
 
 

 

                                                    INTENTIEVERKLARING  

 

ONDERGETEKENDEN: 

 

1. De publiekrechtelijke rechtspersoon de PROVINCIE LIMBURG, zetelende te  

Maastricht, aan de Limburglaan 10 (6229 GA), hierbij rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door gedeputeerde de heer H.J.H. (Hubert) Mackus, die 

handelt ter uitvoering van het besluit van gedeputeerde staten d.d. 25-9-2018  

hierna te noemen: “Provincie” 

 

2. De publiekrechtelijke rechtspersoon de GEMEENTE BERGEN, zetelende te 

Bergen (L), aan de Raadhuisstraat 2 (5854 AX), hierbij rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door wethouder de heer A. (Antoon) Splinter hierna te noemen: 

“Gemeente” 

 

Hierna gezamenlijk te noemen: ‘partijen’ 

 

Overwegende: 

  

 De ambities van de provincie en gemeente ten aanzien van de hen gestelde opgave 

op het gebied van natuur, energie en klimaat in het algemeen en de 

gebiedsontwikkeling Energielandgoed Wells Meer door de gemeente in het kader van 

het programma VerduurSAMEN2030 in het bijzonder, waarbij zowel wind- en zonne-

energie als ook biomassa geïncorporeerd gaan worden. Dit landgoed betreft een 

gebied van ca. 450 hectare waarbij het vertrekpunt voor verdere verkenning en 

uitwerking de navolgende doelstellingen worden nagestreefd: 

o 200 ha zonne-energie 

o 6 windturbines 

o 150 ha droge biomassa 

o 100 ha natte biomassa 

 Partijen hun intenties nader willen uitspreken in deze verklaring 

 

 

Ondertekende partijen spreken de volgende intenties uit: 

 

1. Doelstelling 

1.1. Partijen spreken bij deze de intentie uit om samen te gaan werken om te 

onderzoeken of de realisatie van de gebiedsontwikkeling  Energielandgoed Wells 

Meer technisch, financieel en ruimtelijk haalbaar is.  

1.2. Partijen gaan per direct samen aan de slag om aan deze intentie verder invulling te 

geven. 

1.3. Partijen beogen met deze intentieverklaring niet om in rechte afdwingbare rechten en 

verplichtingen in het leven te roepen.  

 



 
 

2. Uitgangspunten, rechten en verplichtingen 

2.1.  Partijen zullen ter uitvoering van deze intentieverklaring organisatorisch afstemmen 

hoe de wederzijdse ambtelijke en bestuurlijke expertise ingebracht wordt ten behoeve 

van de beoogde gebiedsontwikkeling. 

2.2. Partijen verplichten zich voorts over en weer om elkaar steeds zo spoedig mogelijk te 

informeren over zaken waarvan zij weten of hadden moeten weten dat deze van 

belang zijn voor de wederpartij. 

 

3. Kosten 

3.1. Alle partijen dragen ieder hun eigen interne kosten ter uitvoering van deze 

intentieverklaring. Indien voor de uitvoering van deze intentieverklaring externe 

kosten gemaakt moeten worden die gezamenlijk gedragen moeten worden, kunnen 

deze pas gemaakt worden indien alle partijen daarmee expliciet instemmen en de 

kosten vooraf gebudgetteerd en door alle partijen geaccordeerd zijn.  

 

4. Organisatie en besluitvorming 

4.1. Partijen zullen ter uitvoering van deze intentieverklaring de Provincie bij de 

projectgroep van de gemeente laten aansluiten. De samenstelling en taken van deze 

projectgroep zullen nader worden uitgewerkt.  

 

5.  Duur intentieverklaring 

5.1. Deze intentieverklaring wordt afgesloten voor de periode van 26 september 2018 tot 

juni 2022 Na afloop van deze overeengekomen termijn eindigt deze intentieverklaring 

tenzij partijen nadere afspraken aangaande eventuele verlenging maken. 

5.2. Na afloop van de duur van de intentieverklaring zullen partijen aan de hand van de 

resultaten van het haalbaarheidsonderzoek, zoals omschreven in artikel 1 van deze 

intentieverklaring, beslissen of zij nog een opvolgende overeenkomst aangaan of niet.  

 

6. Wijziging 

6.1. Indien zich onvoorziene omstandigheden voordoen met betrekking tot de uitvoering 

van deze intentieverklaring treden partijen met elkaar in overleg om te bezien in 

hoeverre de inhoud van deze intentieverklaring aanpassing behoeft. 

 

7. Beëindiging 

7.1. Partijen hebben de mogelijkheid en het recht om voor hen moverende redenen deze 

intentieverklaring (tussentijds) te beëindigen of te stoppen met de uitvoering van deze 

intentieverklaring, bijvoorbeeld indien hen is gebleken dat de doelstelling als bedoeld 

in artikel 1 niet haalbaar is binnen de looptijd van deze intentieverklaring of de 

resultaten voor hen niet aanvaardbaar zijn. Zij dienen de wederpartij daarvan zo 

spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte te brengen. De betrokken partij wordt als 

gevolg van deze beslissing niet schadeplichtig jegens de andere partij.  

 

  



 
 

8. Publiekrechtelijke bevoegdheden Provincie en Gemeente 

8.1. Met betrekking tot deze intentieverklaring, realiseren partijen zich dat deze 

intentieverklaring publiekrechtelijke bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de 

Provincie en de Gemeente te allen tijde onverlet laten.  

 

9. Nederlands recht 

Op deze intentieverklaring is het Nederlandse recht van toepassing. 

 

 

 

Aldus akkoord bevonden en in tweevoud ondertekend, 

 

Namens de Provincie Limburg                                     

                                                       

Gedeputeerde H.J.H. (Hubert) Mackus  

 

Plaats:  

 

 

Datum:  

 

 

Handtekening:      

 

 

 
 

Namens de Gemeente Bergen (L) 

 

Wethouder A. (Antoon) Splinter             

 

Plaats:                   

 

 

Datum:                  

 

 

Handtekening:    

 

 


