Samenwerkingsconvenant Afvalwaterketen
Werkeenheid Regio Nijmegen

De ondergetekenden


Gemeente Beuningen, krachtens artikel 171 lid 2 van de Gemeentewet vertegenwoordigd
door wethouder P. de Klein en ter uitvoering van het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. […];



Gemeente Druten, krachtens artikel 171 lid 2 van de Gemeentewet vertegenwoordigd
door wethouder M.H.T. Lepoutre en ter uitvoering van het besluit van het college van
Burgemeester en Wethouders d.d. […];



Gemeente Groesbeek, krachtens artikel 171 lid 2 van de Gemeentewet vertegenwoordigd
door wethouder M.A. Barber-Hendriks en ter uitvoering van het besluit van het college
van Burgemeester en Wethouders d.d. […];



Gemeente Heumen, krachtens artikel 171 lid 2 van de Gemeentewet vertegenwoordigd
door wethouder H.A.M. van den Berg en ter uitvoering van het besluit van het college
van Burgemeester en Wethouders d.d. […];



Gemeente Nijmegen, krachtens artikel 171 lid 2 van de Gemeentewet vertegenwoordigd
door wethouder H. Tiemens en ter uitvoering van het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. […];



Gemeente Wijchen, krachtens artikel 171 lid 2 van de Gemeentewet vertegenwoordigd
door wethouder P.L.J. Loermans en ter uitvoering van het besluit van het college van
Burgemeester en Wethouders d.d. […];



Waterschap Rivierenland, krachtens artikel 95 van de Waterschapswet vertegenwoordigd
door heemraad G. den Hartog en ter uitvoering van het besluit van het college van Dijkgraaf en Heemraden d.d. […].

Hierna te noemen ‘partijen’,

Overwegende dat
1. In het Nationaal Bestuursakkoord Water op 22 mei 2011 door Rijk, IPO, VNG, UvW en
Vewin afspraken zijn gemaakt over regionale samenwerking in de (afval)waterketen;
2. In het onderzoek van de Stadsregio naar de mogelijkheden voor samenwerking in de
(afval)waterketen de zogenaamde lokale clusters als kansrijkste variant is beoordeeld;
3. Gemeenten Beuningen, Druten, Heumen, Wijchen en Waterschap Rivierenland op 7 februari 2013 een onderlinge samenwerkingsovereenkomst hebben ondertekend;
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4. Gemeenten Groesbeek, Millingen a/d Rijn, Nijmegen, Ubbergen en Waterschap Rivierenland in april 2013 een onderlinge samenwerkingsovereenkomst hebben ondertekend;
5. Gemeenten Groesbeek, Millingen a/d Rijn en Ubbergen per 1 januari 2015 tot één gemeente zijn gefuseerd, maar deze fusie geen invloed zal hebben op de beoogde samenwerking;
6. De fusiegemeente gedurende 2015 de naam Groesbeek draagt, maar na 2015 de naam
Berg en Dal krijgt;
7. De Visitatiecommissie Waterketen partijen als onderdeel van de Stadsregio ArnhemNijmegen:
a. in januari 2014 als achterblijver heeft bestempeld;
b. in mei 2014 heeft geadviseerd de samenwerking verder op te schalen naar grotere
clusters;
c.

in mei 2014 heeft aangespoord sneller tot regionale afspraken te komen en tot uitvoering ervan over te gaan;

d. in mei 2014 heeft opgeroepen meer ambitie te tonen voor kostenbesparing om de
landelijke doelstelling te halen;
e. in december 2014 te kennen heeft gegeven de conclusie niet te delen dat de kostenbesparing al gehaald is;
f.

in december 2014 nadrukkelijk heeft gevraagd te onderzoeken welke extra structurele besparingen (o.a. door samenwerking) nog mogelijk zijn;

8. Partijen zich hebben uitgesproken om de samenwerking in de afvalwaterketen gezamenlijk vorm te willen geven onder de naam Werkeenheid Regio Nijmegen (WRN);
9. Partijen identieke doelstellingen nastreven:
a. Beperking van de kostenstijging in de afvalwaterketen;
b. Verbeteren van de kwaliteit van de taakuitoefening in de afvalwaterketen;
c.

Verminderen van de (personele) kwetsbaarheid in de afvalwaterketen;

10. Partijen de overtuiging hebben dat de onderlinge samenwerking winst oplevert wat betreft de in lid 9. genoemde doelstellingen door opbouwen en delen van kennis;
11. Partijen zich inspannen om de taken en activiteiten voor samenwerking te faciliteren en
handelen vanuit het gezamenlijke belang;
12. Het Feitenonderzoek Waterketen WRN (Grontmij, 2 september 2014) heeft uitgewezen
dat de doelstelling ten aanzien van het beperken van de kostenstijging (13% van de gezamenlijke lasten in 2020 conform BAW, zijnde € 5,8 miljoen prijspeil 2010 voor WRN) al
gehaald is;
13. De Visitatiecommissie Afvalwaterketen in haar brief van december 2014 te kennen heeft
gegeven dat € 4,7 miljoen van de structurele besparingen uit het Feitenonderzoek afvalwaterketen WRN vóór 2010 zijn gerealiseerd en daarom niet mogen meetellen;
14. Partijen zich verbinden om nader te onderzoeken op welke wijze en in welke omvang dit
gecompenseerd kan worden door extra structurele besparingen;
15. De samenwerking zich blijft richten op de doelstellingen zoals verwoord in lid 9;
16. De samenwerking in de afvalwaterketen zich richt op alle taken van de bedrijfsvoering
(beleidsactiviteiten, strategische activiteiten en operationele activiteiten);
17. De beleidsplannen en operationele plannen van iedere partij aan de basis staan voor de
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invulling van de samenwerking in de afvalwaterketen;
18. Ongeacht de samenwerking tussen partijen de wettelijke bevoegdheden van iedere partij
als gevolg van het sluiten van dit convenant ongewijzigd blijven.
Verklaren overeen te zijn gekomen

Artikel 1

Definities

In dit convenant wordt verstaan onder:
a.

Afvalwaterketen: Het geheel aan voorzieningen ten behoeve van het inzamelen, transporteren en verwerken (zuiveren) van afvalwater.

b.

WRN: Werkeenheid Regio Nijmegen – regionale netwerkorganisatie van gemeenten Beuningen, Druten, Heumen, Groesbeek (Berg en Dal), Nijmegen, Wijchen en Waterschap
Rivierenland.

c.

Besparen: Beperken van de autonome kostenstijging in de afvalwaterketen van € 380
miljoen in 2020 (landelijk). Tevens de vermindering van de kosten in de afvalwaterketen
bij het gezamenlijk uitvoeren van taken ten opzichte van het zelfstandig uitvoeren ervan.

d.

Kwaliteit: De mate waarin een taak (levering, dienst of werk) in de afvalwaterketen voldoet aan de eisen en verwachtingen van de afnemer, klant of gebruiker.

e.

Kwetsbaarheid: De mate waarin de continuïteit van een taak (levering, dienst of werk) is
gewaarborgd onder in vloed van een (tijdelijk) capaciteits- en kennisgebrek. Tevens het
vermogen om dit gebrek tijdig en adequaat door opleiding, raadpleging of inkoop te herstellen.

f.

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

Artikel 2

Doel en reikwijdte

1. Doel van het samenwerkingsconvenant is om een kader te scheppen voor het gezamenlijk uitvoeren van de taken in de afvalwaterketen zodat de in de overwegingen onder lid
9 aangegeven doelstellingen worden bereikt.
2. Partijen werken samen in een regionale netwerkorganisatie en staan daarbij een pragmatische en duidelijke aanpak voor.
3. De samenwerking richt zich in het bijzonder op de taken (activiteiten) in de afvalwaterketen, die volgens een analyse als kansrijk zijn beoordeeld (zie bijlage 2).
4. Indien blijkt dat het gezamenlijk uitvoeren van voornoemde taken 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.
5. Indien blijkt dat het gezamenlijk uitvoeren van voornoemde taken niet tot de beoogde
doelstelling leidt, kunnen partijen deze taken zelfstandig uit blijven voeren.
6. Partijen verplichten zich te goeder trouw te zullen samenwerken en al hetgeen naar let-
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ter en geest met dit convenant in strijd is, te zullen nalaten.
7. Iedere partij is, voor zover deelnemer in de samenwerking, verplicht zijn aandeel in de
samenwerking tijdig en met inachtneming van de overeengekomen voorwaarden uit te
voeren.

Artikel 3

Organisatie

1. Ten behoeve van de samenwerking richten partijen een gezamenlijke netwerkorganisatie
op bestaande uit:
a. Een stuurgroep, bestaande uit de gemachtigde bestuursleden van iedere partij. De
stuurgroep wijst uit haar midden een voorzitter aan, die tevens de rol vervult van
‘bestuurlijke trekker’. De stuurgroep wordt ondersteund door de voorzitter van de
projectgroep en/of desgewenst de nader door de stuurgroep aan te wijzen/stellen
coördinator (zie lid b). De leden van de stuurgroep komen minstens één maal per
jaar bijeen. Tot de taken en bevoegdheden van de stuurgroep behoren:
-

Treedt op als bestuurlijke opdrachtgever van de projectgroep;

-

Neemt beslissingen ter uitvoering van artikel 2 lid 4;

-

Informeert de afzonderlijke besturen van partijen en legt zo nodig de besluitvorming voor ter uitvoering van artikel 2 lid 4.

b. Een projectgroep, bestaande uit de aangewezen ambtelijke projectmedewerker van
ieder der partijen. De projectgroep wijst uit haar midden een voorzitter aan, die tevens de rol vervult van ‘ambtelijke trekker’ en secretaris van stuurgroep. De ambtelijke voorzitter wordt desgewenst ondersteund door een nader door de stuurgroep
aan te wijzen/stellen coördinator. De leden van de projectgroep komen minstens één
maal per kwartaal bijeen. Tot de taken en bevoegdheden van de projectgroep behoren:
-

Treedt op als ambtelijke opdrachtnemer van de stuurgroep en ambtelijk opdrachtgever van de individuele werkgroepen;

-

Rapporteert aan de stuurgroep en ieder lid van de projectgroep informeert de eigen ambtelijke organisatie via het management;

-

Bereidt de besluitvorming voor;

-

Formuleert de projectopdrachten aan de werkgroepen;

-

Zorgt voor de afstemming tussen partijen en de individuele werkgroepen;

-

Bewaakt de voortgang en het budget;

-

Stelt jaarlijks een evaluatie op ten aanzien van de gestelde doelen en het doorlopen proces en legt dit aan de stuurgroep voor.

c.

Een aantal werkgroepen, bestaande uit door de projectgroep voor te dragen deskundigen van partijen. Uit efficiëntieoverweging bestaat een werkgroep in principe uit 2
leden van verschillende partijen. De werkgroep wijst uit haar midden een ‘eerste
aanspreekpunt’ aan. De leden komen per werkgroep minstens één maal per kwartaal
bijeen. Tot de taken en verantwoordelijkheden van de werkgroep behoren:
-

Treedt op als gedelegeerd ambtelijke opdrachtnemer van de projectgroep;
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-

Rapporteert aan de projectgroep;

-

Stelt projectplannen op;

-

Doet specifiek inhoudelijke voorstellen voor samenwerkingsmogelijkheden en
werkt deze uit.

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

Ondersteunt stuur- en projectgroep;

-

Onderhoudt namens de voorzitter van de projectgroep de contacten met de verschillende werkgroepen en zorgt voor de onderlinge afstemming;

-

Communiceert namens de netwerkorganisatie (samenwerkingsregio) met externe
partijen (rijk, provincie, stadsregio, andere samenwerkingsregio’s).

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 taak/activiteit wie van partijen als trekker van de samenwerking optreedt.
3. Samenwerking in de onder artikel 2 lid 3 genoemde taken/activiteiten kan vorm krijgen
in een selectie van partijen. Niet iedere partij is verplicht deel te nemen aan iedere
taak/activiteit.
4. Partijen stellen voor de samenwerking beschikbaar:
a. Capaciteit (inzet);
b. Deskundigheid (kennis en vaardigheden);
c.

Middelen (budget en faciliteiten).

5. Eventuele gevolgen voor de achterblijvende organisaties van partijen (bijvoorbeeld desintegratie, in/uitlenen en/of in/uitdiensttreden van personeel) behoort niet tot de reikwijdte van dit convenant.

Artikel 4

Financiën

1. Iedere partij draagt de kosten voor de eigen tijdsbesteding van de samenwerking in de
netwerkorganisatie WRN zoals dit in het convenant is neergelegd.
2. Iedere partij draagt jaarlijks een contributiebedrag bij ten behoeve van een werkbudget
voor de samenwerking in de netwerkorganisatie WRN. Partijen spreken af dat ieder voor
de contributie een bedrag in de eigen begroting reserveert.
3. De stuurgroep neemt de beslissing over de besteding van het werkbudget en bepaalt
jaarlijks de hoogte van de contributie per partij. De ‘ambtelijk trekker’ treedt op als beheerder van het werkbudget.
4. Indien een partij niet wenst deel te nemen aan de samenwerking op een specifieke
taak/activiteit, kan deze partij geen aanspraak maken op vergoeding en/of verrekening
van kosten.
5. Partijen kunnen overeenkomen om werkzaamheden voor elkaar te verrichten. Indien een
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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 raming 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.
6. De kosten voor de eventuele externe ondersteuning voor samenwerking worden evenredig verdeeld over de partijen, die aan de betreffende taak/activiteit deelnemen waarvoor
ondersteuning wordt ingeschakeld. De projectgroep doet het voorstel voor welke
taak/activiteit externe deskundigheid benodigd is en welk bedrag van het werkbudget
daaraan besteed mag worden.
7. Voor de overallcoördinatie van de netwerkorganisatie dragen alle partijen in gelijk mate
bij aan de kosten. Partijen zorgen voor het transparant maken van de tijdsbesteding
voor de overallcoördinatie. De kosten voor de overallcoördinatie komen ten laste van het
werkbudget.
8. Voor géén van partijen mogen de kosten bij het gezamenlijk uitvoeren van de taken/activiteiten in de afvalwaterketen hoger uitvallen dan bij het zelfstandig uitvoeren ervan.
9. Voor het bepalen van de kosten van voornoemde taken wordt gebruik gemaakt van de
kostenkengetallen uit de module D1100 van de Leidraad Riolering van RIONED.
10. De verrekening van de kostenvoordelen vindt plaats op basis van de methodiek volgens
module B1000 van de Leidraad Riolering van RIONED. Indien nodig beslist de stuurgroep
per geval over de verrekening van kostenvoordelen.
11. De berekening en de verrekening van de kosten in de afvalwaterketen zijn gebaseerd op
bedragen exclusief BTW.

Artikel 5

Kwaliteit

1. Partijen spreken af aan te sluiten bij de prestatie-indicatoren voor kwaliteit van de afvalwaterketen zoals deze door VNG en UvW momenteel worden ontwikkeld. Totdat deze
prestatie-indicatoren definitief zijn en eventueel naast deze landelijke prestatie-indicatoren, hanteren partijen het onderstaande.
2. Partijen bepalen gezamenlijk het kwaliteitsniveau waarop de gezamenlijke taakuitoefening moet plaatsvinden en het kwaliteitsniveau waarop de voorzieningen in de afvalwaterketen moeten verkeren.
3. Uitgangspunt is het sturen op gedegen kennis van de systemen en de objecten in de afvalwaterketen (areaal, functioneren, toestand) zodat de activiteiten en maatregelen
doelmatig uitgevoerd kunnen worden.
4. Partijen gebruiken de gemiddelde restlevensduur van de voorzieningen in de afvalwaterketen als belangrijkste graadmeter voor kwaliteit.
5. Voor géén van partijen mag de kwaliteit bij het gezamenlijk uitvoeren van de in artikel 2
lid 3 genoemde taken in de afvalwaterketen lager uitvallen dan bij het zelfstandig uitvoeren ervan.
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6. Partijen beschouwen het kwaliteitsniveau van de afvalwaterketen als verbeterd indien
minstens aan één van onderstaande aspecten wordt voldaan:
a.

De gemiddelde restlevensduur van de voorzieningen in de afvalwaterketen is toegenomen;

b.

Leveringen, diensten of werken bij gezamenlijkheid minder tijd vergen dan bij zelfstandigheid;

c.

Vragen en verzoeken van afnemers, klanten of gebruikers bij gezamenlijkheid eenvoudiger kunnen worden afgehandeld dan bij zelfstandigheid;

d.

Storingen, klachten of overlast bij gezamenlijkheid minder voorkomen dan bij zelfstandigheid;

e.

De gezamenlijke (netwerk)organisatie makkelijker en beter bereikbaar is dan de zelfstandige organisatie;

f.

Communicatie en informatievoorziening naar afnemers, klanten en gebruikers bij gezamenlijkheid duidelijker en eenduidiger is dan bij zelfstandigheid;

g.

Afspraken met derden bij gezamenlijkheid beter nagekomen kunnen worden dan bij
zelfstandigheid.

Artikel 6

Kwetsbaarheid

1. Partijen spreken af aan te sluiten bij de prestatie-indicatoren voor kwetsbaarheid in de
afvalwaterketen zoals deze door VNG en UvW momenteel worden ontwikkeld. Totdat deze prestatie-indicatoren definitief zijn en eventueel naast deze landelijke prestatieindicatoren, hanteren partijen het onderstaande.
2. Voor het bepalen van de benodigde formatie voor de taken waarop in de afvalwaterketen
wordt beoogd samen te werken, wordt gebruik gemaakt van module D2000 van de Leidraad Riolering van RIONED.
3. Voor het bepalen van de benodigde kennis en ervaring voor de taken waarop in de afvalwaterketen wordt beoogd samen te werken, wordt gebruik gemaakt van module
D2000 van de Leidraad Riolering van RIONED.
4. Partijen beschouwen de personele kwetsbaarheid als verbeterd indien minstens aan één
van onderstaande aspecten wordt voldaan:
a. Het formatietekort bij het gezamenlijk uitvoeren van voornoemde taken ten opzichte
van het zelfstandig uitvoeren ervan in evenredigheid is teruggebracht respectievelijk
opgeheven;
b. De continuïteit van dienstverlening bij het gezamenlijk uitvoeren van voornoemde
taken ten opzichte van het zelfstandig uitvoeren ervan in evenredigheid is toegenomen respectievelijk gewaarborgd;
c.

Het tekort aan kennis bij het gezamenlijk uitvoeren van voornoemde taken ten opzichte van het zelfstandig uitvoeren ervan is teruggebracht respectievelijk opgeheven.
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Artikel 7

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
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.
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 gebruiken.
10. De resultaten worden niet aan derden beschikbaar gesteld zonder uitdrukkelijke toestemming van iedere partij.
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 8

Planning en voortgang

1. Partijen werken gezamenlijk aan de taken/activiteiten in de afvalwaterketen zoals opgenomen in de grosselijst in bijlage 2 van dit samenwerkingsconvenant.
2. Op basis van de grosselijst stelt de projectgroep jaarlijks een programma samen van de
kansrijkste taken/activiteiten.
3. Voor elk van de kansrijkste taken/activiteiten vervaardigt de projectgroep een projectbeschrijving, met daarin de ureninzet van de deelnemende partijen.
4. De stuurgroep stelt jaarlijks het programma als bedoeld in lid 2 vast.
5. Met het oog op het tijdstip van opstellen van de begroting van partijen moet de hoogte
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van de contributie voor het werkbudget uiterlijk in juni voorafgaand aan het betreffende
begrotingsjaar duidelijk zijn.
6. Partijen komen bijeen om de voortgang af te stemmen en te bewaken in een frequentie
aan de hand van het jaarprogramma of zoveel vaker als partijen noodzakelijk achten.

Artikel 9

Risico en aansprakelijkheid

1. Iedere partij is verantwoordelijk voor de uitvoering van zijn aandeel per activiteit die
volgens bijlage 2 door de betrokken partij moet worden uitgevoerd.
2. De door een partij geleden schade als gevolg van het niet nakomen van de in dit convenant genoemde verplichtingen door een andere partij, komt voor rekening van die andere partij, met dien verstande dat de totale aansprakelijkheid van die andere partij is beperkt tot zijn aandeel in de kosten van de betreffende activiteit.
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 10

Knelpunten en geschillen

1. Op dit samenwerkingsconvenant 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, schakelen
partijen een externe bemiddelaar in en gaan met elkaar een bemiddelingstraject aan
volgens het MfN-mediationreglement 2008 van de Mediatorsfederatie Nederland.
4. Tot de taken van de bemiddelaar behoren o.a. het leiden van de bemiddelingsgesprekken en het adviseren over de aspecten waarover geen overeenstemming kan worden bereikt.
5. Indien één van de partijen zich niet kan verenigen met de uitkomst van het bemiddelingstraject, kan het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.
6. Partijen dragen de gezamenlijke kosten voor het aangaan van het bemiddelingstraject en
het inschakelen van de onafhankelijke bemiddelaar en verdelen de kosten gelijkmatig
volgens het gestelde in artikel 4 lid 5.

Artikel 11 Toetreding, uittreding, looptijd, wijziging en beëindiging
1. Het samenwerkingsconvenant treedt in werking met ingang van de datum van ondertekening door alle partijen en wordt aangegaan tot en met 2020 of zoveel eerder als de in
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de considerans aangegeven doelstellingen zijn bereikt.
2. Toetreding tot de samenwerking van een andere partij behoeft de instemming van alle
partijen.
3. Voor uittreding van de samenwerking door een partij geldt een opzegtermijn van één
jaar. Een uittredende partij blijft financieel verantwoordelijk voor de gevolgen van de
eenmaal aangegane verplichting(en).
4. Indien als gevolg van een wijziging van de omstandigheden, inzichten, taken of activiteiten de gemaakte afspraken, die in dit samenwerkingsconvenant zijn vastgelegd, aanpassing behoeven, treden partijen hierover in overleg, waarbij zo nodig wordt gekomen tot
een aanpassing van dit convenant.
5. Indien in de praktijk blijkt dat een bepaald onderwerp niet is geregeld in dit samenwerkingsconvenant, 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 dit convenant wordt uitgebreid.
6. Wijziging van het samenwerkingsconvenant is alleen mogelijk met instemming van alle
partijen.
7. Beëindiging van het samenwerkingsconvenant geschiedt schriftelijk en met goedkeuring
van alle partijen.

Artikel 12 Slotbepaling
1. Dit convenant wordt aangehaald als ‘Samenwerkingsconvenant Afvalwaterketen Werkeenheid Regio Nijmegen’.
2. Met de ondertekening van het samenwerkingsconvenant komen de eerder aangegane
convenanten zoals vermeld onder overwegingen 3 en 4 te vervallen.
3. Namens de ‘bestuurlijk trekker’ verzorgt de ‘ambtelijk trekker’ van de netwerkorganisatie
WRN de verzending van een afschrift van het samenwerkingsconvenant aan het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Gedeputeerde Staten van Gelderland, Vereniging Nederlands Gemeenten en Unie van Waterschappen.

Bijlagen
1. Organogram
2. Grosselijst van taken/activiteiten
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Ondertekening
Ondergetekenden verklaren hierbij kennis genomen te hebben van de inhoud van het samenwerkingsconvenant en gaan akkoord met de inhoud. Aldus overeengekomen en ondertekend te […] op […].
Namens de burgemeester van de gemeente Beuningen,
Wethouder P. de Klein

Namens de burgemeester van de gemeente Druten,
Wethouder M.H.T. Lepoutre

Namens de burgemeester van de gemeente Groesbeek,
Wethouder M.A. Barber-Hendriks

Namens de burgemeester van de gemeente Heumen,
Wethouder H.A.M. van den Berg

Namens de burgemeester van de gemeente Nijmegen,
Wethouder H. Tiemens

Namens de burgemeester van de gemeente Wijchen,
Wethouder P.L.J. Loermans

Namens de dijkgraaf van het Waterschap Rivierenland,
Heemraad G. den Hartog
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Bijlage 1: Organogram
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Bijlage 2: Grosselijst van taken/activiteiten
Onderstaand overzicht van als kansrijk beoordeelde taken/activiteiten voor de samenwerking
in de afvalwaterketen van 'Werkeenheid Regio Nijmegen' is gebaseerd op de in 2012 afzonderlijk door de samenwerkingsclusters MUGNW en BDHW2 uitgevoerde analyses. Een
taak/activiteit is in dit overzicht opgenomen als minstens één van beide clusters deze als
kansrijk beoordeeld heeft. De volgorde in dit overzicht is geen prioriteitsvolgorde. De groepering van taken/activiteiten is indicatief.

Taak/Activiteit
Gemalenbeheer
Berekeningen aan gemalen
Vervanging/verbetering drukriolering/rioolgemalen
Meten (riolering/watertaken)
Grondwater
Waterketenbeleid: visievorming en beleidskaders
Onderzoeken
Gegevensbeheer (riolering)
Berekeningen riolering
Relining en verbetering riolering
Beheer riolen, putten, kolken en regenwaterfilters
Beheer / inspectie en onderhoud bestaande rioolaansluitingen
Beheer / inspectie en onderhoud IBA's
Baggeren
Communicatie en voorlichting
Afhandeling incidenten
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