UITVOERINGSOVEREENKOMST Omgevingsfonds Windpark De Groene Delta - Nijmegen
(Uitvoeringsovereenkomst als bedoeld in artikel 1.6 van het Fondsreglement)
De ondergetekenden,
1. Windpark De Groene Delta B.V., statutair gevestigd te Zwolle, kantoorhoudende aan de
Grote Voort 291 te (8041 BL) Zwolle, ingeschreven in het handelsregister onder nummer
63698226, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ENGIE Energie Nederland
Windenergie Holding B.V., te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door ENGIE Energie
Nederland Duurzaam Holding B.V., te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer
R.J. Pessers en mevrouw E. Aardse], hierna te noemen: “Windpark DGD B.V.”,
en
2. [gegevens Initiatiefnemer], hierna te noemen: “Initiatiefnemer”,
hierna afzonderlijk ook “Partij” en gezamenlijk “Partijen”,
nemen in overweging dat:
- Windpark DGD B.V. windturbines aan of bij de Hollandiaweg te Nijmegen exploiteert,
hierna: “Windpark De Groene Delta”, en in verband hiermee het Omgevingsfonds
Centrale Gelderland (hierna: “Omgevingsfonds”) beheert;
- op (het doel en de uitvoering van) het Omgevingsfonds van toepassing is het Reglement
Omgevingsfonds Centrale Gelderland (hierna: “Fondsreglement” - Bijlage 1);
- de definities van het Fondsreglement ook toepasselijk zijn op en gehanteerd worden in
deze overeenkomst;
- het Omgevingsfonds als doel heeft het verstrekken van financiële ondersteuning ten
behoeve van Initiatieven;
- om deel te kunnen nemen aan een procedure als bedoeld in het Fondsreglement een
Aanvraag ingediend kon worden bij Windpark DGD B.V. (t.a.v. het Omgevingsfonds);
- Initiatiefnemer een Aanvraag heeft ingediend bij Windpark DGD B.V. (t.a.v. het
Omgevingsfonds) voor het Initiatief dat in de Aanvraag is gespecificeerd (hierna: “INInitiatief”, Bijlage 2);
- Windpark DGD B.V. op [datum] aan Initiatiefnemer heeft medegedeeld dat het INInitiatief in aanmerking komt voor financiële ondersteuning door middel van het
Omgevingsfonds en dat aangeboden is deze Uitvoeringsovereenkomst te sluiten om zo
de afspraken tussen Partijen ten aanzien van deze financiële ondersteuning van het INInitiatief vast te leggen;
- Partijen deze overeenkomst willen sluiten en deze is aangegaan op en van kracht is
vanaf de datum waarop deze door Partijen rechtsgeldig is ondertekend [eventueel: …….
hier datum invullen] (hierna: “Aanvangsdatum”);
en komen hiermee het volgende overeen.
Artikel 1 Financiële ondersteuning
Windpark DGD B.V. zal aan Initiatiefnemer ten behoeve van het IN-Initiatief een financiële
ondersteuning uitbetalen van € […..] (zegge: [….] euro). Deze financiële ondersteuning zal
worden uitbetaald binnen 6 weken na de Aanvangsdatum.

Artikel 2 Uitvoering
2.1 Initiatiefnemer zal binnen twee maanden na de Aanvangsdatum starten met de
uitvoering van het IN-Initiatief conform Bijlage 2 [en eventueel deze nadere afspraken …].
2.2 Initiatiefnemer zal zich maximaal inspannen om het IN-Initiatief binnen twee jaar na de
Aanvangsdatum (“Uitvoeringsperiode”) geheel uit te (laten) voeren.
2.3 Indien niet binnen twee maanden na de Aanvangsdatum gestart kan worden met de
uitvoering van het IN-Initiatief of indien Initiatiefnemer vermoedt of begrijpt dat het INInitiatief niet binnen twee jaar na de Aanvangsdatum kan worden uitgevoerd, treedt
Initiatiefnemer hierover in overleg met Windpark DGD B.V. om een oplossing hiervoor te
bereiken.
2.4 Indien het IN-Initiatief niet binnen twee jaar na de Aanvangsdatum is uitgevoerd, zal
Initiatiefnemer Windpark DGD B.V. hiervan informeren en zullen Partijen met elkaar in
overleg gaan om de gevolgen hiervan te bepalen. Windpark DGD B.V. kan hierbij vorderen
dat de verstrekte financiële ondersteuning wordt terugbetaald, in welk geval Initiatiefnemer
de ontvangen financiële ondersteuning terugbetaald. Windpark DGD B.V. hoeft ook geen
(verdere) financiële ondersteuning te verlenen voor het IN-Initiatief.
2.5 Windpark DGD B.V. is niet verantwoordelijk voor (uitvoering van) het IN-Initiatief.
Initiatienemer zorgt voor het verkrijgen en behouden van de benodigde vergunningen,
ontheffingen en toestemmingen.
Artikel 3 Informatie
3.1 Initiatiefnemer zal Windpark DGD B.V. (t.a.v. het Omgevingsfonds) regelmatig, maar in
elk geval één maal per half jaar (te rekenen vanaf de Aanvangsdatum) of desgevraagd door
Windpark DGD B.V. informeren over de voortgang van (uitvoering van) het IN-Initiatief.
3.2 Initiatiefnemer zal Windpark DGD B.V., in ieder geval binnen drie maanden na de
Uitvoeringsperiode, inzage geven in de gespecificeerde kosten die gemaakt zijn en zullen
worden bij (uitvoering van) het IN-Initiatief.
Artikel 4 Contactpersonen
Voor alle zaken aangaande de uitvoering van het IN-Initiatief en deze overeenkomst zullen
de volgende personen optreden als contactpersonen van Partijen:
- [naam/functie/contactgegevens Windpark DGD B.V.]
- [naam/functie/contactgegevens Initiatiefnemer]
Iedere Partij kan voor zich een andere contactpersoon aanwijzen, in welk geval deze Partij
de andere Partij hiervan tijdig informeert.
Artikel 5 Fondsreglement
Op deze overeenkomst is het Fondsreglement toepasselijk. Initiatiefnemer verklaart dat
(uitvoering van) het IN-Initiatief voldoet en zal blijven voldoen aan de voorwaarden zoals
omschreven in het Fondsreglement.
Artikel 6 Initiatiefnemer schendt verplichtingen
Als Initiatiefnemer in strijd heeft gehandeld of handelt met het Fondsreglement of met deze
overeenkomst, hoeft Windpark DGD B.V. geen (verdere) financiële ondersteuning te
verlenen aan de Initiatiefnemer voor het IN-Initiatief en kan Windpark DGD B.V. vorderen
dat Initiatiefnemer de ontvangen financiële ondersteuning terugbetaalt welke vordering
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Initiatiefnemer dan inwilligt. Dit onverminderd de rechten die Windpark DGD B.V. heeft op
grond van de wet.
Artikel 7 Aansprakelijkheid
Windpark DGD B.V. is niet aansprakelijk voor enigerlei schade als gevolg van (het indienen
van) een Aanvraag, (de uitvoering van) het IN-Initiatief of het gebruik, behoud of onderhoud
van (een resultaat van) het IN-Initiatief, tenzij Windpark DGD B.V. deze schade opzettelijk en
zonder rechtvaardige reden heeft veroorzaakt.
Artikel 8 Publiciteit
Beoogd is dat Windpark DGD B.V. ook in te toekomst kan blijven melden welke
Initiatiefnemer en welk Initiatief welke financiële ondersteuning heeft ontvangen. Het INInitiatief en de toekenning van de financiële ondersteuning hiervoor mag hiertoe door
Windpark DGD B.V. voor publicitaire doeleinden worden ingezet, zonder hiervoor een
(aparte) vergoeding verschuldigd te zijn. Initiatiefnemer verleent hierbij toestemming aan
Windpark DGD B.V. voor dit gebruik, inclusief de vermelding van zijn/haar naam in relatie tot
het IN-Initiatief. Dit artikel blijft voor onbepaalde tijde gelden, ook na het eindigen of
beëindigen van deze overeenkomst.
Artikel 9 Duur van de overeenkomst
8.1 Deze overeenkomst treedt in werking op de Aanvangsdatum, en eindigt 3 jaar na de
Aanvangsdatum. Als Initiatiefnemer ontvangen financiële ondersteuning moet terugbetalen
op grond van (tekortschieten in) deze overeenkomst, zal (zullen) de betreffende
verbintenis(sen) van kracht blijven totdat deze geheel is terugbetaald.
8.2 Deze overeenkomst kan tussentijds uitsluitend worden opgezegd door een Partij als:
a.) de andere Partij zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst niet nakomt
en, voor zover nakoming nog mogelijk is, deze Partij deze verplichtingen niet alsnog
nakomt binnen een bij aanmaning gestelde redelijke termijn voor nakoming,
b.) de andere Partij in staat van faillissement komt te verkeren of het eigen faillissement
aanvraagt, indien aan de andere Partij surséance van betaling wordt verleend of,
uitsluitend ten aanzien van een Initiatiefnemer die een natuurlijk persoon is, indien de
andere Partij (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld.
Artikel 10 Toepasselijk recht en geschillen
1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen (die voortvloeien) uit of samenhangend met deze overeenkomst kunnen
worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem. Partijen proberen bij een geschil in
goed onderling overleg hiervoor een oplossing te bereiken.
Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend.
Initiatiefnemer

Windpark DGD B.V.

Windpark DGD B.V.

_____________________
Naam:

_____________________
Naam:

_____________________
Naam:
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Datum:

Datum:

Datum:
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