Samenwerkingsovereenkomst
Waterketen en ruimtelijke adaptatie
Werkeenheid Regio Nijmegen
De ondergetekenden


Gemeente Berg en Dal, zetelende aan Dorpsplein 1, 6562 AH Groesbeek, te dezen krachtens

volmacht

van

de

burgemeester

van

de

gemeente

Berg

en

Dal

–

vertegenwoordigd door mevrouw S. Fleuren, wethouder, handelend ter uitvoering van
het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. [..]


Gemeente Beuningen, zetelende aan Van Heemstraweg 46, 6641 AE Beuningen, te dezen - krachtens volmacht van de burgemeester van de gemeente Beuningen – vertegenwoordigd door de heer P. de Klein, wethouder, handelend ter uitvoering van het besluit
van het college van burgemeester en wethouders d.d. [..]



Gemeente Druten, zetelende aan Heuvel1, 6651 DA Druten, te dezen - krachtens volmacht van de burgemeester van de gemeente Druten – vertegenwoordigd door de heer
A. Springveld, wethouder, handelend ter uitvoering van het besluit van het college van
burgemeester en wethouders d.d. [..]



Gemeente Heumen, zetelende aan Kerkplein 1, 6581 AC Malden, te dezen - krachtens
volmacht van de burgemeester van de gemeente Heumen – vertegenwoordigd door de
heer R.J.M. Waas, wethouder, handelend ter uitvoering van het besluit van het college
van burgemeester en wethouders d.d. [..]



Gemeente Nijmegen, zetelende aan Mariënburg 30, 6511 PS Nijmegen, te dezen - krachtens volmacht van de burgemeester van de gemeente Nijmegen – vertegenwoordigd
door mevrouw H. Tiemens, wethouder, handelend ter uitvoering van het besluit van het
college van burgemeester en wethouders d.d. [..]



Gemeente West Maas en Waal, zetelende aan Dijkstraat 11 6658 AG Beneden-Leeuwen,
te dezen - krachtens volmacht van de burgemeester van de gemeente West Maas en
Waal – vertegenwoordigd door mevrouw J.E.M. Mol-Van de Camp, wethouder, handelend
ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. [..]



Gemeente Wijchen, zetelende aan Kasteellaan 27, 6602 DB Wijchen, te dezen - krachtens volmacht van de burgemeester van de gemeente Wijchen – vertegenwoordigd door
de heer P.L.J. Loermans, wethouder, handelend ter uitvoering van het besluit van het
college van burgemeester en wethouders d.d. [..]



Waterschap Rivierenland, zetelende aan De Blomboogerd 1 4003 BX Tiel, te dezen krachtens volmacht van de Dijkgraaf van het Waterschap Rivierenland – vertegenwoordigd door de heer M.H.M. Gremmen, waarnemend dijkgraaf, handelend ter uitvoering
van het besluit van het college van Dijkgraaf en heemraden d.d. [..]

Hierna te noemen ‘partijen’,
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Inleiding
Sinds het sluiten van het Bestuursakkoord Water werken de zes gemeenten van de regio
Nijmegen en het Waterschap Rivierenland samen in de Werkeenheid regio Nijmegen (WRN)
vanuit de overtuiging dat de doelmatigheid in de waterketen kan worden vergroot. Er zijn
stappen gemaakt naar een cultuur van het oplossen van vraagstukken op korte en lange
termijn onder gezamenlijke verantwoordelijkheid. De doelmatigheidswinst is behaald. En nog
steeds blijven de partijen streven naar effectief en doelmatig samenwerken.
In 2018 hebben Rijk, IPO, VNG en UvW een nieuw akkoord getekend. Ditmaal het Bestuursakkoord Klimaatadaptatie. De partijen hebben in dit akkoord afspraken gemaakt over een
gezamenlijke aanpak van de klimaatveranderingen. De partijen hebben daarnaast aangegeven dat de samenwerking zoals die in de waterketen verloopt, ook voor klimaatadaptatie kan
gaan werken.
Zeven gemeenten (regio Nijmegen en gemeente West Maas en Waal) en het waterschap willen hiervoor een samenwerkingsovereenkomst aangaan voor meerdere jaren, waarin naast
de waterketen, ook klimaatadaptatie ofwel ruimtelijke adaptatie een plaats krijgt. De provincie ondertekent de overeenkomst weliswaar niet, maar neemt wel actief deel aan de samenwerking.
Overwegende dat
1. In het Nationale Bestuursakkoord Water op 22 mei 2011 door Rijk, IPO, VNG, UvW en
Vewin afspraken zijn gemaakt over regionale samenwerking in de waterketen.
2. Gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Nijmegen en Wijchen en Waterschap Rivierenland in 2015 een onderlinge Samenwerkingsconvenant Afvalwaterketen
Werkeenheid Regio Nijmegen hebben ondertekend.
3. Gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Nijmegen en Wijchen in 2015 een
samenwerkingsovereenkomst hebben afgesloten met Waterschap Rivierenland in het kader van de Initiatieffase Klimaatbestendig Rijk van Nijmegen en Land van Maas & Waal.
4. Op 31 oktober 2018 aanvullende afspraken Bestuursakkoord Water 2018 (het Addendum) gemaakt zijn ten aanzien van de waterketen:
a.

De kansen van de informatiesamenleving;

b.

De risico’s van digitale dreigingen;

c.

Het verder professionaliseren van het waterbeheer;

d.

De implementatie van de Omgevingswet in het waterbeheer.

5. In de Bestuursovereenkomst Deltaprogramma op 16 december 2014 door Rijk, IPO, VNG
en UvW de voorstellen zijn onderschreven voor deltabeslissingen en voorkeursstrategieen zoals beschreven in het Deltaprogramma 2015.
6. In het Bestuursakkoord Klimaatadaptatie van 20 november 2018 door Rijk, IPO, VNG en
UvW afspraken zijn gemaakt over de gezamenlijke aanpak van ruimtelijke adaptatie;
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7. Partijen de samenwerking op het gebied van ruimtelijke adaptatie en waterketen gezamenlijk vorm willen geven onder de naam Werkeenheid Regio Nijmegen (WRN), zie bijlage 1 voor een organogram.
8. Gemeente West Maas en Waal voor wat betreft het onderdeel Ruimtelijke adaptatie wil
aansluiten bij de Werkeenheid Regio Nijmegen, maar voor wat betreft de regionale samenwerking in de waterketen bij het ‘Netwerk Waterketen regio Rivierenland’ (NWrR)
blijft aangesloten.
9. De Provincie Gelderland het belang onderschrijft van regionale samenwerking op het gebied van ruimtelijke adaptatie. Immers gevolgen van klimaatverandering zijn niet begrensd, maar vragen juist om grensoverschrijdende samenwerking. De provincie heeft
een breed taken- en bevoegdhedenpakket dat over de grenzen van individuele gemeenten en waterschappen heengaat. Vanuit dit bovenlokale belang faciliteert de provincie
deze samenwerking en legt daarbij de verbinding naar bevoegdheden op het gebied van
ruimtelijke ordening en waterbeheer en andere thema’s als wonen, natuur, recreatie, infrastructuur en erfgoed. Daarnaast heeft de provincie vanuit het Deltaplan ook een verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een klimaatbestendig en waterrobuust ingericht
Nederland. Vanuit deze overweging betuigt de provincie Gelderland haar adhesie aan de
samenwerking op het gebied van klimaatadaptatie in deze regio. Bestuurlijk en ambtelijk
neemt de provincie deel aan de stuur- en projectgroepoverleggen voor zover het thema
ruimtelijke adaptatie op de agenda staat. Voor de periode t/m 2020 zal zij zich inspannen om hiervoor incidenteel financiële middelen beschikbaar te stellen. Deze dienen ter
ondersteuning van het proces tot realisatie van ambitie 1 t/m 3 in het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie.
10. Partijen identieke doelstellingen nastreven ten aanzien van de waterketen:
a. Beperken van de kostenstijging;
b. Verbeteren van de kwaliteit van de taakuitoefening;
c.

Verminderen van de (personele) kwetsbaarheid.

11. Partijen identieke doelstellingen nastreven ten aanzien van de Ruimtelijke adaptatie:
a. Klimaatbestendig en waterrobuust inrichten van de omgeving is uiterlijk 2020 integraal onderdeel van beleid en handelen;
b. De omgeving is uiterlijk 2050 klimaatbestendig en waterrobuust ingericht.
12. Deze doelstellingen tevens de kwalitatieve beoordelingscriteria vormen voor het uitvoeren van opdrachten.
13. Partijen in 2017 een visie op de Waterketen hebben opgesteld en die (gaan) verwerken
in hun beleids-, strategische en operationele plannen om vervolgens aan te bieden ter
besluitvorming aan het eigen bestuur;
14. Ongeacht de samenwerking tussen partijen de wettelijke bevoegdheden van iedere partij
als gevolg van het sluiten van deze overeenkomst ongewijzigd blijven.
Verklaren overeen te zijn gekomen

20190201 bijlage 1 Samenwerkingsovereenkomst 1.0 def

Pagina 3 van 14

Artikel 1

Definities

In deze overeenkomst wordt verstaan onder:
a.

Waterketen: Het geheel aan voorzieningen ten behoeve van het winnen, produceren, distribueren en gebruiken van drinkwater en het inzamelen, transporteren en verwerken
(zuiveren) van afval- en hemelwater.

b.

Ruimtelijke adaptatie: Het proces waarbij de samenleving zich aanpast aan het actuele of

verwachte klimaat en de effecten daarvan, om de schade die gepaard kan gaan met klimaatverandering te beperken en de kansen die de klimaatverandering biedt te benutten.
c.

Klimaatbestendig: Zodanig ingericht dat de effecten van de klimaatverandering opgevan-

gen kunnen worden.
d.

Waterrobuust: Zodanig ingericht dat wateroverlast en –schaarste wordt voorkomen voor
nu en in de toekomst.

e.

Hittestress: Alle onbedoelde negatieve effecten op de gezondheid en de vitaliteit van de
flora en fauna én de mens door hitte-eilanden in stedelijk gebied als gevolg van extreem
en/of langdurig warm/heet weer (hittegolven).

f.

Verdroging: Alle onbedoelde negatieve effecten op de functies van de inrichting (Natuur,
landschap, bebouwing, etc.) door daling van de grondwaterstand als gevolg van verandering in de invloed van kwel en neerslag.

g.

Vernatting: Alle onbedoelde negatieve effecten op de functies van de inrichting (natuur,
landschap, bebouwing, etc.) door stijging van de grondwaterstand als gevolg van verandering in de invloed van kwel en neerslag.

h.

WRN: Werkeenheid Regio Nijmegen – regionale netwerkorganisatie van gemeenten Beuningen, Druten, Heumen, Berg en Dal, Nijmegen, Wijchen en Waterschap Rivierenland
voor de waterketen en voor de ruimtelijke adaptatie uitgebreid met de gemeente West
Maas en Waal en de provincie Gelderland (alleen ambtelijk).

i.

Samenwerkingsovereenkomst: Schriftelijke afspraak tussen partijen waarin is vastgelegd
wat partijen met en/of voor elkaar gaan doen of laten.

j.

Werkgroep: één of meerdere ambtelijke medewerkers uit de projectgroep die in opdracht
van de projectgroep een opdracht uitwerken of uitvoeren.

k.

Stakeholders: Persoon of organisatie die invloed ondervindt en/of uitoefent (positief
danwel negatief) op het doel van deze overeenkomst.

Artikel 2

Doel en reikwijdte

1. Doel van de samenwerkingsovereenkomst is om een organisatorisch kader te scheppen
voor het gezamenlijk uitvoeren van taken op het gebied van:
a.

waterketen;

b.

ruimtelijke adaptatie

2. Het gaat daarbij om lokale taken die bovenlokaal doelmatiger opgelost kunnen worden of
waarbij de bovenlokale aanpak een versnelling ter weeg brengt in het behalen van de
beoogde resultaten.
3. Onderstaande overzichten van als kansrijk beoordeelde opdrachten voor de samenwerking in de afvalwaterketen en ruimtelijke adaptatie van 'Werkeenheid Regio Nijmegen' is
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gebaseerd op de in 2018 vastgestelde bestuursakkoorden die genoemd staan in de
overwegingen lid 2 en lid 5 en 6. De volgorde in deze overzichten is geen prioriteitsvolgorde. De groepering van opdrachten is indicatief.

Opdrachten Waterketen
1

Kansen van de informatie
samenleving

Mogelijkheden tot gezamenlijk gegevensbeheer en
gebruik van data

2

Risico’s van digitale
dreigingen

Op welke terreinen lopen we risico en hoe kunnen we
dit verkleinen.

3

Verder professionaliseren van
het waterbeheer

Hoe kwetsbaar is ons personeelsbestand en welke
maatregelen kunnen we daarvoor nemen.

4

Implementatie van de Omgevingswet in het waterbeheer

Kunnen we een gezamenlijke input opstellen voor onze lokale omgevingsvisie en –plannen.

Bron: Addendum, Aanvullend bestuursakkoord Water, oktober 2018

Opdrachten Ruimtelijke adaptatie
1

Regionale en locale
stresstesten

Opstellen van:

2

Strategische agenda

Opstellen van een RAS (Regionale Adaptatie Strategie Rijk van Maas & Waal)

3

Uitvoeringsprogramma

Opstellen van een regionaal uitvoeringsprogramma
met investeringsagenda dat regionaal of lokaal
wordt uitgevoerd.

- Klimaateffectenatlas Rivierenland

Bron: Bestuursovereenkomst Deltaprogramma december 2014 en Bestuursakkoord Klimaatadaptatie,
november 2018

4. De overeenkomst regelt de samenwerking tussen de stuurgroep, de projectgroep en
werkgroepen.
5. Indien blijkt dat het gezamenlijk uitvoeren van voornoemde vraagstukken tot de beoogde doelstelling leidt, leggen partijen nadere afspraken over de samenwerking met elkaar
vast en leggen dit aan de afzonderlijke besturen ter besluitvorming voor.
6. Indien blijkt dat het gezamenlijk uitvoeren van voornoemde vraagstukken niet tot de beoogde doelstelling leidt, kunnen partijen deze taken zelfstandig uit voeren.
Artikel 3

Organisatie

1. De samenwerking is als volgt georganiseerd:
a. Een stuurgroep, bestaande uit de gemachtigde, vaste bestuursleden van iedere partij. De stuurgroep wijst uit haar midden een voorzitter aan. De stuurgroep kan
maximaal drie ‘bestuurlijke trekkers’ aanwijzen uit haar midden. De stuurgroep wordt
ondersteund door de nader door de stuurgroep aan te wijzen/stellen coördinator (zie
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lid c). De leden van de stuurgroep komen minstens één maal per jaar bijeen. De besluitvorming in de stuurgroep vindt plaats op basis van consensus. Tot de taken en
bevoegdheden van de stuurgroep behoren:
-

het optreden als bestuurlijke opdrachtgever van de projectgroepen;

-

het nemen van beslissingen in het kader van deze samenwerking en ter uitvoering van artikel 2;

-

het informeren van de afzonderlijke besturen van partijen en het voorleggen van
zo nodig de besluitvorming ter uitvoering van artikel 2;

-

het op eigen initiatief inbrengen van andere onderwerpen dan waterketen of
ruimtelijke adaptatie, maar wel gerelateerd hieraan, ter informatie of bespreking.

b. Een projectgroep, bestaande uit de aangewezen ambtelijke projectmedewerker(s)
van ieder der partijen. De projectgroep wijst uit haar midden een voorzitter aan, die
tevens de rol vervult van ‘ambtelijke trekker’ en gesprekspartner voor de coördinator. De leden van de projectgroep komen zo vaak als nodig bijeen. De besluitvorming in de projectgroep vindt plaats op basis van consensus. Tot de taken en bevoegdheden van een projectgroep behoren:
-

het optreden als ambtelijke opdrachtnemer van de stuurgroep en ambtelijk opdrachtgever van de individuele werkgroepen;

-

het opstellen van een meerjarenplan als er opdrachten zijn die besluitvorming
van de stuurgroep behoeven;

-

het rapporteren over deze opdrachten aan de stuurgroep via de coördinator. Ieder lid van de betreffende projectgroep informeert de eigen ambtelijke organisatie via het management;

-

het voorbereiden van de besluitvorming;

-

het formuleren van de projectopdrachten aan eventueel op te richten werkgroepen, incl. deelnemers, inzet van capaciteit, deskundigheid en budget en wie als
rechtspersoon optreedt;

-

het zorgen voor de afstemming tussen partijen en de individuele werkgroepen;

-

het bewaken van de voortgang en het budget;

-

het jaarlijks opstellen van een evaluatie ten aanzien van de gestelde doelen en
het doorlopen proces en het voorleggen daarvan via de coördinator aan de stuurgroep.

c.

Een coördinator, die samen met de ambtelijk trekker van de projectgroep de verbindende schakel vormt tussen stuurgroep en projectgroep. De coördinator wordt aangewezen/aangesteld door de stuurgroep op voorspraak van de projectgroep. Tot de
taken en verantwoordelijkheden van de coördinator behoren:
-

het ondersteunen van de stuurgroep als secretaris en adviseur;

-

het namens de voorzitter van de stuurgroep onderhouden van de contacten met
de projectgroep via de ambtelijke trekker en het zorgen voor de onderlinge afstemming in relatie tot de agendavorming;

-

het optreden als eerste contactpersoon namens de netwerkorganisatie (samenwerkingsregio) met externe partijen (rijk, provincie, stadsregio, andere samen-
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werkingsregio’s) voor zover deze partijen niet deelnemen aan een projectgroep
of plaatsnemen in een projectgroep als stakeholder.
De coördinator kan dezelfde persoon zijn als de voorzitter en/of de ambtelijke trekker
van de projectgroep. De coördinator is te allen tijde een procesverantwoordelijke en
nooit een inhoudelijk verantwoordelijke van een opdracht van de stuurgroep. De inhoudelijke verantwoording blijft bij de projectgroep.
Een overzicht van de netwerkorganisatie van de WRN is in bijlage 1 van dit samenwerkingsconvenant als organogram weergegeven.
2. De stuurgroep bepaalt op voorstel van de projectgroep, per opdracht wie van partijen als
trekker van de samenwerking optreedt.
3. Samenwerking in de onder artikel 2 lid 2 genoemde opdracht, kan vorm krijgen in een
selectie van partijen.
4. De aan deze overeenkomst deelnemende partijen zijn niet verplicht deel te nemen aan
(nieuwe) opdrachten.
5. Opdrachten waartoe partijen de samenwerking aangaan, worden elk afzonderlijk bestuurlijk vastgesteld door de deelnemende partijen.
6. Partijen stellen voor de samenwerking in het kader van lid 1, beschikbaar:
a. Capaciteit (inzet);
b. Deskundigheid (kennis en vaardigheden);
c.

Middelen (budget en faciliteiten).

5. Omdat de samenwerking in het kader van lid 1, niet plaatsvindt in de vorm van een
rechtspersoon, machtigen partijen één van hen om namens de partijen op te treden.
Machtiging vindt plaats bij meerderheid van stemmen, waarbij iedere partij één stem
heeft.
6. De functie van coördinator en de financiële administratie worden in ieder geval bij de in
lid 5 genoemde partij ondergebracht.
Artikel 4

Kosten

1. Iedere partij draagt de kosten voor de eigen tijdsbesteding van de samenwerking in de
netwerkorganisatie WRN zoals dit in de overeenkomst is neergelegd.
2. Iedere partij draagt jaarlijks een evenredig deel bij aan de kosten voor de inhuur van de
coördinator zoals in bijlage 2 is beschreven.
3. De coördinator declareert de gemaakte kosten in december van het betreffende jaar bij
de partij die namens alle partijen gemachtigd is voor de financiële administratie (zie artikel 3 lid 6). Deze partij zorgt voor de betaling en de declaratie bij de andere partijen.
4. Voor het uit kunnen voeren van opdrachten in het kader van deze samenwerkingsovereenkomst worden mogelijk ook kosten gemaakt. Dit zijn specifieke uitvoeringskosten.
5. De projectgroep maakt voor specifieke uitvoeringskosten een begroting en legt deze ter
vaststelling aan de stuurgroep voor. In de begroting is tevens aangegeven wat de kostenverdeling over de partijen is.
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6. Partijen spreken af dat ieder voor de kosten voor inhuur van de coördinator en voor zover bekend de specifieke uitvoeringskosten per opdracht een bedrag in de eigen begroting reserveert.
7. Indien een partij niet wenst deel te nemen aan de samenwerking op een specifieke opdracht, kan deze partij geen aanspraak maken op de verrekening van eventueel onderschreden budgetten en/of de eventueel verkregen vergoedingen van kosten (subsidies).
8. Partijen kunnen overeenkomen om werkzaamheden voor elkaar te verrichten. Indien een
partij verzoekt om eigen tijdbesteding over te dragen aan een andere partij, dan vindt
verrekening van kosten voor bestede tijd plaats op basis van werkelijk tijdsbesteding
met een vast verrekentarief. Partijen die tijd gaan besteden en kosten gaan maken, geven tevoren een begroting af. Tijd kan alleen worden besteed en kosten alleen verrekend
met instemming van de overige betrokken partijen. De stuurgroep bepaalt de hoogte van
het verrekentarief.
9. De kosten voor de eventuele externe ondersteuning voor samenwerking worden volgens
een vooraf opgestelde kostenverdeelsleutel verdeeld over de partijen, die aan de betreffende opdracht deelnemen waarvoor ondersteuning wordt ingeschakeld. De projectgroep
doet het voorstel aan de stuurgroep voor de opdracht waarvoor externe deskundigheid
benodigd is en welk bedrag van de specifieke uitvoeringskosten daarvoor beschikbaar is.
10. De verrekening van de kostenvoordelen voor de waterketen vindt plaats op basis van de
methodiek volgens module B1000 van de Leidraad Riolering van Stichting RIONED. Indien nodig beslist de stuurgroep per geval over de verrekening van de kostenvoordelen.
11. Bij dreigende overschrijding van het budget wordt tijdig aan de stuurgroep een voorstel
gedaan hoe dit op te lossen.
12. De berekening en de verrekening van de kosten zijn gebaseerd op bedragen exclusief
BTW.
Artikel 5

Informatie

1. Partijen wisselen de benodigde kennis en informatie onderling uit, om elkaar in staat te
stellen de werkzaamheden ten behoeve van de samenwerking te verrichten.
2. Partijen zorgen voor een goede informatievoorziening aan elkaar. Indien een partij onvolledige en/of onjuiste informatie ontvangt, stelt deze de verstrekkende partij hiervan
tijdig op de hoogte.
3. Bij het verstrekken van informatie streven partijen naar volledigheid, zorgvuldigheid en
geschiktheid van de informatie. De ontvangende partij is verantwoordelijk voor het gebruik van de informatie en de gevolgen daarvan.
4. Alle ten behoeve van de samenwerking ter beschikking gestelde informatie of buiten het
onderzoek ontwikkelde informatie zijn en blijven eigendom van c.q. behoren uitsluitend
toe aan de partij die deze ter beschikking heeft gesteld. Partijen zorgen er voor dat deze
informatie als zodanig herkenbaar wordt gemarkeerd.
5. Informatie wordt niet aan derden ter beschikking gesteld zonder uitdrukkelijke toestemming van de partij die de informatie heeft verstrekt, behoudens de wettelijke verplichtingen waaronder de Wet openbaarheid van bestuur.
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6. De resultaten van de samenwerking inclusief mogelijk daarop rustende intellectuele eigendomsrechten zijn eigendom van de partij (partijen) die de resultaten genereert (genereren).
7. Partijen informeren elkaar tijdig over en weer over hun vorderingen bij het uitvoeren van
de samenwerking en delen elkaar alle relevante resultaten mede.
8. Partijen brengen elkaar tijdig op de hoogte indien vertraging van de werkzaamheden
wordt verwacht.
9. Iedere partij heeft het recht de resultaten, die door de andere partij(en) bij de samenwerking zijn verkregen, te gebruiken binnen het kader van de samenwerking. Deze resultaten mogen niet voor enig ander doel worden gebruikt.
10. De resultaten worden niet aan derden beschikbaar gesteld zonder uitdrukkelijke toestemming van iedere partij, behoudens wettelijke verplichtingen, waaronder de Wet
openbaarheid van bestuur.
11. Partijen stellen elkaar, indien mogelijk en wenselijk, in de gelegenheid om voor de samenwerking gebruik te maken van elkaars expertise en faciliteiten onder redelijke daaraan door de dienstverlenende partij te verbinden vergoedingen en voorwaarden.
Artikel 6

Planning en voortgang

1. Partijen werken gezamenlijk aan de opdrachten die kunnen volgen uit het uitvoeringsprogramma RAS of Waterketen en waarmee de stuurgroep heeft ingestemd en die bestuurlijk zijn vastgesteld.
2. Voor elk van de opdrachten vervaardigt de projectgroep een projectbeschrijving, met
daarin de ureninzet van de deelnemende partijen en eventuele andere kosten per deelnemende partij.
3. De projectgroep stelt jaarlijks of zoveel vaker als partijen noodzakelijk en wenselijk achten een meerjarenplan met daarin de opdrachten als bedoeld in lid 1 op en legt deze ter
instemming jaarlijs aan de stuurgroep voor.
4. Met het oog op het tijdstip van opstellen van de begroting van partijen moet de hoogte
van de contributie voor het werkbudget uiterlijk 30 juni voorafgaand aan het betreffende
begrotingsjaar duidelijk zijn.
5. Partijen komen bijeen om de voortgang af te stemmen en te bewaken in een frequentie
aan de hand van het meerjarenplan of zoveel minder of vaker als partijen noodzakelijk
en wenselijk achten om de opdracht van de stuurgroep uit te voeren.
Artikel 7

Risico en aansprakelijkheid

1. Iedere partij is verantwoordelijk voor de uitvoering van zijn aandeel in de kosten voor de
coördinator en de uitvoeringskosten per opdracht, die door de betrokken partij moet
worden uitgevoerd.
2. De door een partij geleden schade als gevolg van het niet nakomen van de in deze overeenkomst genoemde verplichtingen door een andere partij, komt voor rekening van die
andere partij.
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3. Toepassing en gebruik door een partij van de bij de uitvoering van de samenwerking
verkregen resultaten zijn geheel voor risico en rekening van die partij.
Artikel 8

Onvoorziene omstandigheden, onduidelijkheden en geschillen

1. Op deze samenwerkingsovereenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.
2. Bij onduidelijkheden of geschillen zoeken partijen in eerste instantie op ambtelijk niveau
(projectgroep) naar een oplossing en eventueel daarna op bestuurlijk niveau (stuurgroep). Een partij die nadien meent dat onduidelijkheden of geschillen blijven bestaan,
deelt dat onmiddellijk na constatering schriftelijk mee aan de andere partijen.
3. Indien geschillen en verschillen van inzicht over de strekking en uitvoering van dit samenwerkingsconvenant niet op bestuurlijk niveau kunnen worden beslecht, dan kunnen
ze worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.
Artikel 9

Toetreding, uittreding, looptijd, wijziging en beëindiging

1. De samenwerkingsovereenkomst treedt in werking met ingang van de datum van ondertekening door alle partijen en wordt aangegaan tot en met 31 december 2023 of zoveel
eerder als alle partijen overeenkomen.
2. De overeenkomst kan worden verlengd met een nader te bepalen periode.
3. Toetreding tot de samenwerking van een andere partij behoeft de instemming van alle
partijen.
4. Voor uittreding van de samenwerking door een partij geldt een opzegtermijn van één
jaar. In die periode blijft de uittredende partij financieel verantwoordelijk voor de kosten
voor de inhuur van de coördinator.
5. Een uittredende partij blijft ook financieel verantwoordelijk voor de gevolgen van de
eenmaal aangegane verplichting(en), zijnde uitvoeringskosten, voor de looptijd van de
aangegane verplichting(en).
6. Indien als gevolg van een wijziging van de omstandigheden, inzichten, taken of activiteiten de gemaakte afspraken, die in deze samenwerkingsovereenkomst zijn vastgelegd,
aanpassing behoeven, treden partijen hierover in overleg, waarbij zo nodig wordt gekomen tot een aanpassing van deze overeenkomst.
7. Indien in de praktijk blijkt dat een bepaald onderwerp niet is geregeld in deze samenwerkingsovereenkomst, maar daaraan wel behoefte bestaat bij één partij, dan treden
partijen, op schriftelijk verzoek van die partij, in overleg, waarbij zo nodig de gemaakte
afspraken worden aangepast en/of deze overeenkomst wordt uitgebreid.
8. Wijziging van de samenwerkingsovereenkomst is alleen mogelijk met instemming van alle partijen.
9. Beëindiging van de samenwerkingsovereenkomst geschiedt schriftelijk en met goedkeuring van alle partijen.
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Artikel 10 Slotbepaling
1. Deze overeenkomst wordt aangehaald als ‘Samenwerkingsovereenkomst waterketen en
ruimtelijke adaptatie, Werkeenheid Regio Nijmegen’.
2. Met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst komt het eerder aangegane
Samenwerkingsconvenant zoals vermeld in de overwegingen (lid 2) te vervallen.
3. Namens de ‘bestuurlijk trekker’ verzorgt de coördinator van de netwerkorganisatie WRN
de verzending van een afschrift van de samenwerkingsovereenkomst aan het Ministerie
van Infrastructuur en Milieu, Gedeputeerde Staten van Gelderland, Vereniging Nederlandse Gemeenten en Unie van Waterschappen.
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Ondertekening
Ondergetekenden verklaren hierbij kennis genomen te hebben van de inhoud van de samenwerkingsovereenkomst en gaan akkoord met de inhoud.
Aldus overeengekomen en ondertekend te [………………….…] op […] maart 2019.
Namens de burgemeester van de gemeente Berg en Dal,
Wethouder S. Fleuren
Namens de burgemeester van de gemeente Beuningen,
Wethouder P. de Klein
Namens de burgemeester van de gemeente Druten,
Wethouder A. Springveld
Namens de burgemeester van de gemeente Heumen,
Wethouder R.J.M. Waas
Namens de burgemeester van de gemeente Nijmegen,
Wethouder H. Tiemens
Namens de burgemeester van de gemeente Wijchen,
Wethouder P.L.J. Loermans
Namens de burgemeester van de gemeente West Maas en Waal,
Wethouder J.E.M. Mol-Van de Camp
Namens de dijkgraaf van het Waterschap Rivierenland,
Waarnemend dijkgraaf M.H.M. Gremmen
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Bijlage 1: Organogram

Toelichting:
9 leden stuurgroep: Gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Nijmegen, West
Maas en Waal (voor het onderdeel ruimtelijke adaptatie), Wijchen, Waterschap Rivierenland
en Provincie Gelderland (voor het onderdeel ruimtelijke adaptatie).
8 leden projectgroep
Gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten/Wijchen, Heumen, Nijmegen, West Maas en
Waal (voor het onderdeel ruimtelijke adaptatie), Waterschap Rivierenland en Provincie Gelderland (voor het onderdeel ruimtelijke adaptatie).
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Bijlage 2

Kostenverdeling coördinator

Partij
Berg en Dal
Beuningen
Druten
Heumen
Nijmegen
West Maas en Waal
Wijchen
Waterschap
Totaal

% kosten
10
10
10
10
20
10
10
20
100,00

kosten 2019
€ 2.700
€ 2.700
€ 2,700
€ 2.700
€ 5.400
€ 2.700
€ 2.700
€ 5.400
€ 27.000

kosten 2020 e.v.
€ 1.350
€ 1.350
€ 1.350
€ 1.350
€ 2.700
€ 1.350
€ 1.350
€ 2.700
€ 13.500

* excl. BTW, reiskosten en jaarlijkse indexering
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