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WIJZIGINGSOVEREENKOMST 
SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 

inzake versterking Waaldijk – Dijkvak 10a – Vuren en herontwikkeling Heuffterrein 
 
 

 

 
Gemeente West Betuwe  Klop Beheer BV   Waterschap Rivierenland  Provincie Gelderland  

 
 
 
Komen overeen de volgende artikelen (uit de SOK ondertekend d.d. 24-04-2020, te Nijmegen) 
 
 
Artikel 2 Procedure Bestemmingsplannen  
6. De Gemeente zal zich inspannen om haar ontwerpbestemmingsplan uiterlijk 1 augustus 2020, in 
ieder geval vóór de schoolvakanties, ter inzage te leggen en de procedure aldus te geleiden dat deze 
uiterlijk in december 2020 ter vaststelling aan de gemeenteraad is voorgelegd.    
 
Artikel 10 Duur en einde van de samenwerkingsovereenkomst 
1. Deze samenwerkingsovereenkomst treedt in werking op de dag waarop deze door Partijen is 
ondertekend en betreft een overeenkomst voor bepaalde tijd, namelijk voor de duur van de 
samenwerkingsfase. Onder samenwerkingsfase wordt in deze overeenkomst verstaan: de periode tot 
totstandkoming van de Realisatieovereenkomst, ten behoeve van realisatie van het volledige 
Inrichtingsplan, uiterlijk 31-12-2020.  
 
 
TE VERVANGEN DOOR 
 
 
Artikel 2 Procedure Bestemmingsplannen  
6. De Gemeente zal zich inspannen om haar ontwerpbestemmingsplan tijdig ter inzage te leggen en 
de procedure aldus te geleiden dat deze uiterlijk in december 2021 ter vaststelling aan de 
gemeenteraad is voorgelegd.    
 
Artikel 10 Duur en einde van de samenwerkingsovereenkomst 
1. Deze samenwerkingsovereenkomst treedt in werking op de dag waarop deze door Partijen is 
ondertekend en betreft een overeenkomst voor bepaalde tijd, namelijk voor de duur van de 
samenwerkingsfase. Onder samenwerkingsfase wordt in deze overeenkomst verstaan: de periode tot 
het moment waarop het bestemmingsplan Heuffterrein, in lijn met artikel 2.6, uiterlijk in december 
2021 ter vaststelling aan de gemeenteraad is voorgelegd, met dien verstande dat uiterlijk 21-02-2021 
de Realisatieovereenkomst, ten behoeve van realisatie van het volledige Inrichtingsplan, is gesloten.  
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ALDUS OPGEMAAKT EN IN VIERVOUD ONDERTEKEND 
 
te ..................................     d.d...................................... 
 
 
Gemeente West Betuwe,  
vertegenwoordigd door de wethouder  
 
 
mw. S. Klein                ................................................ 
                        (handtekening) 
 
Klop Beheer BV,  
vertegenwoordigd door haar directeur 
 
 
De heer M.C. Klop               ................................................ 
                        (handtekening) 
 
Waterschap Rivierenland,  
vertegenwoordigd door de Heemraad 
 
 
Mevrouw drs. H. Roorda             ................................................ 
                        (handtekening) 
Provincie Gelderland,  
vertegenwoordigd door de Gedeputeerde, 
 
 
De heer Van ‘t Hoog              ................................................ 
                        (handtekening) 


