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Overeenkomst Aanjaagfonds Achterhoek (Landelijk Ontwikkelfonds) 
 

De ondergetekenden: 

 

1. De Gemeente Oude IJsselstreek, gevestigd te Genderingen, kantoorhoudende 

Postbus 42, 7080 AA Genderingen, ten dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door 

…. ter uitvoering van het door het college van burgemeester en wethouders op … 

genomen besluit, hierna te noemen: “de Gemeente Oude IJsselstreek”;  

 

2. De Gemeente …, gevestigd te …, kantoorhoudende …, te dezen rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door … ter uitvoering van het door het college van burgemeester 

en wethouders op … genomen besluit, hierna te noemen: … 

 

3. De Gemeente …, gevestigd te …, kantoorhoudende …, te dezen rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door … ter uitvoering van het door het college van burgemeester 

en wethouders op … genomen besluit, hierna te noemen: … 

 

4. De Gemeente …, gevestigd te …, kantoorhoudende …, te dezen rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door … ter uitvoering van het door het college van burgemeester 

en wethouders op … genomen besluit, hierna te noemen: … 

 

5. De Gemeente Montferland, gevestigd te …, kantoorhoudende …, te dezen 

rechtsgeldig vertegenwoordigd door … ter uitvoering van het door het college van 

burgemeester en wethouders op … genomen besluit, hierna te noemen: “de 

uitvoerende gemeente”; 

 

Ondergetekenden 1 tot en met 5 hierna gezamenlijk te noemen: “partijen” 

 

In overweging nemende dat: 

 

- De partijen 1 tot en met 5 (in 2018) financiële middelen beschikbaar hebben gesteld 

voor de oprichting van een Achterhoeks Aanjaagfonds Duurzaamheid (hierna: 

Aanjaagfonds); 

- Het Aanjaagfonds als doelstelling heeft om de duurzaamheid te stimuleren;  

- Hiertoe lokale initiatieven financieel worden ondersteund die zich nog in de 

ontwikkelfase bevinden zoals zonneparken, windturbines, biovergistingsinstallaties 

en andere vormen van duurzame energieopwekking; 

- Gaandeweg is geconstateerd dat oprichting van een aparte entiteit zoals eerder de 

bedoeling was op dit moment niet opportuun is; 

- Het daarom beter is om aan te sluiten bij het Landelijk Ontwikkelfonds; 

- Het Landelijk Ontwikkelfonds is ondergebracht bij de Coöperatie Energie Samen U.A. 

en het Nationaal Groenfonds (Stichting Groenfonds); 

- In het kader van de deelname aan het Landelijk Ontwikkelfonds er verschillende 

werkzaamheden moeten worden verricht waarover afspraken moeten worden 

gemaakt; 

 

verklaren in dat verband overeen te komen als volgt:  

 

Artikel 1  Bijdrage aan en opzet van Landelijk Ontwikkelfonds 

1. De bijdrage aan het Landelijk Ontwikkelfonds bedraagt per partij € 250.000,--.  
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2. De bijdrage van partijen aan het Landelijk Ontwikkelfonds vindt plaats door 

subsidieverstrekking van de betreffende partijen aan dit fonds door tussenkomst van 

de gemeente Montferland. 

3. Het Landelijk Ontwikkelfonds verstrekt de van partijen verkregen subsidie aan 

degenen die conform haar richtlijnen daarvoor in aanmerking komen. Daarnaast 

verkrijgt het Landelijk Ontwikkelfonds een bijdrage van de Rijksoverheid welke ook 

beschikbaar wordt gesteld.  

 

Artikel 2  Uitvoerende gemeente 

1. De uitvoerende gemeente met betrekking tot het Landelijk Ontwikkelfonds is, 

namens de andere partijen, de gemeente Montferland.  

2. In onderling overleg en na instemming van alle partijen, kunnen partijen besluiten 

dat een andere gemeente dan de gemeente Montferland de uitvoerende gemeente 

wordt.  

3. De werkzaamheden die door de gemeente Montferland in dit verband onder andere 

worden verricht zijn het:  

a. afhandelen van de afzonderlijke besluiten van partijen met betrekking tot 

de subsidieverstrekking aan het Landelijk Ontwikkelfonds zoals het 

opstellen van de betreffende subsidiebeschikking; 

b. afstemmen van het subsidieverzoek van het Landelijk Ontwikkelfonds en de 

concept subsidiebeschikking met de andere deelnemende Achterhoekse 

gemeenten; 

c. zijn van aanspreekpunt voor het Landelijk Ontwikkelfonds met betrekking 

tot de operationele uitvoering in de meest ruime zin van het woord hetgeen 

bijvoorbeeld inhoudt deelname aan werkgroepen van het betreffende fonds;  

d. zijn van aanspreekpunt voor het Landelijk Ontwikkelfonds Energie Samen 

met betrekking tot de verantwoording van/over de periodieke rapportages 

en evaluatiemomenten. 

4. De gemeente Montferland is gehouden de andere partijen te informeren over de 

werkzaamheden die zij verricht als bedoeld in het derde lid. De manier waarop dit 

gebeurt, wordt bepaald door de gemeente Montferland in overleg met de andere 

partijen.  

4. Partijen, niet zijnde de gemeente Montferland, zijn gehouden om al hetgeen te doen 

wat nodig is om het goed uitoefenen van de taken van de gemeente Montferland 

mogelijk te maken.  

5. De gemeente Montferland spant zich in om de in het derde lid genoemde 

werkzaamheden zo goed mogelijk te verrichten.  

 

Artikel 3  Overleg  

1. Partijen voeren ieder jaar op initiatief van de gemeente Montferland overleg over hun 

deelname aan het Landelijk Ontwikkelfonds.  

2. De (inhoudelijke) wijze waarop dit overleg plaatsvindt alsmede de frequentie hiervan 

staat ter beoordeling van partijen. 

3. Tijdens het in het eerste lid genoemde overleg komt, indien noodzakelijk, het 

functioneren van de gemeente Montferland als uitvoerende gemeente aan de orde.  
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Artikel 4  Vergoeding en aansprakelijkheid 

1. De gemeente Montferland ontvangt van de overige partijen geen vergoeding voor de 

door haar verrichte werkzaamheden als bedoeld in artikel 2.  

2. De gemeente Montferland is niet aansprakelijk voor de schade ontstaan door de 

werkzaamheden als bedoeld in artikel 2. Dit lijdt uitzonderling indien sprake is van 

opzet dan wel bewuste roekeloesheid aan de zijde van de gemeente Montferland.  

 

Artikel 5  Duur van de overeenkomst 

Deze overeenkomst wordt voor onbepaalde tijd aangegaan.  

 

Artikel 6  Opzegtermijn 

1. Ieder der partijen is gerechtigd deze overeenkomst op te zeggen met inachtneming 

van een opzegtermijn van zes maanden. De opzegging dient te geschieden middels 

een aangetekend schrijven.  

2. De opzeggende partij is niet gehouden de eventuele kosten dan wel schade die de 

andere partij heeft ten gevolge van de opzegging, te vergoeden.  

 

Artikel 7  Rechten en verplichtingen 

Partijen verplichten zich 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 wederparij.  

 

Artikel 8  Onvoorziene omstandigheden 

In geval van onvoorziene omstandigheden zullen partijen zo spoedig mogelijk met 

elkaar in overleg treden om te bezien of er mogelijkheden zijn om de doelstelling van 

de overeenkomst alsnog te bereiken op een wijze die recht doen aan de bedoeling van 

alle partijen.  

 

Artikel 9  Wijziging van de overeenkomst 

1. Wijziging van deze overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk worden 

overeengekomen en niet eerder dan nadat alle partijen hiermee instemmen.  

2. Mondelinge mededelingen, toezeggingen, kennisgevingen of afspraken hebben 

derhalve geen rechtskracht, tenzij zij overeenkomstig het bepaalde in het eerste lid 

schriftelijk zijn bevestigd door een daartoe bevoegde persoon.  

 

Artikel 10  Toetreding andere gemeenten 

1. Iedere andere (Achterhoekse) gemeente kan deelnemen aan het Landelijk 

Ontwikkelfonds door toetreding tot deze overeenkomst. 

2. Over een toetreding als bedoeld in het eerste lid besluiten de alsdan aan deze 

overeenkomst deelnemende gemeenten. Dit besluit vereist unanimiteit.  

 

Artikel 11 Geschillen 

1. Alle geschillen die naar aanleiding van deze overeenkomst mochten ontstaan van 

welke aard en omvang dan ook, daaronder mede begrepen die welke slechts door 

één der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen worden voorgelegd aan de 

Rechtbank Gelderland, tenzij partijen ter zake van die geschillen arbitrage 

overeenkomen.  

2. Alvorens een aanvraag om arbitrage zoals bedoeld in het eerste lid in dienen, 

trachten partijen hun geschillen in goed onderling overleg tot een oplossing te 

brengen.  

3. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.  
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Artikel 12 Ondertekening  

Deze overeenkomst wordt in vijfvoud opgesteld en ondertekend, zodat bij ieder van de 

partijen een exemplaar berust.  

 

 

 

…………………………..    ………………………….. 

Gemeente Oude IJsselstreek   Gemeente … …  


