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BETREFFENDE

OVEREENKOMST
SCHELDEGEBONDEN
RUIMTELIJKE
IN WETTEREN

PROJECTEN

Tussen:
l.de gemeente WETTEREN,
vertegenwoordigd door haar College van Burgemeester en Schepenen, Gemeentehuis,
Markt 1 te 9230 Wetteren, voor wie optreden de heer Ajam Pardaen burgemeester, en de
heer JefBracke, secretans,
hieronder genoemd "Gemeente"
2. Waterwegen en Zeekanaal NV,
publiekrechtelijk vonngegeven extern verzelfstandigd agentschap, naamloze
vennootschap van publiek recht, met maatschappelijke zetel Oostdijk IlO te 2830
Willebroek, Ingeschreven In het rechtspersonenregtster van Mechelen onder het nummer
0254.028.251 en BTW plrchtrg onder het nummer BE 254 028 251,
vertegenwoordigd door de heer A Abstllis, voorzitter van de Raad van Bestuur, en de
heer If Leo Clmckers, gedelegeerd bestuurder)
luet onder genoemd "W &Z"
3. Hct IGS-SLP,
vertegenwoordigd door ZIJn Raad van Bestuur, "kasteel van Brasschaet", Gemeentepark 5,
bus 2 te 2930 Brasschaat, voor wie optreedt de heer Jo Casaer voorzitter
hieronder genoemd "ICS"

Gelet op het decreet van 4 mei 1994 betreffende het pubhekrechtelijk vormgegeven extern
verzelfstandigde agentschap Waterwegen en Zeekanaal, naamloze vennootschap van publiek
recht, zoals gewijzigd,
Gelet op het Besluit van de Vlaamse regenng van 4 JUI1l 2004 houdende de ornschnjvmg van
de temtanale bevoegdheid van W&2,
Gelet op het feit dat 111 het gemeentelijk ruunteiijk structuurplan van de gemeente Wetteren,
goedgekeurd door de munster op 22 augustus 2000, een ruimtelijke visie ISUitgewerkt voor
het herwaaideten van de Schelde 111 het stedelijk gebied, en dat op basis van deze VISJC de
gemeente de Schelde terug wenst op te nemen 111 het stedelijk gebctn en en el een volwaardig
stadselement wil van maken;
Overwegende dat de gemeente ham voom ekkcrsrolm het totaalproject. bestaande Uit
deelprojecten, ten volle wenst Uit te oefenen,
Overwegende dat de gemeente [Id IS van het IGS-SLP,
Overwegende dat hel rGS-SLP een mtergemeentehjk samen wel ktngsvct band
de realisatie van een landschapspark rond de Zeeschelde,
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met als doel

••

Overwegende dat het vootopgestelde doel van het totaalproject, namelijk het stimuleren van
het multifunctioneel gebruik van de 'Schelde', overeenstemt met de missie van W&Z die
tevens de economische functie van de waterweg in het project wenst te accentueren,
Overwegende dat 10 het kader van de ontwikkeling van het totaalproject een aanta! opues
genomen worden zoals de hennnchnng van de rechteroever, de herwaardertng van de Aard,
de verfraaung van de Imkeroever en het vernieuwen van de voetgangersbrug, die rechtsreeks
verband houden met de maatschappehjke rol van W&2 als waterwegbeheerder;
Overwegende dat door deze opties de bestaande laad- en loskade op de actuele locatie zal
verdwijnen, terwijl er een noodzaak IS tot het behoud van watergebonden infrastructuur in
Wetteren, zodat het wegvallen van de hurdtge kaarfunctie zal dienen gecompenseerd te
worden met een nieuwe kamplateau op een watergebonden locatie te Wetteren,
Overwegende dat voor de uitwerkrug en voor de verdere ontwikkeling van het totaal project
een samenwerking tussen alle betrokken maatschappelijke actoren noodzakelijk IS waardoor
de verschillende belangen van veiligheid, recreatie, milieu en van eccnormsche aard in acht
kunnen genomen worden,
Overwegende de beshssmg van het Bekkenbestuur van de Beneden-Zecsehelde van 31 mam t
20 10m verband met de ontwtkkelmg van de Boven-Zeeschelde tussen Gentbrugge en Melle,
Overwegencle dat Waterwegen en Zeekanaal NV als waterwegbeheerder de infrastructuur 111
haar beheer heeft en dat het vooropgestelde doel tot het stuuuleren van het multifunctioneel
gebruik van de Schelde ook de economische functie van de waterweg moet 111 acht nemen,
Overwegende dat de Vlaamse OVCI held voor het goederenvervoer wil zorgen voor een
opnmahsatte en een betete benutting van de infrastructuur en de ontsluiting van het
hmterland, en hiervoor wenst m te zetten op een verbeterde bercrkbaarhcrd Vla de waterweg,
Overwegende dat de Vlaamse overheid hiertoe wenst in te zetten op het mvesteien m laad- en
losmfrastructuur en op samenwerkingsverbanden tussen de waterwegbeheerder en de
mvcsteciders,
Overwegende dat de Vlaamse overheid verder wenst te mvesteieu In de duurzame bevethgmg
tegen overstrommgen door de tutvocnng van het Srgmaplan, ill goed overleg met de
betrokken lokale besturen, bijvoorbeeld vla hun samenwerkingsverband Scheldelandschapspark;
Overwegende dat de voorliggende overeenkomst dan ook een hechte en juridisch verankerde
samen wel king tussen voornoemde partijen beoogt door het concretiseren van de
ontwikkelingen langs de Schelde III Wetteren.

IS OVEREENGEKOMEN

WAT VOLGT
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HOOFDSTUK I
ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel t. Begripsbepalingen
Voor de toepassing van deze overeenkomst,
wordt verstaan onder.

mbegtepen de mterpretaüe van haar aanhef,

projectgebied onder projectgebied wordt de hele Scheldeoever verstaan op Wetters
grondgebied, inclusief de gebieden en infrastructuren die redehjkerwrjze tot de
invloedsfeer of het bemvloedmgsgebred van de Schelde kunnen worden beschouwd,
als daar ZIJn Uiterwaarden, zijnvieren en/of zijbeken. bruggen, brughoofden,
giondhcharnen, hellingbanen en nappen..
2

Deelprojecten bmnen het projectgebred worden, Illet lumtauef volgende
deelprojecten onderscheiden
2.1. DeelproJect" Wetteren aan de Schelde" dit deelproject omvat de percelen
gelegen langsheen de Imker en rechter Scheldeoever tussen de Voetgangersbrug
en de Scheldedreef. Dit IS het gebled waar het raakvlak tussen de Schelde en de
gemeentekern van Wetteren het grootst IS. Aard, Scheldekaal en Marktdreef
maken ook deel Uit van dit deelproject Het projectgebied wordt mdicatref
afgebakend 111 bijlage 1
2 2 Deelproject "Scheldekaai"· De logistieke functte vall het laad-en losplatform aan
de Aard IS grotendeels teloorgegaan. De functie dient op een andere, meel
geschikte locatie verder uitgebouwd te worden Voorlopig komen dne
zoeklocaties In aanmerking voor verder onderzoek De mogelijke localles zijn
aangeduid op een plan dat als bijlage 2 IS toegevoegd (efr ook bijlage 111 het
ontwerp van emdnota Vooronderzoek Herzierung Gemcentchjk RUimtelijk
Structuurplan versie november 20 I0)
2.3 Deelproject "Bastenakkers'' Valleigebied gelegen op de Imkeroever van de
Schelde ten zurden van de kern van Wettelen -ten-Ede tot een gedeelte op
grondgebied van de gemeente Destelbergen. Dit gebied werd In het kader van het
geactualiseerd SIgmaplan aangeduid als een aan te leggen gecontroleerd
overstrorrungsgebted Waarvan de werken niet later dan 20 IS dienen te starten
Mede \J1 het kader van deze aandurding en de geherformuleerde actie A I 3 2 b Uil
het bekkenbeheerplan van het Beneden-Zeescheldebekken zal Waterwegen en
Zeekanaal 111 de loop van 2011 starten met het opmaken van het ontwerp van het
gebied Bastenakkers,. \-let projectgebred wordt mdrcauef afgebakend III bijlage 3
24 Deelproject "Ham": De oude Schelde-arm aan de luikeroever van de Schelde met
een oppervlakte van 85 hectare die als volgt wordt begrensd
• III het noorden het industrteten ein Stookte en het woongebied West akker,
• ten zurden de Schelde,
• ten oosten het woongebied Ovet schelde,
• ten westen de Voordestraat tussen de Wetterensteenweg cn het
bemalingstation.
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Voor dit gebied zal eveneens onderzocht worden ofhet gebied - m combtnatre
met het aangrenzende gebied Bastenakkers - geheel of gedeeltelijk kan worden
Ingeschakeld als overstrornmgsgebted
m het kader van het geactualiseerde
SIgmaplan waarbij mogelijk rekerung dient gehouden met het mnchten van een
beperkt deel voor getijdennatuur
Voor dit gebied IS de gemeente gestart met
de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk Uitvoeringsplan, waann
landschapsecologische
herstel, oppervlaktecaptatie
via waterbekkens t b v.
Omruchem, parkeergelegenheid
en vellig verkeer en een evenwichtige
rutmtehjke balans, de centrale döelstelhngen
zijn Het projectgebied wordt
mdicatref afgebakend In bijlage 4
25. Deelproject "Aanlegsteiger
pleziervaart"
naar de mogelijkheid en opportuniteit om
aanlegsteiger voor pleziervaart te voorzien

DIt deelproject omvat het onderzoek
111 het centrum van Wetteren een
;

2,6 Deelproject "Dijkwerken ZS-RO omgeving Scheldedreeftot
Schellebelle (wijk
Jabeke)":
Het betreft het realiseren van de waterkenng tot Sigmahoogte (+8,00rn
TA W), waarbij over een lengte van ongeveer 2,8 km dijkverhogmgsen
dijkverstevigmgswerken
dienen te worden UItgevoerd, In bepaalde zones van die
deelproject heeft het achterliggend gebied reeds een hoogte van 8 m TAW, doch
W&Z wenst, omwille van het veinujden van oustabrlttett aan de oevers
(ongecontroleer de erosie en/of verzakkmgen) en de inspecteer baarhetd van de
oevers, de waterkenng te vcrsterken en over het volledige tracé een drenstweg aan
te leggen

3

Srgma-mfrastructuur
111 het kader van het Sigmaplan
de aanpassing van de
waterkenng ter hoogte van Wettelen en m overeenstemrrung
met het opgelegde
Sigmaprofiel van de dijken;

4

Bevaarbaarheid
om het mulufuncttonecl
gebruik van de Schelde te stimuleren en de
economische functie van de waterweg te verbeteten worden bruggen met het oog op
de door vaart van gr otere schepen waar nodig verhoogd,

5

Partner elke partner, concessienemer.
ontwikkelaar,
studtcbureau,
architect, huurder
van al dan met watergebonden
acttvtterten en elke andere puruj <he een bednjfsvoenng
In het kader van of naar aanletding
van één of meerdere deelprojecten
wenst UIt te
bouwen,

6,

Partijen

de gemeente

Wetteren,

het IGS en W&Z

AI'tikel 2, Voorwerp en doel van de overeenkomst
Deze overeenkomst regelt de samenwerkmg en de vctbmterussen tussen de partijen met het
oog op de optimale ontwtkkchng van vel schillende projecten op het grondgebied van de
gemeente Wetteren, wam onder het Wetteren aan de Schelde-project
De overeenkomst beoogt de onderling afgestemde en kwaliteitsvolle ontwikkeling van het
totale project, de herwaardenng
van de economische functie van de waterweg, de creatie van
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maatschappelijke meerwaalde voor de omgeving, de herwaardenng van de Schelde
het verstedelijkt gebied als m de open ruimte.

lil

zowel

Artikel3. Juridisch statuut
Deze overeenkomst strekt partijen tot wet.
De bijlagen maken integraal deel urt van de overeenkomst

HOOFDSTUK"
ALGEMENE ONTWIKKELINGSPRINCIPES
Artikel4. Randvoorwaarden

2

3
4
5
6

7.
8

9

10

Il

De ontwrkkelmg van de verselullende gebieden zal gebeuren op basts van de door alle
partijen goedgekeurde plannen;
De ergendomsgrenzen van het openbaar dornein zullen III gezamenhjk overleg
vastgelegd worden Hiertoe wordt door W &Z een landmeter aangesteld die
ondersteund wordt door de gemeentelijke arcluvans,
De bestemmingen van de onderscheiden deelprojecten moeten op elkaar worden
afgestemd,
De ontwikkeling gebeurt op baSISvan de toepasselijke stedenbouwkundige bepalingen
en nonnen,
De ontwikkeling gebeurt III overeenstemrrung met de algemene afspraken opgenomen
Hl het geldend gemeentelijk ruimtelijk structuurplan 2000,
Het element en symbool "water" moet III de ontwtkkelrng een meerwaarde betekenen,
daartoe dienen de opportuniteiten en meerwaarden geboden door de hgguig aan de
Schelde ten volle te worden aangewend,
Het wegvallen van de huidige functie van het kaaiplateau zal gecompenseerd worden
met een meuwe watergebonden locane;
De realisatie van het geactualtseerde SIgmaplan en de kwalitatieve mvullmg van het
project Bastenakkers, dient te gebeuren op een maatschappelijk gedragen maruer,
waarbij tevens zal worden onderzocht om een gedeelte als ontpolderd gebied 111 te
lichten, III het kader van het project "cntwtkkehng van de Boven-Zeeschelde tussen
Gentbrugge en Wetteren" rekerung houdend met de geherformuleerde actie A I 32 b
uit hel bekkenbeheerplan van het Beneden-Zeescheldebekken,
Het project "De Ham" op de linkeroever probeert optimaal de functionele en
recreatieve eisen zoals geformuleerd m het gemeentelijk ruuntehjk structuurplan en
doorvertaaid U1 de studie 'Eindrapport Ruuntehjke Ontwtkkelmgsvtsie voor De Ham,'
(VLM, 2009) te koppelen aan de veihgheidsveretsten die III het geactuahseerde
SIgmaplan zijn gcdefirueerd
In het kader van het project "Aanlegsteiger pleziervaart" zal dooi W&Z de
mogelijkheid Walden onderzocht om tel hoogte van het centrum van Wetteren een
aanlegsteiger voor pleziervaart langs de Zeeschelde te voorzien
De uitvoering van het deelproject "Dijkwerken ZS-RO omgeving Scheldedreeftot
Schellebelle (wijk Jabeke)" zal zo spoedig mogelijk worden doorgevoerd, rekenrug
houdende met de technische stabrlüeitsvereisten enerzijds en de nog te doorlopen
piocedur es ten behoeve van de 1 ealrsaue ander Zijd')
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ArtikelS. Ontwikkelingsstramien

voo.- "Vetteren aan de Schelde

10 Na ondertekening van voorliggende overeenkomst zullen de partijen opdracht geven lol het
uitvoeren van een financrele haalbaarheidsstudie met betrekking tot de verselullende
deelprojecten, verder bepaald lt1 artikel Il
2° De deelprojecten zullen ontwikkeld worden samen met één of meer In onderling overleg te
selecteren partners en m die male waann de cine betrokken partijen uit de voorliggende
overeenkomst mvesteren in het desbetreffende deelproject
3° Onder voorbehoud van de toekenning van de nodige middelen aan W&Z door de bevoegde
minister, verbindt W&Z zrch ertoe om cie voorziene Stgma-tnfrastructuur en bqkomende
watergebonden investeringen UIt te voeren. ingeval de nodige middelen ruet of slechts
gedeeltelijk aan W&Z worden toegekend, zullen partijen beslissen over de verdele uttvoenng
van de voorliggende overeenkomst Het met bekomen van de vereiste middelen IS een reden
vreemd aan W&Z en kan geen aanleiduig geven tot schadevergoeding.
4° Onder voorbehoud van de toekenrung van de nodige middelen door de gemeenteraad,
verbindt de gemeente zich ertoe de voorziene afspraken zoals bepaald m deze
samenwerkingsovereenkomst, Uit te voeren Ingeval de nodige middelen ruet of slechts
gedeeltelijk door de gemeente worden toegekend, zullen partijen beslissen over de verdere
uttvoenng van de voorliggende overeenkomst Het Illet bekomen van de vereiste rmddelen en
kan geen aanletding geven tot schadevergoeding
5° De gemeente vel bindt Zich Cl toe 0111 als compensatie voor het herbes temmen van het
bestaande los- en laadplatform een rucuw watergebonden mdustneterrem te zoeken,
sn oomopwaarts gelegen In de buur t van de Kwatrechtsesteenweg om een betere
toegankehjkherd naar R4 en E40 mogelijk te maken Zie hiervoor het III bijlage 2
toegevoegde plan
Tevens wordt hiervoor verwezen naar het uitgevoerde vooronderzoek voor het gemeentelijk
numtchjk structuurplan
6° De gemeente zal mdten nodig de procedures opstarten en voelen om de nnmtehjke
bestemming van het gekozen lenC111 tot watergebonden mdustneterrem mogelijk te maken
7° De gemeente zal in uitvocnng van een latei op te maken overeenkomst al het nodige doen
om een vlotte ontsluitmg van het gekozen ten cm mogelijk te maken Zo zal cic gemeente
ondermeer njdrg adviezen verlenen waar nodig, vergunningen afleveren, e d m. alsook de
mvcstcnngen lil eventuele aanpassingen van de gemeentelijke wegerus nodig voor de vlotte
ontshntmg van het nieuwe watergebonden industnctcrrcm binnen een redelijke terrrujn
uitvoeren

HOOFDSTUK

III

INBRENG EN INVESTERINGIi:N
AI tikcl 6 . Inbreng en invcstcnngcn door de gemeente
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De gemeente verbindt er zich toe om, onder voorbehoud van de toekenmug van de nodige
rruddeien aan de gemeente door de gemeenteraad, voor wat tot de gemeentelijke eigendom
behoort, de nodige Investeringen op haar rekening te nemen
Voor het deelproject Wetteren aan de Schelde zal de gemeente ondermeer de volgende
mvestenngcn voor haar rekening te nemen
•
•

De heraanleg van de Scheldekaai. de Aard, de Jan CooppaJaard en de Scheldedreef ;
Een passende bijdrage In de uttvoenngskost van de voetgangersbrug, indien deze
UItvoeringskost srgmficant verhoogd zou worden door de gecreeerde meerwaarde brj
de bouw van de meuwe voetgangersbrug om te komen tot een gemtegreerde
kwahtensaanpak

Voor het deelproject Scheldekaal verbindt de gemeente zich ertoe 0111 als compensatie voor
het herbestemmen van het bestaande los-laadplatfonn een meuw watergebonden
mdustneterrem te zoeken, stroomopwaarts gelegen in de buurt van de Kwatrechtsteenweg om
een betere toegankelijkheid naar R4 en E4Q mogelijk te maken, en htertoe de nodige
procedures op te starten om de numtehjke bestemmmg van het gekozen terrem tot
watergebonden industneterrem mogehjk te maken. De gemeente za! al het nodige doen om
een vlotte ontslumng van de tueuwe Scheldekam mogelijk te maken en de investeringen JO
eventuele aanpassingen van de gemeentelijke wegenis nodig VOOI de vlotte ontsluiting van het
nieuwe watergebonden mdustneterrein binnen een redelijke tcrrmjn UItvoeren

Voor leder deelproject zal een afzonderlijke samenwerkingsovereenkomst

opgemaakt worden

ArtiJ...eI7. Inbreng en investeringen door \V&Z
Onder voorbehoud van de toekenning van de nodige middelen dan W&Z door de bevoegde
munster, verbindt W&Z zich ertoe om, naast de reeds voorziene Srgma-mfrasuuctuur, de
nodige bijkomende watergebonden investeringen Uit te voelen
Concreet verbindt W&Z er zich toe om de volgende watergebonden tnvestermgen voor haar
rekening te nemen,
•

•

•

Het ophogen en renoveren van de bestaande kaaimuur tot de vererste SIgmahoogte
(+8,OOrn TAW) en de aansluitende welken ten behoeve van de creane van het
Wetteren aan de Schelde-project (aanleg van het verhoogd jaagpad) , waarbij de
nieuwe, verhoogde waterkenngsmuur steeds bereikbaar moet blijven VOOI de nodige
mspccne en onderhoudswerken;
De bouw van een rueuwe, verhoogde voetgangersbrug
waarbij de locatie en hoogte
van deze nieuwe voetgangersbrug wordt afgestemd op
o cie (lil urtvoenng zijnde) studie !TI b t de bevordcnng van de bevaarbaarheid
voor de binnenvaart 111 de Boven-Zeeschelde enerzijds ,
o de mtegrane 111 het (lil opmaak zijnde) ontwerp voor hel deelproject Wetteren
aan de Schelde anderzijds,
De bouw van een tueuwe kammuur opwaarts de huidige Scheldekaal 111 samenwet kmg
met een puvate partner volgens cie op da! ogenblik voorhanden zijnde
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De partijen verbinden zich ertoe om binnen een terrrujn van dne maanden na de
ondertekerung van deze overeenkomst een aanvang te nemen met de financtéle
haalbaarheidsstuche voor het deelproject Wetteren aan de Schelde.
In de verder af te sluiten overeenkomsten wordt telkens een eenduidige en heldere tinurig
vooropgesteld Indien deze ntrung door één van de partijen met kan worden gehaald, door
onder meer externe factoren of door het verschuiven van budgetten, dan zal door de partijen
onderzocht worden binnen welke tueuwe ummg de acties kunnen worden verder gezet,
waarbij de partijen maximaal meewerken aan oplossingen en trachten de vcrtraging tot een
rrummum te beperken. De nieuwe urrung wordt bepaald door een afzondcrhjke mstannc.
genaamd de 'Stuurgroep (zie atukel 17)
Voor wat betreft deelproject "Scheldekaat" fungeert W&Z als trekkei en neemt cie gemeente
de nodige uuuatteven 0111 zoeklocaties mee te onderzoeken De modalucnen van het
deelproject worden vcrder verfijnd lil een afzonderlijke overeenkomst tussen W&Z en de
gemeente
Voor wal betreft deelproject "Bastenakkers" fungeert W&Z eveneens als trekker en staat de
gemeente W&Z bIJ waar kan en nodig en binnen haar bevoegdheden en mogelijkheden De
rnodahteiten van het dcelpr eject worden verder vel fijnd 111 een afzondcihjke over eenkomst
tussen W&Z en de gemeente
Voor wat betren deelproject "Ham" IS de gemeente Wetteren trekker en stemt W&Z haar
activiteiten en plannen armet de gemeente De modahteiten van het deelproject walden
verder verfijnd 111 een afzonderlijke overeenkomst tussen W&Z en de gemeente

Artikel IS. De pal tncr(s)
10 De partijen zullen lil overleg en overeenkornsug artrkel S punt 20 een rcgchng lietfen I v 111
de selectie en keuze van partnens) die zal (zullen) instaan voor de outwrkkehng van de
deelprojecten,
20 Uit de financiele hnalbaathcrdsstudte zal blijken op welke wijze de verdere ontwikkeling
bednjfseconormsch kan vel lopen Op basis van de conclusies van cie financrèle
haalbaarherdsstudte zullen de partijen beslissen over de precieze deelname van mogchjk Ie
betrekken partncus},
30 Met de pattncrts) tullen de partijen een mceiparujenovercenkornst afsluiten waanu de
specifieke modalucrtcn waar aan de pannel (s) mvulhng dienen te geven, WO] dell
overschreven
HOOFDSTUK V
BESLUITVORMING

Artikel 16. Bcsluitvorminu
De partijen vcrbinden er zich toe om 111 overleg bij redete fase van hel deelproject, het project
voor te bel elden ell op te volgen en meer specifiek

•

Opvolgen van de financrele haalbaarherdsstudte .

•

Voorbereiden van de pnnctprèle beshssutgen dre door de partijen dienen genomen .
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•

Opvolgen van sclccue van de partnens),

•

Opvolgen van de (opmaak van) de meerparüjenovereenkomst,

• Overleg plegen me! de partneifs) met betrekking tot de door de partner(s) voorgestelde
plannen;
• Overleg plegen met de partnetfs} met betrekking tot de door de partner(s) voorgestelde
terrembeheer,
•

Inspraak bij de uttwerkmg van het terreinenbeheer

Artikel 17. Stuurgroep
Voor de verdere begelciduig en de opvolgmg van deze overeenkomst, zowel uihoudehjk als
admtmstrauef zal een stuurgroep worden opgencht, bestaande Uit 2 vertegenwoordigers van
elk van de partijen.
Beshssmgen van de stuurgroep dienen m consensus te worden bereikt
De stuurgroep vergadert op regelmatige basis en rruurrnaal 2x per Jaar
De stuurgroep wordt voorgezeten door W&Z die tevens mstaat voor het opmaken van het
verslag en vom het opstellen van de agenda van de vergadenngen Ten emde rmsverstanden te
verrmjden komen partijen overeen dal de admimstratteve coordmane en opvolging UItgevoerd
zal worden dooi W&2
Partijen zijn akkoord dat Iedere partij kan beroep doen op een partner(s) zonder dat deze
partnerfs) betrokken partij IS brj deze samenwerkingsovereenkomst en de enn opgenomen
projecten
De gekozen partnerfs) werkt uitsluitend voor rckerung en In opdracht van de betrokken partij
zonder dat er UIt deze werking emge contractuele vcrpltchtmgen kunnen voortvloeren voor de
andere parujf en).
De partnctfs) handelt steeds conform het doel van deze sarnenwcrkmgsovereenkomst
Indien een partij een inbreuk door de partner(s) vaststelt, dan zal luj de andere parttjfen)
aangetekend verwittigen BIJ een vastgestelde mbicuk door de partner(s), kan (kunnen) de
andere parnjfen) de beemdtging van deze samenwerkrug met deze partnerfs) eisen BIJ het
met beëindigen van deze samenwel kmg op UItdrukkelijk verzoek van de partijen, zal het
geschil geregeld worden zoals voorzien lil artikel 21 van deze overeenkomst.
De betrokken partij blijft veranrwoordehjk voor de gekozen pannens) en vnjwaart de andere
partijen Ie allen tijde voor de daden van zIJn partnerfs) ll1 de uitvoermg van een actie 111 het
kader van deze samenwerkingsovereenkomst

Artikel 18. Beleid m.b.t. het project
De partijen verbmden er zich toe om bIJ de VOOI bel erdmg, de goedkeunng en de
tenurtvoerlegging van hun beleidsbeshsstngen dte verband houden met het totale project mets
te ondernemen dat de reahsatte van het deelproject III het gedrang zou kunnen brengen.
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Zo nodig wordt voorafgaandelijk overleg gepleegd omtrent de inhoud en de modaliteiten van
de te treffen beleidsbeslissingen van partijen

Artikel 19. Communicatie
De partijen komen overeen om elke communicatie naar derden (betrokken bedrijven,
bewoners, pers) toe betreffende het project gezamenlijk en na overleg te verrichten

HOOFDSTUK VI
SLOTBEPALINGEN
Artikcl20. Duurtijd overeenkomst
Deze overeenkomst treedt 111 werking op de dag waarop deze door de partijen is ondertekend
en wordt aangegaan voor onbepaalde duur en neemt m teder geval van rechtswege een emde
op hel ogenblik dat hel totale project IS gerealiseerd

Artikcl21. Opschortende voorwaarden
De voorliggende overeenkomst wordt gesloten onder de cumulatieve opschortende
voorwaarden van goedkeunng ervan door
l s de gemeenteraad van Wetteren,
20 de Raad van Bestuur van het IGS,
20 de Raad van Bestuur van W&Z

Artikel 22. Nietigheid van bedingen
Nietigheid ofongeldtgherd, op welke grond ook, van een afmeer van de bepalmgen van deze
overeenkomst, tast de geldrgherd van cie avenge bepalingen Illet aan, tenzij wanneer daardoor
de esscnnele afspraken tussen partijen III het gedrang komen Wanneer dn laatste het geval
zou zijn, knopen partijen onnuddclhjk onderhandelingen aan ten emde de samenwerking
voort te zetten

Artikel 23. Schorsing of vernietiging
P8i11JenZien wederzijds af van elke vordering gegrond op een mogelijke schorsing of
vcrructigtng door de bevoegde toezichthoudende overheid ol jurtsdicnonelc mstanues van de
bcshsstngen één hunner tot sluumg of goedkeunng van deze overeenkomst
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LIJST VAN BIJLAGEN
plan met
2. plan met
3 situering
4 srtuenng

uidtcatreve
aandurding
deelproject
deelproject

aandurding van het projectgebied "Wetteren aan de Schelde" ,
mogelijke locaties voor rueuwe 105- en laadkade,
"Bastenakkers";
"Ham"

Opgemaakt te Willebroek op 4 oktober 2011 en goedgekeurd door de gemeenteraad van 6
oktober 20 Il, lil dne cngmele exemplaren, waal van elke partij verklaart er één te hebben
ontvangen

~,,~~
~4

Voor het IGS

Voorde gemeentewetterent~~

JefBracke
Gemeentesecretans

~

Ja Caseer
vooizrttcr

En~
Alain Paidaen
Burgemeest

Voor W&Z
~

Albert Absrlhs
Voorzitter vld Raad van Bestuur

Gedeleg'eêrU bestuurder
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BIJLAGE 2·

MOGELIJKE LOCATIES NIEUWE SCHELDEKAAI

• figuur-17:-
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BIJLAGE 3, SITUERING DEELPROIECT BASTENAKKERS
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BIJLAGE 4:

SITUERING DEELPROJECT HAM
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