
  

 

  

 
 

 

  

Belangenvereniging Weezenhof 

Dhr. J. Muskens 

Per mail 

  

  

  

Datum 9 december 2022  

Onderwerp Woo-verzoek winkelcentrum 

Weezenhof  

 

Geachte  heer Muskens,  

 
 

Postadres 

Gemeente Nijmegen 

ST10 

Postbus 9105 

6500 HG  Nijmegen 

 

Bezoekadres 

Korte Nieuwstraat 6 

6511 PP  Nijmegen 

 

T 14 024 

Nijmegen.nl 

 

Contactpersoon 

Marian van Gerwen 

m.van.gerwen@nijmegen.nl 

T 024 – 329 29 15 

 

Ons kenmerk 

D221246488 

 

Map =  Beschikking c.a. /  sjab =  Brief WOB  
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Op 1 november 2022 is uw mail waarin u om informatie verzoekt op grond van de Wet 

Open Overheid (Woo) bij ons binnengekomen. Op 24 november hebben wij u bericht dat 

de beslistermijn verlengd wordt tot 9 december 2022 omdat we een derde 

belanghebbende nog de gelegenheid moesten geven een zienswijze te geven. Deze heeft 

aangegeven geen bezwaar te hebben tegen het leveren van stukken.  Bij deze daarom nu 

onze beslissing. 

 

Wij zijn verplicht bij een Woo-verzoek informatie openbaar te maken als aan de volgende 

voorwaarden is voldaan: 

 De informatie is ergens vastgelegd, op papier, in een computerbestand of op wat voor 

gegevensdrager ook. 

 De gemeente beschikt over de informatie. 

 De informatie gaat over een bestuurlijke aangelegenheid, dat wil zeggen over beleid 

van gemeente Nijmegen, inclusief de voorbereiding en uitvoering ervan. 

De Woo kent echter ook bepalingen op grond waarvan het verstrekken van informatie 

achterwegen kan blijven. Deze uitzonderingen zijn opgenomen in artikel 5 Woo.  

 

In uw Woo-verzoek vraagt u om de volgende informatie:  

1. Alle informatie (stukken, verslagen, etc.) aangaande de besluitvorming van het 

college B&W rondom het Ontwerpbestemmingsplan Nijmegen Dukenburg 2021-1 

(Winkelcentrum Weezenhof) en het Ontwerpbesluit hogere waarden Wet                 

geluidhinder Dukenburg, Winkelcentrum Weezenhof;  

2. De criteria, inclusief alle stukken rondom de besluitvorming betreffende de criteria, 

die gehanteerd worden door het college van B&W aangaande het Ontwerp 

bestemmingsplan Nijmegen Dukenburg 2021-1 (Winkelcentrum Weezenhof) en het 

Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder Dukenburg, Winkelcentrum 

Weezenhof;  

3. Alle stukken met betrekking tot het beleid van het college van B&W inzake het 

Ontwerpbestemmingsplan Nijmegen Dukenburg 2021-1 (Winkelcentrum Weezenhof) 

en het Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder Dukenburg, Winkelcentrum 

Weezenhof;  

1



 

Gemeente Nijmegen  Pagina 2 van 5 

 
 

4. Alle stukken over ervaringen/evaluaties bij het Ontwerpbestemmingsplan Nijmegen 

Dukenburg 2021-1 (Winkelcentrum Weezenhof) en het Ontwerpbesluit hogere 

waarden Wet geluidhinder Dukenburg, Winkelcentrum Weezenhof, inclusief de wijze 

en procedure hoe deze ervaringen worden geïnventariseerd. Inclusief stukken 

betreffende het beleid over hoe een evaluatie plaats heeft.  

5. Alle stukken die betrekking hebben op de precontractuele fase en de totstandkoming 

van de anterieure overeenkomst tussen Gemeente Nijmegen en Dornick b.v. 

6. Alle stukken die betrekking hebben op en voorafgaand zijn aan de uitspraak van de 

verantwoordelijk wethouder, “We zijn er inhoudelijk uit”, gedaan in september 2020. 

 

Hieronder geven wij puntsgewijs aan of wij de opgevraagde informatie aan u verstrekken 

of gebruik maken van een weigeringsgrond.  

1. U vraagt om onderzoeken en onderliggende gemeentelijke stukken die van belang 

zijn voor de besluitvorming rondom het bestemmingsplan en het Besluit hogere 

waarden. De onderzoeken zijn als bijlagen bij het Ontwerp bestemmingsplan c.q. het 

Besluit hogere waarden gevoegd. Het gemeentelijk beleid is in de toelichting van het 

bestemmingsplan opgenomen. U kunt deze digitaal inzien via ruimtelijkeplannen.nl. 

Daarnaast zijn drie besprekingen gevoerd over het plan in de Commissie 

Beeldkwaliteit. De verslagen daarvan zijn als bijlagen bij deze brief gevoegd. Tevens is 

een ambtelijk overzicht van de opmerkingen van bewoners op de informatieavond 

van de initiatiefnemer op 21 oktober 2021 als bijlage toegevoegd.    

2. De ruimtelijke afwegingen die door het college van Burgemeester en wethouders zijn 

gemaakt zijn vastgelegd in het bestemmingsplan.  In eerdere brieven als reactie op 

brieven van de bewonersvertegenwoordiging heeft het college aangegeven wat voor 

de gemeente programmatische uitgangspunten zijn. Over de afwegingen van de 

gemeente er is ook gesproken met het bewonersplatform op 14 februari 2022. De 

brieven en het verslag van 14 februari zijn naar de vertegenwoordigers van de 

bewoners gestuurd. Deze voegen wij als bijlage aan deze brief toe. 

3. U vraagt in uw verzoek naar stukken over het gemeentelijk beleid voor deze locatie. 

Hiervoor geldt dat dit is opgenomen in het Ontwerp bestemmingsplan dat ter visie 

heeft gelegen. Het ontwerp bestemmingsplan is terug te vinden op 

ruimtelijkeplannen.nl.  Over het programma heeft apart overleg plaatsgevonden in 

het kader van een motie die ingediend was in het kader van de winkelstructuur. De 

gemaakt afspraak is als bijlage toegevoegd. 

4. Het Ontwerp bestemmingsplan is niet geëvalueerd. Het Ontwerp heeft ter visie 

gelegen en de gemeente heeft een informatieavond voor het Ontwerp 

bestemmingsplan georganiseerd.  Van de informatieavond is geen verslag gemaakt. 

Voor wat het Ontwerpplan geldt dat eenieder zienswijzen kon indienen. Wij zullen 

deze reacties op het Ontwerpplan bestuderen en daar een reactie op geven. Dit is in 

bewerking en nog niet beschikbaar. Het streven is het ontwerpplan inclusief de 

zienswijzen en een reactie daarop in de tweede helft van januari aan het college van 

burgemeester en wethouders voor te leggen. De stukken worden dan openbaar en 

worden ook naar u gestuurd. Daarna (naar verwachting in maart) vindt 

besluitvorming in de raad plaats. U kunt indien gewenst bij de behandeling van de 

stukken inspreken bij de raad. Daarna staat nog een beroepsprocedure open bij de 

Raad van State. Op dit moment kunnen wij u nog geen stukken toesturen. 

5. U vraagt naar stukken uit de precontractuele fase, de fase die voorafgaat aan de 

anterieure overeenkomst. Over het algemeen zijn de onderhandelingen in die fase 

mondeling gevoerd. Het resultaat van die onderhandeling over de overeenkomst is 

eerder al wel openbaar gemaakt. U kunt deze terug zien via  deze link  Document 

Nijmegen - Anterieure Overeenkomst Weezenhof vastgesteld 12-10-21 - iBabs RIS 
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(bestuurlijkeinformatie.nl).     Hieraan voorafgaand zijn een aantal concepten van de 

overeenkomst over en weer gegaan. Deze voegen wij als bijlage toe.  

Tevens is het plan in de precontractuele fase getoetst bij de Commissie 

Beeldkwaliteit. Dit heeft drie keer plaatsgevonden waarvan de eerste keer in een 

besloten bijeenkomst, de laatste twee waren openbare bijeenkomsten. De 

presentatie en het verslag van de eerste bijeenkomst (oktober 2020) zijn als bijlage 

toegevoegd. Op 1 maart 2021 is de stand van zaken besproken in het overleg van de 

wethouder. Memo en het verslag van die bijeenkomst zijn als bijlage toegevoegd. 

6. De wethouder heeft de door u genoemde uitspraak gedaan in de gespreksronde van 

de politieke avond op 2 september 2020, als reactie op een gespreksnotie van een van 

de raadsleden en om aan te geven dat we er mondeling wat betreft programma en 

concept plan uit lijken te zijn op basis van de concept plannen die toen voorlagen.  De 

stand van zaken is intern mondeling voorbesproken op 29 juni 2020. Als bijlage is een 

fragment uit het verslag met de stand van zaken op dat moment van het betreffende 

overleg gevoegd. De wethouder heeft in de gespreksronde in september de stand van 

zaken en het vervolgtraject op dat moment toegelicht, nl een eerste toets bij de 

commissie Beeldkwaliteit over de opzet (zie het verslag van de Commissie 

Beeldkwaliteit op 1 oktober 2020), het maken van financiële afspraken (zie onder 

punt 5) en daarna overleg met de bewoners.  Dit is terug te horen op de website van 

de gemeente Nijmegen, in de gespreksronde van de politieke avond in september 

2020 (Trajanuskamer). Dit is al openbare informatie. U kunt die terugluisteren via 

bijgaande link  Agenda Nijmegen - Traianuskamer woensdag 2 september 2020 18:00 - 

20:30 - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl) 

 

Beslissing 

Wij komen aan uw verzoek voor het toesturen van stukken tegemoet.  

 

Wij mailen u de hierboven genoemde documenten als bijlagen. 

In de stukken hebben wij persoonsgegevens weggelakt, evenals de bedragen in de 

(concept) overeenkomsten. Wij beroepen ons daarbij op artikel 5.1.1d voor wat betreft de 

persoonsgegevens en op artikel 5.1.2b voor wat betreft de financiële gegevens omdat 

deze gegevens onze toekomstige onderhandelingspositie in andere ontwikkelingen met 

andere partijen ondermijnt. 

 

Bezwaar 

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u een bezwaarschrift indienen bij het College 

van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen. Het adres is: 

 

College van Burgemeester en Wethouders 

Postbus 9105 

6500 HG Nijmegen 

 

U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.nijmegen.nl/diensten/klacht-bezwaar-en-

beroep/bezwaar-maken-beroep-instellen/. 

U heeft daarvoor uw DigiD nodig. 

 

Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag waarop deze 

brief is verstuurd. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen 

behandelen omdat u het te laat indient.  
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Het bezwaarschrift bevat ten minste: 

 Uw naam, adres en handtekening; 

 De datum waarop u uw bezwaarschrift schrijft; 

 Een omschrijving van het besluit waar u het niet eens mee bent (u kunt bijvoorbeeld 

datum en kenmerk van deze brief vermelden of een kopie meesturen); 

 De reden waarom u het niet eens bent met dit besluit. 

 

Het is mogelijk om uw bezwaarschrift digitaal in te dienen via een webformulier in de 

digitale balie van de gemeente Nijmegen (nijmegen.nl). Voor het indienen van een digitaal 

bezwaarschrift dient u in het bezit te zijn van een DigiD. 

 

 

Hoogachtend, 

Namens het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen, 

 

 

 

J.H. Berends,  

Concernmanager Stadsontwikkeling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen: 

1. Verslag Commissie Beeldkwaliteit 5 oktober 2020 

2. Presentatie Commissie Beeldkwaliteit 5 oktober 2020 

3. Verslag Commissie Beeldkwaliteit 29 maart 2021 

4. Verslag Commissie beeldkwaliteit 26 augustus 2021 
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5. Bestand met opmerkingen die op de infoavond eind oktober 2021 gemaakt zijn, 

incl. ambtelijke reactie 

6. Brieven bewonersvertegenwoordiging 

7. Verslag overleg 14 februari 2022 

8. Mail met afspraken over programma  

9. Fragment uit Besluitenlijst vertrouwelijk PO SP/RO/Cultuurhistorie/Grondbeleid 

m.b.t. stand van zaken Weezenhof d.d. 1 maart 2021 incl. memo 

10. Fragment uit Besluitenlijst vertrouwelijk PO SP/RO/Cultuurhistorie/Grondbeleid 

m.b.t. stand van zaken Weezenhof d.d. 29 juni 2021 

11. Fragment uit besluitenlijst 4 oktober 2021 aangaande de anterieure 

overeenkomst 

12. Conceptovereenkomst juli 2021 

13. Mails en reactie op conceptovereenkomst van maart 2021 

14. Conceptversie maart 2021 

15. Conceptovereenkomst februari incl. mails 
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commissie beeldkwaliteit
adviescommissie voor cultuurhistorie ruimtelijke inrichting er vormgeving

Aan het College van B&W

Postbus 9105
6500 HG NIJMEGEN

onderwerp

herontwikkeling van winkelcentrum Weezenhof
Vooroverleg I

Geacht College,

secretanaat
postbus 9 105

6500 HG Mymnegen

kenmerk

datum

05-10-2020

Op 1 oktober 2020 hebben wij in de plenaire commissie van de Commissie Beeldkwaliteit
bovengenoemd principeplan besproken. Het principeplan heeft betrekking op de
herontwikkeling van winkelcentrum Weezenhof te Nijmegen. Het betreft de bouw van een

supermarkt met daarbij maatschappelijke voorzieningen.

Het plan is tijdens de vergadering toegelicht door:
(projectontwikkelaar gemeente Nijmegen);
(stedenbouwkundige gemeente Nijmegen);

(projectleider);

(architect).

Op uw verzoek hebben wij vooruitlopend op de formele bouwaanvraag beoordeeld of het
bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand.

Na het bestuderen van de stukken en het horen van de toelichting, zien wij aanleiding tot het

maken van de volgende opmerkingen:

Het volume op deze plek is voorstelbaar;
Het gebouw oogt spiegelsymmetrisch, waardoor er een statische kwaliteit ontstaat. Wij

adviseren met de bebouwing (ring) om het hof te draaien, zodat er andere
bouwvolumes ontstaan. Ook het toepassen van meer geveldynamiek / gevelgeleding

draagt bij om het gebouw niet als blok/ massa te laten overkomen;
Het hof is nu gesloten en het zou positief bijdragen aan het plan als het hof
toegankelijk is en er doorheen gelopen kan worden;
Wij vragen om het parkeren en het groen nader te bestuderen. Is het groen in de

praktijk ook haalbaar en kan er aan de zijde van de school een pleinstructuur
gecreëerd worden in plaats van parkeerplaatsen?

Wij vragen om te onderzoeken wat de plek doet In de dag- en nachtsituatie;
Nadere studie is gewenst voor de vormgeving aan de zijde van de lage woningen

(meer geleding in aanbrengen).

Gelet op het voorgaande, komen wij tot de conclusie dat dit principeplan kansrijk is om tot
een bouwplan te leiden waar wij vanuit het oogpunt van welstand positief op kunnen
adviseren. Wij zien een verder ontwikkeld plan, met inachtneming van vorenstaande
opmerkingen, met belangstelling tegemoet.
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commissie beeldkwaliteit
adviescommissie voor cultuurtrstone ruimtelijke mnrchting en vormgeving

Aan het College van BW

Postbus 9105
6500 HG NIJMEGEN

onderwerp

herontwikkeling van winkelcentrum Weezenhof
Vooroverleg II

Geacht College,

cretariaal

postbus 9 105

6500 HG Nijmegen

kenmerk

datum

29-03-2021

Op 25 maart 2021 hebben wij, in vervolg op de bespreking van 1 oktober 2020, in de plenaire

commissie van de Commissie Beeldkwaliteit bovengenoemd principeplan besproken. Het
principeplan heeft betrekking op de herontwikkeling van winkelcentrum Weezenhof te

Nijmegen. Het betreft de bouw van een supermarkt met daarbij maatschappelijke
voorzieningen.

Het plan is tijdens de vergadering toegelicht door:

de projectontwikkelaar namens de gemeente Nijmegen;
de stedenbouwkundigen namens de gemeente Nijmegen;
de projectontwikkelaar namens Darnick B.V.;
de architect namens Flow Architects.

Voorts is er door een afvaardiging vanuit de buurt de bespreking van het plan bijgewoond.

Op uw verzoek hebben wij vooruitlopend op de formele bouwaanvraag beoordeeld of het

bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand.
Bij de beoordeling hebben wij de reguliere criteria van bouwsteen Vl voorzieningen en
stedelijke knooppunten, uit de Uitwerkingsnota Beeldkwaliteit aangehouden. Verder hebben

wij rekening gehouden met het feit dat het toetsingsniveau 'luw' van toepassing is op deze
locatie.

De architect geeft een toelichting op de plannen. Hij reageert daarbij op de opmerkingen en
adviezen die zijn gegeven bij de (besloten) eerste bespreking met de commissie over dit
project op 1 oktober 2020 :

Het volume op deze plek is voorstelbaar;
Het gebouwoogt spiegelsymmetrisch, waardoor er een statische kwaliteit ontstaat. Wij
adviseren met de bebouwing (ring) om het hof te draaien, zodat er andere

bouwvolumes ontstaan. Ook het toepassen van meer geveldynamiek / gevelgeleding
draagt bij om het gebouw niet als blok/ massa te laten overkomen;

Het hof is nu gesloten en het zou positief bijdragen aan het plan als het hof
toegankelijk is en er doorheen gelopen kan worden;
Wij vragen om het parkeren en het groen nader te bestuderen. Is het groen in de

praktijk ook haalbaar en kan er aan de zijde van de school een pleinstructuur
gecreëerd worden in plaats van parkeerplaatsen?
Wij vragen om te onderzoeken wat de plek doet in de dag- en nachtsituatie;
Nadere studie is gewenst voor de vormgeving aan de zijde van de lage woningen
(meer geleding in aanbrengen).
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Advies 25 maart 2021
Na het bestuderen van de stukken en het horen van de toelichting, zien wij aanleiding tot het

maken van de volgende opmerkingen:
Wij zijn blij om te zien dat er ontwikkelingen zijn voor dit gebied. Het plan heeft op

onderdelen een positieve ontwikkeling doorgemaakt;
Het plan heelt een groenere setting gekregen en een betere aansluiting met de

omliggende bebouwing, wat positief is;
In de presentatie wordt gesteld dat wonen aan een parkeerplaats vermeden wordt,
echter zijn wij van mening dat dit (wonen aan een parkeerplaats) wel degelijk het

geval is in de voorgestelde situatie. Ook aan de zijde van de school is er in de situatie
waarbij er allemaal auto's geparkeerd staan, sprake van een parkeerplaats. De optie
om onder of in het gebouw te parkeren is niet verder onderzocht, wat wij jammer
vinden. Voorts zouden wij voor het buiten parkeren graag zien dat dit in een meer

groene setting gaat plaatsvinden: meer groen toepassen, zodat er geparkeerd wordt

"onder een groen dek";
Het is jammer dat er in het kader van een doorwaadbaar gebouw, niet door het

binnenhof heen gelopen kan worden. Voorts zien wij graag de nadere uitwerking van
de inrichting van het bewonersdek en de buitenruimte tegemoet;
Het onderzoek naar de dag- en nachtsituatie is de vorige keer gevraagd. Dit heeft
betrekking op verlichting en eventuele hangplekken. Dit zien wij nog graag tegemoet;
Het blok oogt nu als een sterk, stedelijk blok met harde gevels en een zachte
binnenzijde. Er is gekozen voor 1 type architectuur en 1 kleur. Wij vragen om meer

alzijdigheid van het gebouw, wat zeker ook gepast is in deze wijk met een z.g.
'bloemkoolstructuur'. Differentiatie op basis van oriëntatie is gewenst. Meer
fragmentatie van de zijgevels, andere ingangen/doorkijken, het omkeren van
ontsluitingen en het meer spelen met materiaal kunnen hier aan bijdragen, zodat er
meer rijkheid van het plan ontstaat. Hierdoor kan er een schaal en korrel tot stand

komen welke meer aansluit bij de wijk;
Wij hebben onze vraagtekens bij de huidige, voorgestelde inpassing van de
atelierwoningen aan de zijde van de school. Deze grenzen aan een parkeerveld. Wij
vragen hier om een nader onderzoek naar een optimalere inpassing van deze

woningen;
De bevoorradingsroute door de groene plek is niet wenselijk;
Op begane grondniveau zijn grote portalen voorzien tegenover de laagbouw woningen.

Ook vindt hier de bevoorrading plaats. Dit levert een spanningsveld op en wij vragen
hier nader onderzoek naar te doen of dit anders vormgegeven kan worden;

Wij constateren dat er met het voorgestelde ontwerp geen optimale benutting van de
bezonning is. Gevraagd wordt om hier nader onderzoek naar te doen, waarbij
woonkwaliteit leidend is en er bijvoorbeeld ook doorkijken naar het hof en de groene

lobben worden voorzien;
Het plein bij de school is een prima aanzet en kansrijk om dit verder uit te werken;

Vanuit de commissie worden de volgende vragen gesteld:
1) Welk materiaal wordt gebruikt? De architect geeft aan dat de buitenzijde een

geel/bruine baksteen is, waarbij aansluiting is gezocht met de overige bebouwing in de

wijk;
2) Zijn het galerijen welke aan de binnengevels zijn voorzien? De architect bevestigt
dat het galerijen zijn en dit nog nader uitgewerkt dient te worden;
3) Is er voor de bewoners parkeren voorzien in het gebouw? De architect geeft aan

dat met het aantal voorziene parkeerplaatsen buiten, in alle parkeerbehoeftes kan
worden voorzien.

Gelet op het voorgaande, komen wij tot de conclusie dat dit principeplan kan leiden tot een
bouwplan waar wij vanuit het oogpunt van welstand positief op kunnen adviseren, met
inachtneming van vorenstaande opmerkingen. Wij zien een vervolgplan op hoofdlijnen (d.w.z.
nog niet ver uitgewerkt) met belangstelling tegemoet en verzoeken daarbij om dit op korte

termijn weer met elkaar te bespreken om het tempo erin te houden.
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commissie beeldkwaliteit
adviescommissie voor cultuurhistorie ruimtelijke inrichting en vormgeving

Aan het College van B&W

Postbus 9105
6500 HG NIJMEGEN

onderwerp

herontwikkeling van winkelcentrum Weezenhof

Vooroverleg III

Geacht College,

Op 12 augustus 2021 hebben wij, in vervolg op de besprekingen van 1 oktober 2020 en 25
maart 2021, in de plenaire commissie van de Commissie Beeldkwaliteit bovengenoemd
principeplan besproken. Het principeplan heeft betrekking op de herontwikkeling van
winkelcentrum Weezenhof te Nijmegen. Het betreft de bouw van een supermarkt met daarbij

maatschappelijke voorzieningen.

Het plan is tijdens de vergadering toegelicht door.
de projectontwikkelaar namens de gemeente Nijmegen;
de stedenbouwkundigen namens de gemeente Nijmegen;
de opdrachtgever
de architect namens Flow Architects.

Voorts is er door een afvaardiging vanuit de buurt de bespreking van het plan bijgewoond.

Op uw verzoek hebben wij vooruitlopend op de formele bouwaanvraag beoordeeld of het

bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand.
Bij de beoordeling hebben wij de reguliere criteria van bouwsteen V1 voorzieningen en
stedelijke knooppunten, uit de Uitwerkingsnota Beeldkwaliteit aangehouden. Verder hebben
wij rekening gehouden met het feit dat het toetsingsniveau 'luw' van toepassing is op deze
locatie.

Verslag 25 maart 2021
De architect geeft een toelichting op de plannen. Hij reageert daarbij op de opmerkingen en
adviezen die zijn gegeven bij de (besloten) eerste bespreking met de commissie over dit

project op 1 oktober 2020 :
Het volume op deze plek is voorstelbaar;
Het gebouw oogt spiegelsymmetrisch, waardoor er een statische kwaliteit ontstaat.

Wij adviseren met de bebouwing (ring) om het hof te draaien, zodat er andere
bouwvolumes ontstaan. Ook het toepassen van meer geveldynamiek / gevelgeleding
draagt bij om het gebouw niet als blok/ massa te laten overkomen;

Het hof is nu gesloten en het zou positief bijdragen aan het plan als het hof

toegankelijk is en er doorheen gelopen kan worden;
Wij vragen om het parkeren en het groen nader te bestuderen. Is het groen in de
praktijk ook haalbaar en kan er aan de zijde van de school een pleinstructuur
gecreëerd worden in plaats van parkeerplaatsen?
Wij vragen om te onderzoeken wat de plek doet in de dag- en
nachtsituatie;

a r---
-7,===. , _

j

a

se.relaraal

postbus 9105

6500 HG Numegen

kenmerk

datum

26-08-2021
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Nadere studie is gewenst voor de vormgeving aan de zijde van de lage woningen

(meer geleding in aanbrengen).

Na het bestuderen van de stukken en het horen van de toelichting, zien wij aanleiding tot het

maken van de volgende opmerkingen:
Wij zijn blij om te zien dat er ontwikkelingen zijn voor dit gebied. Het plan heeft op
onderdelen een positieve ontwikkeling doorgemaakt;
Het plan heeft een groenere setting gekregen en een betere aansluiting met de

omliggende bebouwing, wat positief is;
In de presentatie wordt gesteld dat wonen aan een parkeerplaats vermeden wordt,
echter zijn wij van mening dat dit (wonen aan een parkeerplaats) wel degelijk het

geval is in de voorgestelde situatie. Ook aan de zijde van de school is er in de situatie
waarbij er allemaal auto's geparkeerd staan, sprake van een parkeerplaats. De optie
om onder of in het gebouw te parkeren is niet verder onderzocht, wat wij jammer
vinden. Voorts zouden wij voor het buiten parkeren graag zien dat dit in een meer
groene setting gaat plaatsvinden: meer groen toepassen, zodat er geparkeerd wordt

"onder een groen dek';
Het is jammer dat er in het kader van een doorwaadbaar gebouw, niet door het
binnenhof heen gelopen kan worden. Voorts zien wij graag de nadere uitwerking van
de inrichting van het bewonersdek en de buitenruimte tegemoet;

Het onderzoek naar de dag- en nachtsituatie is de vorige keer gevraagd. Dit heeft
betrekking op verlichting en eventuele hangplekken. Dit zien wij nog graag tegemoet;
Het blok oogt nu als een sterk, stedelijk blok met harde gevels en een zachte
binnenzijde. Er is gekozen voor 1 type architectuur en 1 kleur. Wij vragen om meer
alzijdigheid van het gebouw, wat zeker ook gepast is in deze wijk met een z.g.

'bloemkoolstructuur'. Differentiatie op basis van oriëntatie is gewenst. Meer
fragmentatie van de zijgevels, andere ingangen/doorkijken, het omkeren van

ontsluitingen en het meer spelen met materiaal kunnen hier aan bijdragen, zodat er
meer rijkheid van het plan ontstaat. Hierdoor kan er een schaal en korrel tot stand

komen welke meer aansluit bij de wijk;
Wij hebben onze vraagtekens bij de huidige, voorgestelde inpassing van de
atelierwoningen aan de zijde van de school. Deze grenzen aan een parkeerveld. Wij
vragen hier om een nader onderzoek naar een optimalere inpassing van deze
woningen;

De bevoorradingsroute door de groene plek is niet wenselijk;
Op begane grondniveau zijn grote portalen voorzien tegenover de laagbouw
woningen. Ook vindt hier de bevoorrading plaats. Dit levert een spanningsveld op en
wij vragen hier nader onderzoek naar te doen of dit anders vormgegeven kan worden;
Wij constateren dat er met het voorgestelde ontwerp geen optimale benutting van de
bezonning is. Gevraagd wordt om hier nader onderzoek naar te doen, waarbij

woonkwaliteit leidend is en er bijvoorbeeld ook doorkijken naar het hof en de groene
lobben worden voorzien;
Het plein bij de school is een prima aanzet en kansrijk om dit verder uit te

werken;
Vanuit de commissie worden de volgende vragen gesteld:
1) Welk materiaal wordt gebruikt? De architect geeft aan dat de buitenzijde een
geel/bruine baksteen is, waarbij aansluiting is gezocht met de overige bebouwing in

de wijk;
2) Zijn het galerijen welke aan de binnengevels zijn voorzien? De architect bevestigt
dat het galerijen zijn en dit nog nader uitgewerkt dient te worden;

3) Is er voor de bewoners parkeren voorzien in het gebouw? De architect geeft aan
dat met het aantal voorziene parkeerplaatsen buiten, in alle parkeerbehoeftes kan

worden voorzien.
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Advies 12 augustus 2021
De architect geeft een toelichting op de plannen en geeft daarbij aan hoe is gereageerd op de
adviezen en voorstellen uit het advies van 25 maart 2021.

Vanuit de gemeente wordt aangegeven dat parallel aan de planvorming een specifiek
bestemmingsplan voor winkelcentrum Weezenhof wordt voorbereid, en dat de ambitie is om
dit bestemmingsplan voor het einde van 2021 gereed te hebben;

Na het bestuderen van de stukken en het horen van de toelichting zien wij aanleiding tot het
maken van de volgende opmerkingen

De commissie geeft aan dat de huidige situatie bij het winkelcentrum zo lang na de

brand vraagt om een voortvarende (maar ook zorgvuldige) aanpak. Goed dat er nu
concrete plannen voor een ontwikkeling worden uitgewerkt.

De commissie heeft in de bespreking van 25 maart 2021 gevraagd om een
verkenning naar hoe het parkeren beter ingebed kan worden in de situatie. De
architect geeft aan dat parkeren aan de oostzijde van het gebouw het meest intensief
gebruikt zal worden. Aan de westzijde wordt minder intensief geparkeerd; alleen
tijdens piekmomenten wordt daar de volledige capaciteit gebruikt. Daarnaast toont de
architect middels referentiebeelden de ambitie te hebben veel vergroening toe te
passen aan de oostzijde door hier veel overkappende bomen te plaatsen in en
rondom het parkeerterrein; aan de westzijde zal groen een nog prominentere rol
hebben;
De commissie is positief over deze ambitie bij de verdere uitwerking van het
parkeerplan. Echter moeten wij constateren dat wij tijdens de bespreking en in de
aangeleverde stukken enkel referentiebeelden hebben gezien. Wij vragen ons af, in
acht nemende de aangeleverde plattegrond, of het getoonde referentiebeeld ook echt
waargemaakt kan worden. Om hier meer duidelijkheid over te krijgen zouden wij
graag meer details willen ontvangen over de realisatie van groen. Dit in de vorm van
een inrichtingsplan; Wij gaan er daarbij van uit dat er een landschapsarchitect bij de
ontwikkeling van dit plan wordt betrokken. Het gaat dan zowel over de publieke ruimte
rondom het bouwwerk als over de binnentuin;
Wat betreft de architectuur wordt vanuit de commissie als volgt gereageerd:
De typologie van een gesloten bouwblok is nieuw in de context van de omgeving. Dit

wordt zeker niet als problematisch beschouwd door de commissie; op deze locatie is
daar ruimte voor;
De keuze voor een autonoom bouwwerk vinden wij dus begrijpelijk, maar we
verwachten dat deze autonomie dan ook zichtbaar is in de materialisatie; het mag van
ons nog wel wat 'eigenzinniger' te zijn.
Wij hebben in de eerdere bespreking van 25 maart gevraagd om in deze bouwmassa
toch wat meer fragmentatie en openheid te brengen. Wij zijn van mening dat de
veranderingen in het nu voorgelegde ontwerp onvoldoende aan deze vraag tegemoet
komen
Zo zouden we graag zien dat het bouwwerk meer visueel en ruimtelijk opgedeeld

wordt in verschillende onderdelen. Daarbij gaat het primair om volumewerking.
Hoewel we ons wel kunnen vinden in een dergelijk groot volume op deze plek vragen
wij ons af waarom er gekozen wordt voor een soort alzijdig 'superblok'; De commissie
adviseert nogmaals om het aspect van de oriëntatie (bijvoorbeeld op de bezonning)
meer van invloed te laten zijn op woningontsluiting, massaopbouw en buitenruimte.
Op die manier ontstaat er als vanzelf meer differentiatie, ook in de verschillende
gevels.

De architect geeft aan dat hij bewust heeft gekozen voor een rondom rustige
uitstraling in combinatie met hoogteverschillen in de diverse - door verlaagde
tussenzones gescheiden - bouwblokken Overigens is de commissie het eens met de
architect dat het gebouw een rustige uitstraling mag hebben. Een visuele opdeling

door grote verschillen in materiaal en kleur lijkt ons dan ook niet gewenst
De bouwmassa is inderdaad op enkele plaatsen ingesnoerd, wat natuurlijk leidt toch
wat opdeling in de grote massa. Bij deze ingesnoerde banden van de massopbouw
komen balkon en terrassen. Omdat hier balkons direct naast elkaar worden
geprojecteerd verwachten wij het plaatsen van afdichtende schermen met als gevolg
een ongewenst verdichting van het beeld ter plaatse van die voorgestelde
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insnoeringen in de bouwmassa. Wij achten mede hierom deze vorm van opdeling nog

onvoldoende
Wij zouden graag meer gedetailleerde informatie ontvangen over de uitwerking van de
serres aan de westzijde van het bouwwerk;

Ter vergadering wordt door een vertegenwoordiger van het wijkplatform aangegeven dat er bij
de bewoners grote bezwaren zijn tegen de omvang en oriëntatie van dit gebouw evenals
tegen het ontbreken van voldoende ruimten met maatschappelijke doeleinden, zoals
ontmoetingsruimten. Het gebouw zou een overgang moeten vormen tussen de bestaande

hippe hoogbouw en de woonwijk met veel laagbouw.

De conclusie van het gesprek is dat de commissie kan instemmen met de ambities voor de

uitwerking van de buitenruimten met parkeren en veel groen, maar dat er wat betreft de
architectuur van de bouwmassa wordt gevraagd om nog meer aandacht te besteden aan
meer fragmentatie, opdeling en openheid van dit grote bouwblok.

Wij zien graag nadere voorstellen tegemoet om dit op korte termijn met elkaar te bespreken
om zo de vaart erin te houden. We blijven er daarbij van uitgaan dat deze planontwikkeling
kan leiden tot een ontwerp waar wij, met inachtname van vorenstaande opmerkingen, vanuit

het oogpunt van welstand positief op kunnen adviseren.

Namens de Commissie Beeldkwaliteit,

secretaris
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Reacties op de inloopavond winkelcentrum Weezenhof (21-10-2021)

Gebouw/Plan
gebouw te hoog

gebouw moet kwartslag gedraaid

Deze stedelijke bebouwing past niet bij

Weezenhof

Teleurgesteld dat niets is gedaan met plan

uit de wijk

reactie gemeente

Massa is akkoord bij commissie Beeldkwaliteit en sluit ook wat ons betreft aan bij

de bouwhoogtes in de omgeving.

Verschillende varianten zijn bekeken. Maar wel allemaal met als uitgangspunt dat

de Lidi blijft doorfunctioneren, voldoende afstand tot de school en minimalisering

van wandvorming langs de hoofdweg. Dit laatste om uitzicht vanuit hoogbouw zo

min mogelijk te belemmeren. Parkeerterrein meer in de wijk (aan de zuidezijde

van de bebouwing) en parkeerbewegingen tot dieper in de wijk bij kwartslag

draaiing. Dit vinden wij niet gewenst.

De bebouwing sluit in hoogte aan op de aanwezige hoogbouw en neemt in

hoogte af naar de grondgebonden laagbouw en houdt in die zin ruimtelijk

rekening met de context. Het is wel een meer stedelijk blok dat duidelijk

markeert waar de wijkvoorzieningen zijn gesitueerd. Dat element mist op dit

moment.

Het alternatieve plan is besproken en bij de wethouders gepresenteerd. Voor wat

betreft het programma zijn er elementen uitgehaald (één supermarkt, medische

voorzieningen en kleine winkels). Dit sluit ook aan bij de punten die in het

inspiratiedocument zijn genoemd. Voor wat betreft een ontmoetingsruimte is

vanaf het begin aan gegeven dat het bouwen/ door de gemeente exploiteren van

een ontmoetingsruimte niet past binnen het gemeentelijk beleid. Voor een

commercieel geexploiteerde ruimte zijn mogelijkheden. Het gepresenteerde plan

uit de wijk is in de vorm waarin het gepresenteerd is geen realistisch, haalbaar

plan.
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Ontmoetingsruimte ontbreekt

Zorgen over kwaliteit buitenruimte

Zijn er wel voldoende parkeerplaatsen

Te veel schaduw voor bewoners Hippe

Hoogbouw

Uitzicht verdwijnt voor bewoners Hippe

Hoogbouw

De hoogte moet op grotere afstand van de

Hippe hoogbouw

Bezoekers van de voorzieningen gaan veel

last krijgen van windhinder

Zie hiervoor. In de uitwerking van de openbare ruimte is zoveel mogelijk ruimte

gemaakt voor ontmoeten tussen de school en het winkelcentrum . Met

schoolbestuur dis afgesproken dat verdere uitwerkingen op elkaar afgestemd

worden. Afstemming daarover heeft inmiddels plaatsgevonden en de plannen

voor de openbare ruimte zijn op elkaar afgestemd. Het eerste concept is op 6 juli

met de directe omgeving besproken.

dat heeft de aandacht. De commissie Beeldkwaliteit heeft aangegeven de

ambities goed te vinden maar wil graag in de uitwerking zioen dat de ambities

gehaald worden. Is dus aandachtspunt. Eerste uitwerking van de openbare ruimte

is op 6 juli 2022 aan de directe omgeving gepresenteerd.

Er zijn voldoende parkeerplaatsen volgens de gemeentelijke parkeernorm

Er is een zonnestudie uitgevoerd. Het complex heeft in beperkte mate invloed op

de bezonning van de hippe hoogbouw. In de randen van de dag en met name in

de winter is er meer schaduw op de gevels in de loop van de dag. Er wordt echter

ruimschoots voldaan aan de normen die door TNO zijn vastgesteld.

Voor een aantal appartementen in de Hippe Hoogbouw wordt het uitzicht

anders. Bebouwing hoger dan 2 lagen met kap is nu niet aanwezig. Door de

smalle zijde van het complex richting de hoogbouw te situeren blijft het mogelijk

om geheel of ten dele het landschap in de verte te ervaren

De hoogste zijde is juist aan de zijde van de bestaande hoogbouw passend

vanwege de opbouw van Weezenhof. Hoogbouw centraal bij de entrée tot de

wijk, de omliggende delen laag. Hoogte accent aan de andere zijde zou hier

afbreuk aan doen

Er wordt een windstudie uitgevoerd.
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Appartementen

Voorzieningen

Het gebouw ziet er uit als een gevangenis/

hoe kan de commissie Beeldkwaliteit dat nu

goedkeuren

Te klein

geen balkon

interesse in appartement maar ze zijn te

klein

Interesse in sociaal huurappartement

Zorgen over kwaliteit appartementen

Niet geschikt voor ouderen, die gaan niet

naar appartement van 50m2

Tevreden huurder van horeca die terug kan

komen in het nieuwe plan

Tevreden over open blijven supermarkt

Daar verschillen we van mening. Wordt nog verder uitgewerkt en tzt nogmaals

aan de commissie Beeldkwaliteit voorgelegd. De commissie is een onafhankelijke

commissie die de architectuur en beeldkwaliteit beoordeeld.

de minimale maat is 50 m2 GBO. Deze woningen zijn in aanleg bedoeld voor

eenpersoonshuishoudens. Daarnaast zijn er ook wat grotere appartementen

voorzien. Er is een groot tekort aan deze woningen.

50 woningen hebben een eigen balkon. Bij vijf woningen kan nog een eigen privé

buitenruimte toegevoegd worden. Het gaat dan om de type woningen die een

galerij hebben naar alleen hun woning. De daktuin is voor iedere bewoner

makkelijk bereikbaar, ook voor mensen met een rollator.

Er zijn ook grotere appartementen, nl 42 variërend van 52 m2 tot 70 m2 GBO

Daar is in dit plan niet in voorzien.

AIie appartementen zijn levensloop (rollator) geschikt, hebben minimaal 3 kamers

een grote gemeenschappelijke (dak)tuin of eigen balkon, ruimschoots daglicht en

uitzicht

Woningen zijn niet alleen voor ouderen bedoeld. We snappen dat de stap van

een grote eengezinswoning naar een appartement van 50m2 meter groot is.

Maar wij denken dat deze wel geschikt zijn voor bijvoorbeeld alleenwonende

ouderen die direct bij de voorzieningen willen zitten, maar ook voor bijvoorbeeld

starters op de woningmarkt.

Dat is goed om terug te horen.

Dat is goed om terug te horen.
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Supermarkt hoeft niet open te blijven

Blijft de supermarkt wel? In Meijhorst en

Hatert zit ook een Lidi

We missen een ontmoetingsruimte

Wat gebeurt er met het huis voor de

Weezenhof

Proces en communicatie

Liever vandaag bouwen dan morgen

Vanuit de initiatiefnemer was een voorwaarde dat de Lidi kan blijven

functioneren tijdens de bouw. Wij vinden dit overigens ook van belang voor

ouderen die minder mobiel zijn.

Het klopt dat in meijhorst ook een Lidi zit. De Lidi blijft in ieder geval ook in

Weezenhof. De ontwikkelaar is met de Lidi in overleg over de inrichting

Het klopt dat in het plan geen specifieke ontmoetingsruimte is opgenomen. De

functies bij elkaar nodigen wel uit tot ontmoeten. In de inrichting van de

openbare ruimte tussen het centrum proberen we dat te stimuleren. Voor de

inrichting is afstemming gezocht met de plannen voor de school. Deze zijn op 6

juli 2022 gepresenteerd. Overigens zijn er wel mogelijkheden voor een

commerciële ruimte waar mensen elkaar kunnen ontmoeten zoals horeca. Daar

zullen zich dan wel exploitanten voor moeten melden.

De gemeente heeft dit bewonersinitiatief gefaciliteerd, maar afgesproken is dat

dit een tijdelijke voorziening is die is gerealiseerd op de fundering van het

afgebrande winkelcentrum (particuliere grond). Mocht er een nieuw

bewonersinitiaitef komen voor een dergelijke functie op een andere plek in de

wijk, dan zijn wij bereid daarover in gesprek te gaan. dat hebben we eerder ook

al aangeboden.

Gezien de staat van het gebied is dat begrijpelijk.
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Wat is gedaan met input uit de wijk

Er is niet geluisterd naar bewoners/

ontwikkelaar krijgt zijn zin

Waarom geen integraal plan met de school

Op de flapover achtergelaten reacties
Fijn dat er een plan ligt

Ontmoetingsplek zou welkom zijn

(lunchcafeetje, terras oid)

Wat betreft voorzieningen (één supermarkt en medische voorzieningen) is daar

rekening mee gehouden. Voor wat betreft een ontmoetingsruimte is de

gemeente altijd heel duidelijk geweest. Een commercieel geexploiteerde ruimte

is mogelijk, maar een door de gemeente te exploiteren ruimte past niet binnen

het gemeentelijk beleid. Ook is gekeken of binnen de randvoorwaarden van de

initiaitefnemer een andere, betere oriëntatie mogelijk is. Dat is niet het geval.

Het bouwplan uit de wijk leidt niet tot een realiseerbaar haalbaar plan. Zo zal de

school binnen het geldende bestemmingsplan hun plannen realiseren. Wel wordt

conform de gedachte uit het inspiratiedocument verder gezocht naar een goede

afstemming in de openbare ruimte tussen school en winkelcentrum

Op basis van de wensen voor wat betreft het programma (zie reactie hiervoor)

heeft de initiaitefnemer een haalbaar plan ontwikkeld. Het gaat niet om of een

ontwikkelaar zijn zin krijgt, het gaat er vooral om dat de juiste voorzieningen in de

Weezenhof voor de toekomst gerealiseerd worden. Naar ons idee gebeurt dat

met dit plan

De planontwikkeling van beide projecten liep niet gelijk op. Bovendien heeft de

school altijd al aangegeven dat zij binnen het huidige bestemmingsplan zullen

ontwikkelen. Het plan van het winkelcentrum houdt hier rekening mee.

Bovendien hebben schoolbestuur ent2gesproken afstemming te zoeken

voor het gebied tussen school en winkelcentrum. Die afstemming heeft

plaatsgevonden.

Wij zijn ook blij dat er na jaren nu een plan ligt dat haalbaar is en voorziet in de

behoefte aan functies en woningen

Indien er een uitbater is voor een horecagelegenheid dan is hierin te voorzien.
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Meer groene gevels (zoals zuidzijde)

De appartementen zijn krap

Toren is te hoog

Aandacht voor bereikbaarheid, ook bij

inrichting gezamenlijke ruimte

Er zijn te weinig parkeerplekken ook icm

school

Het gebouw een kwartslag draaien

Minder parkeren, meer groen

Waarom geen parkeergarage voor

bewoners

Wel mooi dat er een plan ligt, maar is wel

erg massief. Past niet in wijk met

verspringende geschakelde huizenblokken

Minder hoog aub

Hout gebruiken in de gevel voor natuurlijke

uitstraling

Waardevermindering voor omwonenden

Vergroening wordt ingezet waar mogelijk, naast de zuidgevel wordt er voorzien in

een daktuin en wordt het omliggende terrein heringericht en vergroend maar wel

in de overtuiging dat het eindresultaat op lange termijn goed moet blijven en in

onderhoud beheersbaar.

zie boven

zie boven

is vanzelfsprekend aandachtspunt.

voldoet aan het parkeerbeleid van de gemeente. Hierbij is ook de parkeervraag

van de school betrokken.

zie opmerkingen boven

Het plan moet voldoen aan de parkeernorm.

Financieel niet haalbaar. Het parkeren is op maaiveld op te lossen met

toevoeging van extra groen.

Op dit punt verschillen wij van mening.Het is een gebouw dat door zijn geleding

en onderscheid in hoogte in schaal passend is bij de bestaande hoogbouw. Ook in

zijn materialisering en detaillering is aansluiting gezocht bij de bestaande

bebouwing

Zie boven bij meerdere vragen

Hout is een zeer onderhoudsgevoelig materiaal kwaliteit is gezocht in het gebruik

van mooi gedetailleerde baksteen gevels. Een natuurlijke uitstraling is niet het

uitganspunt geweest wel is gekeken hoe er duurzaam en natuurincluseif

gebouwd kan worden. dit heeft mede geleid tot de groen gevel en de daktuin.

Op het moment dat u van mening bent dat uw pand in waarde verminderd kunt u

een beroep doen op de wettelijke regelingen voor planschade. Wij gaan er

overigens van uit met het toevoegen van geplande functies dat dit in zijn

algemeenheid een toevoeging is voor de omgeving, zeker gezien de huidige

situatie.
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Gebouw mag wel spannender bv minder

saaie kleuren of gewaagdere vormgeving

Hele hoogbouw naar de kant van de school

Tegenreactie: nee niet doen.

Gebouw staat 50 m van de Hippe

Hoogbouw, leidt tot overlast, inkijk, minder

zon en meer herrie

Appartementen te klein,bewoners zullen

niet doorstromen

Graag presentatie op internet

School en Kien integreren bij het plan

Ontmoetingsruimte

niet te veel mensen in de wijk

Hoeveelheid groen voor bewoners wordt

aanzienlijk kleiner

Het ontwerp is in opzet rustig maar wij vinden het zeker geen saai gebouw. Het

verspringt in hoogte, er zijn terugliggende geveldelen en onderbreking van de

gevel. Er zijn subtielemetselwerkpatronen en details voorzien en door de positie

van de vensters ontstaat er en mooie dieptewerking. Er is gekozen voor warme

maar niet te donkere kleuren die aansluiten op de kleuren zoals die in de

Weezenhof veel gebruikt zijn.

zie eerdere antwoorden

zie eerdere antwoorden

zie eerdere antwoorden

de presentatie van 22 oktober 2021 is op internet terug te vinden oo de site van

Hendriks Vastgoed.

Wordt niet geïntegreerd want, maar er vind wel afstemming plaats.

zie eerder antwoord

Aantal inwoners is in de afgelopen tientallen jaren alleen maar afgenomen mede

door vergrijzing. Voor de leefbaarheid en het behoud van voorzieningen is een

toename juist nodig, ook in dit gebied. Plan is bedoeld om mensen een

mogelijkheid te bieden dicht op de voorzieningen te wonen. Wij zien dit als een

goede toevoeging voor de wijk. Gezien de verdere ruime opzet van de wijk en de

grote hoeveelheid groen zal dat naar onze verwachting niet tot problemen leiden

maar tot een betere leefomgeving

Dat is niet het geval. In de bestaande situatie is er ca 1970 m2 groen aanwezig in

the exploitatiegebied. In de nieuwe situatie is er totaal ca. 4548 m2 groen

(perken met bomen, gras, halfverhardingen en daktuin) voorzien
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Bewonersplatform Weezenhof

Per mail

Postadres
Gemeente Nijmegen

STlO
Postbus 9105

6500 HG Nijmegen

Bezoekadres
Korte Nieuwstraat 6

6511 PP Nijmegen

T 14024

nijmegen.nl

Datum

Onderwerp

Best

25 mei 2021

Reactie op brief over nieuwbouw

winkelcentrum Weezenhof d.d. 16 april

2021

Contactpersoon

Ons kenmerk
D210901333

U heeft ons 16 april 2021 als voorzitter van het bewonersplatformWeezenhof een brief

gestuurd over de herontwikkeling van het winkelcentrum.

Samengevat geeft u de volgende punten aan:

U vindt dat niets is gedaan met het contourenplan dat door u is opgesteld

U voelt zich buiten spel gezet en

Het plan dat nu voorligt ondervindt bij u veel bezwaren

In uw brief vraagt u het college van Burgemeester en wethouders het plan te

heroverwegen. U stelt in deze brief ook vragen aan de Commissie Beeldkwaliteit. De

Commissie heeft zelf al telefonisch contact met u gehad en hun rol toegelicht.

In onderstaande gaan wij in op uw punten en de rol van de Commissie Beeldkwaliteit.

Uw contourenplan
U heeft zoals u aangeeft zelf een plan opgesteld voor het gebied. Een integraal plan

waarbij ook nieuwbouw voor de school is opgenomen. Wij hebben daar in 2018 en begin

2019 ambtelijk met u over gesproken en u heeft dit plan ook met de wethouder besproken.

Wij hebben vervolgens ook met vertegenwoordigers van het schoolbestuur gesproken. In

dat gesprek is ons aangegeven dat het schoolbestuur de wens heeft t.z.t. een nieuwe

school te willen bouwen binnen de bestemmingsplangrenzen. In april 2019 heeft u uw

contourenplan naar de gemeenteraad gestuurd. Op uw plan hebben wij per brief d.d.11

juni 2019 gereageerd (zie bijlage).

Onze conclusie was toen dat uw plan geen realistisch scenario is.

Het proces
De initiatiefnemer voor de herontwikkeling heeft afgelopen twee jaren een plan ontwikkeld

voor een nieuw centrum. Hij heeft dat gedaan met inachtneming van de gemeentelijke

uitgangspunten voor wat betreft het programma, nl. één supermarkt (in het huidige

Gemeente Nijmegen

Bijlage(n)

Bijgevoegd: Ja
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bestemmingsplan zijn twee supermarkten mogelijk) en levensloopgeschikte woningen.

Vanuit de initiatiefnemer is als voorwaarde gesteld dat de huidige supermarkt tijdens de

herontwikkeling door moet kunnen functioneren.

De wensen vanuit de eerdere besprekingen met bewoners voor (para)medische

voorzieningen en een ontmoetingsruimte tussen de nieuwbouw van het winkelcentrum en

de school zijn als aandachtspunt meegenomen.

Zoals eerder in contactmomenten en in de brief van 11 juni 2019 al aangegeven is het aan

de initiatiefnemer om een plan te ontwikkelen. Daarbij heeft stedenbouwkundige

begeleiding vanuit de gemeente plaatsgevonden. En bij die begeleiding is onder andere de

oriëntatie van de bebouwing onderzocht. Rekening houdend met voldoende afstand tot

het schoolplein (30 meter), door functioneren van de supermarkt tijdens de bouw, het

beoogde programma en behoud van zoveel mogelijk groen is uiteindelijk voor de

oriëntatie van de bebouwing gekozen zoals die nu voorligt.

Wij hebben steeds aangegeven dat we weer met bewoners in gesprek gaan zodra er een

concreet haalbaar plan ligt, inhoudelijk en financieel. Voor de inhoud is het plan 0p 25

maart 2021 in een openbare zitting aan de Commissie Beeldkwaliteit voorgelegd. Het

verslag is als bijlage bijgevoegd. Voor wat betreft verdere afspraken wordt op dit moment

de laatste hand gelegd aan een overeenkomst. Gezien deze stand van zaken hebben we

zoals eerder afgesproken het plan op 30 maart voorgelegd aan de werkgroep Centrale

Locatie Weezenhof.

Het plan
Uiteindelijk ligt er een plan met ruimte voor één moderne supermarkt passend binnen de

winkelstructuur in Duken burg, mogelijkheid voor een huisarts, fysiotherapeut en apotheek

en kleinschalige winkels, met daarboven 119 levensloopgeschikte appartementen.

De Commissie Beeldkwaliteit heeft aangegeven de bouwmassa voorstelbaar te vinden. De

opmerkingen richten zich vooral op de aansluiting van de bebouwing op de omliggende

functies en openbare ruimte, en op verdere uitwerking van de gevel/galerijen en de

buitenruimte. Het vormgeven van de ruimte tussen de nieuwe bebouwing en de school en

het schoolplein en vergroenen van het parkeren is onderdeel van de verdere uitwerking.

Eindconclusie van de Commissie Beeldkwaliteit op 25 maart was het voorgelegde plan kan

leiden tot een bouwplan waar zij vanuit het oogpunt van welstand positief op kunnen

adviseren, met inachtneming van gemaakte opmerkingen. Dit geeft ons voldoende

vertrouwen vervolgstappen te zetten. Na verwerking van de opmerkingen zal het plan

opnieuw aan de Commissie Beeldkwaliteit aangeboden worden.

Kritiek op het plan
Uw kritiek op het plan heeft met name betrekking op de bouwmassa, de oriëntatie van de

bebouwing en het ontbreken van een plein tussen de school cq het schoolplein en de

nieuwbouw.

Wij hebben een andere visie. Het klopt dat hier een stedelijke invulling ontstaat. Maar naar

ons idee kan dat hier en is dat ook nodig om tot een haalbaar plan te komen. Wat betreft
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bouwhoogtes is nadrukkelijk aansluiting gezocht bij de omgeving. En voor wat betreft de

oriëntatie geldt dat dit een hele puzzel is waarbij de eerder genoemde punten ook goed

afgewogen is waar bevoorrading zit, hoe de parkeerbewegingen zijn, hoe de logistiek van

de winkels is en hoe naar buiten toe toch aan alle kanten levendige gevels kunnen

ontstaan. En het klopt dat veel parkeren nodig is. Deze is conform de gemeentelijke

parkeernorm. Overigens is nu ook bijna de hele locatie verhard door bebouwing dan wel

parkeerterrein en is dat ook in het door u opgestelde contourenplan het geval. Binnen de

mogelijkheden wordt onderzocht hoe een ontmoetingsmogelijkheid in de openbare ruimte

tussen bebouwing en school verder vormgegeven kan worden.

Uit uw brief blijkt dat u andere uitgangspunten hanteert en vandaar uit tot een andere visie

komt. Maar zoals eerder al aangegeven is dit volgens ons geen realistisch scenario. Met

plan van de ontwikkelaar is een haalbare ontwikkeling ontstaan en vindt de zo gewenste

vernieuwing plaats binnen Weezenhof. Ook worden functies gerealiseerd die voor de

toekomst van Weezenhof van belang zijn.

Tot slot de rol van de Commissie beeldkwaliteit. Dit is een onafhankelijk adviesorgaan aan

het college van Burgemeester en wethouders. Het is hun taak om de plannen die door de

gemeente voorgelegd worden te beoordelen. Dat hebben zij gedaan. Het verslag is

openbaar en is u eerder toegestuurd. U kunt daarin ook lezen wat de opmerkingen van de

Commissie zijn en waar nog aan gewerkt moet worden. De Commissie heeft

kennisgenomen van uw plan. Maar het is niet aan hen om daar over te adviseren.

Wij gaan er vanuit hiermee uw vragen beantwoord te hebben en hopen vervolgstappen te

kunnen gaan zetten om realisatie van dit plan met de voorzieningen die nodig en gewenst

zijn voor de toekomst van de wijk mogelijk te maken.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen

mr. drs. A.H. van Hout

gemeentesecretaris

drs. H.M.F. Bruis

burgemeester
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Postadres
Gemeente Nijmegen

010

Postbus 9105

6500 HG Nijmegen

Bezoekadres
Korte Nieuwstraat 6

6511 PP Nijmegen

T14024

nijmegen nl

Datum 11 juni 2019

Betreft Herontwikkeling winkelcentrum Weezenhof

Geachte

Op 25 april jl. stuurde u ons een brief namens het bewonersplatform Weezenhof

over de herontwikkeling van winkelcentrum Weezenhof. U geeft daarin aan verontrust

en gefrustreerd te zijn over het uitblijven van een nieuwbouwplan ter plaatse van het

winkelcentrum. U heeft een eigen plan ontwikkeld waarbij u ook de nieuwbouw voor de

school betrekt en vraagt de gemeente de herontwikkeling actief ter hand te nemen. Met

deze brief willen wij daarop reageren. In de eerste plaats schetsen wij u de huidige situatie.

Daarna gaan wij in op de gesprekken die gevoerd zijn, de mogelijkheden voor

herontwikkeling van deze locatie en de vervolgstappen.

Huidige situatie
Er is al vele jaren sprake van mogelijke herontwikkeling van winkelcentrum Weezenhof.

Vanwege verschillende omstandigheden zijn die plannen, voor de brand van 2017 niet

tot stand gekomen. Na de brand zijn de gesprekken met de eigenaar/initiatiefnemer

opnieuw opgepakt. Omdat de onderzoeken over de winkelstructuur verouderd waren is

toen in de eerste plaats besloten om deze onderzoeken te actualiseren. Dat is gebeurd en

eind november 2018 heeft de raad de winkelstructuur vastgesteld. Besloten is dat in de

Weezenhof maximaal twee supermarkten kunnen komen, ma ar de raad heeft aangegeven

dat de voorkeur uitgaat naar één supermarkt

Op de fundering van het afgebrande deel van het winkelcentrum is in samenwerking

met de gemeente, en met akkoord van de eigenaar, een Lijdelijke ontmoetingsruimte

gerealiseerd door bewoners (officieel geopend op 18 mei 2019 en in beheer bij de

bewoners). Deze zal hier verdwijnen op het moment dat een nieuw plan wordt

gerealiseerd. Om een herontwikkeling mogelijk te maken is een bestemmingsplanwijziging

noodzakelijk.

Voor wat betreft de school geldt dat het bestuur voornemens is op de huidige locatie van

het hoofdgebouw nieuwbouw te realiseren voor het hoofdgebouw en de dependance,

binnen het geldende bestemmingsplan.

Gemeente Nijmegen

Contactpersoon

Ons kenmerk
D190314314
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Gesprekken
Na het raadsbesluit over de winkelstructuur eind november 2018 hebben wij ambtelijk

en bestuurlijk verschillende gesprekken gevoerd.

Wij hebben met de eigenaren van het pand afgesproken dat uitgangspunt voor de

herontwikkeling is het realiseren van één supermarkt met aanvullende (medische)

voorzieningen en eventuele kleine winkeltjes. Tevens hebben we besproken dat

(zorg)woningen toegevoegd kunnen worden. Wij zijn op het moment in overleg over

het precieze programma voor deze locatie.

Wij hebben ook gesproken met de Hij geeft aan dat hij een plan

wil ontwikkelen binnen het bestaande bestemmingsplan. Het bestemmingsplan biedt hier

voldoende ruimte voor.

Tot slot hebben wij ook met u gesproken. U heeft uw plannen toegelicht zowel bestuurlijk

als ambtelijk. Net als u vinden wij dat de herontwikkeling van het centrum een meerwaarde

moet hebben voor de Weezenhof. Het is echter aan de initiatiefnemer om tot een haalbaar

plan te komen dat past binnen de uitgangspunten zoals hiervoor besproken.

Nieuwbouw van de school en het toevoegen van een ontmoetingsruimte is onderdeel van

uw plan. Maar zoals in de gesprekken aangegeven zal de school binnen het vigerende plan

een nieuw schoolgebouw ontwikkelen. Voor wat betreft een ontmoetingsruimte geldt dat

die alleen gerealiseerd kan worden als daar een geïnteresseerde marktpartij voor is.

Vervolgstappen
Wij zetten de gesprekken over het programma, het plan en de kosten met de eigenaar

voort. De uitgangspunten voor de plannen zijn duidelijk. Het is aan de ontwikkelaar om een

haalbaar plan op te stellen, maar uiteraard toetsen wij het plan aan ons beleid en

regelgeving. Bij de toetsing zal ook gekeken worden naar afstemming van andere plannen

(zoals de school) en de omgeving.

Op het moment dat meer duidelijkheid gegeven kan worden over het plan en de

haalbaarheid daarvan, wordt dit ook met de omgeving gecommuniceerd.

Tot slot
Wij snappen uw frustratie. Echter het plan dat u voorlegt is zoals hiervoor aangegeven geen

realistisch scenario omdat de school haar eigen plannen binnen het bestemmingsplan

ontwikkelt en er vooralsnog geen gegadigden in de markt zijn voor het realiseren van een

ontmoetingsruimte. Onze inzet is en blijft er op gericht een ontwikkeling tot stand te

brengen, die naar ons idee, een bijdrage levert aan een toekomstvaste ontwikkeling voor

de Weezenhof. Het is niet z0als u stelt dat de eigenaar alleen bepaalt wat er komt.

Wij hebben als gemeente natuurlijk uitgangspunten meegegeven en toetsen de plannen.

Voor het opstellen van een plan {en dat is niet anders dan andere ontwikkelingen in de

stad) is de initiatiefnemer in eerste instantie aan zet. Wij geven u mee om met de

initiatiefnemer en de school hierover in gesprek te gaan.
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Wij gaan er vanuit hiermee uw brief beantwoord te hebben. Op het moment dat

vervolgstappen gezet kunnen worden zullen wij u daarover informeren.

Hoogachtend,

het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen,

gemeentesecretaris

drs. H.M.F. Bruis

burgemeester
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Vergadering/ project

winkelcentrum Weezenhof

Vergaderstuk nummer/ datum vergadering

/ 14 februari 2022

Aanwezig

Namens het wijkplatform:

Namens de ontwikkelaar:

Namens de gemeente:

aanwezig)

Afwezig met kennisgeving

Afwezig zonder kennisgeving

Extra afschriften voor

1. Aanleiding
hebben drie weken eerder een oriënterend gesprek

gehad over hoe we verder met elkaar het gesprek aan kunnen gaan over de verdere stappen

voor de planvorming. We hebben afgesproken vervolggesprekken te plannen. Een eerste

overleg zou moeten gaan over het proces tot nu toe en over de inhoudelijke punten die bij de

bewoners leven en uit de meningspeiling in de buurt naar voren komen en hoe verder. Dit

zijn daarom de agendapunten voor di overleg.heeft aanhun pleitnota

die begin januari naar de raad is gestuurd overhandigd.

2. Proces tot nu toe
Nicht het proces toe.

Voor de brand in 2017 lag er een plan met twee supermarkten en 135 woningen. Dit

plan is gepresenteerd in het wijkplatform.

Na de brand heeft de energie zich eerst gericht op de gevolgen van de brand en is de

mogelijkheid onderzocht voor tijdelijke winkels. Dat is niet haalbaar gebleken.

Vervolgens is in 2018 een nieuw onderzoek uitgevoerd naar de

detailhandelstructuur in Dukenburg. Planvorming moest wachten op het resultaat

van dit onderzoek. Dit is eind 2018 vastgesteld door de raad.

In 2018 hebben inspiratiebijeenkomsten plaatsgevonden, georganiseerd door de

bewoners met steun van de gemeente. Deze bijeenkomsten waren goed bezocht.

Gemeente en ontwikkelaarwaren daarbij aanwezig.

Eind 2018/begin 2019 heeft de gemeente de bewoners gefaciliteerd voor het

realiseren van een tijdelijk huis voor deWeezenhof. De eigenaar heeft toestemming

verleend dat op zijn terrein te plaatsen.

Op basis van een motie in het kader van de vaststelling van de winkelstructuur heeft

de gemeente de ontwikkelaar begin 2019 gevraagd om een plan te maken voor één

supermarkt met daarboven woningen. De ontwikkelaar heeft daarmee ingestemd.

Opgesteld door 915,
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In 2019 was Woonzorg Nederland nog in beeld als afnemer van woningen boven de

winkels, maar uiteindelijk hebben zij daar toch van af gezien.

Maart 2019 hebben de bewoners een contourenplan gemaakt. Dit is verstuurd naar

de gemeente en dat is ambtelijk en bestuurlijk met verschillende wethouders in de

eerste helft van 2019 besproken

Vanaf 2019 is ook regelmatig met (een wisselend) schoolbestuur geweest. Daarbij

heeft het bestuur steeds uitgesproken te willen ontwikkelen binnen het

bestemmingsplan.

Met de info uit de inspiratiebijeenkomsten, het contourenplan van de bewoners, het

onderzoek naar de winkelstructuur, de uitspraak van het schoolbestuur en het afhaken van

Woonzorg Nederland waren alle ingrediënten, inclusief de visie van de bewoners op tafel

voor het naken van een plan door de initiatiefnemer.

Het maken van het plan is feitelijk pas in de loop van 2019 gestart en heeft tijd gekost.

In 2019 en 2021 zijn er briefwisselingen met het wijkplatform geweest. Beide keren

is aangegeven dat we verder in gesprek gaan als de initiatiefnemer een plan heeft

en er zicht is op een haalbaar plan. Dit is ook zo met de gemeenteraad

gecommuniceerd.

Uiteindelijk is het plan in maart 2021 en in augustus 2021 in de CBK behandeld en

was er in september overeenstemming over de haalbaarheid. In maart heeft een

gesprek plaatsgevonden met een vertegenwoordiging uit de wijk over het plan. In

oktober 2021 heeft een brede infoavond plaatsgevonden.

Terugkijkend op het proces zouden we eerder het plan gepresenteerd hebben. We hebben

dat toen niet gedaan omdat we met de info zoals hiervoor aangegeven, in onze optiek

opgehaald hebben wat er in de omgeving speelt en er dus veel info uit de omgeving lag om

tot een plan te komen.

De bewoners geven aan dat zij ervaren hebben dat hun inbreng niet gewaardeerd is en dat de

participatie veel te veel achteraf plaatsvond en dat die vooraf plaats had moeten vinden.

Vanuit hun oogpunt heeft de participatie gefaald.

geeft aan dat er ook nog een tijdsaspect was. De planvorming heeft veel tijd in beslag

genomen en daar is de ontwikkelaar ook tegen tegenvallers aangelopen zoals bijvoorbeeld

de wisseling van schoolbestuur waardoor geen overleg plaats kon vinden en het afhaken van

Woonzorg Nederland.

We sluiten het gesprek hierover met de constatering dat de communicatie/participatie beter

had gekund, maar dat wel alle informatie op tafel lag.

3. Vragen
(architect) legt uit hoe het plan tot stand is gekomen en waarom voor de oriëntatie zoals

die in het plan is, gekozen is.@geeft aan dat hij vindt dat de plek niet optimaal benut is

en dat een de oriëntatie van het gebouw zoals die nu is een verbinding van west naar oost

belemmert. Hij geeft aan dat hij vindt dat er geen sprake is van een gewenste pleinvorming.

Aan dat plein zouden de winkels moeten zitten. Hij vindt het plan stedenbouwkundig niet

goed doordacht en verbaast zich erover dat de CBK in dit plan mee gaat.
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@licht toe dat een alzijdig gebouw is gemaakt waar aan alle kanten leven is, maar er voor

gekozen is de drukke commerciële kant niet richting de school te oriënteren. Het drukkere

parkeren vindt plaats aan de oostzijde. Aan de westzijde bij de school zullen is het plan juist

minder verkeersbewegingen zijn. Een plein/de buitenruimte kunnen we verder aan werken.

Moet de Lidi wel open blijven tijdens de bouw en kan dat wel? Want dit is de belemmering voor

een andere oriëntatie.

geeft aan dat de Lidl open kan blijven en dat dat ook moet. Een tijdelijke winkel is

onderzocht maar dat kost circa 1,7 miljoen euro. Dat is niet haalbaar. Bewoners vragen of dat

niet uit het plan betaald kan worden.tzeeft aan dat dat niet haalbaar is.

geeft aan dat het allerlei argumenten bij elkaar zijn die de oriëntatie hebben bepaald.

@geeft aan dat ook andere oriëntaties onderzocht zijn, bijvoorbeeld een blok meer naar

het noorden, verder van de grondgebonden woningen. Maar dat leidt tot een groot

parkeerterrein op het zuiden en daardoor moet het verkeer verder de wijk in. Dat is niet

gewenst.

Positionering en bouwmassa hebben bij bewoners geen draagvlak. Kan het gebouw niet lager?

@geeft aan dat hij voor het maken van het plan uitgangspunten van zijn opdrachtgever

heeft gekregen.@geeft aan dat dit aantal nodig is om een haalbaar plan te krijgen. De

bewoners twijfelen daaraan en vinden dat het zou moeten gaan om de ruimtelijke kwaliteit

en niet om het geld.geeft aan dat als hij geen haalbaar plan heeft, hij niet gaat bouwen.

Bewoners uit de Weezenhofgaan niet verhuizen naar appartementjes van 50m2. ts er wel een

behoefteonderzoek gedaan in de Weezenhof en voor wie zijn die woning

geeft aan dat op stadsniveau onderzoek is uitgevoerd en dat er vooral behoefte is aan

sociale en middeldure huur. Dure woningen zijn er stadsbreed voldoende geprogrammeerd.

Nu zitten er 41 grotere appartementen in het plan. Deze hebben allemaal een balkon.

Bovendien is er een ingerichte daktuin van 1200m2 waar mensen via lift en trap naartoe

kunnen en daar elkaar kunnen ontmoeten en kunnen zitten.

geeft aan dat zijn ervaring is dat voor veel ouderen het verhuizen van een koopwoning

naar een duur appartement een (te) grote stap is. En dat de markt niet vraagt om meer

grotere woningen. Als die wens er wel is hoort hij dat graag en kan hij onderzoeken of hij

meer grotere woningen kan maken. Dit moet in afstemming met de gemeente.

De woningen zijn bedoeld voor starters, één- en tweepersoonshuishoudens en ouderen. Niet

voor gezinnen. De verwachting is dat die waar mogelijk eerder kiezen voor een

eengezinswoning.

geeft aan waardering te hebben voor de architectuur maar het voor deze plek te veel, te

groot en te massaal te vinden.Reeft aan ook dat zij vindt dat deze invulling niet past

in de Weezenhofwaar behalve de Hippe Hoogbouw alleen maar laagbouwwoningen zijn.

4. Het vervolg en afspraken
geeft aan dat voor hen vier punten van belang zijn om te bepalen of er

vervolggesprekken komen:

Oriëntatie van de bebouwing

Bouwhoogte

Bouwmassa
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Ontmoetingsplein

Als op deze vier punten geen mogelijkheden voor aanpassing zijn, dan vraagt hij zich af of het

zin heeft om verder te praten.geven aan voor de eerste drie punten geen

mogelijkheden te zien. Zij gaan hierover nadenken.

Over het vierde punt, de buitenruimte en de aansluiting met de school spreekt de

ontwikkelaar verder met de school. Graag willen zij daar het wijkplatform en/of andere

bewoners betrekken.geeft aan dat zij 21 februari bespreken hoe zij hier in staan. De

ontwikkelaar heeft een landschapper ingehuurd om hier in mee te denken. Met de school is

afgesproken dat ook met hen afgestemd wordt.

Wijkplatform geeft aan of zij denken dat er behoefte is aan meer grotere woningen. Zo ja dan

onderzoekt@de mogelijkheid hiervoor

In de afronding wordt de uitnodiging met elkaar verder in gesprek te blijven benadrukt en

wordt het wijkplatform gevraagd daar over een week na de 21 hier iets over te laten weten. A
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From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Wednesday. February 27, 2019 1/32:20 PM
ArchiefPRO

Van:
Verzonden: donderdag 7 februari 2019 17:50
Aan:
Cc:
Onderwerp: winkelcentrum Weezenhof

Beste

Bij deze nog een korte terugkoppeling van wat we op 23 januari 2019 bij besproken hebben voor wat betreft de maximale omvang van de
supermarkten en woningen in de Weezenhof.

- De wens vanuit de raad is te komen tot één supennarkt in de Weezenhof. Deze kan een maximale omvang hebben van ca 1500 WVO.
(winkelvloeroppervlak) (is ca 1800-1900 BVO. WVO is het oppervlak dat voor de bezoekers toegankelijk is, dus excl magazijn ed.

- Bij 2 supermarkten is een oppervlakte mogelijk van 2x 1200 WVO. Maar alleen op voorwaarde dat de Jumbo daar in mee gaat.
- Uitbreiding van de Jumbo in de Malvert is uitgesloten.
- Aanvullende voorzieningen (bv horeca, kapper, fysio, kleine winkeltjes voor niet dagelijkse boodschappen) zijn mogelijk maar niet verplicht.
- Ontmoetingsruimte. Is geen vraag vanuit de gemeente. Als daar ccn huurder voor is, is dat geen probleem.
- Woningen.stelt voor de Doekenborg te kopen en daar woningen in te realiseren en nieuwe woningen (beschut wonen en_levensloopgeschikte

woningen) te bouwen op het winkelecntrum.teen aan dat Woonzorg heeft aangegeven minimaal 50 woningen wil.@gaat ze ccn aanbod doen.

gaan de mogelijkheden voor één of twee supermarkten onderzoeken. Wat uiteindelijk mogelijk is, wordt natuurlijk ook bepaald door wat ruimtelijk
inpasbaar is.

Graag hoor ik van jullie als jullie onderzocht hebben wat wat jullie betreft mogelijk/realistisch is.

Met vriendelijke groeten,

Projectontwikkelaar

JE,ç cidimage001-.png@01D354s.
E7BDD070

Gemeente Nijmegen

bereikbaar op maandag Um donderdag. +ijdag arezig

Bczockadres: Korte iewstraat 6 6511 PP Nijmngcn] Projectsecretaresse:
Internet: w nijmezennl
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Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Toelichting

Besluitenlijst Vertrouwelijk PO SO-RO-Cultuurhistorie-Grondbeleid

01-03-2021
14:00 - 16:30
Teams

Stellers worden via MS Teams gebeld.

4.5 15.10 uur: Stavaza WC Weezenhof -

De planvorming van deze locatie is moeizaam tot stand gekomen, maar er ligt nu een
haalbaar bouwplan. Het plan bevat één supermarkt, (para)medische voorzieningen,
een aantal kleine winkels/horeca en 118 woningen (98 middeldure huurwoningen en
10 dure huurwoningen). Hiermee voldoet het plan aan eerdere motie (één supermarkt
met daarboven woningen) van de gemeenteraad. De woningen zullen
levensloopgeschikt zijn. De toevoeging van medische voorzieningen heeft
meerwaarde voor de wijk. De CBK heeft dit plan in het besloten vooroverleg in oktober
2020 {zie bijlage 1) positief ontvangen, maar had daarbij wel enkele opmerkingen. De
architect heeft de opmerkingen over de bebouwing verwerkt (meer variatie in hoogtes
en verlagingen aan de zuidzijde), voor de openbare ruimte nog niet De openbare
ruimte behoeft dus nog verdere uitwerking en aandacht, waarbij nadrukkelijk ook een
toets hoort op het parkeren en aandacht voor de kwaliteit van de openbare ruimte en
met name de ruimte tussen het winkelcentrum/woningen en de school (onderzoek

naar mogelijkheid voor een pleinfunctie). Deze uitwerking, in ieder geval op
hoofdlijnen, hebben we nodig voordat we naar de CBK gaan.

De bespreekpunten uit het memo en de impressies worden met de wethouder
besproken. Het plan is nog niet definitief. Het plan in de openbare ruimte is nog een
schets en moet nog worden besproken met de buurt Verder moet het nogworden
goedgekeurd door de gemeente en de CKB. Wethouder geeft aan dat het goed is om
verder te gaan met het sluiten van de overeenkomst.
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Memorandum

Aan

Nol Vergunst

Registratienummer / datum

25 februari 2021

Opgesteld door, telefoonnummer

Extra afschriften voor

Onderwerp

Stand van zaken en bespreekpunten winkelcentrum Weezenhof

Het plan: stand van zaken
De planvorming van deze locatie is moeizaam tot stand gekomen maar nu ligt er een haalbaar bouwplan.

Het plan bevat één supermarkt, (para)medische voorzieningen, een aantal kleine winkels/horeca en 118

woningen (98 middeldure huurwoningen en 10 dure huurwoningen). Hiermee voldoet het plan aan eerdere motie

(één supermarkt met daarboven woningen) van de gemeenteraad. De woningen zullen levensloopgeschikt zijn.

De toevoeging van medische voorzieningen heeft meerwaarde voor de wijk.

De CBK heeft dit plan in het besloten vooroverleg in oktober 2020 (zie bijlage 1) positief ontvangen maar had daar

wel opmerkingen bij. De architect heeft de opmerkingen over de bebouwing verwerkt (meer variatie in hoogtes

en verlagingen aan de zuidzijde), voor de openbare ruimte nog niet. De openbare ruimte behoeft dus nog verdere

uitwerking en aandacht waarbij nadrukkelijk ook een toets hoort op het parkeren en aandacht voor de kwaliteit

van de openbare ruimte en met name de ruimte tussen het winkelcentrum/woningen en de school (onderzoek

naar mogelijkheid voor een pleinfunctie). Deze uitwerking, in ieder geval op hoofdlijnen, hebben we nodig voordat

we naar de CBK gaan.

De overeenkomst
De overeenkomst is in concept gereed en 25 februari naa estuurd. Deze gaat uit van het huidige

aangepaste bouwplan (bijlage 2, bestanden S01-S10)). In de overeenkomst is opgenomen dat de openbare ruimte

een schets is. Die moet nog verder uitgewerkt. En zal tzt ook nog door de gemeente (HIOR) en de CBK beoordeeld

moeten worden.

We hebben op dit moment nog een discussiepunt over de overeenkomst me nl de omvang van de

openbare ruimte die heringericht moet worden. In de overeenkomst is opgenomen dat de initiatiefnemer voor

eigen rekening en risico de openbare ruimte herinricht. Dat is wat ons betreft het hele exploitatiegebied. Het is

aan hem om hiervoor een goed plan te maken dat gedragen wordt en dat goedkeuring krijgt ambtelijk en bij de

CK.zelf trekt de grens voor het gebied dat hij moet herinrichten om een kleiner gebied (zie bijlage 3-

voorste.wn voorstel is om daar niet in mee te gaan. Dit zou nl betekenen dat er geen goede aansluiting

met het omliggende gebied ontstaan. Wij gaan uit van een logische begrenzing en zien het exploitatiegebied

(bijlage 3-exploitatiegrens) zoals in de overeenkomst opgenomen als één samenhangend geheel. Dat wil niet

zeggen dat alles op zijn kop moet. Daar waar groen/bomen behouden kunnen of moeten worden en dat binnen

Opgesteld doo
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Memorandum

het inrichtingsplan past, kan dat natuurlijk prima. Maar het inrichtingsplan moet betrekking hebben op het

geheel.

Vervolgstappen
• Bespreken van het plan in de CBK: 11 0f 25 maart (afhankelijk van de beschikbaarheid van stukken oa

aan te leveren door de architect).

• Vaststellen overeenkomst in het college: eind maart/begin april (na bespreking in de CBK)

• Communicatie vertegenwoordiging Wijkplatform (digitaal): informeren over de stand van zaken en de

vervolgstappen.

• Bredere infoavond digitaal: april, op dit moment moet duidelijk zijn waar bewoners nog over mee

kunnen praten. ism gemeente) -> wethouder aanwezig?

• Opstarten bestemmingsplan ->voorbereidingen kunnen we al starten

Bespreekpunten/risico's
1. Het plan. Met het vaststellen van de overeenkomst leggen we het programma en de bouwmassa vast.

Dat geldt niet voor de inrichting van het maaiveld. Dat moet nog verder uitgewerkt worden, bij voorkeur

in overleg met de omgeving. Dat hoeft het sluiten van een overeenkomst nu niet in de weg te staan.

Duidelijk is dat gezien het programma het grootste deel van de invulling op maaiveld door parkeren

wordt ingenomen, (dat is overigens nu niet anders en het aantal parkeerplaatsen is nodig voord it

programma) maar binnen de mogelijkheden zouden we moeten zoeken naar een goede inrichting.

De stedenbouwkundige ziet risico's omdat een aantal punten vwb de inrichting nog niet zijn onderzocht

(inpassing boom, groen, wind, zon en klimaat) en dit kan leiden tot een reductie van het programma. Hij

pleit ervoor om het bouwplan/programma nog niet in een overeenkomst op te nemen en eerst de

openbare ruimte verder uit te werken en de mogelijkheid voor het aanpassen van de

bouwmassa/programma (minder woningen) nog open te laten. Hij maakt zich zorgen over de ruimte die

er op maaiveld is voor een kwalitatief goede openbare ruimte.

Mijn zorg is dat als we nu niet doorpakken en de overeenkomst sluiten we geen plan hebben en er geen

vernieuwing plaats vindt. Uiteindelijk moet er natuurlijk wel een goede oplossing voor parkeren en

maaiveld zijn. Vandaar nu voor vaststellen van de overeenkomst de stap naar de CBK voor advies.

Graag bespreek ik dit punt.

2 Overeenkomst. Voorstel is vastte houden aan de exploitatiegrens. Als we dat niet doen en de lijn van

algen, krijgen we later in het traject allerlei discussie over wie wat doet. Dat komt het plan en

het proces niet ten goede.

3 Communicatie. We weten dat de buurt (of in ieder geval een deel) een ander plan voor ogen heeft Zij

zullen niet tevreden zijn met dit plan. Hoe gaan we daar mee om? De discussie over het plan hebben we

al vaker gehad. Dit lijkt het enige haalbare plan en daar kunnen we nu met vaststellen van de

overeenkomst ook vervolgstappen in zetten. Bespreekpunt is wanneer we de communicatie opstarten.

Na vaststelling van de overeenkomst of daarvoor. Mijn voorstel zou zijn om als dat kan dat voor

vaststelling te laten plaatsvinden. We gaan nl ook naar de commissie Beeldkwaliteit. Dat is een openbare

bijeenkomst en ik verwacht dat daar ook bewoners bij zullen zijn. Dan is het denk ik beter als wij ze

vooraf geïnformeerd hebben.
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Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Toelichting

Besluitenlijst Vertrouwelijk PO SO/RO/Cultuurhistorie/Grondbeleid
29-06-2020

13:45 - 15:30

SH a0.18 Gebroeders van Lymborchzaal

3.1 13,50 uur: - Herontwikkeling winkelcentrumWeezenhof
Doel: informeren stand van zaken plan winkelcentrum Weezenhof en vervolgstappen.

Er zijn veel gesprekken geweest over de stedenbouwkundige opzet. Initiatiefnemer

heeft nu een plan (zie bijlagen) waar we in hoofdlijnen akkoord mee kunnen gaan.

Belangrijkste punt vanuit stedenbouw is vooral dat goed gekeken moet worden naar

de geleding van de bouw waardoor de bouwmassa iets afneemt. Ander punt is dat er

nu een overmaat aan parkeren in lijkt te zitten. In de uitwerking moeten we kijken of

dat echt zo is en zo ja, of dat omgezet kan worden naar groen/ruimte voor ontmoeten

(in de openbare ruimte).

Eén van de eerste stappen zal zijn bespreken in een vooroverleg met de commissie

Beeldkwaliteit en gesprek met de buurt. In principe is dit de verantwoordelijkheid van

de initiatiefnemer. Maar goed afstemming over hoe is in dit geval belangrijk.

Tegelijkertijd starten we de gesprekken op over een anterieure overeenkomst.

Besluit
coed dar er vooruitgang wordt geboek-t- eoordene

RKT wordt afgewacht. Formeel is de informatievoorziening van een (particulier)

initiatief aan de ontwikkelaar; de gemeente is daarbij aanwezig voor toelichting op

procedures en draagvlakmeting. Praktisch wordt de informatie in nauwe

samenspraak voorbereid;overlegt hierover met communicatie.

Het is de bedoeling om de supermarkt tijdens de bouw open te houden.

Tevens zal de anterieure overeenkomst (incl. grondtransactie) worden voorbereid.

De buurt heeft nu een tijdelijke ontmoetingsruimte t.p.v. de bouwlocatie; in de

definitieve plannen is hiervoor wel ruimte te creëren, maar hiervoor is geen

(gemeenteliik) budget beschikbaar.
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II

4.2

Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Toelichting

Besluitenlijst Vertrouwelijk PO SO-RO-Cultuurhistorie-Grondbeleid
04-10-2021

13:30- 1545

SH a0.18 Gebroeders van Lymborchzaal-SH a0.18 Gebroeders van Lymborchzaal

14.0o uur-winkelcentrum we«eaenor amterlare overeenkom,«-

Dornick B.V. heeft een plan ontwikkeld voor de herontwikkeling van winkelcentrum

Weezenhof. Het plan omvat de bouw een nieuw centrum te bouwen met daarboven

maximaal 119 levensloopgeschikte en middeldure huurwoningen, waarbij het

exploitant is toegestaan om maximaal 42 woningen binnen het hiervoor genoemde

aantal woningen te verhuren in het duurdere segment Tevens worden de volgende

commerciêle en maatschappelijke voorzieningen gerealiseerd één supermarkt met

een oppervlakte van max 2.150 m2 BVO, een apotheek van max 225 m2 BVO,

commerciële voorzieningen waaronder winkels/horaca van max 525 m2 BVO, een

gezondheidscentrum van max 700 m2 BVO.

Dornick zal de direct aan- en omliggende openbare ruimte (her)inrichten voor eigen

rekening en risico herinrichten.

Het plan is in strijd met het vigerende bestemmingsplan. Dornick B.V. heeft daarom

onze gemeente verzocht om planologische medewerking.

Extra info: concept anterieure overeenkomst zal maandag worden vervangen door de

definitieve versie.

Voorgesteld besluit:
l. an te gaan met Dornick B.V. een anterieure overeenkomst voor de

herontwikkeling van winkelcentrum Weezenhof te Nijmegen.

2. De financiêle verantwoording plaats te laten vinden binnen de

planexploitatie G720 winkelcentrum Weezenhof.

edemoireve versie voo de overeenkomst is imot@els on"gag.ggeo
12 oktober wordt het ia het college besproken. Hiernamoei:.s.m. de
informatieavond op21 oktoberonder de aandacht brengen.
en ognto!bewoners dat tegen de plannen is, heeft zich verenigd en wit gaan flyeren.

voorzitter van het bewonersplatform Weezenhof, wit nog een enquête
gaan houden om te peilen hoe de wijk tegenover de bouwplannen staat. Wordt vervolgd.

Het voorstel is akkoord en kan naar het collegemet de aanpossing dat het volgende op
deze wijzegenoemd wordt: 119 levensloopbestendige woningen waarvan Tlwoningen
in het middel dure segment en 42woningen in het duurdere segment liggen.
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~:~~onden: ~~----r
Aan: i
Onderwerp:
Bijlagen:

donderdag 15 ju Ii 2021 18:09-2021-07-13 AOK WC Weezenhof concept gewijzigd

2021-07-13 AOK WC Weezenhof concept gewijzigd.doc

Zie opmerking bij 53 en wijziging bij 9.11.

Wat mij betreft gaat deze overeenkomst naarIk heb eigenlijk 19 augustus de handtekening nodig (met uitloop naar 23 augustus), 23 kan de overeenkomst dan in het

PO en de 31 in het college. Als dat niet lukt wordt het allemaal één week later, maar dat is eigenlijk wel het uiterste moment. Ik hoor ook al dat de agenda's van de

wethouders flink vol lopen voor de 23°.

Is het mogelijk het collegevoorstel al naar mij te mailen? Ik kan daar dan volgende week nog naar kijken of anders de 16 als ik terug ben meteen.

Wat mij betreft gaat de overeenkomst naar Rob. Ik zou hem wel vast een akkoord vragen zodat we half augustus ook snel zijn handtekening op kunnen halen.

Groet,-
PS ik ben vrijdags niet bereikbaar behalve in noodgevallen en dan bij voorkeur voor 10 uur. Volgende week ben ik er nog de hele week.
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Stadsontwikkeling

Overeenkomst overgrondexploitatie (anterieur) inzake Winkelcentrum eezenhof

DE PARTIJEN:

de publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Nijmegen, gevestigd aan de Korte Nieuwstraat 6 te

Nijmegen, op grond van het bepaalde in het Mandaatbesluit gemeente Nijmegen 2019 en

Wijzigingsbesluit 2020-A van he-luit gemeente Nijmegen 2019, in deze rechtsgeldig

vertegenwoordigd daar de hee in zijn functie als afdelingshoofd van de afdeling

Stadsontwikkeling, handelende ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en
wethouder, d.d , 2021, nr ,
hierna te noemen: degemeenteNijmegen,

en

Dornick B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (6663 CE) Lent aan de Laauwikstraat 29, ingeschreven in
de register van de Koddlllllillilllil" nummero94r23s, ten deze rechtsseldis

verecenwoorated tooeroe zeits«oneevoeea, hero te noemen:de

exoloitant;

OVEREGENDE

a. dat exploitant eigenaar is van de percelen grond, kadastraal bekend als gemeente Hatert, sectie
0, nummers 357, 358, 361, 362, 364, 786, 789, 796, 797, 825, 826, 829, 833, 834, 837, 838, 850, 851,

1081, 1512 en 1513, totaal groot circa 2.921 m2, gelegen aan de Weezenhof te Nijmegen en

plaatselijk bekend als Winkelcentrum Weezenhof, althans uiterlijk vóór het ter visie leggen van

het (voor)ontwerp bestemmingsplan alle genoemde percelen in eigendom heeft verkregen;

b. dat de gemeente Nijmegen (volledig) eigenaar is van het perceelgrond, kadastraal bekend als

gemeente Hatert, sectie O, nummer 1491, groot circa 456 m2, plaatselijk in gebruik als

winkelcentrum, de gemeente [volledig) eigenaar is van het perceel grond, kadastraal bekend als

gemeente Hatert, sectie O, nummer 1819 (ged.), gedeeltelijk groot circa 8,496 m2, plaatselijk in

gebruik als (omliggend) openbaar gebied en de gemeente bloot eigenaar is van de percelen

grond, kadastraal bekend als gemeente Hatert, sectie O, nummers 651 en 790, gezamenlijk groot

circa 217 m2, plaatselijk in gebliiiftlk al$ raktïk voodyslo h • n w k rech11,n van erfpacht

·~-~ieveliiktoebehoten aa e (1/2) e~
».Ale esmeentelevul G7Tooi@E GTW@iat+,,PAP9#9APAN#ANN

9 m2en waarmee het totaleexploitatiegebied circa 12.090 m2 groot is;

c. dat de exploitant een (bouw)plan heeft ontwikkeld om op (een gedeelte van) de percelen,

genoemd onder a. en b., het zogenaamde exploitatiegebied, met alle daarbij behorende

infrastructurele en openbare (groen)voorzieningen. Bedoeld exploitatiegebied is bij benadering

Paraaf gemeente Nijmegen Paraaf exploltant
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Overeenkomst over grondexploitatle (anterieur) inzake Winkelcentrum Weezenhof

weergegeven op de bijbehorende situatietekening met nummer 564975, versie 16-02-2021, status

concept (bijlageil, die aan deze overeenkomst is gehecht;

d. dat het (bouw)plan in strijd is met het vigeren de bestemmingsplan 'Nijmegen Dukenburg',

vastgesteld door de Raad van de gemeente Nijmegen op 17 december 2008;

e, dat in verband hiermee de exploitant de gemeente Nijmegen heeft verzocht om planologische

medewerking, opdat realisering van het (bouw)plan mogelijk wordt;

f. dat uit een eerste beoordeling van dit verzoek door de gemeente Nijmegen niet gebleken is van

doorslaggevende planologische beletselen om mee te werken hieraan, zodat de gemeente

Nijmegen bereid Is de planologische procedure voor het bouwplan te starten;

• dat tevens vast is komen te staan dat het (bouw)plan aangemerkt moet worden als een bouwplan

In de zin van artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening juncto artikel 6,2.1. Besluit ruimtelijke

ordening, zodat dewettelijke bepalingen inzake grondexploitatie van toepassing zijn;

h. dat op grond van artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening in de overeenkomst over

grondexploitatie bepalingen opgenomen kunnen worden over financiële bijdrage aan de

grondexploitatie en de verrekening van planschade die voor vergoeding in aanmerking komt;

î. dat hoofdstuk 6 van de Wet ruimtelijke ordening tevens de basis biedt om nadere eisen aan de

locatie te stellen, zoals regels voor werken en werkzaamheden voor het bouwrijp maken, de

aanleg van nutsvoorzieningen en het inrichten van de openbare ruimte;

j. dat gemeente Nijmegen en exploitant, waar het de gemeente Nijmegen betreft op ambtelijk

niveau, besloten hebben om de afspraken over de grondexploitatie vast te leggen in deze

overeenkomst, welke pas tot stand komt (totstandkomingsvoorbehoud) na een besluit van het

college van burgemeester en wethouders tot het sluiten van deze overeenkomst en een

rechtsgeldige ondertekening.

Paraaf gemeente Nijmegen Paraaf exploitant
Dit concept is uitsluitend bedoeld voor besprekingsdoeleinden, geen rechten aan te ontlenen.
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Overeenkomst over grondexploitatie (anterieur) inzake Winkelcentrum Weezenhof

KOMENALS VOLGTOVEREEN;

Artikel 1 Definities
Gemeentelijke plankosten

Planschadekosten

Kosten bovenwijkse voorzieningen

Levensloopgeschikt

Middeldure huurwoningen

: de kosten van het opstellen van het gemeentelijke

ruimtelijke plan, inclusieve alle andere daaraan

gerelateerde plannen, visies, onderzoeken, bestekken en
overige documenten, ten behoeve van het bouwplan

alsmede de kosten van begeleiding bij de uitvoering

(toetsing en toezicht).

: de kosten die het College van Burgemeester en

Wethouders moeten maken voorde behandeling van

en bij eventuele toekenning van planschadeverzoeken

zoals beschreven is in artikel 6.1 Wet ruimtelijke

ordening.

: de kosten zoals is omschreven in artikel 6.2.4 sub c

en e van het Besluit ruimtelijke ordening.

: levensloopgeschikte woning (rollatorwoning) met

kenmerken zoals vastgelegd in bijlage@.

: woningen (appartementen) die door de exploitantworden

ingezetvoor de realisatie van geliberaliseerdewoningen

voor de middenhuur met een aanvangshuur van
tr-+€ <«en e €

- per maand (prijspeil 1-' -2020). Uitgangspunt

van de huurprijs is het landelijk woningwaarderingssysteem

waarbij de maximale huurgrens maximaal de huurprijs

behorende bij 185 punten in het landelijk

woningwaarderingssysteem bedraagt. De oppervlakte van

een appartement die wordt verhuurd in het kadervan

middeldure huur bedraagt minimaal 50 m2

gebruikersoppervlakte (GBO).

Artikel2 Bouwprogramma
2.1 De exploitant is verplicht om op de in exploitatle te brengen gronden te reallseren:

Maximaal 11 levensloopgeschikte en middeldure huurwoningen,

commerciele / maatschappelijke voorzieningen

Één supermarkt met een oppervlakte van max 2.150 m2

max 225m2 VO

m2 BVO

Bruto VloerOppervlak

max

Paraaf gemeente Nijmegen Paraaf exploitant
Dit concept is uitsluitendbedoeld voorbesprekingsdoeleinden, geen rechten aan te ontlenen.
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Overeenkomst over grondexploitatie (anterieur) Inzake Winkelcentrum Weezenhol

allel z±Mum: co° unnmax sm2Bv0
een en ander zoals weergegeven op het schetsontwerp d.d. @dat alsbijlage@aan deze

overeenkomst is gehecht.

2.2 De exploitant is verplicht de middeldure huurwoningen als bedoeld in de definities in artikel 1 aan te

bieden voor verhuur waarbij de aanvangshuur van een appartement uu ulr+ ++a+€ "3i 32
2::-en a;in +!€%32/:± ±9 per maand bedraagt (prijspeil 1-' /-2020).e jaarlijkse

huurprijswijziging vindt plaats op basis van de wijziging van het landelijk

woningwaarderingssysteem. Bij tussentijdse mutatie van huurders van de middeldure huurwoning

geldt de tot dan toe geldende huurprijs en kan de huurprijs op moment van de mutatie niet worden

verhoogd door de exploitant tenzij er een periode van 15 jaar nadat de middeldure huurwoning voor

het eerst verhuurd is geweest, is verlopen.

2.3 De woningen in het middeldure huur segment dienen voor een minimale termijn van 15 jaar

voor dit oogmerk in stand te worden gehouden.

2.4 Exploitant, dan wel haar rechtsopvolger(s), is niet gerechtigd om de te realiseren woningen in het

middeldure huursegmnent binnen 15jaar nadat onderhavig bouwplan is gerealiseerd, ult te ponden.

2.5 Exploitant is verplicht en verbindtzich jegens de gemeente het bepaalde in 2.2, 2.3 en 24 bij

overdracht van woningen in het middeldure huursegment aan een nieuwe eigenaar (ten behoeve

van verhuur) binnen de vermelde termijn van 15 jaar op te leggen en in verband daarmee om
het in2.2, 2.3 en 2+be»alde in de notarii3is,<""meno strafte van het verbeuren van

een direct opeisbare boete ten bedrage vanoherwoning ten behoeve van de

gemeente.

2.6 Uitsluitend na goedkeuring door het college van burgemeester en wethouders kan er worden

afgeweken van het in lid 1 van dit artikel bedoelde bouwprogramma. Aan welke goedkeuring

(financiele) voorwaarden kunnen worden.verbonden, waaronder doch niet limititatiet het in stand

houden van een voldoende kwalitatief openbaar gebied.

Artikel 3 Realisatieplicht
De exploitant is verplicht binnen 3 maanden na de datum, waarop aan de exploitant is kennis gegeven

dat de onherroeplijke planologische basis voor de afgifte van de omgevingsvergunning is verkregen, een

omgevingsvergunningaanvraag in te dienen en binnen 9 maanden na het verkrijgen van de

omgevingsvergunning met de bouw te starten.

Binnen 24 maanden na start bouw dient het bouwplan blijkens een door de gemeente Nijmegen

afgegeven voltooiingsverklaring te zijn voltooid. Indien het complex in fasen wordt uitgevoerd Is het

bepaalde in artikel 9.8, Bestekken en tekeningen toekomstige openbare ruimte, laatste alinea van

toepassing.

Artikel4 Grondoverdracht door exploitant aan gemeente Nijmegen
4.1 De exploitant draagt over aan de gemeente Nijmegen in volle eigendom, de tot openbaar gebied

bestemde en ingerichte plandelen mét de daarop aangelegde voorzieningen, deel uitmakende van

(een gedeelte van) de percelen, thans kadastraal bekend als gemeente Hatert, sectie 0, nummers

651, 790, 789 (ged.), 1513, 1512, 850, 851, 796, 797, 361, 362 en 1081, ter gezamenlijke

grootte van circa @@@ m' gelegen aan de Weezenhofte Nijmegen.

Op de bijbehorende situatietekening met nummer @, versie @, goedgekeurd d.d. @, zijn gearceerd

Paraaf gemeente Nijmegen Paraaf exploitant
Dit concept is uitsluitend bedoeld voor besprekingsdoeleinden, geen rechten aan te ontlenen.
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Overeenkomst over grondexploitatie (anterieur) inzake WinkelcentrumWeezenhof

de tot openbaar gemeente-eigendom bestemde terreingedeelten bij benadering aangegeven

(bijlage4l.
4.2 De overdracht van de tot openbaar gebied bestemde plandelen mét de daarop aangelegde

openbare voorzieningen aan de gemeente vindt plaats voor € 1,- inclusief de ter zake van deze

levering respectievelijk verkrijging verschuldigde belasting, in het bijzonder de omzet- en

overdrachtsbelasting. De overdracht van het openbaar gebied zal geschieden op basis van de

(model)koopovereenkomst die als bijlage @bij deze overeenkomst is gevoegd.

4.3 De eigendom van de in artikel 4.1 genoemde percelen dient te worden overgedragen onbezwaard,

vrij van huur en pacht en andere zakelijke lasten, vrij van (bodem-en grondwater)

verontreinigingen_ h: _'. i s en

geheel ontdaan van oude bebouwing (inclusief de daarbij behorende funderingen en kelders).

4.4 Het passeren van de voor de overdracht van de hiervoor bedoelde grond vereiste akte van

eigendomsoverdracht zal plaatsvinden op een in onderling overleg tussen partijen nader vast te

stellen tijdstip nadat de eerste oplevering, als bedoeld onder artikel 19 van deze overeenkomst

heeft plaatsgevonden, doch uiterlijk binnen een maand na de in artikel 19 genoemde tweede

oplevering,

Alsdan zal de voor de overdracht bestemde situatietekening worden gemaakt en aan de te

passeren akte worden toegevoegd, waarbij de hiervoor onder4.1 genoemde tekening

uitgangspunt zal zijn. Exploitant verleent bij deze aan de gemeente de onherroepelijke volmacht

om vanaf het moment van ingebruikneming de eigendomsoverdracht zoals bedoeld in dit artikel te

realiseren.

Artikel 5 Grondoverdracht doorgemeente Nijmegen aan exploitant
5.1 De gemeente Nijmegen draagt over aan de exploltant het volledige eigendom van het perceel

grond, kadastraal bekend als gemeente Hatert, sectie O, nummer 1491, groot 456 m2.,1

het bloot eigendom, met het daarop rustende recht van

erfpacht, van de percelen grond, kadastraal bekend als gemeente Hatert, sectie O, nummers 651

en 790, welke' twee percelen gezamenlijk groot zijn circa 217 m2 en de hiervoor genoemde

gronden totaal circa m2 groot zijn.

Op de bijbehorende situatietekening met nummer 564960, goedgekeurd

d.d. zijn gearceerd de door de gemeente over te dragen terreingedeelten bij

benadering aangegeven (bijlage s}.

5.2 De overdracht van de in lid 1 van dit artikel omschreven gronden zal geschieden op basis van de

(model)koopovereenkomst die als bijlage @ bij deze overeenkomst is gevoegd inclusief de daarop

van toepassing zijnde algemene verkoopvoorwaarden van de gemeente Nijmegen.

Paraaf gemeente Nijmegen Paraaf exploitant
Dit concept is uitsluitend bedoeld voor besprekingsdoeleinden, geen rechten aan te ontlenen.
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Overeenkomst over grondexploitatie (anterieur) inzakeWinkelcentrum Weezenhof

5. J De overdracht door de gemeente aan de exploitant vindt plaats tegen betaling van de grondkosten,

zoals vermeld onder artikel 14 onder punt2, exclusiefomzet- en/of overdrachtsbelasting en

indien van toepassing- de kosten die de gemeente Nijmegen heeft gemaakt voor uitgevoerde

werkzaamheden op het in eigendom over te dragen terreingedeelte.

De ter zake van deze overdracht verschuldigde omzet- en/of overdrachts- belasting komt voor

rekonlngvan de exploitant on wordt berekend over de in-nde Oocalo wetgc•ing

gehanteerde maatstaf van heffing. De koopsom bedraagt exclusief omzet-en/of

overdrachtsbelasting. Bij de vaststelling van de koopsom is rekening gehouden met de

bijzonderheden van de totale ontwikkeling waarbij de kosten met betrekking tot het verplaatsen

van de in het exploitatiegebied aanwezige praktijk voor fysiotherapie (onderhandelingen/afkoop

beëindigen recht van erfpacht, verplaatsing en sloop), de aanleg en inrichting van het openbaar

gebied door exploitant alsmede de verrekening in grondoppervlakte in de oude en de nieuwe

situatie.

5.- De elgendom wordt overgedragen onbezwaard, vrij van huur en pacht en andere zakelijke lasten,

behoudens de eerder in de aanhefonder b. en lid l van dit artikel genoemde rechten van erfpacht

en in de staat waarin de onroerende zaken nu verkeren.

5. ; De eigendomsoverdracht van het perceel grond kadastraal bekend als gemeente Hatert, sectie O,

nummer 1491, vindt plaats binnen een maand nadat het bestemmingsplan onherroepelijk is

geworden en de eigendomsoverdracht van de percelen grond kadastraal bekend als gemeente

Hatert, sectie O, nummers 651 en 790 vindt plaats na oplevering van de nieuwbouwennadat de

ter plaatse aanwezige praktijk voor fysiotherapie voor rekening en risico van exploitant is verhuisd

naar de nieuwbouw. De koopsom wordt evenredig verdeeld over de deelleveringen.

Alsdan zal de voor de overdracht bestemde situatietekening worden gemaakten aan de te

passeren akte worden toegevoegd, waarbij de hiervoor onder 5.1 genoemde tekening

uitgangspunt zal zijn.

5.. Indien op de hiervoor bedoelde grond die door de gemeente Nijmegen aan de exploitant moet

worden geleverd tevens openbaar gebied Is voorzien en de eigendom van dat openbaar gebied op

grond van het bepaalde in artikel 4.1 moet toekomen aan de gemeente Nijmegen, kunnen partijen

er voor kiezen om van de verkrijging van (een deel van) die grond door exploitant af te zien zodat de

eigendom van het toekomstig openbaargebied bij de gemeente Nijmegen blijft.

Het buiten de eigendomsoverdracht houden van deze terreingedeelten kan nimmer leiden tot een
verlaging van de door de exploitant aan de gemeente Nijmegen te betalen grondkosten en laat

onverlet de verplichtingen van de exploitant met betrekking tot de aanleg en inrichting van het

toekomstige

openbare gebied.

5.· Indien een overdracht als bedoeld in artikel 5.1 heeft plaats gevonden en nadien blijkt dat er op

basis van feiten die niet bekend waren ten tijde van de overdracht te veel ofte weinig is

overgedragen, zullen de exploitant en de gemeente Nijmegen in overleg treden, waarbij

uitgangspunt zal zijn dit uiterlijk binnen een maand na de tweede oplevering als bedoeld onder

artikel 19 te herstellen, tenzij dit om dringende redenen niet mogelijk is.

De terzake van deze levering respectievelijk verkrijging verschuldigde belasting, in het bijzonder de

omzet-en/of overdrachtsbelasting komt voor rekening van de exploitant.

Paraaf gemeente Nijmegen Paraaf exploitant
Dit concept is uitsluitend bedoeld voor besprekingsdoeleinden, geen rechten aan te ontlenen.
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Overeenkomst over grondexploitatie (anterieur) inzake WinkelcentrumWeezenhof

Artikel 6 Toestemmingaanlegvoorzieningen op gemeentegrond
De exploitant krijgt bij dezen toestemmingvan de gemeente Nijmegen om met inachtneming van de

geldende wet- en regelgeving, infrastructuur, openbare voorzieningen, groen en kabels en leidingen aan

te leggen en in te richten op het perceel/de percelen of gedeelte(n) daarvan, welke ingevolge artikel 5.5

bij de gemeente Nijmegen in eigendom is gebleven.

De voorbereiding en de uitvoeringvan de werkzaamheden behoeven alsdan de voorafgaande

schriftelijke goedkeuring van de gemeente Nijmegen, afdelingStadsrealisatie en Stadsbeheer of de

daarvoor in de plaats tredende afdeling.

Artikel7 Notariële akte en kosten eigendomsoverdracht
AIie rechten en kosten op de eigendomsoverdrachten vallende, als bedoeld in artikel 4.1,5.1en5.6

komen voor rekening van de exploitant.

De exploitant of diens notaris zorgt dat een afschrift van de akte binnen vier weken na het verlijden van

de akte kosteloos wordt toegezonden aan de gemeente Nijmegen.

Artikel8 Bouw- en woonrijpmaken
Het bouw- en woonrijp maken van de in exploitatie te brengen percelen zal door en voor rekening en

risico van de exploitant worden uitgevoerd, waaronder begrepen deaanleg van het openbare gebied.

Exploitant dient na ondertekeningvan de overeenkomst een schetsontwerp in bij de gemeente inzake

de inrichting van het openbaar gebied binnen het exploitatiegebied en de aanhechting ervan op het

bestaande openbaar groen. Dat schetsontwerp zal ambtelijk worden beoordeeld, met de bewoners

worden gesproken en aan de commissie Beeldkwaliteit worden voorgelegd, zodatpartijen tot een

gezamenlijk gedragen ontwikkeling van het gebied komen.

Artikel 9 Locatie-eisen
Aanbesteding
9.1 De exploitant verplicht zich de inrichting van het openbaar gebied aan te besteden volgens de op

het moment van aanbesteding geldende procedure van het Nijmeegs aanbestedingsbeleid, op dit

moment het inkoop- en aanbestedingsbeleid 2019, en de dan van toepassing zijnde gemeentelijke

en Europese drempelbedragen toe te passen.

9.2 De exploitant verplicht zich binnen 1 maand na de datum waarop de opdracht tot inrichtingvan het

openbaar gebied is gegund het formulier "Melding aanbesteding inrichting openbaar gebied",

welke als bijlage6 aan deze overeenkomst is gehecht, ingevuld en ondertekend aan de gemeente

Nijmegen overte leggen.

Handboek Inrichting Openbare Ruimte (www.hior.nl)
9.3 Voor de inrichting van het toekomstige openbare gebied vormt htt://ijmegen.hior.nl de

onderlegger, een en ander onverminderd het hieronder bepaalde.

Openbare verlicht/g
9.4 De openbare verlichting, gelegen In die gedeelten van het plangebied die tot de openbare ruimten

behoren en die overgedragen dient te worden a an de gemeente Nijmegen, zal in opdracht en voor

rekening van de exploitantworden aangelegd door een daartoe deskundig bedrijf, waarbij de

gemeente Nijmegen de voorkeur uitspreekt voor Ziut.

Paraaf gemeente Nijmegen paraaf exploitant
Dit concept is uitsluitend bedoeld voor besprekingsdoeleinden, geen rechten aan te ontlenen.
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Overeenkomst over grondexploitatie (anterieur) inzake Winkelcentrum Weezenhof

In ieder geval gelden daarbij de volgende uitgangspunten:

de openbare verlichting bestaat uit masten en armaturen, het kabelnet en een

voedingspunt;

de openbare verlichting moet zodanigworden aangelegd dat hij kan worden aangesloten

op het eigen verlichtingsnet van de gemeente Nijmegen;

door de exploitant dient voorafte worden gecontroleerd dat er een voedingsnet (OV-kast)

beschikbaar is;

de exploitant dient bij de beheerder van de gemeente na te gaan of het mogelijk

bestaande voedingsnet en de voedingskast noggeschikt/bruikbaar zijn voor verder

gebruik;

door de exploitant dientvooraf te worden gecontroleerd of er voldoende capaciteit is;

door de exploitant dient gelijktijdig met de bestekken en tekeningen met betrekkingtot

de toekomstige openbare ruimte, een openbaarverlichtingsplan met lichtberekeningen

ter toetsing aan de gemeente Nijmegen te worden voorgelegd;

door de exploitant dient gelijktijdig met de bestekken en tekeningen met betrekking tot

de toekomstige openbare ruimte, een openbaarbekabelingsplan met kabeltekeningen ter

toetsing aan de gemeente te worden voorgelegd.

Materiaalkeuze dient te worden goedgekeurd door de beheerder van de gemeente.

Bij voorkeur dient verlichting eveneens in de onderdoorgang te worden geintegreerd, indien deze in

het plan aanwezig is.

Indien mocht blijken dat er aanvullende voorzieningen benodigd zijn, komen de kosten hiervan

voor rekening van de exploitant.
Kabels en leidingen
9.5 Indien het exploitatiegebied mede orvat bestaand openbaar gemeenteterrein waarin

zich langer dan 15 jaar kabels en leidingen (GWE) bevinden die dienen te worden

verlegd, zal doorde gemeente Nijmegen warden onderzocht of de verlegging daarvan

kan plaats vinden met toepassing van artikel van de Verlegregeling Nijmegen 2008.

Indien het exploitatiegebied mede omvat bestaand openbaar gemeenteterrein waarin

zich telecommunicatiekabels bevinden, die dienen te worden verlegd zal daar de

gemeente warden onderzocht of de verlegging daarvan kan plaats vinden met

toepassing van artikel 5.8.1 en 5.8.2 van de Telecommunicatiewet.

Afvoer regenwater
9.6 Voorwat betreft de regenwaterafvoer is de exploitantverplicht een infiltratiesysteem

met de daarbij behorende onderhoudsvoorzieningen aan te leggen, een en ander

zoals vastgesteld in de "Nota afkoppelen en infiltreren hemelwaterafvoer (herziene

versie maart 2013) , gepubliceerd in het gemeenteblad onder 2013-063. Uitgangspuntvoor de

afvoervan regenwater is dat infiltratie op eigen terrein (waaronder het dak) plaatsvindt

Deze verplichting vervalt voor zover bij de afgifte van de omgevingsvergunning

ontheffingwordt verleend. Ie .:

Puin en overtolligegrond
9.7 Het is de exploitant niet toegestaan het in het terrein vrijkomende puin te verwerken in de voor

Paraaf gemeente Nijmegen Paraaf exploitant
Dit concept is uitsluitend bedoeld voor besprekingsdoeleinden, geen rechten aan te ontlenen,
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Overeenkomst over grondexploitatie (anterieur) inzakeWinkelcentrum Weezenhof

openbaar gebied bestemde terreingedeelten, tenzij hiervoorvooraf schriftelijk toestemming is

verleend door de gemeente Nijmegen, afdeling Stadsbeheer of de daarvoor in de plaatstredende

afdeling.

overschotten op de grondbalans worden door en voor rekening van de exploitant op het terrein

verwerkt, mits deze grond niet verontreinigd is dan wel afgevoerd naar de grondbank. Indien de

grond is verontreinigd en niet voor hergebruik in aanmerking komt voert de exploitant deze af naar

een grondbank en/of stortplaats.

Bestekken en tekeningen toekomstigeopenbare ruimte
9.8 De exploitant draagt voor haar rekening zorg voor het opstellen van de bestekken met tekeningen

voor de aanleg van wegen, riolering, infiltratiesysteem met de daarbij behorende
onderhoudsvoorzieningen, trottoirs, openbare parkeerplaatsen, plantsoenen, inclusief de

nutsvoorzieningen, waaronder o.a. de bluswatervoorziening.

Deze bestekken met tekeningen zijn gebaseerd op profielen en normen ten aanzien van

materiaalgebruik, zoals die worden gesteld door de gemeente Nijmegen, afdeling Stadsbeheer of

de daarvoor in de plaats tredende afdeling.

De bestekken met tekeningen, die de goedkeuring behoeven van Burgemeester en Wethouders,

dienen minimaal 12weken voorde startvan de bouw te worden ingediend. Afwijking van de door

Burgemeester en Wethouders goedgekeurde bestekken met tekeningen kan alleen geschieden na

voorafverkregen schriftelijke goedkeuring van Burgemeester en Wethouders.

De exploitant is verplicht er voor zorg te dragen, dat op het tijdstip, waarop de laatste woning

wordt opgeleverd de werkzaamheden met betrekking tot de aanleg van de infrastructuur zijn

voltooid.

Ingeval er sprake is van een realisering in fasen, zal de exploitant hiervoor een faseringsplan met

bijbehorende tijdschema's vervaardigen en dit plan gelijktijdig met de indiening van de bestekken

en tekeningen doen toekomen aan de gemeente Nijmegen, afdeling Stadsbeheer of de daarvoor in

de plaats tredende afdeling.

Archeologisch onderzoek
9.9 De exploitant stemt ermee in dat indien door de gemeente Nijmegen archeologisch onderzoek

onderzoek moetworden uitgevoerd, dit voor rekening van de exploitant gebeurt, conform een voor

rekening van de exploitant door de gemeente Nijmegen op te stellen Programma van Eisen in de

periode tussen de sloop van de mogelijk aanwezige opstallen en de start van de bouw. Exploitant

zal voorafgaand aan de uitvoering van het onderzoek een kostenbegroting ontvangen ter

beoordeling en voor akkoordbevinding. De uitvoering van het archeologisch onderzoek zal in

overleg met de exploitant plaatsvinden, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de

bouwplanning. Indien en voor zover ten gevolge van het archeologisch onderzoek sprake mocht

zijn van enige vertraging bij de start van en/of tijdens de bouw, is de eventueel daaruit

voortvloeiende schade voor rekening van de exploitant.

Niet gesprongen explosieven
9.10 De exploitant is verplicht onderzoek te laten doen naar de eventuele aanwezigheid

van niet gesprongen explosieven. Indien sprake is van een verdacht gebied zal in opdracht

en voor rekening van de exploitant door een extern gecertificeerd bureau een

projectplan dienen te worden opgesteld.

Een dergelijk projectplan behoeft de goedkeuring van de Burgemeester. De gemeentelijke kosten

Paraafgemeente Nijmegen Paraaf exploitant
Dit concept is uitsluitendbedoeld voor besprekingsdoeleinden, geen rechten aan te ontlenen.
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Overeenkomst over grondexploitatie (anterieur) inzake Winkelcentrum Weezenhof

verbonden aan de gemeentelijke toetsing van het projectplan, alsmede de gemeentelijke

toezichtskosten bij de uitvoering van het projectplan komen voor rekening van de exploitant Ook

in geval een gebied niet verdacht is, sluit dit geen toevaltreffers uit.

Indien en voor zover ten gevolge van het onderzoek en/of aanwezigheid van niet gesprongen

explosieven en/of de ruiming van niet gesprongen explosieven sprake mocht zijn van enige
vertraging bij de start van en/oftijdens de bouw, is de eventueel daaruit voortvloeiende schade

voor rekening van de exploitant. Voorts zijn alle kosten voor onderzoek en eventuele ruiming voor

rekening en risico van de exploitant.

Graen
9.11 Voor wat betreft de groenvoorziening verplicht de exploitant zich de onbebouwde terreingedeelten

in het plangebied die bestemd zijn om als groenvoorziening te dienen (en deel uitmaken van het

openbaar gebied), è'ut0der+gv0debic+detebe/oudengy0en+oot@enen, in te

richten op basis van een vooraf door de gemeente Nijmegen goed te keuren inrichtingsplan, dat

door en voor rekening van de exploitant zal worden opgesteld.}Aat.Tel±kynnnbestaande
£21y092i4nip925&1i40£$02agrden,

Parkeren
9.12 Voor wat betreft het parkeren in het plangebied dient de exploitant zorg te dragen

voorde aanleg ···tee, van voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein voor

bewoners, bezoekers en personeél een en ander conform de "beleidsregels parkeren,

parkeernormen auto en fiets" vastgesteld door het college van burgemeester & wethouders op 15-12-

2020.
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Overeenkomst over grondexploitatie (anterieur) inzake Winkelcentrum Weezenhof

Openbare ruimte buiten plangebied
9.13 Indien en voorzover ten gevolge van de realisering van het plangebied aanpassingen in het reeds

bestaande - buiten het onderhavige plangebied gelegen - openbaar gebied noodzakelijk zijn, dan

wel indien er door bouwwerkzaamheden ter zake van de realisatie van het plangebied schade is

ontstaan aan de in het openbaar gebied aanwezige voorzieningen die eigendom zijn van de

gemeente Nijmegen, zal de exploitant deze aanpassingen en/of herstellingen voor zijn rekening en

risico uitvoeren. De aanpassingen en/of herstellingen dienen te geschieden conform de ter zake

gangbare en algemeen gehanteerde normen en kwaliteitseisen van de gemeente Nijmegen,

Stadsbeheer ofde daarvoor in de plaats tredende afdeling.

Warmtevoorziening/gas
9.14 Er mogen geen nieuwe gasaansluitingen worden gerealiseerd ten behoeve van het bouwplan dan

wel bestaande aansluitingen worden (her)gebruikt. Exploitant is verplicht duurzame oplossingen

voor de warmtevoorziening te realiseren.

Artikel10 Kosten gemeentell]ke toetsing en toezicht
De kosten van de gemeentelijke toetsing van bestekken en tekeningen alsmede de kosten van het op de

uitvoering van de werken uitte oefenen gemeentelijk toezicht komen ten laste van de exploitant.

Van de hier génoemde kosten vallen onder de kosten van artikel 14 onder punt 1 (gemeentelijke

plankosten) uitsluitend de kosten van de gemeentelijke toetsing, een en ander met inachtneming van

het bepaaldeonder punt 14 laatste 2 alinea's met betrekking tot de toetsingvan bestekken, alsmede de

kosten van het op de uitvoering uit te oefenen toezicht.

Artikel11 Ligging nutsvoorzieningen/vestiging recht van erfdienstbaarheid
De exploitant zal ervoor zorgdragen, dat voor het leggen, hebben en (onder)houden van de nodige

nutsvoorzieningen (zoals brandkranen en openbare verlichting) bij de verkoop van de in het plan
betrokken bouwterrein(én), de nodlge erfdienstbaarheden worden voorbehouden, met dien verstande,

dat openbare voorzieningen in principe in aan de gemeente Nijmegen in efgendom over te

dragen/toebehorende gronden worden gelegd c.q. aangebracht.

Artikel 12 Vereisten ontwerpen en bestekken
De 'Regeling van de verhouding tussen opdrachtgeveren adviserend ingenieur' (RVOl 2001) of de DNR

wordt geacht van toepassing te zijn, voorzover het betreft de vereisten waaraan het SO, VO en DO en

bestekken bij indiening ervan bij de gemeente Nijmegen dienen te voldoen.

Artikel13 Kosten planschade en nadeelcompensatie
De in verband met often gevolge van het onderhavige project door de gemeente Nijmegen te betalen

planschade als bedoeld in artikel 6.24 lid 1 onder letter b Wro en nadeelcompensatie op basis van de

Nadeelcompensatieverordening 1999 en de daarmee verband houdende onderzoeks- en

procedurekosten, zullen op factuurbasis door de exploitant aan de gemeente Nijmegen worden vergoed

binnen vierweken nadat de gemeente Nijmegen een dergelijke schade op basis van een onherroepelijke

beschikking ter zake van planschade en/of nadeelcompensatie heeft uitgekeerd c.q. dergelijke kosten

heeft voldaan.

Paraat gemeenteNijmegen Paraaf exploitant
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De gemeente Nijmegen zal exploitant schriftelijk in kennis stellen van een ontvankelijke

aanvraag om vergoeding van planschade en/of nadeelcompensatie. Op verzoek van de

exploitant en met instemming van de aanvrager van een vergoeding van planschade en/of
nadeelcompensatie kan de behandeling van een dergelijke aanvraag eventueel worden

opgeschortteneinde de te vergoeden schade in derminne te schikken.

In het geval een verzoek tot vergoeding tot planschade in behandeling wordt genomen zal de

gemeente Nijmegen de exploitant bij de behandeling van een dergelijke aanvraag als

belanghebbende betrekken op de wijze als voorgeschreven in de Wet ruimtelijke ordening

en deAlgemene wet bestuursrecht. Hetzelfde is van toepassing bij de behandeling van een

verzoek tot vergoeding van nadeelcompensatie.

In opdracht en voor rekening van de exploitant is een planschaderisicoanalyse uitgevoerd, welke als

bijlagea aan deze overeenkomst is gehecht. Het voorgaande is van overeenkomstige toepassing op

eventuele nadeelcompensatie [bijlage@b}.

Artlkel 14 Financiële bijdrage
Ten behoeve van de realisering van het onderhavige (bouw)plan is de exploitant op grond van

artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening, gehouden aan de gemeente Nijmegen een bijdrage in de

kosten van het in exploitatie brengen van grond(en) te betalen.

Deze bijdrage bedraagt:

1. Gemeentelijke plankosten

2. Grondkosten ingevolge artikel 5.1 juncto 5.2, excl. belastingen

3. Eventueel door gemeente Nijmegen uitgevoerde werkzaamheden

4. Kosten archeologie

5., Explosieven
6. Kosten planschade

7. Kosten nadeelcompensatie

8. Kosten bovenwijkse voorzieningen
9. Bovenplanse fondsbijdrage (geen structuurvisie)

10. Bijdrage ruimtelijke ontwikkeling (geen structuurvisie)

ll. Vergoeding gederfde canon inkomsten

12. Vergoeding grondkosten ingevolge artikel 4.2, incl. belastingen

Totaal bedra
(zegge:

Ten aanzien van de hiervooronder artikel 14 onder punt l genoemde kostencomponent is voorts het

volgende van toepassing; bij de berekening is uitgegaan van een eenmalige toetsing, bestaande uit 1

voorlopige en 1 definitieve toetsing van bestekken) met tekeningen, alsme"%SSSlSlil"
waarvoor verrekenioe plaatsvindt tot maimnat hert overeengekomen bedraL

Indien wijzigingwordt voorgesteld van reeds goedgekeurde bestekken met tekeningen zal verrekening

plaatsvinden van de alsdan opnieuw te maken toetsingskosten, welke in onderling overlegworden

geregeld, een en ander op basis van de voor het personeel van de gemeente van toepassing zijnde

(uur)tarieven. Partijen zullen hierover eerst in overleg treden.

Paraaf gemeente Nijmegen Paraaf exploitant
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Er wordt afgezien van het verhalen van kosten die samenhangen met het verplaatsen van de in het

exploitatiegebied aanwezige praktijk voor fysiotherapie (onderhandelingen/afkoop beëindigen recht

van erfpacht, verplaatsing en sloop) aangezien alle kosten (en werkzaamheden) van die verplaatsing

door en voor rekening van exploitant komen.
Tot slot worden er ook geen kosten verhaald voor de aanleg en inrichting van het totale openbaar

gebied binnen het exploitatiegebied en de aanheling ervan op het bestaande gebied, omdat ook deze

kosten (en werkzaamheden) door en voor rekening van exploitant komen,

Artikel15 Betalingstermijnen
15.1 De betaling van de onder artikel 14 onder punt 1 en 11 genoemde bedragen, met uitzondering van

de koopsom van gronden die bij notariéle overdracht dienen te worden voldaan, zal plaatsvinden
in 3 termijnen en dient te geschieden binnen een maand nadat de gemeente Nijmegen de

exploitant, onder toezending van de betreffende nota, schriftelijk in kennis heeft gesteld, dat zij tot

betaling dient over te gaan.

Deze kennisgeviny al eschigden.

binnen een maand na de datum waarop de planologische basis voor het afgeven van een

omgevingsvergunning voor het plangebied onherroepelijk is of indien de notariéle akte van de

eigendomsoverdracht als bedóeld in artikelS.l eerder plaatsvindt, gelijktijdig met die

eigendomsoverdracht.

een halfjaar nadat teonherroepelijke planologische basis voor het afgeven van de

omgevingsvergunning voor het plangebied onherroepelijk is..

15.2 Indien geen betaling plaatsvindt binnen de hiervoor onder lid 1 gestelde termijnen, heeft de

gemeente Nijmegen de vrijheid de eerder genoemde bedragen te herzien. In dat geval zal

eveneens de wettelijk geldende (boete)rente voor handelstransacties verschuldigd zijn tot aan het

tijdstip waarop de betaling plaatsvindt.

Artikel 16 Zekerstelling
Tot meerdere zekerheid voor de nakoming van de financiele verplichtingen, zoals bedoeld in artikel 14 is

de exploitant verplicht tegelijk met de ondertekening van deze overeenkomst een

hl d id. nes.. =:.. -:buso as - tot het bedrag van
-bij de gemeente Nijmegen ~e deponeren. •

Deze garantie dient onvoorwaardelijk te zijn en haar geldigheid te behouden totdat aan

alle financiéle verplichtingen is voldaan, inclusief die welke kunnen voortvloeien uit artikel 6.1 Wro.

Derhalve ook gedurende de wettelijke termijn als bedoeld in artikel 6,1 punten 4 en 5 Wro plus de

termijn totdat op het verzoek op tegemoetkoming in schade, eventueel tot in hoogste ressort, is beslist.
Voorts dient de 're garantie de bepaling te bevatten, dat opeerste

verzoek van
de gemeente het bedrag van de garantie aan de gemeente zal uitkeren.

Paraaf gemeente Nijmegen Paraaf exploitant
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Het bedragwaarvoor deor ·ub ··+garantie is afgegeven kan worden verlaagd indien en voor zover
door de exploitant betalingen zijn gedaan.

Artikel 17 Planologische medewerking
17.1 De gemeente Nijmegen is bereid tot het voeren van een voorde realisering van onder

artikel 2 omschreven (bouw)plan noodzakelijke planologische procedure, als bedoeld in

artikel 6.12 lid 2 Wro. Eventueel stelt de gemeente Nijmegen ingevolge artikel 6.12 lid 1

Wro een exploitatleplan vast.

Gedurende de behandelingvan het verzoek tot planologische medewerking kan blijken

dat nog (nader) onderzoek noodzakelijk is of er bijzondere procedures van toepassing

zijn, welke een voorwaarde zijn voor medewerking aan het verzoek. De kosten van

(nader) onderzoek en bijzondere procedures komen voor rekening van de exploitant.

De noodzaak om extra kosten te maken zoals bedoeld in dit lid zal gemotiveerd kenbaar

worden gemaakt aan exploitant. Exploitant dient deze kosten vooraf goed te keuren.

17.2 De gemeente Nijmegen zich zal inspannen om de procedure voor de planologische

maatregel, met inachtnemingvan de daarvoor geldende wettelijke termijnen en te betrachten

zorgvuldigheld jegens derden zó snel mogelijk te voltooien.

17.3 Indien in het kader van de in het vorige lid bedoelde procedure voor de planologische

maatregel op het moment van vaststelling van de planologische maatregel en eventueel het

exploitatieplan, het moment van herziening van dat exploitatieplan dan wel vanwege een

gerechtelijke uitspraak strijdigheid mocht ontstaan met een ofmeer bepalingen in deze

overeenkomst, zullen de overige bepalingen van deze overeenkomst volledigvan kracht

blijven, en zullen partijen in overleg treden teneinde tot overeenstemmingte komen over een

alternatieve bepaling voor de bepaling(en) die als ongeldig, onuitvoerbaar, nietig of

vernietigbaar is (zijn} aangemerkt. Deeventuele kosten en schaden welke hieruit mochten

voortvloeien zijn voor rekening en risicovan de exploitant

17.4 De in deze overeenkomst omschreven inspanningsverplichtingen van de gemeente Nijmegen laat
de publiekrechtelijke verantwoordelijkheid van de gemeente Nijmegen onverlet. Partijen zijn zich

ervan bewust dat de gemeente Nijmegen gebonden is aan haar publiekrechtelijke taak,

bevoegdheden en verantwoordelijkheid voortvloeiende uit de wet, andere voorschriften en de

algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Indien en voorzover deze publiekrechtelijke taak,

bevoegdheden en verantwoordelijkheid er toe leidt dat de gemeente Nijmegen genoodzaakt is om

te handelen in strijd met de hiervoor bedoelde inspanningsverplichtingen, dan zal dat handelen

niet leiden tot aansprakelijkheid of een tekortkoming van de gemeente Nijmegen. Onder meer kan

de gemeente Nijmegen niet aansprakelijk gesteld worden voor handelen of nalaten dat voortvloeit

uit aanwijzingen van hogere overheden of uitspraken van rechterlijke instanties.

Artikel 18 Communicatie, Informatie en Participatie
18.1 De exploitant verplicht zich de gemeente Nijmegen regelmatig te informeren over de

voortgang van dewerkzaamheden en over eventueel noodzakelijke

aanpassingen/bijstellingen in de fasering van de planvorming.

18.2 Exploitant is verplicht om zelf en voorzijn rekening de communicatie over het plan, waaronder

nadrukkelijk de aanleg en inrichting van het openbaar gebied, actief naar en met de omgeving (wijk

Paraafgemeente Nijmegen Paraaf exploitant
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en wijknetwerk) te bespreken, een en ander in afstemmingmet de gemeente. De communicatie in

het kader van de bestemmingsplanprocedure vindt plaats door de gemeente Nijmegen.

Partijen stellen elkaar op de hoogte van komende communicatie-uitingen.

18.3 De gemeente Nijmegen verplicht zich één of meer medewerkers vanuit de gemeente

Nijmegen aan te wijzen die zullen zorgdragen voor de begeleiding voorde gemeentelijke

procedure ten behoeve van het (bouw)plan totdat de benodigde omgevingsvergunning is

aangevraagd en voorde participatie met de omgeving. De gemeente Nijmegen wijst hiertoe op

verzoek van de exploitant een

projectleider aan, die zo nodig een gemeentelijk projectteam zal formeren waarin de

verschillende gemeentelijke vakdisciplines zijn vertegenwoordigd.
De exploitant stelt een elgen projectteam aan voor (nadere) planvorming, dit voor zover nodig in

goed onderling overleg met andere door de exploitant bij de planontwikkeling en planrealisatie

betrokken derden. De gemeentelijk projectleider begeleidt de planontwikkeling van de exploitant

binnen het hiervoor geschetste kader.

18,4 De door de gemeente Nijmegen In verband met de uitvoering van deze overeenkomst ten

behoeve van het nieuwbouwproject te verrichten begeleidingswerkzaamheden

omvatten: het (voor)toetsen en begeleiden van de bouwplannen, sloopplannen (SO,

VO, DO) en het inrichtingsplan tót de aanvraag voor de omgevingsvergunning, het opstellen van

het bestemmingsplan, het opstellen van een planning met betrekking tot de verschillende

toetsmomenten, het opstellen van een programma van eisen met betrekking totarcheologie,
alsmede de coördinatie tussen de gemeente Nijmegen en de exploitant.

Artikel19 Oplevering (openbare) werken
Deopleveringvan de (openbare) werken door de exploitant in het plangebied bestaat uit twee

fasen:

1. De eerste oplevering aan de gemeente Nijmegen van de (openbare) werken zal

plaatsvinden binnen drie maanden nadat het bouwplan is opgeleverd. In voorafgaand

overleg tussen exploitant en gemeente kan eventueel in deelfasen worden opgeleverd

2. De tweede oplevering aan de gemeente Nijmegen geschiedt na afloop van de

volgende onderhoudstermijnen, te weten:

a. Er geldt een onderhoudstermijn van zes maanden (gerekend vanaf de eerste

oplevering) voor wegen, rioleringen c.a., parkeerplaatsen, andere

verhardingen en opstallen;

b. Er geldt een onderhoudstermijn van twaalf maanden (gerekend vanaf de

eerste oplevering) voor openbare groenvoorzieningen.

Van beide opleveringen zal een proces-verbaal worden opgemaakt. De exploitant zal binnen deze

onderhoudstermijnen ontstane gebreken op eerste aanzegging van de gemeente Nijmegen voor eigen

rekening herstellen.

Artikel 20 Bodemverontreiniging

Paraaf gemeente Nijmegen Paraaf exploitant
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20.1 Ten aanzien van de onder artikel 4 genoemde aan de gemeente Nijmegen over te dragen grond

verklaart de exploitant dat omtrent de aanwezigheid van voor het milieu of volksgezondheid

gevaarlijke of niet aanvaardbare stoffen voor de eigendomsoverdracht een verkennend onderzoek

conform NEN 5740 en een verkennend asbestonderzoek conform NEN 5707 en eventueel een

nader onderzoek zal worden verricht. De gemeente Nijmegen heeft het recht een contra-expertise

te laten uitvoeren. De resultaten van deze onderzoeken zullen worden vastgelegd in een aan de

akte te hechten rapport.

20.2 Indien op basis van de door de exploitant uitgevoerde onderzoeken dan wel de door de

gemeente Nijmegen uitgevoerde contra-expertise of op een andere wijze tot het moment van het

passeren van de overdrachtsakte zou blijken dat zich in de grond nog dergelijke stoffen bevinden
die naar de huidige maatstaven schadelijk zijn te achten voor het milieu, of die anderszins onaan

vaardbaar zijn, is de exploitant verplicht tot sanering over te gaan.

De resultaten van een dergelijke sanering dienen te worden vastgelegd in een evaluatierapport

en/of formulier, dat ter instemming aan het bevoegd gezag overlegd dient te worden. Een

exemplaar van het evaluatierapport en/of formulier, waarmee het bevoegd gezag heeft ingestemd

zal aan de akte worden gehecht.

20.3 De exploitant verklaart hierbij dat zij, gezien het voorafgaande gebruik van de grond voor zover dat

aan de exploitant bekend is, geen reden heeft om aan te nemen dat dergelijke stoffen zich nog in

de grond zouden kunnen bevinden.

Onder voor het milleu gevaarlijke of net aanvaardbare stoffen wordt niet verstaan:

funderingsrestanten, puin of andere restanten van bouwkundige aard, noch de

aanwezigheid van de draagkracht van de grond beïnvloedende omstandigheden, noch stobben van

bomen of struiken.
20.4 Ten aanzien van de onder artikel 5 genoemde aan de exploitant over te dragen grond gelden

dezelfde regels als hierboven vermeld.

Artikel21 Kettingbeding
De exploitant of opvolgende verkrijger is verplicht bij gehele of gedeeltelijke vervreemding de bij deze

overeenkomst onder de artikelen 2.2, 2.3, 2.4 en 2.5 en 22 leden 2 en 3 gemaakte bedingen, alsmede dit

beding in de akte van vervreemding van toepassing te verklaren en voor en namens de gemeente

Nijmegen aan te nemen.

Paraaf gemeente Nijmegen Paraaf exploitant
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Artikel 22 Boetebeding
22.1 Indien de exploitant tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van deze

overeenkomst jegens de gemeente Nijmegen en de naleving daarvan gedurende

acht (8) dagen nadat de exploitant in gebreke is gesteld, de dag van ingebrekestelling daaronder

begrepen, uitblijft, verbeurt de exploitant jegens de gemeente Nijmegen, ongeacht ofde

tekortkoming toerekenbaar is of niet, een ?giste ingebrekestelling of rechterlijke

tussenkomst terstond oeisbare boete va-oorelke maand of eedeette daarvan

gedurende welke de exploitant tekortschiet.

22.2 Indien de opvolgende verkrljger(s) tekortschiet(en) ln de nakoming van de onder de artikel 21

omschreven verplichtingen jegens de gemeente Nijmegen en de naleving daarvan gedurende acht

(8) dagen nadat hij/zij in gebreke is gesteld, de dag van ingebrekestelling daaronder begrepen,

uitblijft, verbeurt hij/zij jegens de gemeente Nijmegen, ongeacht of de tekortkoming toerekenbaar

is of niet, ee_zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terstond opeisbare

boetea,g.aar ette maand of gedeelte daarvan gedurende welke by/ij tekortschiet.

nae a ."gee..alerts) tekorschietteno) inde nakomlevan de on@er de ariket22,2.3

en 2.4 omschreven verplichtingen jegens de gemeente Nijmegen en de naleving daarvan dan is het

boetebeding als bedoeld in artikel 2.5 van toepassing.

22.3 De tekortschietende partij verbeurt de boete ongeacht of na de ingebrekestelling nakoming wordt

gevorderd. De gemeente Nijmegen heeft het recht binnen een jaar na de ingebrekestelling (verdere)

schadevergoeding van de tekortschietende partij te vorderen, ongeacht of de boete is verbeurd of

niet en ongeachtof de tekortkomingtoerekenbaar is of niet.

Artikel23 Nota's en regelingen
Exploitant is ermee bekend dat de nota's, regelingen en andere documenten, waarnaar in deze

overeenkomst wordt verwezen en die digitaalaan de exploitant ter beschikking worden gesteld, gelden

op het moment van het sluiten van de onderhavige overeenkomst.

Exploitant verplicht zich bij de uitvoering van deze overeenkomst genoemde dan wel de daarvoor in de

plaats tredende nota's, regelingen en documenten in achtte nemen.

Artikel 24 Ontbindende voorwaarde
Deze overeenkomst wordt aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat geen planologische basis

(planologische maatregel en/of eventueel exploitatieplan) voorde afgifte van de omgevingsvergunning

mocht worden verkregen. In dat geval is de exploitant verplicht, onder aftrek van de reeds aan de

gemeente betaalde kasten, alle kasten te vergoeden die de gemeente Nijmegen tot dan toeten behoeve

van de realisering van het onderhavige (bouw)plan heeft gemaakt.

Artikel 25 Overdracht rechten
De rechten uit deze overeenkomst zijn slechts met schriftelijke instemming van de gemeente Nijmegen

overdraagbaar en verpandbaar, aan welke instemmingvoorwaarden kunnen worden verbonden.

Behoudens het in de vorige volzin bepaalde, kunnen derden geen enkel recht aan deze overeenkomst

ontlenen.

Artikel 26 Hoofdelijkheid

Paraaf gemeente Nijmegen Paraafexploitant
Dit concept is uitsluitend bedoeld voor besprekingsdoeleinden, geen rechten aan te ontlenen.

orent vors in 1,4 2¢2!
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Overeenkomstover grondexploitatie (anterieur) inzakeWinkelcentrumWeezenhof

Indien deze overeenkomst wordt aangegaan met twee of mneer (rechts-)personen, is ieder van hen

hoofdelijk tegenover de gemeente aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen, die bij deze

overeenkomst zijn gesteld.

De bij deze overeenkomst voor de exploitanten gestelde verplichtingen zijn steeds ten opzichte van de

gemeente ondeelbaar.

Artikel 27 Toepasselljk recht
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen worden beslecht

door de bevoegde rechter te Arnhem.

Artikel 28 Bijlagen
De bij deze overeenkomst gevoegde bijlagen, alsmede de documenten waarnaar wordt verwezen of die

digitaal ter beschikking zijn gesteld, maken onverbrekelijk deel uit van deze overeenkomst. Deze

bijlagen/documerrten zijn eveneens door ondertekening van deze overeenkomst voor akkoord

ondertekend. De bljlagen/documenten bestaan uit:

Bljlagen:

1. situatietekenin~: e><ploitatiegebied

2. kenmerken levensloopgeschlkt

3., schetsontwerp/verkavelingsplan van het bouwplan d.d. @

4. situatietekening met nummer@ (overdracht toekomstig openbaar gebied)

5. situatietekening met nummer @ (grondoverdracht door gemeente aan exploitant)

6. formulier "melding aanbesteding inrichting openbaar gebied" (op later moment toe te voegen)
7. planschaderisicoonderzoek (op later moment toe te voegen)

Documenten die digitaal aan exploitant ter beschikking zijn gesteld:

a. handboek inrichting openbare ruimte, te raadplegen via http://ijmegen.hior.nl

9. nota afkoppelen en infiltreren hemelwaterafvoer d.d.@

H±.l].-

12ll."beleidsregels parkeren, parkeernormen auto en fiets" vastgesteld door het college van

burgemeester & wethouders op 15-12-2020

13.12.Nadeelcompensatieverordening 1999

In drievoud ondertekend

op 2021 op 2021

Paraaf gemeente Nijmegen Paraaf exploitant
Dit concept is uitsluitend bedoeld voor besprekingsdoeleinden, geen rechten aan te ontlenen.

gargçOgLgyy '_g2a2'
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Overeenkomst over grondexploitatie (anterieur} inzake Winkelcentrum Weezenhof

De gemeente Nijmegen De exploitant

Paraaf gemeente Nijmegen Paraaf exploitant
Dit concept is uitsluitend bedoeld voor besprekingsdoeleinden, geen rechten aan te ontlenen.

zoent2±ge.au 12u!202!
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Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

•
RE: AOK WC Weezenhof

09

hnebvrijdag geen opmerkingen ontvangen. Ktopt dat? Kan je aangeven wanneer we je opmerkingen krijgen? De overeenkomst moet nu echt getekend en

door naar het college anders gaat het proces stokken of gaat dat leiden tot politieke vragen. Dat zou ik jammer vinden.

Graag zie ik zsm de opmerkingen dan wel de getekende overeenkomst tegemoet.

iii

Onderwerp: RE: AOKWC Weezenhof

-
Ik ben morgen niet bereikbaar, maar wil je er aub voor zorgen dat we morgen de opmerkingen hebben? De overeenkomst moet echt getekend anders komen we wat

betreft tijd voor aanlevering van de stukken aan het college in tijdsnood. De overeenkomst moet wat mij betreft ook ondertekend zijn voor dat de uitnodigingen voor de

infoavond uitgaan. Er kunnen dan geen discussiepunten meer zijn.

Ik check mijn mail wel af en toe.

Groet,-
142
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Va

• [[o7a

oestet

Ik heb nog geen reactie gehad op de gewijzigde overeenkomst van 19 juli en daarna 18 augustus en ook niet op de bijlagen zoals toegestuurd 0p 18 augustus. Kun je mij

laten weten wanneer de gemeente een reactie tegemoet kan zien? De afronding van de overeenkomst heeft bestuurlijke aandacht en ik kan nu niet aangeven waar we

staan.

Alvast bedankt voor jouw reactie.

Met vriendelijke groet,

-
00:09

ndeTWT! TE. 7TC

seed

In navolging van de op 19 juli jongstleden aan jou toegestuurde gewijzigde anterieure overeenkomst (AOK) inzake de herontwikkeling van WC Weezenhof stuur ik jou

straks via Wetransfer voor de volledigheid (en voor zover de stukken niet reeds al bekend zijn bij jou) de bij de overeenkomst behorende bijlagen ter beoordeling toe. Als

gevolg van het uitwerken van de bijlagen heb ik de concept overeenkomst van 19 juli op dat punt verder aangepast. In de bijlage tref je de gewijzigde versie van de AOK

aan waarbij de wijzigingen uit de versie van 19 juli zijn geaccepteerd.

Door de gemeente dient nog Bijlage 9 (formulier melding aanbesteding) te worden bijgevoegd en van jou ontvang ik graag nog bijlage 10 (planschaderisico analyse) .

verder verwijs ik naar de mail vanvan heden ochtend waarin zij schreef:

"Zoals net met jou besproken willen we nu z.s.m. naar een getekende overeenkomst zodat we deze eind van de maand ter besluitvorming bij het college hebben. Dat

betekent wel dat we zo mogelijk deze week al een handtekening moeten hebben.

wie de omer«neen au.b. naaren cc naar mi storen?"

2
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Tot slot graag nog aandacht voor he'DD"UD artikel 16 waarin staat: "is de exploitant verplicht tegelijkmet de ondertekening van deze overeenkomst een
concerngarantie tot het bedrag vanPbij de gemeente Nijmegen te deponeren". Graag zie ik een concept concerngarantie ter beoordeling tegemoet.

ps: komende dagen ben ik beperkt bereikbaar. Een app of een telefoontje werkt het beste als er wat is en dan bel ik terug als het schikt.

Hartelijke groet,

-
\7
,,a Ni ·n$ 'ymege

V

Gemeente Nijmegen

Bezoekadres: Korte Nieuwstraat 6, 6511 PP Nijmegen

Postbus 9105, 6500 HG Nijmegen

vod
Verzonden: mandag 19 juli 2021 16:40

Aan:
Ci.u.
Onderwerp: AOK WC Weezenhof

se.te

Hierbij doe ik jou het definitieve concept van de anterieure overeenkomst (AOK) inzake herontwikkeling van WC Weezenhof ter beoordeling toekomen.

Toelichting
3
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De wijzigingen ten opzichte van de laatste versie van 25 februari zijn gemarkeerd.

Het besprokene d.d. 10 mei jongstleden, naar aanleiding van de mailwisseling van 20 april, heb ik hierin verwerkt.

Ook zijn nu alle bijbehorende tekeningen (verkoop grond, terug levering openbaar gebied en exploitatiegebied) opgesteld en als bijlage bijgevoegd.

Planning
Zoals jou ook bekend heeft de afwikkeling van deze overeenkomst de bestuurlijke aandacht. Mede in het licht van de vakantieperiode is er nu wat tijdsdruk om tot

afronding te komen. Daarom leg ik graag het volgende procesvoorstel aan jou voor:

• Ik zie graag uiterlijk woensdag jouw akkoord c.q. laatste opmerkingen op dit concept tegemoet

• Uiterlijk woensdag stuur ik jou ook de bijlagen ter beoordeling toe

• Uiterlijk vrijdag ontvang jij de complete set (overeenkomst met bijlagen) per e-mail ter ondertekening

• Uiterlijk 16 augustus heb ik graag de getekende en geparafeerde versie in mijn mailbox om de besluitvorming binnen de gemeente in gang te kunnen zetten (onder

welk voorbehoud ik opereer)

Vakantie
Van 23 juli tot 16 augustus heb ik vakantie.

Ik vertrouw erop jou hiermee van dienst te zijn geweest. Als jij vragen hebt naar aanleiding van deze e-mail dan beantwoord ik die graag.

Hartelijke groet,

3@

%$ Nijmegen
V

Gemeente Nijmegen

Bezoekadres: Korte Nieuwstraat 6, 65ll PP Nijmegen

Postbus 9105, 6500 HG Nijmegen

4
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

dinsdag 31 augustus 2021 16:53-overeenkomst winkelcentrum Weezenhof

a
Je vroeg maandag of de overeenkomst voor het winkelcentrum al getekend was. Hierbij een korte update.

Wij hebben 19 juli de aangepaste overeenkomst aangemaild. Daarin hebben we alles wat besproken is verwerkt. We hebben bovendien aanvullend bodemonderzoek

laten doen voor een stukje grond dat wij leveren en dat geeft aan dat de grond geschikt is voor het beoogde doel (fietskelder, winkels en woningen daarboven). Op 18
augustus zijn alle bijlagen die er bij horen geleverd.

Tot nu toe hebben we geen reactie van@gehad., Ik hebvorige week woensdag gesproken en hij gaf aan diezelfde week met een reactie te zullen komen. We hebben

echter niets ontvangen.

Hij gaf verder aan misschien nog meer garanties te willen hebben voor de bodem en dat afvoer tzt voor hem niet tot extra kosten gaat leiden. Ik zie daar geen reden voor.

De grond is immers geschikt voor de bebouwing en er is niets bijzonders aan de hand.

Ik heb hem maandag opnieuw gemaild met het verzoek de stukken te sturen maar niets ontvangen.

Ik blijf er achter aan gaan en laat je weten als we een reactie hebben.

Groet,-
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Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

vrijdag 3 september 2021 08:32

Wc weezenhof

-Ik heb heel dringend een ondertekende overeenkomst nodig. Naar aanleiding van wat je me twee weken geleden vertelde heb ik vooruitlopend op jouw reactie in het

bodemrapport het woordje parkeerkelder laten vervangen door fietskelder. Ik heb nogmaals bij onze bodemdeskundige nagevraagd of er tav bodem problemen zijn. Dat is

niet het geval. Grond is geschikt voor gebruik en algemeen toepasbaar. Er is geen enkele noodzaak hier nog iets anders voor te regelen.

Ik hoop dat we snel door kunnen want het proces stokt zo ( ik kan pas door als we een overeenkomst hebben) en ik maak me er ook zorgen over dat dit weer politieke

vragen op gaat roepen. Ik vind ook dat dit voor de uitnodigingen voor de inloopavond uitgaan rond moet zijn.

Ik hoor graag van je.

Ik ben vandaag moeilijk bereikbaar dus laat aub via app of mail weten wanneer we een reactie cq ondertekende overeenkomst kunnen verwachten. Mails graag in cc naar-
Groet,

Verstuurd vanaf mijn iPhone
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0°
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

.-il 202114:01

FW: gewijzigde concept AOK WC Weezenhof opmerkingen MvG

21 04 20 concept anterieure overeenkomst met gemeente Nijmegen.doc; Weezenhof ontwerp.zip

o
Hierbij mijn opmerkingen. Kijk jij er oo0k naar? Misschien zijn dan ook een paar van mijn vragen weg.

Spreek je nog wel.

Groet,-
Onderwerp: RE: gewijzigde concept AOK WC Weezenhof

Beste

Wij hebben de anterieure overeenkomt doorgelopen, veel vragen die we hadden hebben wij inmiddels zelf bewerkt en worden toegevoegd als bijlagen om samen te

kunnen kijken hoe we dit kunnen verwerken.

Aan de hand van een scan van de anterieure overeenkomst en onze opmerkingen lopen we de lijst door.

De volgende bijlagen zijn toegevoegd:

Concept anterieure overeenkomst met opmerkingen exploitant;

Ontwerp.

De bijlagen in het rood gemarkeerd in onderstaande tekst dienen nog te worden toegevoegd.
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Met vriendelijke groeten,

Artikel 1
Levensloopgeschikt, dit is de gradatie rollator geschikt; stond al in de overeenkomst toch?

Middeldure huurwoningen: er zijn een aantal appartementen die te groot zijn en waar een hogere huur dan hetgeen in dit deel van het artikel is aangegeven

mogelijk moet zijn.

Zoals aangegeven zijn dit 5x type B, 10x type G, 16x type L, 2x type M (zie bijlage: ontwerp). Nu we verder zijn in het tekenproces blijkt dat de maisonnettes op de

BG+ 1• verd. ook groter zijn. Dit zijn er 9 in totaal. Deze had ik nog niet eerder aangegeven. Graag laten weten hoe hier mee om te gaan i.v.m. de huur. Voor de

volledigheid is de tekening toegevoegd. Ga ik checken bij wonen

Artikel 2
Aantal: (zie bijlage: ontwerp) onze tekenaars vertelden ons dat we ons verteld hebben. Het zijn 119 stuks in totaal, hoe gaan we hier mee om? Gaat niet want

parkeren kan dan niet opgelost. Is er een andere oplossing?

2.1: Zorg+ voorzieningen, had vanaf het begin ook winkelfunctie; Maar we hebben ingezet op zorgvoorzieningen. In de anterieure overeenkomst spreken we dat

ook af. In bestemmingplan misschien een bredere bestemming opnemen?

2.2: 4opt dit bedrag no of is deze niet geindexeerd. wij dienen dan verhuurdersheffng te betalen. De grens is nu minimaal@ten maximaalt oriyspeil

2020, wordt jaarlijks per 1-7 geindexeerd). Checken!

Artikel 3
Ik heb na de bouw nog een slooptermijn nodig en dien dat deel nog openbaar te maken. Hoeveel tijd Is nodig? Aanpassen?

Artikel 4
Bijlage: eigendom exploitant na realisatie wordt als bijlage toegevoegd. Flow maakt deze op, volgt zo spoedig mogelijk, let op: tuintjes maisonnette woningen &

in-/uitrit laden/lossen;

Liander: het is nog niet duidelijk wat er nodig is en waar dat dan komt maar als het niet op deze plek terugkomt wordt er wellicht elders een stuk grond geruild, zie

ook de bijlage waarin wij onze opmerkingen van de klic verwerkt hebben. Een aantal leidingen kunnen sowieso weg maar zoals het er nu uitziet komen er een

aantal leidingen onder de nieuwbouw te liggen. Wij zijn nu in overleg hoe dit op te pakken met diverse partijen. Dit ook in verband met de trafo's; Moeten we hier

ov ets move7d

2
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4.3: We hebben een bijlage: bodem stomerij gemaakt waarin de oude stomerij kadastraal gesitueerd zat. Graag vernemen wij nu hoe hier mee om te gaan omdat

wij vervuilde grond onder ons pand krijgen welke nu in eigendom is van de gemeente.check aan de hand van de beschikking

Artikel 5
Bijlage 5: wordt dog.dSSSD ente geleverd. In het nieuwe plan komt het weer bij de gemeente terug. Hoe om te gaan met overdrachtsbelasting, kan hier naar

gekeken worden?;kunnen we hier iets mee??

5.2: modelovereenkomst noe niet ontvangen.onjij die toevoegen?

Artikel 6
Bijlage 6: hemelwaterafvoer infiltratie. Een deel zal worden opgevangen door het sedumdak, dan blijft er nog 2600m2 over aan beide kanten van het gebouw

hebben we dan een voorziening nodig waar kratten in de grond kunnen worden opgeslagen t.b.v. de wateropvang. Deze tekening verwerken in de overeenkomst

en graag bekijken hoe we dit als erfdienstbaarheid of recht van opstal kunnen vestigen. Check bij wonen. Zou hier veel meer een voorwaardelijke bepaling willen.

We hebben nog geen goedkeuring op het whp. Vind het voorbarig om nu dan al een recht van opstal te vestigen. Kan ook tzt?

Artikel 9
9.2: bijlage 6 moet nog worden toegevoegd;

9.5: bijlage: klic melding wat er overblijft, nader te overleggen; bijlage checken. Weet niet precies wat hier bedoeld wordt

9.6: 2° alinea zie ook in artikel 6;

9.11: bijlage: groen/bomen waar niets aan wordt gedaan valt buiten de overeenkomst, zie ook 9.13. Bijlage wordt nog aangeleverd.; Nee, valt binnen het

exploitaitegebied. Maar uiteraard wat gehandhaafd kan worden kan gehandhaafd blijven.

9.12: zie artikel 19.2A, 6 maanden; Nee zijn standaard termijnen . Voor groen 6 maanden voor groen 12 maanden. Gaan we niet van afwijken. Is nodig om te

bepalen of het groen ook wel echt aanslaat. Kun je afspreken met degenen die het aanlegt?

9.13: bijlage: groen/bomen, gaarne hier nog overleg over; Ok maar is standaardregeling

9.14: in de krant stond dat een warmtenet in Dukenburg wordt gelegd. Ik ga er vanuit dat wij vrij zijn om elk systeem toe te passen behalve gas. Ja. Wordt niet

aangesloten op het warmtenet

Artikel 13
Tot hoeveel tijd na realisatie geldt dit?; tot zo lang mensen hier een beroep op kunnen doen. Is nu volgens mij tot vijf jaar na onherroepelijk worden bp

Laatste alinea: hier is opdracht voor gegeven. Fijn

Artikel 16
Een bankgarantie hebben we nooit afgesproken. Wellicht kunnen we een concerngarantie afgeven.

Artikel 19
2b, zie opmerkingen betreft artikel 9.11 en 9.13.

Artikel 20.1

3
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contra expertise wel voor rekening van de gemeente. klopt

Artikel 20.4
bijlage: bodem stomerij: dit moet heel goed vastgelegd worden omdat jullie nog een recht van sanering hebben op de stomerij. Wij bouwen namelijk over deze

vervuiling heen en in de vervuiling. Kelderboxen, fundering, fietsenstalling etc.

graag wil ik dit erg goed vastleggen. We hebben een tekening toegevoegd, gaarne aangeven wat nu de status is. Voor zover ik weet hebben wij geen recht van

sanering. Beschikking is volgens mij duidelijk. Daar moet je naar handelen. Als je in de vervuiling handelt zal wellicht nog wat nodig zijn. Contact met bodem??

Van: _

Verzonden: maandag 19 april 2021 23:33

Onderwerp: RE: gewijzigde concept AOK WC Weezenhof

see

Vorige week dinsdag stuurde ik op jullie verzoek de Word versie van de concept anterieure overeenkomst z.s.m. toe. Voor zover ik kan nagaan heb ik nog geen

overeenkomst met opmerkingen van jullie kant retour ontvangen, klopt dat? Graag even contact wanneer de gemeente jullie reactie tegemoet kan zien. De

(school}vakanties naderen immers ook (bij mij dan). Ik ben te bereiken op onderstaande gegevens.

Met vriendelijke groet,

Van: _
Verzonden: donderda
Aan:
cc: _

Onderwerp: RE: gewijzigde concept AOK WC Weezenhof

Goedemorgen

Lukt het jullie om vandaag of morgen de word versie van de concept AOK met opmerkingen terug te sturen naar de gemeente?

Alvast bedankt.

Hartelijke groet,

4
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7i,á$ Nijmegen
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Gemeente Nijmegen
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Van: _

Verzonden: dinsdag 13 april 202111:10

Aan:
Onderwerp: RE: gewijzigde concept AOK WC Weezenhof

esedo

Naar aanleiding van ons telefonisch gesprek vanochtend ontvang ik graag de concept versie van de anterieure overeenkomst inzake winkelcentrum Weezenhof in doc.

formaat.

Alvast bedankt!

Met vriendelijke groeten,-
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

tÏÎliÎiilÎImaart 2021 16:32

RE: terugkoppeling cbk Weezenhof

e
Ik wacht nog op de laatste reactie vanop het concept van de overeenkomst. We hebben aangegeven dat we er aan vast houden dat de omliggende openbare ruimte

helemaal door hen wordt uitgevoerd. Er zit ook nog een puntje in over de woningtypologie. Het gaat voornamelijk over middeldure huur, levensloopgeschikt. Maar ca 25

grotere woningen vallen in de dure huur (levensloopgeschikt). Dat passen we dan nog aan. Zodra we zijn opmerkingen hebben maken we de overeenkomst definitief en

tekenen, Daarna gaat die naar het PO en college. Ik schat in dat we één week nodig hebben voor overeenkomst definitief maken en een week voor

e overeenkomst wetende dat de commissie nog geen akkoord heeft gegeven en er nog punten uitgewerkt moeten worden.

Groet,-
D

oot

Dank je. Zijn we er nu ook uit qua openbare ruimte (afstemming gemeente en Darnick BV)? En wanneer gaan de stukken naar mijn PO en het college?

Met vriendelijke groet,

Wethouder Stedelijke Ontwikkeling, Ruimtelijke Ordening, Cultuurhistorie, Grondbeleid, Cultuur
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%$$ Nijmegen
v

Korte Nieuwstraat 6, 6511 PP Nijmegen
Postbus 9105, 6500 HG Nijmegen

Da

To

Subject: terugkoppeling cbk Weezenhof..
Vanmiddag is het plan voor de Weezenhof in de commissie Beeldkwaliteit besproken. Bijgevoegd de presentatie. Tm dia 29 is het plan zoals het in oktober is

gepresenteerd. Vanaf 29 de aanpassingen die vandaag besproken zijn.

Waarom ik je nu informeer is omdat

Zo ben je in ieder geval op de hoogte.

ij de zitting van de commissie aanwezig was. Het zou me niet verbazen als morgen een stuk in de Gelderlander komt.

Eerste opmerking was dat het plan aan kwaliteit gewonnen had.. Desalniettemin waren er flink wat opmerkingen. Met een deel van de opmerkingen kunnen we niet veel

zoals bv het parkeren voor bewoners ondergronds brengen (financieel niet haalbaar) of ook woningen aan de zuidzijde toevoegen (zit de bevoorrading). Van de rest van de

opmerkingen gaan we bekijken hoe we daar mee om kunnen gaan. Een deel van de opmerkingen kan ook in een latere fase nog verder uitgewerkt worden. We gaan dan

zsm weer opnieuw naar de commissie. Wordt vervolgd dus.

Komende woensdag gaan wezijn adviseurs, ik en stedenbouwkundige) digitaal op bezoek bij het wijkplatform en we zullen hen ook informeren en de plannen laten

zien die we de commissie ook hebben laten zien. Ik hou je op de hoogte. Als vragen hebt hoor ik het graag.

2
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Met vriendelijke groeten,

36
%$ Nijmegen

V

Gemeente Nijmegen
Stadsontwikkeling

bereikbaar op maandag t/m donderdag, vrijdag afwezig

3
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Onderwerp: gewijzigde concept AOK WC Weezenhof

este

Hierbij stuur ik jou een gewijzigde concept versie van de anterieure overeenkomst inzake winkelcentrum Weezenhof. Hierin zijn onder andere de bespreekpunten uit ons

overleg van 4 februari verwerkt. Ik heb de overeenkomst echter zo volledig mogelijk proberen uit te werken dus er is meer veranderd. Wil jij de overeenkomst goed

doornemen? Ik ben benieuwd naar jouw reactie en hopelijk kunnen we het concept dan op korte termijn afronden. Bel me gerust als je vragen hebt of we plannen een

overleg in. Er staan nog een paar vragen voor jou in het document.

Ook stuur ik de verkooptekening en concept exploitatie tekening hierbij mee.

Ik vertrouw erop jou hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Hartelijke groet,

~îf/2
,$ Nijmegen52%%% 'J

V

Gemeente Nijmegen

z H.ire; {fore ten .tu villi'p!mu 'en
Po(la, )9,i tl,w4ie
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Stadsontwikkeling

Overeenkomst overgrondexploitatie (anterieur) inzake Winkelcentrum Weezenhof

DE PARTIJEN:

de publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Nijmegen, gevestigd aan de Korte Nieuwstraat 6 te

Nijmegen, op grond van het bepaalde in het Mandaatbesluit gemeente Nijmegen 2019 en

Wljziçlnrrsbesluit 2020-Avan ho!!-· lull·gemeente NIJrn•gen 2019, In deze rechtsgeldig

vertegenwoordigd door de heer 'n zijn functie als afdelingshoofd van de afdeling

Stadsontwikkeling,handelende ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en

wethouder,d.d..-........·······o«.. ...202l, nr....-.--

hlerna te noemen: de gemeenteNl[mezen,

en

Dornick BV, gevestigd en kantoorhoudende te (663 CE) Lent aan de Laauwikstraat 79, ingeschreven in

d reciter van de Komer"Ss""ummer oosnss. ten dere recheeedie

veresewcordvgd door de"El'ertoe zelfstandig tevoee4, hiere te noemen: de
exploitant;

OVERWEGENDE.

a

b.

dat exploitant eigenaar is van de percelen grond, kadastraal bekend als gemeente Hatert, sectie

O, nummers 357, 358, 361, 362, 364, 786, 789, T96, 797, 825, 826, 829, 833, 834, 837, 838, 850, 851,

1081, 1512 en 1513, totaal groot circa 2.921 m2, gelegen aan deWeezenhof te Nijmegen en

plaatselijk bekend als WinkelcentrumWeezenhof, althans uitertijk vóór het ter visie leggen van

het (voor)ontwerp bestemmingsplan alle genoemde percelen in eigendom heeft verkregen;

dat de gemeente Nijmegen (volledig) eigenaar is van het perceelgrond, kadastraal bekend als

gemeente Hatert, sectie O, nummer 1491, groot circa 456 m2, plaatselijk in gebruik als

winkelcentrum, de gemeente [volledig) eigenaar is van het perceel grond, kadastraal bekend als

gemeente Hatert, sectie O, nummer 1819 (ged.), gedeeltelijk groot circa 8.496 m2, plaatselijk in

gebruik als (omliggend} openbaar gebied en de gemeente bloot eigenaar is van de percelen

grond, kadastraal bekend als gemeente Hatert, sectie 0, nummers 651 en 790, gezamenlijk groot

circa 217 m2, plaatselijkin ebt ysioty :hten vaiiiil.

•
ectievel\jk toe.behoron"" n /21 en-

!/2). Alle gemeentelijke perelen innen et exploitatiegebied zijn leihalve totaal groot circa
9.169 m2en waarmee het totale exploitatiegebied circa 12.090 m2 groot is;

Met apme'ffûngaa. o::- f!MiJ.• <Md
door ou op vol: u[a

Met opmerkin gen! Jouw tekening
staat 12 maar d r jn 76, Perceel
Lindert, Hee «ardt gauzes oeqeqaan Te
handhaven, te verwerven? 7 er een

ave;eekost mer Liander?

«»....,g~.a.....
nog :-ti,et; duhkrJ~~ het wordt

qemaakt. Dit iv.m. qrcotte/zwaarte en lengte

bestaande leidingen

c. dat de exploitant een (bouw)plan heeft ontwikkeld om op (een gedeelte van) de percelen,

genoemd onder a. en b., het zogenaamde exploitatiegebied, met alle daarbij behorende

infrastructurele en openbare (groen)voorzleningen. Bedoeld exploitatiegebied is bij benadering

Paraaf gemeente Nijmegen Paraaf exploitant
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Overeenkomst over grondexploitatie (anterleur) inzake Winkelcentrum Weezenhof

weergegeven op de bijbehorende situatietekening met nummer 564975, versie 16-02-2021, status

concept (bijlagell, dle aan deze overeenkomst is gehecht;

d. dat het (bouw)plan in strijd is met het vigerende bestemmingsplan 'Nijmegen Dukenburg',

vastgesteld door de Raad van de gemeente Nijmegen op 17 december 2008;

e. dat in verband hiermee de exploitant de gemeente Nijmegen heeft verzocht om planologische

medewerking, opdat realisering van het (bouw)plan mogelijk wordt;

f. dat ult een eerste beoordeling van dit verzoek door de gemeente Nijmegen niet gebleken Is van

doorslaggevende planologische beletselen om mee te werken hieraan, zodat de gemeente

Nijmegen bereid is de planologische procedure voor het bouwplan te starten;

• dat tevens vast is komen te staan dat het (bouw)plan aangemerkt moet worden als een bouwplan

in de zin van artikel 6.12 van deWet ruimtelijke ordening juncto artikel 6.2.1. Besluit ruimtelijke

ordening, zodat de wettelijke bepalingen inzake grondexploitatie van toepassing zijn;

h. dat op grond van artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening in de overeenkomst over

grondexploitatie bepalingen opgenomen kunnen worden over financiéle bijdrage aande

grondexploitatie en de verrekening van planschade die voor vergoeding in aanmerking komt;

dat hoofdstuk 6 van dé Wet ruimtelfjke ordening tevens de basis biedt om nadere eisen aan de

locatie te stellen, zoals regels voor werken en werkzaamheden voor het bouwrijp maken, de

aanleg van nutsvoorzieningen en het inrichten van de openbare ruimte;

j. dat gemeente Nijmegen en exploitant, waar het de gemeente Nijmegen betreft op ambtelijk

niveau, besloten hebben om dea[spraken over de grondexploltatle vast te leggen in deze

overeenkomst, welke pas tot stand komt (totstandkomingsvoorbehoud) na een besluit van het

college van burgemeester en wethouders tot het sluiten van deze overeenkomst en een

rechtsgeldige ondertekening.

Paraaf gemeente Nijmegen Paraaf exploitant
Dit concept is uitsluitend bedoeld voorbesprekingsdoeleinden, geen rechten aan te ontlenen.
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Overeenkomst over grondexploitatie [anterieur) inzake Winkelcentrum Weezenhof

KOMEN ALSVOLGT OVEREEN;

Artikel1 Definities
Gemeentelijke plankosten

Planschadekosten

Kosten bovenwijkse voorzieningen

Levensloopgeschikt

Middeldure huurwoningen

: de kosten van het opstellen van het gemeentelijke

ruimtelijke plan, inclusieve alle andere daaraan

gerelateerde plannen, visies, onderzoeken, bestekken en

overige documenten, ten behoeve van het bouwplan

alsmede de kosten van begeleiding bij de uitvoering

(toetsing en toezicht).

: de kosten die het College van Burgemeester en

Wethouders moeten maken voorde behandeling van

en bij eventuele toekenningvan planschadeverzoeken

zoals beschreven is in artikel 6,1 Wet ruimtelijke

ordening.

: de kosten zoals is omschreven in artikel 6.2.4 sub c

en e van het Besluit ruimtelijke ordening.

: levensloopgeschikte woning (rollatorwoning) met

kenmerken zoals vastgelegd in bijlage@.

: woningen (appartementen) die door de exploitantworden

ingezet voor de realisatie van gellberallseerde woningen

voor de middenhuur met een aanvangshuurvan maximaal €

€737,14en €951,19 per maand {prijspeil 1-1-2020).

Uitgangspunt van de huurprijs is het landelijk

woningwaarderingssysteem waarbij de maximale huurgrens

maximaal de huurprijs behorende bij 185 punten in het

landelljk woningwaarderingssysteem bedraagt. De

oppervlakte van een appartement die wordt verhuurd in het

kader van middeldure huur bedraagt minimaal 50 m2

gebruikersoppervlakte (GBO).

Metopmertdn94,.., te ontvangen

Artikel2 Bouwprogramma
2.1 De exploitant is verplicht om op de in exploitatie te brengen gronden te realiseren:

Maximaal 118 levensloopgeschikte en middeldurehuurwoningen

En 3.596 m2 commerciele / maatschappelijke voorzieningen waaronder:

Één supermarkt met een oppervlakte van max 2.150 m2Bruto Vloeroppervlak (BVO)

Zorg + voorzieningen met max225 m2 BVO

Dienstverlening met max523 m2 BVO

1dienstverlening metmax 698 m2 BVO

een en ander zoals weergegeven op het schetsontwerp d.d. @ dat alsbijlae@aan deze

overeenkomst is gehecht.

2.2 De exploitant is verplicht de middeldure huurwoningen als bedoeld in de definities in artikel 1 aan te

bieden voor verhuurwaarbij de aanvangshuur van een appartement maximaal€€ 737,14en €951,19

per maand bedraagt (prijspeil 1-1-2020). De jaarlijkse huurprijswijziging vindt plaats op basis van de

Paraaf gemeente Nijmnegen Paraaf exploitant
Dit concept is uitsluitend bedoeld voor besprekingsdoeleinden, geen rechten aan te ontlenen.

Metopmertû;II
Met opreriir .a ioeroegen: en 2
appartementen in it duurdere segent

Mdopnwrtingen~ eveneens
winkelfunctie

wetoenau,,g,Gea =19n s
ais=s si s;,]PANNA.Ç cri5.si ei~si
2020, De bedragen worden jaarlijks per 1-7
geïndexeerd.

Met~en~evoegen: en tnaXil'Tlclail
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Overeenkomst over grondexploitatie (anterieur) inzakeWinkelcentrumWeezenhaf

wijziging van het landelijk woningwaarderingssysteem. Bij tussentijdse mutatie van huurders van de

middeldure huurwoning geldt de tot dan toe geldende huurprijs en kan de huurprijs op moment van

de mutatie nietworden verhoogd door de exploitant tenzij er een periode van 15 jaar nadat de
middeldure huurwoning voor het eerst verhuurd is geweest, is verlopen.

2.3 De woningen in het middeldure huur segment dienen voor een minimale termijn van 15 jaar

voor dit oogmerk in stand te worden gehouden.

2.4 Exploitant, dan wel haar rechtsopvolger(s), is niet gerechtigd om de te realiseren woningen in het

middeldure huursegment binnen 15 jaar nadat onderhavig bouwplan Is gerealiseerd, uit te ponden.

2.5 Exploitant is verplicht en verbindt zich jegens de gemeente het bepaalde in 2.2,2.3 en 2.4 bij

overdracht van woningen in het middeldure huursegment aan een nieuwe eigenaar (ten behoeve

van verhuur) binnen de vermelde termijn van 15 jaar op te leggen en in verband daarmee om
het in 2.2, 2.3 en 2.4 bepaalde in de notariële age nemen op straffevan het verbeuren van

een direct opeisbare boete ten bedrage van per woning ten behoeve van de

gemeente.
2.6 Uitsluitend na goedkeuring door het college van burgemeester en wethouders kan er worden

afgeweken van het in lid 1 van dit artikel bedoelde bouwprogramma. Aan welke goedkeuring

(financiele) voorwaarden kunnen worden verbonden, waaronder doch niet limititatief het in stand

houden van een voldoende kwalitatief openbaar gebied.

Artikel3 Realisatieplicht
De exploitant is verplicht binnen 3 maanden na de datum, waarop aan de exploitant is kennis gegeven

dat de onherroeplijke planologische basis voor de afgifte van de omgevingsvergunning is verkregen, een

omgevingsvergunningaanvraag in te dienen en binnen 9 maanden na het verkrijgen van de

omgevingsvergunning met de bouw te starten.

Binnen 24 maanden na start bouw dient het bouwplan blijkens een door de gemeente Nijmegen

afgegeven voltooiingsverklaring te zijn voltooid. Indien het complex in fasen wordt uitgevoerd is het

bepaalde in artikel 9.8, Bestekken en tekeningen toekomstige openbare ruimte, laatste alinea van

toepassing.

wets»sew«ae...,a«ca vs »,
Lana

eros.,,g,-s..,
•is»o7,"PPPP"TE."

Artikel 4 Grondoverdracht door exploitant aan gemeente Nijmegen
4.1 De exploitant draagt over aan de gamaente Nijmegen in valle eigendom, de tot openbaar gebied

bestemde en ingerichte plandelen mét de daarop aangelegde voorzieningen, deel uitmakende van

(een gedeelte van) de percelen, thans kadastraal bekend als gemeente Hatert, sectie o, nummers

651, 790, 789 (ged.), 1819 (ged.), 1513, 1512, 850, 851, 796, 797, 361, 362 en 1081, ter gezamenlijke

grootte van circa @@@ m gelegen aan de Weezenhofte Nijmegen.

Op de bijbehorende situatietekening met nummer@, versie @, goedgekeurd d.d. @, zijn gearceerd

de tot openbaar gemeenteeigendom bestemde terreingedeelten bij benadering aangegeven

(bijlageAl.
4.2 De overdracht van de tot openbaar gebied bestemde plandelen mét de daarop aangelegde

openbare voorzieningen aan de gemeente vindt plaats voor € 1,- inclusief de ter zake van deze
levering respectievelijk verkrijging verschuldigde belasting, in het bijzonder de omzet- en

overdrachtsbelasting. De overdracht van het openbaar gebied zal geschieden op basis van de

(model)koopovereenkomst die als bijlage @ bij deze overeenkomst is gevoegd.

4.3 De eigendom van de in artikel 4.1 genoemde percelen dient te worden overgedragen onbezwaard,

Paraaf gemeente Nijmegen Paraaf exploitant
Dit concept is uitsluitend bedoeld voor besprekingsdoeleinden, geen rechten aan te ontlenen.

Metopmerkingen! ter finale check
door jou op vall.lRRT.

@RH: hoe omgaan net perceel 786 van Liander?
Wordt dat gesloopt, ingericht en overgedragen
an gemeente?
e.,.,g..1« ·»
swiss sf. <E'PFANNNANFF"..sci a.c
worden. We zijn al wel in gesprek geweest.
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Overeenkomst over grondexploitatie (anterieur) inzake Winkelcentrum Weezenhof

vrij van huur en pacht en andere zakelijke lasten, vrij van (bodem-en grondwater)

verontreinigingen en geheel ontdaan van oude bebouwing (inclusief de daarbij behorende funde

ringen en kelders).

4.4 Het passeren van de voor de overdracht van de hiervoor bedoelde grond vereiste akte van

eigendomsoverdracht zal plaatsvinden op een in onderling overleg tussen partijen nader vast te

stellen tijdstip nadat de eerste oplevering, als bedoeld onder artikel 19 van deze overeenkomst

heeft plaatsgevonden, doch uiterlijk binnen een maand na de in artikel 19 genoemde tweede

oplevering.

Alsdan zal de voor de overdracht bestemde situatietekening worden gemaakt en aan de te

passeren akte worden toegevoegd, waarbij de hiervoor onder 4.1 genoemde tekening
uitgangspunt zal zijn. Exploitant verleent bij deze aan de gemeente de onherroepelijke volmacht

om vanaf het moment van ingebruikneming de eigendomsoverdracht zoals bedoeld in dit artikel te

realiseren.

Artikel5 Grondoverdrachtdoorgemeente Nijmegen aan exploitant
5.1 De gemeente Nijmegen draagt over aan de exploitant het volledige eigendom van het perceel

grond, kadastraal bekend als gemeente Hatert, sectie 0, nummer 1491, root 456 m2 en het bloot

eigendom, met het daarop rustende recht van erfpacht, van de percelen grond, kadastraal bekend

als gemeente Hatert, sectie O, nummers 651 en 790, welke twee percelen gezamenlijk groot zijn

circa 217 m2 en de hiervoor genoemde gronden totaal circa 673 m2 groot zijn.

Op de bijbehorende situatietekening mnet nummer 564960, goedgekeurd

d.d. 16-02-2021 zijn gearceerd de door de gemeente over te dragen terreingedeelten bij benadering

aangegeven [bijlage2)

5.2 De overdracht van de in lid l van dit artikel omschreven gronden zal geschieden op basis van de

(model)koopovereenkomst die als bijlage @bij deze overeenkomst is gevoegd inclusief de daarop

van toepassingzijnde algemene verkoopvoorwaarden van de gemeente Nijmegen.
5.3 De overdracht doorde gemeente aan de exploitant vindt plaats tegen betaling van de grondkosten,

zoals vermeld onder artikel 14 onder punt 2, exclusief omzet- en/of overdrachtsbelasting en

indien van toepassing- de kosten die de gemeente Nijmegen heeft gemaakt voor uitgevoerde

werkzaamheden op het in eigendom over te dragen terreingedeelte.

De ter zake van deze overdracht verschuldigde omzet- en/of overdrachts- belasting komt voor

rekening van de exploitant en wordt berekend over de in de betreffende fiscale wetgeving

gehanteerde maatstaf van heffing. De koopsom bedraag@eelusief omzet- en/of

overdrachtsbelasting. Bij de vaststelling van de koopsom is rekening gehouden met de

bijzonderheden van de totale ontwikkeling waarbij de kosten met betrekking tot het verplaatsen

van de in het exploitatiegebied aanwezige praktijk voor fysiotherapie (onderhandelingen/afkoop

beëindigen recht van erfpacht, verplaatsing en sloop), de aanleg en inrichting van het openbaar

gebied door exploitant alsmede de verrekening in grondoppervlakte in de oude en de nieuwe

situatie.

5.4 De eigendom wordt overgedragen onbezwaard, vrij van huur en pacht en andere zakelijke lasten,

behoudens de eerder in de aanhef onder b. en lid 1 van dit artikel genoemde rechten van erfpacht

en in de staatwaarin de onroerende zaken nu verkeren.
5.5 De eigendomsoverdracht van het perceel grond kadastraal bekend als gemeente Hatert, sectie O,

nummer 1491, vindt plaats binnen een maand nadat het bestemmingsplan onherroepelijk is

Paraaf gemeente Nijmegen Paraaf exploitant
Dit concept is uitsluitend bedoeld voorbesprekingsdoeleinden, geen rechten aan te ontlenen.
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Overeenkomst over grondexploitatie (anterleur) inzake WinkelcentrumWeezenhof

geworden en de eigendomsoverdracht van de percelen grond kadastraal bekend als gemeente

Hatert, sectie 0, nummers 651 en 790 vindt plaats na oplevering van de nieuwbouw en nadat de

ter plaatse aanwezige praktijk voor fysiotherapie voor rekening en risico van exploitant is verhuisd

naar de nieuwbouw. De koopsom wordt evenredig verdeeld over de deelleveringen.

Alsdan zal de voor de overdracht bestemde situatietekeningworden gemaakt en aan de te

passeren akte worden toegevoegd, waarbij de hiervoor onder 5.1 genoemde tekening

uitgangspunt zal zijn.

5.6 Indien op de hiervoor bedoelde grond die door de gemeente Nijmegen aan de exploitant moet

worden geleverd tevens openbaar gebied is voorzien en de eigendom van dat openbaar gebied op

grond van het bepaalde In artikel 4.1 moet toekomen aan de gemeente Nijmegen, kunnen partijen

er voor kiezen om van de verkrijging van (een deel van) die grond door exploitant af te zien zodat de

eigendom van het toekomstig openbaar gebied bij de gemeente Nijmegen blijft.

Het buiten de eigendomsoverdracht houden van deze terreingedeelten kan nimmer leiden tot een

verlaging van de door de exploitant aan de gemeente Nijmegen te betalen grondkosten en laat

onverlet de verplichtingen van de exploitant met betrekking totde aänleg en inrichting van het

toekomstige

openbare gebied.

5.7 Indien een overdrachtals bedoeld in artikel 5.1 heeft plaats gevonden en nadien blijkt dat er op

basis van feiten die niet bekend waren ten tijde van de overdracht te veel ofte weinig is

overgedragen, zullen de exploitant en de gemeente Nijmegen in overleg treden, waarbij

uitgangspunt zal zijn dit uiterlijk binnen een maand na de tweede oplevering als bedoeld onder

artikel 19 te herstellen, tenzij dit om dringende redenen niet mogelijk is

De terzake van deze levering respectievelijk verkrijging verschuldigde belasting, in het bijzonderde

omzet-en/of overdrachtsbelasting komt voor rekening van de exploitant.

Artikel 6 Toestemming aanleg voorzieningen op gemeentegrond
Dé exploitant krijgt bij dezen toestemming van de gemeente Nijmegen omn met inachtneming van de
geldende wet- en regelgeving, infrastructuur, openbare voorzieningen, groen en kabels en leidingen aan

te leggen en in te richten op het perceel/de percelen of gedeelte(n) daarvan, welke Ingevolge artikel 5.5

bij de gemeente Nijmegen in eigendom is gebleven.

De voorbereiding en de uitvoering van de werkzaamheden behoeven alsdan de voorafgaande

schriftelijke goedkeuring van de gemeente Nijmegen, afdeling Stadsrealisatie en Stadsbeheer of de

daarvoor in de plaats tredende afdeling.

Artikel7 Notariële akte en kosten eigendomsoverdracht
Alle rechten en kosten op de eigendomsoverdrachten vallende, als bedoeld in artikel 4.1, 5.1 en 5.6

komen voor rekening van de exploitant.

De exploitant of diens notaris zorgt dat een afschrift van de akte binnen vier weken na het verlijden van

de akte kosteloos wordt toegezonden aan de gemeente Nijmegen.

Artikel 8 Bouw- en woonrijpmaken
Het bouw- en woonrijp maken van de in exploitatie te brengen percelen zal door en voor rekening en
risico van de exploitantworden uitgevoerd, waaronder begrepen de aanleg van het openbare gebied.

Exploitant dient na ondertekening van de overeenkomst een schetsontwerp in bij de gemeente inzake

Paraaf gemeente Nijmegen Paraaf exploitant
Dit concept is uitsluitend bedoeld voorbesprekingsdoeleinden, geen rechten aan te ontlenen.
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Overeenkomst over grondexploitatie (anterieur) inzake Winkelcentrum Weezenhof

de inrichting van het openbaar gebied binnen het exploitatiegebied en de aanhechting ervan op het

bestaande openbaar groen. Dat schetsontwerp zal ambtelijk worden beoordeeld, met de bewoners

worden gesproken en aan de commissie Beeldkwaliteit worden voorgelegd, zodat partijen tot een

gezamenlijk gedragen ontwikkelingvan het gebied komen.

Artikel 9 Locatie-eisen
Aanbesteding
9.1 De exploitant verplicht zich de inrichting van het openbaar gebied aan te besteden volgens de op

het moment van aanbesteding geldende procedure van het Nijmeegs aanbestedingsbeleid, op dit

moment het in kaap- en aanbestedingsbeleid 2019, en de dan van toepassing zijnde gemeentelijke

en Europese drempelbedragen toe te passen.

9.2 De exploitant verplicht zich binnen 1 maand na de datum waarop de opdracht tot inrichtingvan het

openbaar gebied is gegund het formulier "Melding aanbesteding inrichting openbaar gebied",

welke als bijlage6 aan deze overeenkomst is gehecht, ingevuld en ondertekend aan de gemeente
Nijmegen over te leggen.

Handboek Inrichting Openbare Ruimte (www.hior.nl)
9.3 Voor de inrichting van het toekomstige openbare gebied vormt http://ijmegen.hior.n! de

onderlegger, een en ander onverminderd het hieronder bepaalde.

Openbare verlichting

9.4 De openbare verlichting, gelegen In dle gedeelten van het plangebied die tot de openbare ruimten

behorenen die overgedragen dient te worden aan de gemeente Nijmegen, zal in opdracht en voor

rekeningvan de exploitant worden aangelegd door een daartoe deskundig bedrijf, waarbij de

gemeente Nijmegen de voorkeur uitspreekt voorZiut.

In ieder geval gelden daarbij de volgende uitgangspunten:

de-openbare verlichting bestaat uit masten en armaturen, het kabelnet en een

voedingspunt;

de openbare verlichting moet zodanigworden aangelegd dat hij kan worden aangesloten

op het eigen verlichtingsnetvan de gemeente Nijmegen;

door de exploitant dient vooraf te worden gecontroleerd dat er een voedingsnet (OV-kast)

beschikbaar is;

de exploitant dient bij de beheerdervan de gemeente na te gaan of het mogelijk

bestaande voedingsnet en de voedingskast nog geschikt/bruikbaar zijn voor verder

gebruik;

door de exploitant dient vooraf te worden gecontroleerd of er voldoende capaciteit is;

door de exploitant dient gelijktijdig met de bestekken en tekeningen met betrekking tot

de toekomstige openbare ruimte, een openbaarverlichtingsplan mei lichtberekeningen

ter toetsing aan de gemeente Nijmegen te worden voorgelegd;

door de exploitant dient gelijktijdig met de bestekken en tekeningen met betrekking tot

de toekomstige openbare ruimte, een openbaar bekabelingsplan met kabeltekeningen ter

toetsing aan de gemeente te worden voorgelegd.

Materiaalkeuze dient te worden goedgekeurd door de beheerder van de gemeente.

Bij voorkeur dient verlichting eveneens in de onderdoorgang te worden geïntegreerd, indien deze in

het plan aanwezig is.

Paraaf gemeente Nijmegen Paraaf exploitant
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Indien mocht blijken dat er aanvullende voorzieningen benodigd zijn, komen de kosten hiervan

voor rekening van de exploitant.

Kabels en leidingen
9.5 Indien het exploitatiegebied mede omvat bestaand openbaar gemeenteterrein waarin

zich langer dan 15 jaar kabels en leidingen (GWE) bevinden die dienen te worden

verlegd, zal door de gemeente Nijmegen worden onderzocht of de verlegging daarvan

kan plaats vinden mettoepassing van artikel 8 van de Verlegregeling Nijmegen 2008.

Indien het exploitatiegebied mede omvat bestaand openbaar gemeenteterrein waarin

zich telecommunicatiekabels bevinden, die dienen te worden verlegd zal door de

gemeente worden onderzocht of de verlegging daarvan kan plaats vinden met

toepassing van artikel 5.8.1 en 5.8.2 van de Telecommunicatiewet.

Afvoer regenwater
9.6 Voorwat betreft de regenwaterafvoer is de exploitant verplicht een infiltratiesysteem

met de daarbij behorende onderhoudsvoorzieningen aan te leggen, een en ander
zoals vastgesteld in de "Nota afkoppelen en infiltreren hemelwaterafvoer (herziene

versie maart 2013), gepubliceerd in het gemeenteblad onder 2013-063. Uitgangspunt voorde

afvoer van regenwater is dat infiltratieop eigen terrein (waaronder het dak) plaatsvindt.

Deze verplichting vervalt voor zover bi] de afgifte van de omgevingsvergunning

ontheffingwordt verleend.

Puin en overtollige grond
9.7 Het is de exploitant niet toegestaan het in het terrein vrijkomende puin te verwerken in de voor

openbaar gebied bestemde terreingedeelten, tenzij hiervoor vooraf schriftelijk toestemming is

verleend door de gemeente Nijmegen, afdeling Stadsbeheer ofde daarvoor in de plaats tredende

afdeling.

Overschotten op de grondbalans worden door en voor rekening van de exploitant op het terrein

verwerkt, mits deze grond niet verontreinigd is dan wel afgevoerd naar de grondbank. Indien de

grond is verontreinigd en niet voor hergebruik in aanmerking komt voert de exploitant deze af naar

een grondbank en/of stortplaats.

Bestekken en tekeningen toekomstlge openbare ruimte

9.8 De exploitant draagt voor haar rekening zorg voor het opstellen van de bestekken met tekeningen

voor de aanleg van wegen, riolering, infiltratiesysteem met de daarbi] behorende

onderhoudsvoorzieningen, trottoirs, openbare parkeerplaatsen, plantsoenen, inclusief de

nutsvoorzieningen, waaronder o.a. de bluswatervoorziening.
Deze bestekken met tekeningen zijn gebaseerd op profielen en normen ten aanzien van
materiaalgebruik, zoals die worden gesteld door de gemeente Nijmegen, afdeling Stadsbeheer of

de daarvoor in de plaats tredende afdeling.

De bestekken met tekeningen, die de goedkeuring behoeven van Burgemeester en Wethouders,

dienen minimaal 12 weken voor de start van de bouw te worden ingediend. Afwijking van de door

Burgemeester en Wethouders goedgekeurde bestekken met tekeningen kan alleen geschieden na

vooraf verkregen schriftelijke goedkeuring van Burgemeester en Wethouders.

De exploitant is verplicht er voor zorg te dragen, dat op het tijdstip, waarop de laatste woning

wordt opgeleverd de werkzaamheden met betrekking tot de aanleg van de infrastructuur zijn

voltooid.

Ingeval er sprake is van een realisering in fasen, zal de exploitant hiervoor een faseringsplan met

Paraaf gemeente Nijmegen Paraaf exploitant
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bijbehorende tijdschema's vervaardigen en dit plan gelijktijdig met de indiening van de bestekken

en tekeningen doen toekomen aan de gemeente Nijmegen, afdeling Stadsbeheer of de daarvoor in

de plaats tredende afdeling.

Archeologisch onderzoek
9.9 De exploitant stemt ermee in dat indien door de gemeente Nijmegen archeologisch onderzoek

onderzoek moet worden uitgevoerd, dit voor rekening van de exploitant gebeurt, conform een voor

rekening van de exploitant door de gemeente Nijmegen op te stellen Programma van Eisen in de

periode tussen de sloop van de mogelijk aanwezige opstallen en de start van de bouw. Exploitant

zal voorafgaand aan de uitvoering van het onderzoek een kostenbegroting ontvangen ter

beoordeling en voor akkoordbevinding. De uitvoering van het archeologisch onderzoek zal in

overleg met de exploitant plaatsvinden, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de

bouwplanning. Indien en voor zover ten gevolge van het archeologisch onderzoek sprake mocht

zijn van enige vertraging bij de start van en/of tijdens de bouw, is de eventueel daaruit

voortvloeiende schade voor rekening van de exploitant.

Nietgesprongen explosieven
9.10 De exploitant is verplicht onderzoek te laten doen naar de eventuele aanwezigheid

van niet gesprongen explosieven. Indien sprake is van een verdacht gebied zal in opdracht

en voor rekening van de exploitant door een extern gecertificeerd bureau een

projectplan dienen te worden opgesteld.

Een dergelijk projectplan behoeft de goedkeuringvan de Burgemeester. De gemeentelijke kosten

verbonden aan de gemeentelijke toetsing van het projectplan, alsmede de gerieentelijke

toezichtskosten bij de uitvoering van het projectplan komen voor rekening van de èxploitant. .Ook

in geval een gebied nietverdacht is, sluit dit geen toevaltreffers uit.

Indien en voor zover ten gevolge van het onderzoek en/of aanwezigheid van niet gesprongen
explosieven en/of de ruiming van niet gesprongen explosieven sprake mocht zljn van enige
vertraging bij de start van en/oftijdens debouw, is de eventueel daaruit voortvloeiende schade

voor rekening van de exploitant. Voorts zijn alle kosten voor onderzoek en eventuele ruiming voor

rekening en risico van de exploitant.

Groen
9.11Voor wat betreft de groenvoorziening verplicht de exploitant zich de onbebouwde terreingedeelten

in het plangebied die bestemd zijn om als groenvoorziening te dienen (en deel uitmaken van het

openbaar gebied), in te richten op basis van een vooraf door de gemeente Nijmegen goed te keuren

inrichtingsplan, dat door en voor rekening van de exploitant zal worden opgesteld.

Parkeren
9.12 Voor wat betreft het parkeren in het plangebied dient de exploitant zorg te dragen

voor de aanleg en instandhouding van voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein voor

bewoners, bezoekers en personeel een en ander conform de "beleidsregels parkeren,

parkeernormen auto en fiets" vastgesteld door het college van burgemeester & wethouders op 15-12-

2020.

Paraaf gemeente Nijmegen Paraaf exploitant
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Openbare ruimte buiten plangebied
9.13 Indien en voorzover ten gevolge van de realisering van het plangebied aanpassingen in het reeds

bestaande - buiten het onderhavige plangebied gelegen - openbaar gebled noodzakelijk zijn, dan

wel indien er door bouwwerkzaamheden ter zake van de realisatie van het plangebied schade is

ontstaan aan de in hetopenbaar gebied aanwezigevoorzieningen die eigendom zijn van de

gemeente Nijmegen, zal de exploitant deze aanpassingen en/of herstellingen voor zijn rekening en

risico uitvoeren. De aanpassingen en/ofherstellingen dienen te geschieden conform de ter zake

gangbare en algemeen gehanteerde normen en kwaliteitseisen van de gemeente Nijmegen,

Stadsbeheer ofde daarvoor in de plaats tredende afdeling.

Warmtevoorziening/gas
9.14Er mogen geen nieuwe gasaansluitingen worden gerealiseerd ten behoeve van het bouwplan dan

wel bestaande aansluitingen worden (her)gebruikt. Exploitant is verplicht duurzame oplossingen

voor de warmtevoorziening te realiseren.

Artikel 10 Kastengemeentelijke toetsing en toezicht
De kosten van de gemeentelijke toetsing van bestekken en tekeningen alsmede de kosten van het op de

uitvoering van de werken uitte oefenen gemeentelijk toezicht komen ten laste van de exploitant.

Van de hier genoemde kosten vallen onder de kosten van artikel 14 onder punt 1 (gemeentelijke

plankosten) uitsluitend de kosten van de gemeentelijke toetsing. een en ander met inachtnemingvan

het bepaalde onder punt 14 laatste 2 alinea's met betrekking tot de toetsing van bestekken, alsmede de

kosten van het op de uitvoering uit te oefenen toezicht

Artikel1 Ligging nutsvoorzieningen/vestiging recht van erfdienstbaarheid
De exploitant zal ervoor zorgdragen, datvoor het leggen, hebben en (onder)houden van de nodige

nutsvoorzieningen (zoals brandkranen en openbare verlichting) bij de verkoop van de in het plan

betrokken bouwterrein(en), de nodige erfdienstbaarheden worden voorbehouden, met dien verstande,

dat openbare voorzieningen in principe in aan de gemeente Nijmegen In eigendom over te
dragen/toebehorende gronden worden gelegd c.q. aangebracht.

wetom»era,,g..,~: soos vat er al
is vi "",PP-NP"st-·sr@ti5ietd

wee»sa...9, s» as Lo
«s sire»; "PPM9PP..a.

Artikel 12 Vereisten ontwerpen en bestekken
De 'Regeling van de verhouding tussen opdrachtgever en adviserend ingenieur' (RVOI 2001) ofde DNR

wordt geacht van toepassingte zijn, voor zover het betreft de vereisten waaraan het SO, VO en DO en

bestekken bij indiening ervan bij de gemeente Nijmegen dienen te voldoen.

Artikel13 Kosten planschade en nadeelcompensatie
De In verband met often gevolge van het onderhavige project door de gemeente Nijmegen te betalen

planschade als bedoeld in artikel 6.24 lid 1 onder letter b Wro en nadeelcompensatie op basis van de

Nadeelcompensatieverordening 1999 en de daarmee verband houdende onderzoeks- en

procedurekosten, zullen op factuurbasis door de exploitant aan de gemeente Nijmegen worden vergoed
binnen vierweken nadat de gemeente Nijmegen een dergelijke schade op basis van een onherroepelijke
beschikking ter zake van planschade en/of nadeelcompensatie heeft uitgekeerd c.q. dergelijke kosten

heeft voldaan.
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De gemeente Nijmegen zal exploitant schriftelijk in kennis stellen van een ontvankelijke

aanvraag om vergoeding van planschade en/of nadeelcompensatie. Op verzoek van de

exploitant en met instemming van de aanvrager van een vergoeding van planschade en/of

nadeelcompensatie kan de behandeling van een dergelijke aanvraag eventueel worden

opgeschort teneinde de te vergoeden schade in der minne te schikken.

In het geval een verzoek tot vergoedingtot planschade in behandeling wordt genomen zal de

gemeente Nijmegen de exploitant bij de behandeling van een dergelijke aanvraag als

belanghebbende betrekken op de wijze als voorgeschreven in de Wet ruimtelijke ordening

en de Algemene wet bestuursrecht. Hetzelfde is van toepassing bij de behandeling van een

verzoek tot vergoeding van nadeelcompensatie.

In opdracht en voor rekening van de exploitant is een planschaderisicoanalyse uitgevoerd, welke als

bijlagiaaan deze overeenkomst is gehecht Het voorgaande is van overeenkomstige toepassing op

eventuele nadeelcompensatie (bijlageb). et,smerseno
ars Man!@mGodra beschikbaar.

Artikel 14 Financlêle bijdrage
Ten behoeve van de realisering van het onderhavige (bouw)plan is de exploitant op grond van

artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening, gehouden aan de gemeente Nijmegen een bijdrage in de

kosten van het in exploitatie brengen van grond(en) te betalen.

Deze bijdrage bedraagt:

1. Gemeentelijke plankosten

2. Grondkosten ingevolge artikel 5.1 juncto 5.2, excl. belastingen
3

4.
5.
6.

Eventueel door gemeente Nijmegen uitgevoerdewerkzaamheden
Kosten archeologie

Explosieven

Kosten planschade

7. Kosten nadeelcompensatie

8.
9.

Kosten bovenwijkse voorzieningen
Bovenplanse fondsbijdrage [geen structuurvisie)

10. Bijdrage ruimtelijke ontwikkeling (geen structuurvisie)

11. Vergoeding gederfde canon inkomsten

12. Vergoeding grondkosten ingevolge artikel 4.2, incl. belastingen
Totaal bedrag

(zegge:

oea
e
0
e doea
e do---ea9+ @-p.m.).

Ten aanzien van de hiervoor onder artikel 14 onder punt 1 genoemde kostencomponent is voorts het

volgende van toepassing; bij de berekening is uitgegaan van een eenmalige toetsing, bestaande uit 1

voorlopige en 1 definitieve toetsing van bestek(ken) met tekeningen, alsmede twee overleg ronden,

waarvoor verrekening plaatsvindt tot maximaal het overeengekomen bedrag van € {@@@ zie punt 1).

Indien wijziging wordt voorgesteld van reeds goedgekeurde bestekken met tekeningen zal verrekening

plaatsvinden van de alsdan opnieuw te maken toetsingskosten, welke in onderlingoverleg worden
geregeld, een en ander op basis van de voor het personeel van de gemeente van toepassing zijnde
(uur)tarieven. Partijen zullen hierover eerst in overleg treden.

Er wordt afgezien van het verhalen van kosten die samenhangen met hetverplaatsen van de in het
exploitatiegebied aanwezige praktijk voor fysiotherapie (onderhandelingen/afkoop beëindigen recht
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van erfpacht, verplaatsing en sloop) aangezien alle kosten (en werkzaamheden) van die verplaatsing

door en voor rekening van exploitant komen.
Tot slot worden er ook geen kosten verhaald voor de aanleg en inrichting van het totale openbaar

gebied binnen het exploitatiegebied en de aanheling ervan op het bestaande gebied, omdat ook deze

kosten (en werkzaamheden) door en voor rekening van exploitant komen.

Artikel15 Betalingstermijnen
15.l De betaling van de onder artikel 14 onder punt 1 en 11 genoemde bedragen, met uitzondering van

de koopsom van gronden die bij notarieéle overdracht dienen te worden voldaan, zal plaatsvinden

in 3 termijnen en dient te geschieden binnen een maand nadat de gemeente Nijmegen de
exploitant, onder toezending van de betreffende nota, schriftelijk in kennis heeft gesteld, dat zij tot

betaling dient over te gaan.

Deze kennisgeving zal geschieden:

rummii.sros
binnen een maand nadat hetCollege van Burgemeester en Wethouders heeft besloten de

os±çg:ge±ie±±2±32
g E! =
binnen een maand na de datum waarop de planologische basis voor het afgeven van een

omgevingsvergunning voor het plangebied onherroepelijk is of indien de notariéle akte van de

eigendomsoverdracht als bedoeld in artikel 5.1 eerder plaatsvindt, gelljktijdig met die

eigendomsoverdracht.

• r

een half jaar nadat de onherroepelijke planologische basis voor het afgeven van de

omgevingsvergunning voor het plangebied onherroepelijk is..

15.2 Indien geen betaling plaatsvindt binnen de hiervoor onder lid 1 gestelde termijnen, heeft de

gemeente Nijmegen de vrijheid de eerdergenoemde bedragen te herzien. In dat geval zal

eveneens dewettelijk geldende (boete)rente voor handelstransacties verschuldigd zijn tot aan het

tijdstip waarop de betaling plaatsvindt.

Artikel 16 Zekerstelling
Tot meerdere zekerheid voor de nakoming van de financiele verplichtingen, zoals bedoeld in artikel 14 is

de exploitant verplicht tegelijk met de ondertekening van deze overeenkomst een door een in Nederland
gevestigde bankinstelling afgegeven bankgarantie tot het bedrag van

-bij de gemeente Nijmegen te deponeren.

Deze bankgarantie dient onvoorwaardelijk te zijn en haar geldigheid te behouden totdat aan alle

financiële verplichtingen is voldaan, inclusief die welke kunnen voortvloeien uit artikel 6.1 Wro.

Derhalve ook gedurende de wettelijke termijn als bedoeld in artikel 6.1 punten 4 en 5Wro plus de

termijn totdat op het verzoek op tegemoetkoming in schade, eventueel tot in hoogste ressort, is beslist.

Voorts dient de bankgarantie de bepaling te bevatten, dat de bank op eerste verzoek van

de gemeente het bedrag van de garantie aan de gemeente zal uitkeren.

Het bedrag waarvoor de bankgarantie is afgegeven kan worden verlaagd indien en voor zover door de

exploitant betalingen zijn gedaan.

Paraaf gemeente Nijmegen Paraaf exploitant
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Artikel17 Planologische medewerking
17.1 De gemeente Nijmegen Is bereid tot het voeren van een voor de realisering van onder

artikel 2 omschreven (bouw)plan noodzakelijke planologische procedure, als bedoeld in

artikel 6.12 lid 2 Wro. Eventueel stelt de gemeente Nijmegen ingevolge artikel 6.12 lid 1

Wro een exploitatieplan vast.

Gedurende de behandeling van het verzoek tot planologische medewerking kan blijken

dat nog (nader) onderzoek noodzakelijk is of er bijzondere procedures van toepassing

zijn, welke een voorwaarde zijn voor medewerking aan het verzoek. De kosten van
(nader) onderzoek en bijzondere procedures kamen voor rekening van de exploitant.

De noodzaak om extra kosten te maken zoals bedoeld in dit lid zal gemotiveerd kenbaar

worden gemaakt aan exploitant, Exploitant dient deze kosten vooraf goed te keuren.

17.2 De gemeente Nijmegen zich zal inspannen om de procedure voor de planologische

maatregel, met inachtneming van de daarvoor geldende wettelljke termijnen en te betrachiten

zorgvuldigheid jegens derden zo snel mogelijk te voltooien.

17.3Indien in het kader van de in het vorige lidbedoelde procedure voor de planologische

maatregel op het moment van vaststelling van de planologische maatregel en eventueel het

exploitatieplan, het moment van herziening van dat exploitatieplan dan wel vanwege een

gerechtelijke uitspraak strijdigheid mocht ontstaan met een of meer bepalingen in deze

overeenkomst, zullen de overige bepalingen van deze overeenkomst volledig van kracht

blijven, en zullen partijen in overleg treden teneinde tot overeenstemming te komen over een

alternatieve bepaling voor de bepaling(en) die als ongeldig, onuitvoerbaar, nietig of

vernietigbaar is (zijn) aangemerkt. Deeventuele kosten en schaden welke hieruit mochten

voortvloeien zijn voor rekening en risico van de exploitant
17.4 Dein deze overeenkomst omschreven inspanningsverplichtingenvan de gemeente Nijmegen laat

de publiekrechtelijke verantwoordelijkheid van de gemeente Nijmegen onverlet. Partijen zijn zich

ervan bewust dat de gemeente Nijmegen gebonden is aan haar publiekrechtelijke taak,

bevoegdheden en verantwoordelijkheid voortvloeiende uit de wet, andere voorschriften en de

algemene beginselen van behoortijk bestuur. Indien en voor zover deze publiekrechtelijke taak,

bevoegdheden en verantwoordelijkheid er toe leidt dat de gemeente Nijmegen genoodzaakt is om

te handelen in strijd met de hiervoor bedoelde inspanningsverplichtingen, dan zal dat handelen

niet leiden tot aansprakelijkheid of een tekortkoming van de gemeente Nijmegen. Onder meer kan

de gemeente Nijmegen niet aansprakelijk gesteld worden voor handelen of nalaten dat voortvloeit

uit aanwijzingen van hogere overheden of uitspraken van rechterlijke instanties .

Artikel 18 Communicatie, Informatie en Participatie
18.1 De exploitant verplicht zich de gemeente Nijmegen regelmatig te informeren over de

voortgang van de werkzaamheden en over eventueel noodzakelijke

aanpassingen/bijstellingen in de fasering van de planvorming.

18.2 Exploitant is verplicht om zelf en voor zijn rekening de communicatie over het plan, waaronder

nadrukkelijk de aanleg en inrichting van het openbaar gebied, actief naar en met de omgeving (wijk

en wijknetwerk) te bespreken, een en ander in afstemming met de gemeente. De communicatie in

het kader van de bestemmingsplanprocedure vindt plaats door de gemeente Nijmegen.

Paraaf gemeente Nijmegen Paraaf exploitant
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Partijen stellen elkaar op de hoogte van komende communicatie-uitingen.

18.3 De gemeente Nijmegen verplicht zich één of meer medewerkers vanuit de gemeente
Nijmegen aan te wijzen dle zullen zorgdragen voor de begelelding voor de gemeentellke

procedure ten behoeve van het (bouw)plan totdat de benodigde omgevingsvergunning is

aangevraagd en voor de participatie met de omgeving. De gemeente Nijmegen wijst hiertoe op

verzoek van de exploitant een
projectleider aan, die 20 nodig een gemeentelijk projectteam zal formeren waarin de

verschillende gemeentelijke vakdisciplines zijn vertegenwoordigd.

De exploitant stelt een eigen projectteam aan voor {nadere) planvorming, dit voor zover nodig in

goed onderling overleg met andere door de exploitant bij de planontwikkeling en planrealisatie

betrokken derden. De gemeentelijk projectleider begeleidt de planontwikkeling van de exploitant

binnen het hiervoor geschetste kader.

18.4 De door de gemeente Nijmegen in verband met de uitvoering van deze overeenkomst ten

behoeve van het nieuwbouwprojectte verrichten begeleidingswerkzaamheden

omvatten: het (voor)toetsen en begeleiden van de bouwplannen, sloopplannen (SO;

VO, DO) en het inrichtingsplan tót de aanvraag voor de omgevingsvergunning, het opstellen van

het bestemmingsplan, het opstellen van een planning met betrekking tot de verschillende

toetsmomenten, het opstellen van een programma van eisen met betrekking tot archeologie,

alsmede de coördinatie tussen de gemeente Nijmegen en de exploitant

Artikel19 Oplevering (openbare) werken
De opleveringvan de (openbare) werken doorde exploitant in het plangebied bestaat uit twee

fasen:

1. De eerste oplevering aan de gemeente Nijmegen van de (openbare) werken zal

plaatsvinden binnen drie maanden nadat het bouwplan is opgeleverd. In voorafgaand

overleg tussen exploitant en gemeente kan eventueel in deelfasen worden

opgeleverd.

2. De tweede oplevering aan de gemeente Nijmegen geschiedt na afloop van de

volgende onderhoudstermijnen, te weten:

a. Er geldt een onderhoudstermijn van zes maanden (gerekend vanaf de eerste

oplevering) voor wegen, rioleringen c.a., parkeerplaatsen, andere
verhardingen en opstallen;

b. Er geldt een onderhoudstennijn van twaalf maanden (gerekend vanafde

eerste oplevering) voor openbare groenvoorzieningen.

Van beide opleveringen zal een proces-verbaal worden opgemaakt. De exploitant zal binnen deze

onderhoudstermijnen ontstane gebreken op eerste aanzegging van de gemeente Nijmegen voor eigen

rekening herstellen.

Artikel 20 Bodemverontreiniging
20.1 Ten aanzien van de onder artikel 4 genoemde aan de gemeente Nijmegen over te dragen grond

verklaart de exploitant dat omtrent de aanwezigheid van voor hetmilieu ofvolksgezondheid

gevaarlijke of niet aanvaardbare stoffen voorde eigendomsoverdracht een verkennend onderzoek

confonn NEN 5740 en een verkennend asbestonderzoek conform NEN 5707 en eventueel een

nader onderzoek zal worden verricht. De gemeente Nijmegen heeft het rechteen contraexpertise

Paraaf gemeente Nijmegen Paraaf exploitant
Dit concept is uitsluitend bedoeld voorbespreklngsdoeleinden, geen rechten aan te ontlenen.
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te laten uitvoeren. De resultaten van deze onderzoeken zullen worden vastgelegd in een aan de

akte te hechten rapport.

20.2 /ndlen op basis van de door de exploitant ultgevoerde onderzoeken dan wel de door de

gemeente Nijmegen uitgevoerde contra-expertise of op een andere wijze tot het moment van het

passeren van de overdrachtsakte zou blijken dat zich in de grond nog dergelijke stoffen bevinden

die naar de huidige maatstaven schadelijk zijn te achten voor het milieu, of die anderszins onaan

vaardbaar zijn, is de exploitant verplicht tot sanering over te gaan.

De resultaten van een dergelijke sanering dienen te worden vastgelegd in een evaluatierapport

en/of formulier, dat ter instemming aan het bevoegd gezag overlegd dient te worden. Een

exemplaarvan het evaluatierapport en/of formulier, waarmee het bevoegd gezag heeft ingestemd

zal aan de akte worden gehecht.

20.3 De exploitant verklaart hierbij dat zij, gezien het voorafgaande gebruik van de grond voor zover dat

aan de exploitant bekend is, geen reden heeft om aan te nemen dat dergelijke stoffen zich nog in

de grond zouden kunnen bevinden.

Onder voor het milieu gevaarlijke of niet aanvaardbare stoffen wordt niet verstaan:

funderingsrestanten, puin of andere restanten van bouwkundige aard, noch de
aanwezigheid van de draagkracht van de grond beinvloedende omstandigheden, noch stobben van

bomen ofstruiken.

20.4 Ten aanzien van de onder artikel 5 genoemde aan de exploitant over te dragen grond gelden

dezelfde regels als hierboven vermeld.

Artikel 21 Kettingbeding
De exploitant ofopvolgende verkrijger is verplicht bij gehele of gedeeltelijke vervreemding de bij deze

overeenkomst onder de artikelen 2.2, 2.3, 24en 2.5 en 22 leden 2 en 3 gemaakte bedingen, alsmede dit

beding in de akte van vervreemding van toepassing te verklaren en voor en namens de gemeente
Nijmegen aan te nemen.

Paraaf gemeente Nijmegen Paraaf exploitant
Dit concept is uitsluitend bedoeld vaorbesprekingsdoeleinden, geen rechten aan te ontlenen.
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Overeenkomst over grondexploitatie (anterieur) inzake WinkelcentrumWeezenhof

Artlkel 22 Boetebeding
22.1 Indien de exploitant tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van deze

overeenkomst jegens de gemeente Nijmegen en de naleving daarvan gedurende
acht (8) dagen nadat de exploitant in gebreke is gesteld, de dag van ingebrekestelling daaronder

begrepen, uitblijft, verbeurt de exploitant jegens de gemeente Nijmegen, ongeacht of de

tekortkoming toerekenbaar is of niet, een zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke
tussenkomst terstond opeisbare boete van oor elke maand of gedeelte daarvan

gedurende welke de exploitant tekortschiet.

22.2 Indien de opvolgende verkrijger(s) tekortschiet(en) in de nakoming van de onder de artikel 21

omschreven verplichtingen jegens de gemeente Nijmegen en de naleving daarvan gedurende acht

(B) dagen nadat hij/zij in gebreke is gesteld, de dag van ingebrekestelling daaronder begrepen,

uitblijft, verbeurt hij/zij jegens de gemeente Nijmegen, ongeacht of de tekortkomingtoerekenbaar

is of niet, een zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terstond opeisbare
boete van@-oor elke maand of gedeelte daarvan gedurende welke hij/zij tekortschiet.

Indien de opvolgende verkrijger(s) tekortschiet(en) in de nakoming van de onder de artikel2.2,2.3

en 2.4 omschreven verplichtingen jegens de gemeente Nijmegen en de naleving daarvan dan is het

boetebeding als bedoeld in artlkel 2.5 van toepassing.

22.3 De tekortschietende partij verbeurt de boete ongeacht of na de ingebrekestelling nakomingwordt

gevorderd. De gemeente Nijmegen heeft het recht binnen een jaar na de ingebrekestelling (verdere)

schadevergoeding van de tekortschietende partij te vorderen, ongeacht of de boete is verbeurd of

niet en ongeacht of de tekortkoming toerekenbaar is of niet.

Artikel 23 Nota's en regelingen
Exploitant is ermee bekend dat de rota's, regelingen en andere documenten, waarnaar in deze

overeenkomstwordt verwezen en die digitaal aan de exploitant ter beschikkingworden gesteld, gelden

op hetmomentvan het sluiten van de onderhavige overeenkomst.

Exploitantverplicht zich bij de uitvoering van deze overeenkomst genoemde dan wel de daarvoor in dé

plaats tredende nota's, regelingen en documenten in acht te nemen.

Artikel 24 Ontbindende voorwaarde
Deze overeenkomstwordt aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat geen planologische basis

(planologische maatregel en/of eventueel exploitatieplan) voor de afgifte van de omgevingsvergunning

mocht worden verkregen. In dat geval is de exploitant verplicht, onder aftrek van de reeds aan de

gemeente betaalde kosten, alle kosten te vergoeden die de gemeente Nijmegen tot dan toe ten behoeve

van de realisering van het onderhavige (bouw)plan heeft gemaakt.

Artikel 25 Overdracht rechten
De rechten uit deze overeenkomst zijn slechts met schriftelijke instemming van de gemeente Nijmegen
overdraagbaar en verpandbaar, aan welke instemming voorwaarden kunnen worden verbonden.
Behoudens het in de vorige volzin bepaalde, kunnen derden geen enkel recht aan deze overeenkomst

ontlenen.

Artikel 26 Hoofdelijkheid
Indien deze overeenkomst wordt aangegaan met twee of meer (rechts-)personen, is iedervan hen

Paraaf gemeente Nijmegen Paraaf exploitant
Dit concept is ultsluitend bedoeld voorbesprekingsdoeleinden, geen rechten aan te ontlenen.
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hoofdelijk tegenover de gemeente aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen, die bij deze

overeenkomst zijn gesteld.

De bij deze overeenkomst voor de exploitanten gestelde verplichtingen zijn steeds ten opzichte van de

gemeente ondeelbaar.

Artikel 27 Toepasselijk recht
Op deze overeenkomst Is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen worden beslecht

door de bevoegde rechter te Arnhem.

Artikel 28 Bljlagen
De bij deze overeenkomst gevoegde bijlagen, alsmede de documenten waarnaar wordt verwezen of die

digitaal ter beschikking zijn gesteld, maken onverbrekelijk deel uit van deze overeenkomst. Deze

bijlagen/documenten zijn eveneens door ondertekening van deze overeenkomst voor akkoord
ondertekend. De bijlagen/documenten bestaan uit

Bijlagen:

1. situatietekening exploitatiegebied

2. kenmerken levensloopgeschikt

3. schetsontwerp/verkavelingsplan van het bouwplan d.d. @

4. situatietekening met nummer@ (overdracht toekomstig openbaar gebied)

5. situatietekening met nummer@ (grondoverdracht door gemeente aan exploitant)

6. formulier "melding aanbesteding inrichting openbaar gebied" (op later moment toe te voegen)

7. planschaderisicoonderzoek (op later momenttoe te voegen)

Documenten die digitaal aan exploitant ter beschikking zijn gesteld:

8. handboek inrichting openbare ruimte, te raadplegen via http://nijmnegen.hior.nl

9. nota afkoppelen en infiltreren hemelwaterafvoer d.d. @

10.

ll.

12. "beleidsregels parkeren, parkeernormen auto en fiets" vastgesteld door het college van

burgemeester & wethouders op 15-12-2020

13. Nadeelcompensatieverordening 1999

In drievoud ondertekend

op .2021

De gemeente Nijmegen

op 2021

De exploitant

Paraaf gemeente Nijmegen Paraaf exploitant
Dit concept is uitsluitend bedoeld voor besprekingsdoeleinden, geen rechten aan te ontlenen.
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

"l
dinsdag 16 februari 2021 16.03-RE: AOK WC Weezenhof

-
Ik ga zo de overeenkomst lezen. Hoeft nog niet helemaal def te zijn, maar wil de inhoud en bespreekpunten metoornemen. Probeer daar morgen een memo voor te

maken. Laat ik je nog wel zien, als dat lukt.

-Van: _
Verzonden: dinsdag 16 februari 202100:00

Aan:
cc: _

Onderwerp: RE: AOK WC Weezenhof

odo
Hierbij stuur ik jou de aangepaste overeenkomst. Paar opmerkingen voor jou:

• Gis en@heb ik apart gemaild met jou in cc inzake de op te stellen tekeningen verkoop/exploitatie. oké

• Ik zie nu dat er ook nog een tekening bij moet van het aan de gemeente terug te leveren openbaar gebied. Moet die ook voor donderdag gemaakt worden? Nee,

hoeft niet. Wil het concept met@bespreken en discussiepunten die er nog in zitten. Ik wil hem ook het plaatje laten zien en het proces doornemen.

• Graag jouw input op bouwprogramma en criteria middeldure huur segment alvorens de concept tekst apart voor te leggen aan@Middeldure huur

moeten we volgens mij de grenzen opnemen= liberalisatiegrens tot ma@en instandhoudingsplicht voor 15 jaar met boetebeding

• Graag jouw input op artikel 9 en de verschillende producten waar jij nog achteraan zou gaan.

• Met@wil ik nog een paar algemene aspecten bespreken. Is goed Lukt dat morgen? Anders morgen eind van de dag even bellen?

• Verder alles uit het overleg zo goed mogelijk proberen te verwerken.

Morgen ben ik de hele dag op pad voor een ander project. Ik kan wel tussendoor bellen dus spreek gerust een boodschap in.

Hartelijke groet,
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Van:

Aan·

-..---------Onderwerp: RE: AOK WC Weezenhof

-
Wij hebben niet eerder de def grens vastgelegd, maar Volgens mij kiezen we gewoon een logische grens zoals we dat altijd doen. Als daarbinnen delen behouden kunnen

blijven is dat prima, maar dat moet dan uit het plan blijken. Maar hij zal er voor moeten zorgen dat er ook een nette aansluiting is op de openbare ruimte. En het kan niet

zo zijn dat hij een weggetje voor bevoorrading door het groen aanlegt en dan vervolgens zegt dat wat er resteert dat dat aan de gemeente is om op te lossen.

Kun jij zsm de overeenkomst aanleveren? Ik ga dit dan agenderen voor het PO van 22 februari. Ik wil onze insteek voor dit punt kortsluiten me'stukken moet ik dat

uiterlijk donderdagochtend in iBabs zetten. Anders zo nog even bellen?

Groet,-
Van: _
Verzonden: donderdag 11 februari 202111:56

Aan:
Onderwerp: FW: AOK WC Weezenhof

so
Ik ha an de lijn.

De groene delen op zijn tekening gaat hij niet aanleggen/ herinrichten, dat is bestaande openbare ruimte (groen/wegen) en blijft in stand.

Hij gaat geen 3.000 m2 extra openbaar gebied aanleggen, dat is wel een showstopper.

Graag even overleg wat nu echt is afgesproken in het verleden, zo scherp staat het niet in de ondertekende e-mail.

Hartelijke groet,

2
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Verzonden: donderdag 11 februari 202111:06

Onderwerp: AOK WC Weezenhof

oese

Bedankt voor het constructieve overleg over de concept anterieure overeenkomst WC Weezenhof 4 februari jongstleden. Daarna heb je ons ook diverse aanvullende

informatie gestuurd, heel goed.

Hiermee hebben we voor nu voldoende informatie om de concept overeenkomst verder uit te werken naar een nagenoeg definitieve versie.

Wij streven ernaar in de loop van de volgende week het gewijzigde concept aan jou voor te kunnen leggen.

We doen er alles aan om eind februari een definitief concept te hebben dat de besluitvorming bij de gemeente in kan.

Zoals afgesproken stuur ik je hierbij nog het inkoop- en aanbestedingsbeleid 2019 van de gemeente waar jij als exploitant op grond van artikel 9.1 van de overeenkomst

aan gehouden bent. Op pagina 16 staan de drempelbedragen genoemd. Ik ga ervan uit dat het beleid geen showstopper is.

Tevens hebben wij gekeken naar de tekeningen. Eerder hebben partijen afgesproken dat de aanleg en herinrichting van het gehele openbaar gebied binnen het

exploitatiegebied voor rekening van jou als exploitant komt. Onze GIS afdeling hebben wij gevraagd een nieuwe tekening van het exploitatiegebied op te stellen. Tevens

maakt deze afdeling een verkooptekening die als bijlage bij de overeenkomst komt.

Ik constateer dat partijen constructief samenwerken om binnen korte tijd tot resultaat te komen. Als er vragen zijn dan beantwoord ik die graag.

Hartelijke groet,

\
%$ Nijmegen

V

Gemeente Nijmegen

3
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Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

woensdag3 februari 2021 14.28

er bespreking morgen Weezenhof concept

2021-02-03 AOK WC Weezenhof concept.pdf

-Bij de deze het eerste concept van de overeenkomst voor winkelcentrum Weezenhofter bespreking morgen.

Groet,
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Stadsontwikkeling

Overeenkomst overgrondexploitatie (anterieur) inzake Winkelcentrum Weezenhof

DE PARTIJEN:

de publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Nijmegen, gevestigd aan de Korte Nieuwstraat 6 te

Nijmegen, op grond van het bepaalde in het Mandaatbesluit gemeente Nijmegen 2019 en

Wijzigingsbesluit 2020-4 van het Mandaatbesluit gemeente Nijmegen 2019, in deze rechtsgeldig

1J1~rtegenwoordigd door de h~riïiiil►n~n func.Ue ats-afdclingshoofd van de afdeling

Stadsontwikkeling, handelende ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en

wethouder, dd......-no..«..-............2021, nr........·«.«os.-

hierna te noemen: de gemeente.Miimezen,

en

D0ornick B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (6663 CE) Lent aan de Laauwikstraat 29, ingeschreven in

de registers van de Kamer van Koophandel onder nummer 09047235, ten deze rechtsgeldig

vereren«osras4 dooreros sotto«aseroes4.er» e nosmsvae

exploitant;

OVEREGENDE

a

b.

dat exploitant eigenaar is van de percelen grond, kadastraal bekend als gemeente Hatert, sectie

0, nummers 357, 358, 361, 362, 364, 789, 796, 796, 797, 825, 826, 829, 833, 834, 837, 838, 850, 850,

851, 1081. 1512 en 1513, totaal groot circa'[@@@m2, gelegen aan de Weezenhof te Nijmegen en

plaatselijk bekend als Winkelcentrum Weezenhof, althans uiterlijk vóór het ter visie leggen van

het (voor)ontwerp bestemmingsplan alle genoemde percelen in eigendom heeft verkregen;

dat de gemeente Nijmegen (volledig) eigenaar is van de percelen grond, kadastraal bekend als

gemeente Hatert, sectie 0, nummers 1491 en/l819 {ged.), gezamenlijk groot circa @en de

gemeente bloot eigenaar is van de perceten grond, kadastraal bekend als gemeente latert, sectie

0, nummers 651 en 790, gezamenlijk groot circa @,}waarvan het recht van erfpacht toebehoort

aan@@@.Alle gemeentelijke percelen binnen het exploitatiegebied zijn derhalve totaal groot

circa @@@ m2 en waarmee het totale exploitatiegebied circa @groot is;

/Met opmerkingen

Metopmerkingen
perceel is.

[@aeen.nae

lader uit@erken

tet aileas staat op maan
deroe vennootschappen zijn
en welke percelen toeten

ii tern ruorwh garden»

Check of dit het jcede

uitwerken-

dat de exploitant een (bouw)plan heeft ontwikkeld om op (een gedeelte van) de percelen,

genoemd onder a. en b., het zogenaamde exploitatiegebied, met alle daarbij behorende

infrastructurele en openbare (groen)voorzieningen, Bedoeld exploitatiegebied is bij benadering

aangeduid op bijlage_l, die aan deze overeenkomst is gehecht;

d. dat het (bouw)plan in strijd is met het vigerende bestemmingsplan @, vastgesteld door de Raad

van de gemeente Nijmegen op @; [Met opmerkinger lader uitwerken

Paraaf gemeente Nijmegen Paraafexploitant
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e. dat in verband hiermee de exploitant de gemeente Nijmegen heeft verzocht om planologische

medewerking, opdat realisering van het (bouw)plan mogelijk wordt;

f. dat uit een eerste beoordeling van dit verzoek door de gemeente Nijmegen niet gebleken is van

doorslaggevende planologische beletselen om mee te werken hieraan, zodat de gemeente

Nijmegen bereid is de planologische procedure voor het bouwplan te starten;

dat tevens vast is komen te staan dat het (bouw)plan aangemerktmoet worden als een bouwplan

in de zin van artikel 6.12van deWet ruimtelijke ordeningjuncto artikel 6.2.1. Besluit ruimtelijke

ordening, zodat de wettelijke bepalingen inzake grondexploitatie van toepassing zijn;

h. dat op grond van artikel 6.24van de Wet ruimtelijke ordening in de overeenkomst over

grondexploitatie bepalingen opgenomen kunnen worden over financiële bijdrage aan de

grondexploitatie en de verrekening van planschade die voor vergoeding in aanmerking komt;

i. dat hoofdstuk 6 van de Wet ruimtelijke ordeningtevens de basis biedt om nadere eisen aan de

locatie testellen, zoals regels voorwerken en werkzaamhedenvoor het bouwrijp maken, de

aanleg van nutsvoorzieningen en het inrichten van de openbare ruimte;

j. dat gemeente Nijmegen en exploitant, waar het de gemeente Nijmegen betreft op ambtelijk

niveau, besloten hebben om de afspraken over de grondexploitatie vast te leggen in deze

overeenkomst, welke pas tot stand komt (totstandkomingsvoorbehoud) na een besluit van het

college van burgemeesteren wethouders tot het sluiten van deze overeenkomst en een
rechtsgeldige ondertekening.

Paraaf gemeente Nijmegen Paraaf exploitant
Dit concept is uitsluitend bedoeld voorbesprekingsdoeleinden, geen rechten aan te ontlenen.

232



233



Overeenkomst overgrondexploitatie (anterieur} inzakeWinkelcentrumWeezenhof

KOMEN ALSVOLGI OVEREEN;

Artikel1 Definities
Gemeentelijke plankosten

Planschadekosten

Kosten bovenwijkse voorzieningen

Levensloopgeschikt

: de kosten van het opstellen van het gemeentelijke

ruimtelijke plan, inclusieve alle andere daaraan

gerelateerde plannen, visies, onderzoeken, bestekken en

overige documenten, ten behoeve van het bouwplan

alsmede de kosten van begeleiding bij de uitvoering

(toetsing en toezicht).

: de kosten die het College van Burgemeester en

Wethouders moeten maken voor de behandeling van

en bij eventuele toekenning van planschadeverzoeken

zoals beschreven is in artikel 6.1 Wet ruimtelijke

ordening.

: de kosten zoals ls omschreven In artikel 6.24sub c

en e van het Besluit ruimtelijke ordening.

: levensloopgeschikte woning (rollatorwoning) met

kenmerken zoals vastgelegd in bijlage2.

Artikel2

Artikel 3

Bouwprogramma

Realisatieplicht

Metopmerkingen
te werken;

ouwprogramma nader uit

2.1 De exploitant is verplicht om op de in exploitatie te brengen gronden te realiseren:

een en ander zoals weergegeven op het schetsontwerp/verkavelingsplan d.d. @ dat als bijlage3

aan deze overeenkomst is gehecht.

2.2 De woningen in het middeldure huur segment dienen voor een minimale termijn van 15 jaar voordit
oogmerk in stand teworden gehouden.

2.3 Exploitant, danwel haar rechtsopvolger(s), is niet gerechtigd om dete realiseren woningen In het

middeldure huursegment binnen 15 jaar nadat onderhavig bouwplan is gerealiseerd, uit te ponden,

2.4 Exploitant is verplicht en verbindt zich jegens de gemeente het bepaalde in 2.2en 2.3 bij

overdracht van woningen in het middeldure huursegment aan een nieuwe eigenaar (ten behoeve

van verhuur) binnen de vermelde termijn van 15 jaar op te leggen en in verband daarmee om

het

in 2.2 en 2.3 bepaalde in de notariële akte op te nemen op straffe van het verbeuren van een

direct opeisbare boete ten bedrage van perwoning ten behoeve van de

gemeente.

·l15 levensloopgeschikte woningen in het
middeldure huur segment.
·Supermarkt (maximale oppervlak?)
·Gezondheidscentrum
·Winkels/Horeca.

De exploitant is verplicht binnen 3 maanden na de datum, waarop aan de exploitant is kennis gegeven

dat de onherroeplijke planologische basis voor de afgifte van de omgevingsvergunning is verkregen, een

omgevingsvergunningaanvraag In te dienen en binnen 9 maanden na het verkrijgen van de

omgevingsvergunning met de bouw te starten.

Binnen 24 maanden na start bouw dient het bouwplan blijkens een door de gemeente Nijmegen

afgegeven voltooiingsverklaring te zijn voltooid. Indien het complex in fasen wordt uitgevoerd is het

bepaalde in artikel 9.8, Bestekken en tekeningen toekomstige openbare ruimte, laatste alinea van

Paraaf gemeente Nijmegen Paraaf exploitant
Dlt concept is uitsluitend bedoeld vaorbesprekingsdoeleinden, gaen rechten aan te ontlenen.
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toepassing.

Artikel4 Grondoverdracht door exploitant aan gemeente Nijmegen
4.1 De exploitant draagt over aan de gemeente Nijmegen in volle eigendom, de tot openbaar gebied

bestemde en ingerichte plandelen mét de daarop aangelegde voorzieningen, deel uitmakende van

(een gedeelte van) de percelen, kadastraal bekend gemeente Hatert, sectie O, nummers @@@, ter

grootte van circa m' gelegen aan de Weezenhof te Nijmegen
Op de bijbehorende situatietekening met nummer @, versie @, goedgekeurd d.d. @, zijn gearceerd
de tot openbaar gemeente-elgendom bestemde terreingedeelten blj benadering aangegeven

[bijlage 4).

4.2 De overdracht van de tot openbaar gebied bestemde plandelen mét de daarop aangelegde

openbare voorzieningen aan de gemeente vindt plaats voor@inclusief de ter zake van deze
levering respectievelijk verkrijging verschuldigde belasting, in het bijzonder de omzet- en
overdrachtsbelasting. De overdracht van het openbaar gebied zal geschieden op basis van de

(model)koopovereenkomst die als bijlage @ bij deze overeenkomst is gevoegd.

4.3 De eigendom van de in artikel 4.1 genoemde percelen dient te worden overgedragen onbezwaard,
vrij van huur en pacht en andere zakelijke lasten, vrij van (bodem-en grondwater)
verontreinigingen en geheel ontdaan van oude bebouwing (inclusief de daarbij behorende funde

ringen en kelders).

4.4 Het passeren van de voor de overdracht van de hiervoor bedoelde grond vereiste akte van

eigendomsoverdracht zal plaatsvinden op een in onderling overleg tussen partijen nader vast te
stellen tijdstip nadat de eerste oplevering, als bedoeld onder artikel 19 van deze overeenkomst
heeft plaatsgevonden, doch uiterlijk binnen een maand na de in artikel 19 genoemde tweede

oplevering.

Alsdan zal de voor de overdracht bestemde situatietekening worden gemaakt en aan de te
passeren akte worden toegevoegd, waarbij de hiervooronder 4.1 genoemde tekening

uitgangspunt zal zijn. Exploitant verleent bij deze aan de gemeente de onherroepelijke volmacht

om vanaf het moment van ingebruikneming de eigendomsoverdracht zoals bedoeld in dit artikel te

realiseren.

{Met opmerkingen

Artikel 5 Grondoverdracht doorgemeente Nijmegen aan exploitant
5.I De gemeente Nijmegen draagt over aan de exploitant het volledige eigendom van het perceel

grond, kadastraal bekend als gemeente Hatert, sectie O, nummer 1491, groot@en het bloot

eigendom, me het daarop rustende recht van erfpacht, van de percelen grond, kadastraal bekend

als gemeente Hatert, sectie 0, nummers 651 en 790. ,welke twee percelen gezamenlijk groot zijn
circa @en de hiervoor genoemde gronden totaal clrca @groot zijn.

Op de bijbehorende situatietekening met nummer @, versle @, goedgekeurd

d.d. @zijn gearceerd de door de gemeente over te dragen terreingedeelten bij benadering

aangegeven {bijlage5)/
5.2 De overdracht van de in lid 1 van dit artikel omschreven gronden zal geschieden op basis van de

(model)koopovereenkomst die als bijlage @ bij deze overeenkomst is gevoegd inclusief de daarop

van toepassing zijnde algemene verkoopvoorwaarden van de gemeente Nijmegen.
53 De overdracht door de gemeente aan de exploitant vindt plaats tegen betaling van de grondkosten,

zoals vermeld onder artikel 14 onder punt 2, exclusief omzet- en/af overdrachtsbelasting en -

Paraaf gemeente Nijmegen Paraafexploitant
Dit concept is uitsluitend bedoeld voor besprekingsdoeleinden, geen rechten aan te ontlenen.
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indien van toepassing- de kosten die de gemeente Nijmegen heeft gemaakt voor uitgevoerde
werkzaamheden op het in eigendom over te dragen terreingedeelte.
De ter zake van deze overdracht verschuldigde omzet- en/ofoverdrachts- belasting komtvoor

rekening van de exploitant en wordt berekend over dein debgtrgtende fiscale wetgeving

ehsmeerde maststvsn hst«. oe kossomean±La.eer omsstetot

overdrachtsbelasting. Bij de vaststelllng van de koopsom Is rekening gehouden met de

bijzonderheden van de totale ontwikkelingwaarbij de kosten met betrekking tot hetverplaatsen

van de in het exploitatiegebied aanwezige praktijk voor fysiotherapie (onderhandelingen/afkoop

beëindigen recht van erfpacht, verplaatsing en sloop), de aanleg en inrichting van het openbaar

gebied door exploitant alsmede de verrekening in grondoppervlakte in de oude en de nieuwe
situatie.

5.4 De eigendom wordt overgedragen onbezwaard, vrij van huur en pacht en andere zakelijke lasten, in

de staat waarin het nu verkeert, behoudens het in lid 1 van dit artikel genoemde recht van erfpacht.
55 De eigendomsoverdracht vindt plaats binnen een maand nadat het bestemmingsplan

onherroepell]k Is geworden.

Alsdan zal de voor de overdracht bestemde situatietekening worden gemaakten aan de te

passeren akte worden toegevoegd, waarbij de hiervoor onder5.l genoemde tekening
uitgangspunt zal zijn.

5.6 Indien op de hiervoor bedoelde grond die door de gemeente Nijmegen aan de exploitant moet
worden geleverd tevens openbaar gebied Is voorzien en de eigendom van dat openbaar gebied op

grond van het bepaalde in artikel 4.1 moet toekomen aan de gemeente Nijmegen, kunnen partijen

er voor kiezen om van de verkrijging van (een deel van) die grond door exploitant afte zien zodat
de eigendom van het toekomstig openbaar gebied bij de gemeente Nijmegen blijft.

Het buiten de eigendomsoverdracht houden van deze terreingedeelten kan nimmer leiden tot een
verlagingvan de daar de exploitant aan de gemeente Nijmegen te betalen grondkosten en laat

onverlet de verplichtingen van de exploitant met betrekking tot de aanleg en inrichting van het

toekomstige

openbare gebied.

5.7 Indien een overdracht als bedoeld in artikel 5.1 heeft plaats gevonden en nadien blijkt dat er op

basis van feiten die niet bekend waren ten tijde van de overdracht teveel of te weinig is

overgedragen, zullen de exploitant en de gemeente Nijmegen in overleg treden, waarbij
uitgangspunt zal zijn dit uiterlijk binnen een maand na de tweede oplevering als bedoeld onder

artikel 19 te herstellen, tenzij dit om dringende redenen niet mogelijk is.

De terzake van deze levering respectievelijk verkrijging verschuldigde belasting, in het bijzonder de

omzet-en/of overdrachtsbelasting komt voor rekening van de exploitant.

Artikel6 Toestemming aanleg voorzieningen op gemeentegrond
Deexploitant krijgt bij dezen toestemming van de gemeente Nijmegen,pom met inachtneming van de

geldende wet- en regelgeving, infrastructuur, openbare voorzieningen, groen en kabels en leidingen aan
te leggen en in te richten op het perceel/de percelen of gedeelte(n) daarvan, welke ingevolge artikel 5.5

bij de gemeente Nijmegen in eigendom is gebleven.

De voorbereidingen de uitvoering van de werkzaamheden behoeven alsdan de voorafgaande
schriftelijke goedkeuring van de gemeente Nijmegen, afdeling Stadsrealisatie en Stadsbeheer ofde

daarvoor in de plaats tredende afdeling.

Paraaf gemeente Nijmegen Paraat exploitant
Dit concept is uitsluitend bedoeld voor besprekingsdoeleinden, geen rechten aan te ontlenen.
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Artikel7 Notarèle akte en kosten eigendomsoverdracht
Alle rechten en kosten op de eigendomsoverdrachten vallende, als bedoeld in artikel 4.1, 5.1 en 5.6

komen voor rekening van de exploitant.
De exploitant or diens notaris zorgt dat een afschrift van de akte binnen vierweken na het verlijden van

de akte kosteloos wordt toegezonden aan de gemeente Nijmegen.

Artikel 8 Bouw- en woonrijpmaken
Het bouw- en woonriJp maken van de in exploitatie te brengen percelen zal door en voor rekening en
risico van de exploitant worden uitgevoerd, waaronder begrepen de aanleg van het openbare gebied,

zoals schetsmatig met arcering is weergegeven op situatietekening met nummer @, versie @,
goedgekeurd d.d. @ die als bijlage5aan deze overeenkomst is gehecht.

Artikel9 Locatie-eisen
Aanbesteding
9.1 De exploitantverplicht zich de inrichting van het openbaargebied aan te besteden volgens de op

het moment van aanbesteding geldende procedure van het Nijmeegs aanbestedingsbeleid en de

dan van toepassing zijnde gemeentelijke en Europese drempelbedragen toe te passen.

9.2 De exploitantverplicht zich binnen 1 maand na de datum waarop de opdracht tot inrichting van het

openbaar gebied is gegund het formulierMelding aanbesteding inrichting openbaar gebied" ,

welke als bijlage6 aan deze overeenkomst is gehecht, ingevuld en ondertekend aan de gemeente
Nijmegen over te leggen.

Handboek Inrichting Openbare Ruimte (www.hior.nl)
9.3 Voorde inrichtingvan het toekomstige openbare gebied vormt http://iimeen,niornl de

onderlegger, een en ander onverminderd het hieronder bepaalde.
Openbare verlichting
9.4 De openbare verlichting, gelegen in die gedeelten van het plangebied die tot de openbare ruimten

behoren en die overgedragen dient te worden aan de gemeente Nijmegen, zal in opdracht en voor

rekening van de exploitantworden aangelegd door een daartoe deskundig bedrijf, waarbij de

gemeente Nijmegen de voorkeur uitspreekt voor Ziut.
In ieder geval gelden daarbij de volgende uitgangspunten:

de openbare verlichting bestaat uit masten en armaturen, het kabelnet en een

voedingspunt;

de openbare verlichting moet zodanig worden aangelegd dat hij kan worden aangesloten
op het eigen verlichtingsnet van de gemeente Nijmegen;
door de exploitant dient vooraf te worden gecontroleerd dat er een voedingsnet (OV-kast)

beschikbaar is;

de exploitant dient bij de beheerder van de gemeente na te gaan of het mogelijk

bestaande voedingsnet en de voedingskast nog geschikt/bruikbaar zijn voor verder
gebrulk;

door de exploitant dient vooraf te worden gecontroleerd of ervoldoende capaciteit is;

door de exploitant dient gelijktijdig met de bestekken en tekeningen met betrekking tot

de toekomstige openbare ruimte, een openbaar verlichtingsplan met lichtberekeningen

Paraaf gemeente Nijmegen Paraaf exploitant
Dit concept is uitsluitend bedoeld voor besprekingsdoeleinden, geen rechten aan te ontlenen.
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ter toetsing aan de gemeente Nijmegen te worden voorgelegd;

door de exploitant dient gelijktijdig met de bestekken en tekeningen met betrekking tot

de toekomstige openbare rulmte, een openbaar bekabelingsplan met kabeltekeningen ter

toetsing aan de gemeente te worden voorgelegd.

Materiaalkeuze dient te worden afgestemd met de beheerder van de gemeente.

Bij voorkeur dient verlichting eveneens in de onderdoorgang te worden geintegreerd, indien deze in
het plan aanwezig is.

Indien mocht blijken dat er aanvullende voorzieningen benodigd zijn, komen de kosten hiervan
voor rekening van de exploitant.

Kabels en leidingen
9.5 Indien het exploitatiegebied mede omvat bestaand openbaar gemeenteterrein waarin

zich langer dan 15 jaar kabels en leidingen (GWE) bevinden die dienen te worden

verlegd, zal door de gemeente Nijmegen worden onderzocht of de verlegging daarvan

kan plaats vinden met toepassing van artikel 8 van de Verlegregeling Nijmegen 2008.

Indien het exploitatiegebled mede omvat bestaand openbaar gemeenteterrein waarin
zich telecommunicatiekabels bevinden, die dienen te worden verlegd zal door de

gemeente worden onderzocht ofde verlegging daarvan kan plaats vinden met

toepassing van artikel 5.8.1 en 5.8,2 van de Telecommunicatiewet.
Afvoer regenwater
9.6 Voorwat betreft de regenwaterafvoer is de exploitant verplicht een infiltratiesysteem

met de daarbij behorende onderhoudsvoorzieningen aan te leggen, een en ander
z0als vastgesteld in de "Nota afkoppelen en infiltreren hemelwaterafvoer (herziene

versie maart2013), gepubliceerd in hét gemeenteblad onder2013-063.

Deze verplichting vervalt voor zover bij de afgifte van de omgevingsvergunning

ontheffingwordt verleend.

Puin en overtollige grond
9.7 Het is de exploitant niet toegestaan het in het terrein vrijkomende puin te verwerken in de voor

openbaar gebied bestemde terreingedeelten, tenzij hiervoor vooraf schriftelijk toestemming is
verleend door de gemeente Nijmegen, afdeling Stadsbeheer of de daarvoor in de plaats tredende

afdeling.

Overschotten op de grondbalans worden door en voor rekening van de exploitant op het terrein

verwerkt, mits deze grond niet verontreinigd is dan wel afgevoerd naar de grondbank. Indien de

grond is verontreinigd en niet voor hergebruik in aanmerking komt voert de exploitant deze af naar
een grondbank en/of stortplaats.

Bestekken en tekeningen toekomstige openbare ruimte
9.8 De exploitant draagt voor haar rekening zorg voor het opstellen van de bestekken met tekeningen

voor de aanleg van wegen, riolering, infiltratiesysteem met de daarbij behorende
onderhoudsvoorzieningen, trottoirs, openbare parkeerplaatsen, plantsoenen, inclusief de
nutsvoorzieningen, waaronder o.a. de bluswatervoorziening.
Deze bestekken met tekeningen zijn gebaseerd op profielen en normen ten aanzien van
materiaalgebruik, zoals die worden gesteld doorde gemeente Nijmegen, afdeling Stadsbeheer of

de daarvoor in de plaats tredende afdeling.

De bestekken met tekeningen, die de goedkeuring behoeven van Burgemeester en Wethouders,
dienen minimaal 12 weken voorde start van de bouw te worden ingediend. Afwijking van de door

Paraaf gemeente Nijmegen Paraaf exploitant
Dit concept is uitsluitend bedoeld voor besprekingsdoeleinden, geen rechten aan te ontlenen.
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Burgemeester en Wethouders goedgekeurde bestekken met tekeningen kan alleen geschieden na

vooraf verkregen schriftellJke goedkeuring van Burgemeester en Wethouders,

De exploitant is verplicht er voor zorg te dragen, dat op het tijdstip, waarop de laatste woning
wordt opgeleverd de werkzaamheden met betrekking tot de aanleg van de Infrastructuur zijn

voltooid.

Ingeval er sprake is van een realisering in fasen, zal de exploitant hiervoor een faseringsplan met
bijbehorende tijdschema's vervaardigen en dit plan gelijktijdig met de indiening van de bestekken

en tekeningen doen toekomen aan de gemeente Nijmegen, afdeling Stadsbeheer of de daarvoor In

de plaats tredende afdeling.

Archeologisch onderzoek
9.9 De exploitant stemt ermee in dat indien door de gemeente Nijmegen archeologisch onderzoek

onderzoek moet worden uitgevoerd, dit voor rekening van de exploitant gebeurt, conform een voor
rekening van de exploitant door de gemeente Nijmegen op te stellen Programma van Eisen in de

periode tussen de sloop van de mogelijk aanwezige opstallen en de startvan de bouw. Exploitant

zal voorafgaand aan de uitvoering van het onderzoek een kostenbegroting ontvangen ter

beoordeling en voorakkoordbevinding. De uitvoering van het archeologisch onderzoek zal In

overleg met de exploltant plaatsvinden, waarbi] zoveel mogelijk rekeningwordt gehouden met de

bouwplanning. Indien en voor zover ten gevolge van het archeologisch onderzoek sprake mocht
zijn van enige vertraging bij de start van en/of tijdens de bouw, is de eventueel daaruit

voortvloeiende schadevoor rekening van de exploitant.

Nietgesprongen explosieven

9.10 De exploitant is verplichtonderzoek te laten doen naar de eventuele aanwezigheld

van niet gesprongen explosieven. Indien sprake is van een verdacht gebied zal in opdracht

en voor rekening van de exploltant door een extern gecertificeerd bureau een
projectplan dienen te worden opgesteld.

Een dergelijk projectplan behoeft de goedkeuring van de Burgemeester. De gemeentelijke kosten

verbonden aan de gemeentelijke toetsingvan het projectplan, alsmede de gemeentelijke

toezichtskosten bij de uitvoering van het projectplan komen voor rekeningvan de exploitant.

Groen
9.11 Voor wat betreft de groenvoorziening verplicht de exploitant zich de onbebouwde terreingedeelten

in het plangebied die bestemd zijn om als groenvoorziening te dienen (en deel uitmaken van het

openbaar gebied), in te richten op basis van een vooraf door de gemeente Nijmegen goed te keuren

inrichtingsplan, dat door en voor rekening van de exploitant zal worden opgesteld.
Parkeren
9.12 Voorwat betreft het parkeren in het plangebied dient de exploitant zorg te dragen

voor de aanleg en instandhouding van voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein voor

bewoners, bezoekers en personeel.
Voorwat betreft het fietsparkeren in het plangebied dient de exploitant zorg te dragen voor

voldoende fietsparkeervoorziening en kwaliteit volgens de richtlijn @.

Het aantal te realiseren (fiets)parkeerplaatsen zal op basis van de Nota parkeernormen @en de

ter zake geldende beleidsregels door de gemeente Nijmegen naderworden bepaald.

Paraaf gemeente Nijmegen Paraaf exploitant
Dlt concept is uitsluitend bedoeld voor besprekingsdoeleinden, geen rechten aan te ontlenen,
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Openbare ruimte buiten plangebied
9.13 Indien en voor zover ten gevolge van de realisering van het plangebied aanpassingen in het reeds

bestaande - buiten het onderhavige plangebied gelegen - openbaar gebied noodzakelijk zijn, dan
wel indien er door bouwwerkzaamheden ter zake van de realisatie van het plangebied schade is

ontstaan aan de in het openbaar gebied aanwezige voorzieningen die eigendom zijn van de
gemeente Nijmegen, zal de exploitant deze aanpassingen en/of herstellingen voor zijn rekening en

risico uitvoeren. De aanpassingen en/of herstellingen dienen te geschieden conform de ter zake
gangbare en algemeen gehanteerde normen en kwaliteitseisen van de gemeente Nijmegen,
Stadsbeheer of de daarvoor in de plaats tredende afdeling.

Warmtevoorziening/gas
9.14 Er mogen geen gasaansluitingen worden gerealiseerd ten behoeve van het bouwplan. Exploitant Is

verplicht duurzame oplossingen voor dewarmtevoorziening te realiseren.

Artikel 10 Kosten gemeentelijke toetsing en toezicht
De kosten van de gemeentelijke toetsing van bestekken en tekeningen alsmede de kosten van het op de

uitvoering van de werken uit te oefenen gemeentelijk toezicht komen ten laste van de exploitant.

Van de hier genoemde kosten vallen onder de kosten van artikel 14 onder punt 1 (gemeentelijke

plankosten) uitsluitend de kosten van de gemeentelljke toetsing, een en ander met inachtnemingvan
het bepaalde onder punt l4laatste2 alinea's met betrekking tot de toetsing van bestekken, alsmede de

kosten van het op de uitvoering ult te oefenen toezicht.

Artikel11 Ligging nutsvoorzieningen/vestiging recht van erfdienstbaarheid
De exploitantzal ervoor zorgdragen, dat voor het leggen, hebben en (onder)houden van de nodige
nutsvoorzieningen (zoals brandkranen en openbare verlichting) bij de verkoop van de in het plan

betrokken bouwterrein(en), de nodige erfdienstbaarheden worden voorbehouden, met dien verstande,

dat openbare voorzieningen in principe in aan de gemeente Nijmegen in eigendom over te
dragen/toebehorende gronden worden gelegd cq. aangebracht

Artikel12 Vereisten ontwerpen en bestekken
De 'Regeling van de verhouding tussen opdrachtgever en adviserend ingenieur' (RVOl 2001) of de DNR

wordt geacht van toepassing te zijn, voor zover het betreft de vereisten waaraan het SO, VO en DO en
bestekken bij indiening ervan bij de gemeente Nijmegen dienen te voldoen.

Artikel 13 Kosten planschade en nadeelcompensatie
De in verband met of ten gevolge van het onderhavige project door de gemeente Nijmegen te betalen

planschade als bedoeld In artikel 6.24 lid l onder letter b Wro en nadeelcompensatie op basis van de

Nadeelcompensatieverordening 1999 en de daarmee verband houdende onderzoeks- en

procedurekosten, zullen op factuurbasis door de exploitant aan de gemeente Nijmegen worden vergoed
binnen vierweken nadat de gemeente Nijmegen een dergelijke schade op basis van een onherroepelijke

beschikking ter zake van planschade en/of nadeelcompensatie heeft uitgekeerd c.q. dergelijke kosten

heeft voldaan.

Paraaf gemeente Nijmegen Paraaf exploitant
Dit concept is ultslultend bedoeld voor besprekingsdoeleinden, geen rechten aan te ontlenen.
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De gemeente Nijmegen zal exploitant schriftelijk in kennis stellen van een ontvankelijke

aanvraag om vergoeding van planschade en/of nadeelcompensatie. Op verzoek van de

exploitant en met instemming van de aanvrager van een vergoeding van planschade en/of
nadeelcompensatie kan de behandeling van een dergelijke aanvraag eventueel worden
opgeschort teneinde de te vergoeden schade in der minne te schikken.

In het geval een verzoek tot vergoedingtot planschade in behandelingwordt genomen zal de

gemeente Nijmegen de exploitant bij de behandeling van een dergelijke aanvraag als

belanghebbende betrekken op de wijze als voorgeschreven in deWet ruimtelijke ordening

en de Algemene wet bestuursrecht. Hetzelfde is van toepassing bij de behandeling van een

verzoek tot vergoedingvan nadeelcompensatie.

In opdracht envoor rekening van de exploitant is een planschaderisicoanalyse uitgevoerd, welke als

bijlage6aaan deze overeenkomst is gehecht Het voorgaande is van overeenkomstige toepassing op
eventuele nadeelcompensatie [bijlage6bl; [Met opmerkingen

Artikel 14 Financiéle bijdrage
Ten behoeve van de realisering van het onderhavige (bouw)plan is de exploitant op grond van

artikel 6.24Wet ruimtelijke ordening, gehouden aan de gemeente Nijmegen een biJdrage in de
kosten van het in exploitatie brengen van grond(en) te betalen.

Deze bijdrage bedraagt:

l. Gemeentelijke plankosten

2.
3.
4.
5.
6.

Grondkosten ingevolge artikel 5.1 Juncto5.2, excl. belastingen

Eventueel door gemeente Nijmegen uitgevoerdewerkzaamheden

Kosten archeologie

Explosieven

Kosten planschade

7, Kosten nadeelcompensatle
8. Kosten bovenwijkse voorzieningen
9. Bovenplanse fondsbijdrage (geen structuurvisie)

10. Bijdrage ruimtelijke ontwikkeling (geen structuurvisie)

11. Vergoeding gederfde canon inkomsten
12. Vergoeding grondkosten ingevolge artikel 4.2, incl. belastingen

Totaal bedrag

(zegge: @@@euro + p.m.).

r
a
L
a

Ten aanzien van de hiervoor onder artikel 14 onder punt 1 genoemde kostencomponent is voorts het
volgende van toepassing; bij de berekening is uitgegaan van een eenmalige toetsing, bestaande uit 1
voorlopige en l definitieve toetsing van bestek(ken) met tekeningen, alsmede twee overleg ronden,

waarvoor verrekening plaatsvindt tot maximaal het overeengekomen bedrag van € (@@@ zie punt 1).

Indien wijziging wordt voorgesteld van reeds goedgekeurde bestekken met tekeningen zal verrekening

plaatsvinden van de alsdan opnieuw te maken toetsingskosten, welke in onderling overleg worden
geregeld, een en ander op basis van de voor het personeel van de gemeente van toepassing zijnde
(uur)tarieven. Partijen zullen hierover eerst in overleg treden,

Erwordt afgezien van het verhalen van kosten die samenhangen met het verplaatsen van de in het

exploitatiegebied aanwezige praktijk voor fysiotherapie (onderhandelingen/afkoop beëindigen recht

Paraaf gemeente Nijmegen Paraaf exploitant
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van erfpacht, verplaatsing en sloop) aangezien alle kosten (en werkzaamheden) van die verplaatsing

door en voor rekening van exploitant komen.
Tot slot worden er ook geen kosten verhaald voor de aanleg en inrichting van het totale openbaar
gebied binnen het exploltatlegebied en de aanheling ervan op het bestaande gebied, omdat ook deze

kosten (en werkzaamheden) door en voor rekening van exploitant komen.

Artikel 15 Betalingstermijnen
15.1 De betaling van het onder artikel 14 onder punt 1 genoemde bedrag zal plaatsvinden in

@termijnen en dient te geschieden binnen een maand nadat de gemeente Nijmegen de exploitant,
onder toezending van de betreffende nota, sch rlftell]k in kennis heeft gesteld, dat zi] tot betaling

dient over te gaan.

Deze kennisgeving zal geschieden:

L' termijn
binnen een maand nadat het College van Burgemeester en Wethouders heeft besloten de
onderhavige overeenkomst aan te gaan.

2'term ijn,&oot
binnen een maand na de datum waarop de planologische basisvoor het afgeven van een

omgevingsvergunningvoor het plangebied onherroepelijk is of Indien de notariële akte van de

eigendomsoverdracht als bedoeld In artikel 5.1 eerder plaatsvindt, gelijktijdig met die

eigendomsoverdracht

ruemu.sat ft
een halfjaar nadat de onherroepellke planologlsche basis voor het afgeven van de
omgevingsvergunning is ontstaan.

15.2 Indien geen betaling plaatsvindt binnen de hiervoor onder lid 1 gestelde termijnen, heeft de

gemeente Nijmegen de vrijheid de eerder genoemde bedragen te herzien. In dat geval zal

eveneens dewettelijk geldende (boete)rente voor handelstransacties verschuldigd zijn tot aan het

tijdstip waarop de betaling plaatsvindt.

Artikel 16 Zekerstelling
Tot meerdere zekerheid voor de nakoming van de fnanciele verplichtingen, zoals bedoeld in artikel 14 is

de exploitant verplicht tegelijk met de ondertekening van deze overeenkomst een door een in Nederland

gevestigde bankinstelling afgegeven bankgarantie tot het bedrag van

bij de gemeente Nijmegen te deponeren.

Deze bankgarantie dient onvoorwaardelijk te zijn en haar geldigheid te behouden totdat aan alle
financiële verplichtingen is voldaan, inclusief die welke kunnen voortvloeien uit artikel 6.1 Wro.
Derhalve ook gedurende dewettelijke termijn als bedoeld in artikel 6.1 punten 4 en 5 Wro plus de

termijn totdat op het verzoek op tegemoetkoming in schade, eventueel tot in hoogste ressort, is beslist.

Voorts dient de bankgarantie de bepaling te bevatten, dat de bank op eerste verzoek van

de gemeente het bedrag van de garantie aan de gemeente zal uitkeren.

Het bedragwaarvoor de bankgarantie is afgegeven kan worden verlaagd indien en voor zover door de

exploitant betalingen zijn gedaan.

De bankgarantie mag worden vervangen dooreen concerngarantie (Klok Holding), aangezien een door
de gemeente uitgevoerde toets op de jaarstukken akkoord is bevonden.

Paraaf gemeente Nijmegen Paraaf exploitant
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Deze concerngarantie vandient tegelijk met de ondertekening van deze overeenkomst door
exploitant bij de gemeente Nijmegen teworden gedeponeerd.

Artikel17 Planologische medewerking
17.1 De gemeente Nijmegen is bereid tot het voeren van een voor de realisering van onder

artikel 2 omschreven (bouw)plan noodzakelijke planologische procedure, als bedoeld in

artikel 6.12 lid 2 Wro. Eventueel stelt de gemeente Nijmegen ingevolge artikel 6.12 lid 1

Wro een exploitatleplan vast.

Gedurende de behandelingvan hetverzoek tot planologische medewerking kan blijken

dat nog (nader) onderzoek noodzakelijk is of er bijzondere procedures van toepassing
zijn, welke een voorwaarde zijn voor medewerking aan het verzoek. De kosten van
(nader) onderzoek en bijzondere procedures komen voor rekening van de exploitant.

De noodzaak om extra kosten te maken zoals bedoeld in dit lid zal gemotiveerd kenbaar

worden gemaakt aan exploitant. Exploitant dient deze kosten voorafgoed te keuren.

17.2De gemeente Nijmegen zich zal inspannen om de procedure voor de planologische

maatregel, met inachtnemlng van de daarvoor geldende wettelljke termijnen en te betrachten

zorgvuldigheid jegens derden zo snel mogelijk te voltooien.

17.3 Indien in het kadervan de in hetvorige lid bedoelde procedure voor de planologische

maatregel op het moment van vaststelling van de planologische maatregel en eventueel het

exploitatieplan, het moment van herziening van dat exploitatieplan dan wel vanwege een
gerechtelijke uitspraak strijdigheid mocht ontstaan met een ofmeer bepalingen in deze

overeenkomst, zullen de overige bepalingen van deze overeenkomst volledig van kracht

blijven, en zullen parti]en in overleg treden teneinde tot overeenstemming te komen over een

alternatieve bepaling voor de bepaling(en) die als ongeldig, onuitvoerbaar, nietig of

vernietigbaar is (zijn) aangemerkt. De eventuele kosten en schaden welke hieruit mochten
voortvloeien zijn voor rekening en risicovan deexploitant.

17.4De In deze overeenkomst omschreven inspanningsverplichtingen van de gemeente Nijmegen laat

de publiekrechtelijke verantwoordelijkheid van de gemeente Nijmegen onverlet. Partijen zijn zich

ervan bewust dat de gemeente Nijmegen gebonden is aan haar publiekrechtelijke taak,

bevoegdheden en verantwoordelijkheid voortvloeiende uit de wet, andere voorschriften en de
algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Indien en voorzover deze publiekrechtelijke taak,

bevoegdheden en verantwoordelijkheid ertoe leidt dat de gemeente Nijmegen genoodzaakt is om

te handelen in strijd met de hiervoor bedoelde inspanningsverplichtingen, dan zal dat handelen

niet leiden tot aansprakelijkheid of een tekortkoming van de gemeente Nijmegen. Onder meer kan

de gemeente Nijmegen niet aansprakelijk gesteld worden voor handelen of nalaten dat voortvloeit
uit aanwijzingen van hogere overheden of uitspraken van rechtelijke instanties.

Artikel18 Communicatie, Informatie en Participatie
18.1 De exploitant verplicht zich de gemeente Nijmegen regelmatig te informeren over de

voortgang van de werkzaamheden en over eventueel noodzakelijke
aanpassingen/bijstellingen in de fasering van de planvorming.

18.2 Exploitant is verplicht om zelf en voor zijn rekening de communicatie over het plan, waaronder de

aanleg en inrichting van het openbaar gebied, actief naar de omgeving (wijk en wijknetwerk) te

verzorgen, een en ander in afstemming met de gemeente. De communicatie in het kader van de

Paraaf gemeente Nijmegen Paraaf exploitant
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bestemmingsplanprocedure vindt plaats door de gemeente Nijmegen.

Partijen stellen elkaar op de hoogte van komende communicatie-uitingen.

18.3 De gemeente Nijmegen verplicht zich één of meermedewerkers vanuit de gemeente
Nijmegen aan te wijzen die zullen zorgdragen voor de begeleiding voor de gemeentelijke

procedure ten behoeve van het (bouw)plan totdat de benodigde omgevingsvergunning is

aangevraagd en voorde participatie met de omgeving. De gemeente Nijmegen wijst hiertoe op

verzoek van de exploitant een
projectleider aan, die zo nodig een gemeentelijk projectteam zal formeren waarin de
verschillende gemeentelijke vakdisciplines zijn vertegenwoordigd.

De exploitant stelt een eigen projectteam aan voor (nadere) planvorming, dit voor zover nodig in

goed onderling overleg met andere door de exploitant bij de planontwikkeling en planrealisatie

betrokken derden. De gemeentelijk projectleider begeleidt de planontwikkeling van de exploitant

binnen het hiervoor geschetste kader.
18.4 De door de gemeente Nijmegen in verband met de uitvoering van deze overeenkomst ten

behoeve van het nieuwbouwproject te verrichten begeleidingswerkzaamheden

omvatten: het (voor)toetsen en begeleiden van de bouwplannen en sloopplannen (SO,

VO, DO) tót de aanvraag voor de omgevingsvergunning het opstellen van een planning

met betrekking tot de verschillende toetsmomenten het opstellen van een programma van
eisen met betrekking tot archeologie, de coördinatie tussen de gemeente Nijmegen en de

exploitant.

Artikel 19 Oplevering (openbare) werken
De opleveringvan de (openbare) werken door de exploitant in het plangebied bestaat uit twee
fasen:

l. De eerste oplevering aan de gemeente Nijmegen van de (openbare) werken zal

plaatsvinden binnen drie maanden nadat alle (openbare) werken, voorzieningen en de

opstallen in het openbaar gebied (in het plangebied) zijn voltooid. In voorafgaand

overleg tussen exploitant en gemeente kan eventueel in deelfasen worden
opgeleverd.

2. De tweede oplevering aan de gemeente Nijmegen geschiedt na afloop van de

volgende onderhoudstermijnen, teweten:
a. Er geldt een onderhoudstermijn van zes maanden (gerekend vanaf de eerste

oplevering) voorwegen, rioleringen c.a., parkeerplaatsen, andere
verhardingen en opstallen;

b. Er geldt een onderhoudstermijn van twaalf maanden (gerekend vanaf de

eerste oplevering) voor openbare groenvoorzieningen.
Van beide opleveringen zal een proces-verbaal worden opgemaakt. De exploitant zal binnen deze

onderhoudstermijnen ontstane gebreken op eerste aanzegging van de gemeente Nijmegen voor eigen
rekening herstellen.

Artikel20 Bodemverontreiniging
20.1 Ten aanzien van de onder artikel 4 genoemde aan de gemeente Nijmegen over te dragen grond

verklaart de exploitant dat omtrent de aanwezigheid van voor het milieu ofvolksgezondheid
gevaarlijke of niet aanvaardbare stoffen voor de eigendomsoverdracht een verkennend onderzoek

Paraaf gemeenteNijmegen Paraaf exploitant
Dit concept is uitsluitend bedoeld voorbesprekingsdoeleinden, geen rechten aan te ontlenen.

254



255



Overeenkomst over grondexploitatie [anterieur} inzakeWinkelcentrum Weezenhof

conform NEN 5740 en een verkennend asbestonderzoek conform NEN 5707 en eventueel een

nader onderzoek zal worden verricht. De gemeente Nijmegen heeft het recht een contra-expertise

te laten uitvoeren. De resultaten van deze onderzoeken zullen worden vastgelegd in een aan de

akte te hechten rapport.

20.2 Indien op basis van de doorde exploitant uitgevoerde onderzoeken dan wel de door de

gemeente Nijmegen uitgevoerde contra-expertise of op een andere wijze tot het moment van het

passeren van de overdrachtsakte zou blijken dat zich in de grond nog dergelijke stoffen bevinden

die naar de huidige maatstaven schadelijk zijn te achten voor het milieu, of die anderszins onaan
vaardbaar zijn, is de exploitant verplicht tot sanering over te gaan.
De resultaten van een dergelijke sanering dienen te worden vastgelegd in een evaluatierapport

en/of formulier, dat ter instemming aan het bevoegd gezag overlegd dient teworden. Een

exemplaarvan het evaluatierapport en/af formulier, waarmee het bevoegd gezag heeft ingestemd

zal aan de akteworden gehecht.

20.3 De exploitant verklaart hierbij dat zij, gezlen het voorafgaande gebruik van de grond voor zover dat
aan de exploitant bekend is, geen reden heeft om aan te nemen dat dergelijke stoffen zich nog in

de grond zouden kunnen bevinden.

Ondervoor het milieu gevaarlljke of nietaanvaardbare stoffen wordt niet verstaan:

funderingsrestanten, puin of andere restanten van bouwkundige aard, noch de

aanwezigheid van de draagkracht van de grond beinvloedende omstandigheden, noch stobben van

bomen ofstruiken.

20.4 Ten aanzien van de onder artikel 5 genoemde aan de exploitant overte dragen grond gelden

dezelfde regels als hierboven vermeld.

Artikel21 Kettingbeding
De exploitant ofopvolgende verkrijger is verplicht bij gehele ofgedeeltelijke vervreemding de bij deze

overeenkomst onder de artikelen 22 en 24 leden2en 3 gemaakte bedingen, alsmede dit beding in de

akte van vervreemding van toepassing te verklaren en voor en namens de gemeente Nijmegen aan te
nemen.,

Paraaf gemeente Nijmegen Paraaf exploitant
Dit concept is uitsluitend bedoeld voor besprekingsdoeleinden, geen rechten aan te ontlenen.

'Nader uit te werken.

256



257



Overeenkomstover grondexploitatie (anterieur) inzakeWinkelcentrumWeezenhof

Artikel22 Boetebeding
22.1 Indien de exploitant tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van deze

overeenkomst jegens de gemeente Nijmegen en de naleving daarvan gedurende

acht (B) dagen nadat de exploitant in gebreke is gesteld, de dag van ingebrekestelling daaronder

begrepen, uitblijft, verbeurt de exploitant jegens de gemeente Nijmegen, ongeacht of de

tekortkoming toerekenbaar is of niet, een zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke

tussenkomst terstond opeisbare boete vanvoor elke maand of gedeelte daarvan

gedurende welke de exploitant tekortschiet

22.2lndien de opvolgende verkrijgers) tekortschiet(en) in de nakoming van de onder de artikelen 22 en

23 omschreven verplichtingen jegens de gemeente Nijmegen en de naleving daarvan gedurende

acht (8) dagen nadat hij/zij in gebreke is gesteld, de dag van ingebrekestelling daaronder begrepen,

uitblijft, verbeurt hlj/zij jegens de gemeente Nijmegen, ongeacht of de tekortkomingtoerekenbaar

is ofniet, een zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terstond opeisbare

boete van € @,00 voor elke maand of gedeelte daarvan gedurende welke hij/zij tekortschiet,

22.3 De tekortschietende partij verbeurt de boete ongeacht of na de ingebrekestelling nakomingwordt

gevorderd. De gemeente Nijmegen heeft het recht binnen een jaar na de ingebrekestelling (verdere)

schadevergoedingvan de tekortschietende partij te vorderen, ongeacht of de boete is verbeurd of

niet en ongeacht af de tekortkoming toerekenbaar is of niet.

Artikel 23 Nota's en regelingen
Exploitant is ermee bekend dat de nota's, regelingen en andere documenten, waarnaar in deze

overeenkomstwordtverwezen en die digitaal aan de exploitant ter beschikkingworden gesteld, gelden

op het momentvan het sluiten van de onderhavige overeenkomst.

Exploitantverplicht zich bij de uitvoering van deze overeenkomst genoemde dan wel de daarvoor in de

plaats tredende nota's, regelingen en documenten in acht te nemen.

j Mot opmettdnga
checken

'erijzingen nog

Artikel 24 Ontbindende voorwaarde
Deze overeenkomst wordt aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat geen planologische basis

(planologische maatregel en/of eventueel exploitatieplan) voor de afgifte van de omgevingsvergunning

mochtworden verkregen. In dat geval is de exploitant verplicht, onder aftrek van de reeds aan de

gemeente betaalde kosten, alle kosten te vergoeden die de gemeente Nijmegen tot dan toe ten behoeve

van de realisering van het onderhavige (bouw)plan heeft gemaakt.

Artikel 25 Overdracht rechten
De rechten uit deze overeenkomstzijn slechts met schriftelijke instemmingvan de gemeente Nijmegen

overdraagbaar en verpandbaar, aan welke instemming voorwaarden kunnen worden verbonden.

Behoudens het in de vorige volzin bepaalde, kunnen derden geen enkel recht aan deze overeenkomst

ontlenen.

Artikel 26 Hoofdelijkheid
Indien deze overeenkomst wordt aangegaan met twee ofmeer (rechts-)persanen, is ieder van hen

hoofdelijk tegenover de gemeente aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen, die bij deze

overeenkomst zijn gesteld.
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De bij deze overeenkomst voor de exploitanten gestelde verplichtingen zijn steeds ten opzichte van de

gemeente ondeelbaar.

Artikel27 Toepasselijk recht
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen worden beslecht
door de bevoegde rechter te Arnhem.

Artikel 28 Bijlagen
De bij deze overeenkomst gevoegde bijlagen, alsmede de documenten waarnaar wordt verwezen of die

digitaal ter beschikking zijn gesteld, maken onverbrekelijk deel uit van deze overeenkomst. Deze
bijlagen/documenten zijn eveneens door ondertekening van deze overeenkomst voor akkoord

ondertekend. De bi]lagen/documenten bestaan uit:

Bijlagen:

1 situatietekeningexploitatiegebled

2. kenmerken levensloopgeschikt

3. schetsonverp/verkavelingsplan van hetbouwplan d.d. @

4. situatietekening met nummer@ [overdracht toekomstig openbaar gebied)

5. situatietekening met rummer@ (grondoverdracht door gemeente aan exploitant)

6. formulier "melding aanbesteding Inrichting openbaar gebied" (ap latermoment toe te voegen)

7. planschaderisicoonderzoek (op later moment toe te voegen)

Documenten die digitaal aan exploitant ter beschikkhg zijn gesteld:

8 bandboek inrichting openbare ruimte, te raadplegenvia http://ijmegerhior.nl

9., nota afkoppelen en infiltreren hemelwaterafvoer d.d.@

10. fietsparkeur

11. Handboek Nijmegen Toegankelijk (d.d.@)

U. Herziening Nota Parkeernormen (d.d.@)

13. Nadeelcompensatieverordening [d.d. @)

In drievoud ondertekend

op 2021 op .····os....202l

De gemeente Nijmegen De exploitant
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