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Taking power further

ONDERGETEKENDEN:
1. de publiekrechtelijke rechtspersoon Gemeente Bergen Lb, zetelende te Bergen,
hierbij krachtens volmacht rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar wethouder de
heer drs. A. Splinter, die handelt ter uitvoering van het besluit van het college van
burgemeester en wethouders van 3 september 2019,
hierna te noemen: "de Gemeente";
en
2a. de besloten vennootschap Enexis Netbeheer B.V., KvK-nummer: 17131139,
gevestigd te 's-Hertogenbosch, aldaar kantoorhoudende aan de Magistratenlaan 116,
5223 MB, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directeur Asset
Management, de heer J.G. Slootweg;
2b. de besloten vennootschap TenneT TSO B.V., KvK-nummer: 09155985, gevestigd
te Arnhem aldaar kantoorhoudende aan de Utrechtseweg 310, 6812 AR, te dezen
rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar senior manager Asset Management
M.P. de Zwaan;
hierna tezamen te noemen: "de Netbeheerder";
de Gemeente en de Netbeheerder worden hierna gezamenlijk als "Partijen" aangeduid

2

OVERWEGEN ALS VOLGT:
a.

De Gemeente:
a. heeft de ambitie om de eerste energieonafhankelijke gemeente van
Limburg te zijn;
b. heeft als onderdeel van die ambitie het plan om in 2030 binnen de
gemeentegrenzen de helft van de in Bergen gebruikte energie op te
wekken door duurzame energieproductie;
c.

wenst tegen deze achtergrond in het gebied Wells Meer, zoals aangeduid
op Bijlage 1, het "Energielandgoed Wells Meer" (hierna: "het Project")
te ontwikkelen;

d. heeft het doel om in 2022 het eerste initiatief dat elektriciteit opwekt
binnen het Project op te kunnen (laten) leveren.
b.

De Netbeheerder:
a. heeft zich gecommitteerd aan de energiedoelen in het Klimaatakkoord en
is intrinsiek gemotiveerd om de transitie naar een duurzame
energievoorziening te faciliteren;
b. heeft de ambitie uitgesproken om binnen de wettelijke kaders en de
hieruit voortvloeiende toebedeelde taken samen te werken met de
Gemeente en overige stakeholders om de benodigde stappen te zetten
voor het realiseren van een gesocialiseerde energie-infrastructuur,
inclusief benodigde objecten, voor het ontsluiten van het Project (hierna
in zijn geheel: "de Infrastructuur").

c.

Partijen:
a.

onderkennen dat decentralisatie van de energievoorziening impact heeft
op de wijze van netbeheer en strategische keuzes afdwingt voor alle
Partijen;

b. constateren dat de bestaande infrastructuur in de omgeving van het gebied
Wells Meer op dit moment zodanig is dat zonder grote financiële- en
tijdsinvestering de Infrastructuur niet te realiseren is;
c. onderkennen dat er voor de Netbeheerder een nader te benoemen
handelingsperspectief moet zijn om vroegtijdige acties en
voorinvesteringen ten behoeve van de Infrastructuur te rechtvaardigen;
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d. zijn zich er van bewust dat het Project aangesloten en ontsloten dient te
worden op en via de Infrastructuur voor elektriciteitstransport.
e. staan open voor regionale samenwerking indien dit mogelijk en efficiënt
is;
f. zijn gebonden aan specifieke wet- en regelgeving.
KOMEN HET VOLGENDE OVEREEN:
Artikel 1 - Considerans
Bovenstaande considerans maakt integraal onderdeel uit van deze overeenkomst.
Artikel 2 - Doelstelling
Deze overeenkomst heeft ten doel de intentie vast te leggen dat de benodigde
Infrastructuur tijdig wordt aangelegd en in werking wordt gesteld, waardoor het Project
wordt gefaciliteerd, met inachtneming van de wet- en regelgeving. Onder tijdig wordt
hier verstaan: op een zodanig tijdstip dat, wanneer het eerste initiatief dat elektriciteit
opwekt binnen het Project wordt opgeleverd, dat initiatief op de Infrastructuur kan
worden aangesloten (hierna: "Tijdig").
Artikel 3 — Realisatie Infrastructuur door Netbeheerder
De Netbeheerder spant zich in om de Infrastructuur Tijdig aan te leggen en operationeel
te hebben.
Artikel 4 - Stuurgroep, adviesrol Netbeheerder projectgroep
Partijen richten een stuurgroep op (hierna: "de Stuurgroep"). Partijen wijzen ieder een
lid voor de Stuurgroep aan. Wethouder de heer drs. A. Splinter zal als voorzitter van de
Stuurgroep optreden. De Stuurgroep vergadert ééns per vier maanden, of zoveel vaker
als één van Partijen wenselijk of nodig vindt. In de Stuurgroep zal over en weer
infonnatie worden verstrekt en onderlinge afstemming plaatsvinden. Na akkoord van
alle Partijen kunnen ook derden, al dan niet, tijdelijk, deelnemen aan vergaderingen van
de Stuurgroep. Deze derden zullen geen stem hebben in de hiervoor bedoelde
onderliggende afstemming.
De Netbeheerder zal daarnaast een adviesrol vervullen ten behoeve van de projectgroep
die voor het Project is ingesteld. Daartoe zal de Netbeheerder eens per twee maanden, of
zoveel vaker als één van de leden van de projectgroep of de Netbeheerder dat nodig
vindt, een vergadering van de projectgroep bijwonen. Tijdens die vergadering zal over
en weer informatie worden verstrekt en onderlinge afstemming plaatsvinden.
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Artikel 5 — Informatie en afstemming, Stappenplan
Korte lijnen zijn belangrijk voor het slagen van deze samenwerking. Partijen
onderkennen derhalve dat het van groot belang is dat zij elkaar op nader te benoemen
ijkmomenten over en weer informeren over de stappen die zij ieder (moeten) zetten om
te komen tot de Tijdige aanleg en operationeel zijn van de Infrastructuur en dat zij deze
stappen op elkaar afstemmen.
Artikel 6— Planning Netbeheerder
De Netbeheerder zal met als basis het Stappenplan en de planning van het Project een
concept planning aan de Gemeente voorleggen waarin het tijdspad om te komen tot een
Tijdige aanleg en operationeel zijn van de Infrastructuur, wordt vastgelegd. In de
planning zal het tijdspad worden uitgesplitst in deelprojecten.
Artikel 7— Ontwerp Infrastructuur
De Netbeheerder zal conform de planning een concept-ontwerp van de Infrastructuur ter
beoordeling aan de Gemeente voorleggen, zodat — voor zover nodig — vervolgens in
onderling overleg nadere afstemming van het ontwerp op het Project kan plaatsvinden.
Voor zover de Infrastructuur binnen de gemeentegrenzen van de Gemeente zal zijn
gelegen en het bestemmingsplan zich tegen de aanleg verzet, zullen Partijen nadere
afspraken maken over de voorwaarden waaronder de Gemeente bereid is zich in te
spannen om de benodigde planologische medewerking te verlenen.
De Gemeente is zich ervan bewust dat planologische medewerking een belangrijke
voorwaarde is voor een tijdige realisatie van de Infrastructuur. De Gemeente c.q. het
college van burgemeester en wethouders beschouwt het als haar verantwoordelijkheid
om, waar mogelijk, de totstandkoming van planologische medewerking politiekbestuurlijk te bevorderen. Dit geldt ook ten aanzien van de delen van de Infrastructuur
die gelegen zullen zijn in andere gemeenten. Dit alles uiteraard met respect voor de
toepasselijke wet- en regelgeving, en zonder op enigerlei wijze afbreuk te willen doen
aan de publiekrechtelijke bevoegdheden van de betrokken bestuursorganen en de hen
toekomende beslissingsruimte.
Voor zover de Infrastructuur zal worden aangelegd op en in gronden die in eigendom
aan de Gemeente toebehoren, zullen Partijen nadere afspraken maken over de vorm
waarin en de voorwaarden waaronder de Gemeente toestemming voor de aanleg en
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instandhouding van de Infrastructuur verleent, dan wel de daartoe benodigde gronden in
eigendom overdraagt.
Artikel 8— Communicatie en Lobby
De Netbeheerder en Gemeente zullen waar mogelijk samen communiceren over de
ondertekening van deze intentieverklaring en de daaruit voortvloeiende initiatieven en
projecten.
Waar nodig en nuttig zullen partijen, via de geëigende kanalen, gezamenlijk lobbyen
richting andere overheden voor het verkrijgen van experimenteerruimte, het wegnemen
van belemmerende regelgeving en het verkrijgen van subsidies.
Partijen zullen hun media-uitingen met betrekking tot het Project ten allen tijde
voorafgaand onderling afstemmen.
Artikel 9— Kosten
Partijen dragen ieder de eigen kosten die zij maken in het kader van de uitvoering van
deze overeenkomst. Uit deze overeenkomst vloeien voor Partijen geen financiële
verplichtingen jegens elkaar voort.
Artikel 10 — Beëindiging
Ieder van Partijen is bevoegd deze overeenkomst te beëindigen indien:
Partijen niet uiterlijk voor een nog nader in de Stuurgroep af te stemmen datum
overeenstemming hebben bereikt over de nadere afspraken als genoemd in artikel
7 van deze overeenkomst; of
-

Er voor 2022 geen vastgesteld bestemmingsplan is dat voorziet in de realisatie
van het Project; of
Er op enig eerder moment een definitief besluit tot het niet in procedure brengen
dan wel vaststellen van een dergelijk bestemmingsplan door het college ofwel de
raad wordt genomen.

Ook in geval van beëindiging draagt ieder van Partijen haar eigen kosten.
Artikel 11 — Toepasselijk recht, geschillen, forumkeuze
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
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Partijen streven ernaar om geschillen met betrekking tot deze intentieovereenkomst of
het Project in der minne op te lossen.
Bij uitsluiting van andere instellingen is de rechtbank Limburg bevoegd om in eerste
aanleg kennis te nemen van geschillen ter zake van deze intentieovereenkomst.
Ondertekening:
Met de ondertekening verklaren Partijen dat:
a)

Zij de genoemde overwegingen onderschrijven.

b)

Zij zich conformeren aan de gemaakte afspraken.

c)

Zij zich daarmee gezamenlijk inspannen om de genoemde activiteiten uit te voeren.

Aldus ondertekend te Bergen (L) op 9 september 2019
Gemeente Bergen,

Enexis Netbeheer B.V.

TenneT T.S.O. B.V.

namens deze,

namens de e,

namens deze

_

A. plinter
Wethouder

. Slootweg
Directeur Assetmanagement

M.P de Zwaan
Sr. Manager Asset Management

Bijlage 1. Het gebied Wells Meer

