Samenwerkingsovereenkomst Intergemeentelijke Structuurvisie Leek-Roden

Ondergetekenden:
De Dienst Landelijk Gebied, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Regiodirecteur Noord,
de heer C.K. Langebeeke, hierna te noemen "DLG";
Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen, ten deze rechtsgeldig
vertegenwoordigd door de gedeputeerde de heer W.J. Moorlag handelend ter uitvoering van het
besluit van het college d.d. 22 juni 2010, hierna te noemen “de provincie Groningen”;
Het college van Gedeputeerde Starten van de provincie Drenthe, ten deze rechtsgeldig
vertegenwoordigd door de gedeputeerde mevrouw A. Haarsma, handelend ter uitvoering van het
besluit van het college d.d. 16 februari 2010, hierna te noemen “de provincie Drenthe”;
Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Leek, ten deze rechtsgeldig
vertegenwoordigd door de wethouder de heer B. Plandsoen, handelend ter uitvoering van het besluit
van het college d.d. 6 april 2010, hierna te noemen “de gemeente Leek”;
Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld, ten deze rechtsgeldig
vertegenwoordigd door de burgemeester de heer J.H. van der Laan, handelend ter uitvoering van het
besluit van het college, d.d. 6 april 2010, hierna te noemen “de gemeente Noordenveld”;
Hierna gezamenlijk te noemen “partijen”,

Overwegende dat:
A. Partijen de - binnen de kaders van de Regiovisie Groningen Assen 2030 ontwikkelde Intergemeentelijke structuurvisie Leek-Roden (IGS) en de daarbij behorende gebiedsexploitatie
onderschrijven;
B. Partijen op 6 mei 2009 een intentieovereenkomst hebben getekend met als doel kenbaar te maken
dat zij zich verbonden voelen om door het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst realisatie
van de doelstellingen opgenomen in de IGS na te streven;
C. Partijen deze intentieovereenkomst daarnaast hebben getekend met als doel kenbaar te maken dat
partijen een brede inspanningsverplichting op zich nemen om de ontbrekende financiële middelen te
verwerven voor de volledige uitvoering van de IGS;
D. De gemeenteraden van Leek en Noordenveld de IGS op 21 oktober 2009 hebben vastgesteld en
een kader hebben vastgesteld om richting te geven aan de opstelling van deze
samenwerkingsovereenkomst;
E. Voor de realisatie van de gestelde doelen en het behartigen van de onderscheiden belangen
samenwerking noodzakelijk is bij de uitvoering van de IGS;
F. Partijen met deze samenwerkingsovereenkomst afspraken willen vastleggen over de wijze waarop
de samenwerking tussen partijen wordt vormgegeven,
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Komen het volgende overeen:
Artikel 1.

Begripsbepaling

In deze overeenkomst hebben de navolgende woorden de navolgende betekenis:
a) IGS; de door de gemeenteraden van Leek en Noordenveld vastgestelde intergemeentelijke
structuurvisie Leek-Roden;
b) Integraal Uitvoeringsprogramma (IUP); een voortschrijdend meerjarenprogramma, eens in de vijf
jaar vast te stellen door Partijen.
Artikel 2.

Doel van de overeenkomst

Partijen stellen zich ten doel de in de IGS opgenomen doelstellingen en uitgangspunten te realiseren.
Door middel van deze overeenkomst worden afspraken vastgelegd over de wijze waarop de
samenwerking tussen partijen wordt vormgegeven.
Artikel 3.

Uitgangspunten van de samenwerking

1. Partijen stellen gezamenlijk een IUP, zoals bedoeld in artikel 1, onder b op. Elk jaar zal de jaarschijf
voor het daarop volgende jaar vastgesteld worden met een doorkijk naar de daarop volgende jaren
van het IUP en de IGS. Gelijktijdig wordt inzicht gegeven in de voortgang van het afgelopen jaar. Bij
deze systematiek zal aansluiting gezocht worden bij de begrotingscycli van partijen.
2. Het IUP bestaat uit tenminste vier deelprogramma’s (Wonen, Werken, Infrastructuur en Landschap/
natuur en recreatie). In het IUP worden de projecten benoemd die in de komende vijf jaar in uitvoering
zullen worden genomen. In het IUP wordt in ieder geval opgenomen:
a) Welke projecten wanneer, in welke volgorde en door welke partij worden uitgevoerd en afgerond
tegen welke financiële afspraken en personele inzet van partijen;
b) De aan de projecten verbonden randvoorwaarden;
c) De afspraken die ten aanzien van de uitvoeringsprojecten moeten worden gemaakt om de kwaliteit
en integraliteit van de IGS te kunnen bewaken;
d) De maatregelen ter beheersing van de (financiële) risico’s van de samenwerking;
e) De activiteiten die worden ondernomen ter dekking van het tekort op de basisexploitatie en de
bijdrageafhankelijke projecten, zoals bedoeld in de IGS.
3. Voor het IUP gelden de volgende uitgangspunten:
a) Er vindt geen overdracht plaats van verantwoordelijkheden en bevoegdheden naar een ander
orgaan;
b) Er komt een bestuurlijke overlegconstructie, die wordt ondersteund door een ambtelijke
overlegconstructie, om de samenwerking vorm en inhoud te geven;
c) De gemeenten Leek en Noordenveld coördineren de programma's Wonen en Werken, waarvan de
financiële verantwoordelijkheid bij deze gemeenten ligt;
d) De provincies Groningen en Drenthe coördineren het programma Infrastructuur, waarvan de
financiële verantwoordelijkheid bij de provincies Groningen en Drenthe en de gemeenten Leek en
Noordenveld ligt;
e) De onder d. bedoelde coördinatie omvat tevens de regiefunctie voor de aan te passen
onderliggende gemeentelijke infrastructuur, waarvan de financiële verantwoordelijkheid bij de
gemeenten Leek en Noordenveld ligt;
f) De onder d. bedoelde coördinatie omvat daarnaast de regiefunctie van de infrastructurele
maatregelen die ten behoeve van het openbaar vervoer moeten worden genomen, waarvoor de
financiële verantwoordelijkheid bij de gemeenten Leek en Noordenveld en de provincies Groningen en
Drenthe ligt, naar gelang het beheersgebied waarin de maatregel plaatsvindt;
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g) DLG coördineert in opdracht van de overige partijen het programma Landschap/ natuur en
recreatie, waarvoor de regie en de financiële verantwoordelijkheid bij de provincies Groningen en
Drenthe en de gemeenten Leek en Noordenveld ligt;
4. Na vijf jaar wordt de vorm van samenwerking geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.
5. Indien het nodig is dat twee of meer partijen bindende afspraken met elkaar maken, kunnen deze
afspraken worden vastgelegd in civielrechtelijke overeenkomsten. Daar waar sprake is van het
aangaan van financiële verplichtingen worden deze overeenkomsten vooraf aan de raden en voor
zover nodig aan de staten voorgelegd.
Artikel 4.

Stuurgroep

1. Er is een stuurgroep die het orgaan is waarin de bestuurlijke samenwerking gestalte krijgt.
2. In de stuurgroep hebben de colleges van Burgemeester en wethouders van de gemeenten Leek en
Noordenveld elk met twee bestuurlijke vertegenwoordigers zitting en elk der overige Partijen met één
vertegenwoordiger.
3. De stuurgroep wijst een van de vertegenwoordigers van de gemeente Leek of van de gemeente
Noordenveld aan als voorzitter van de stuurgroep. Tevens wijst de stuurgroep een vice-voorzitter aan
van de Stuurgroep. Deze vice-voorzitter komt uit de gemeente die niet de voorzitter levert.
4. De leden van de stuurgroep dragen zorg voor een goede terugkoppeling naar de partij die zij
vertegenwoordigen.
Artikel 5.

De taken van de stuurgroep

1. Het voorbereiden van de besluitvorming van partijen.
2. Indien bij de uitvoering van de onder het eerste lid van dit artikel bedoelde taak blijkt dat
overeenstemming dan wel besluitvorming van partijen nodig is, zal dit door de stuurgroep tijdig aan
partijen worden voorgelegd en door de leden van de stuurgroep worden verdedigd.
3. De onder het eerste lid van dit artikel bedoelde taak omvat in ieder geval de volgende punten:
a) Het voorbereiden van de besluitvorming over het IUP;
b) Het bevorderen van de coördinatie en samenwerking tussen partijen;
c) De monitoring, als bedoeld in artikel 8 van deze overeenkomst;
d) Het voorbereiden van de evaluatie, als bedoeld in artikel 9 van deze overeenkomst;
e) Het zoeken naar financiële middelen voor de uitvoering van de IGS, zowel uit eigen bronnen als uit
andere bronnen;
f) Het oplossen van gerezen knelpunten en het zonodig nemen van initiatieven voor een versterking
van de samenwerking tussen partijen.
Artikel 6.

De ambtelijke organisatie

1. Er is een projectbureau, dat in ieder geval bestaat uit een projectleider en een projectsecretaris ter
ondersteuning van de projectleider.
2. Het projectbureau heeft de volgende taken:
a) De ambtelijke voorbereiding van de vergaderingen van de stuurgroep en de projectgroep;
b) Het onderhouden van contacten met bestuurders, diensten en medewerkers van de partijen;
c) Het in opdracht van de stuurgroep onderhouden van contacten met andere overheden, burgers,
maatschappelijke organisaties en dergelijke;
d) De begeleiding van de voorbereiding en de uitvoering van de essentiële IGS-projecten, zoals het
IUP;
e) De aansturing en ondersteuning van de werkgroepen en projectgroepen, bedoeld in het vierde lid
van dit artikel;
f) Het ondersteunen van het financieel beheer, de communicatie en promotie van de samenwerking in
de IGS.
3. Er is een projectgroep waarin ieder der partijen zitting heeft. De projectleider is voorzitter van de
projectgroep.
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4. De projectgroep bereidt de taken van de stuurgroep zoals bedoeld in artikel 5 voor. Daartoe kan de
projectgroep werkgroepen instellen.
5. Partijen dragen zorg voor het beschikbaar stellen van voldoende ambtelijke capaciteit en middelen
voor de projectgroep. De gemeenten doen dit voor het projectbureau.
Artikel 7.

Kwaliteitsborging

1. Ten behoeve van de realisatie en borging van de kwaliteitsambitie van de IGS wordt door de
stuurgroep een kwaliteitsteam ingesteld. Het kwaliteitsteam vervult een adviserende rol bij de
uitwerking van de deelplannen, opgenomen in het IUP.
2. Het kwaliteitsteam adviseert de stuurgroep gevraagd en ongevraagd over alle zaken die in verband
staan met het borgen van de plankwaliteit. De taken, samenstelling en financiering van het
kwaliteitsteam worden uitgewerkt door de stuurgroep en ter instemming voorgelegd aan partijen.
Artikel 8.

Monitoring

De stuurgroep draagt zorg voor het integraal monitoren van het IUP en rapporteert partijen daarover
jaarlijks. Indien monitoring uitwijst dat versnelling dan wel vertraging in de uitvoering van het
programma nodig is, zal door de stuurgroep een voorstel tot bijstelling van het uitvoeringsprogramma
worden gedaan.
Artikel 9.

Evaluatie

1. Voor het eerst in 2014 en vervolgens tenminste eenmaal per vijf jaar wordt de samenwerking
geëvalueerd en zonodig bijgesteld. Bijstelling vindt plaats op de in artikel 12 van deze overeenkomst
aangegeven wijze.
2. De IGS is onderdeel van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde evaluatie. Bijstelling van de
IGS vindt slechts plaats met instemming van alle partijen en overigens op de in de Wet ruimtelijke
ordening aangegeven wijze.
Artikel 10.

Publieke taak

Het gestelde in deze overeenkomst laat onverlet de taken en bevoegdheden en de daaruit
voortvloeiende verplichtingen en verantwoordelijkheden van de bestuursorganen van partijen.
Artikel 11.

Onvoorziene omstandigheden

Indien zich omstandigheden voordoen die bij het aangaan van deze overeenkomst niet waren
voorzien en die een ongewijzigde voortzetting van deze overeenkomst niet rechtvaardigen, treden
partijen in overleg over wijziging van deze overeenkomst. Onvoorziene omstandigheden betreffen
zodanige omstandigheden dat de betreffende partij(en), indien deze omstandigheden bij het aangaan
van dit convenant bekend waren geweest, het convenant niet of althans niet op deze wijze zou(den)
zijn aangegaan, dan wel omstandigheden die maken dat van de betreffende partij(en) in redelijkheid
niet mag worden gevraagd dit convenant ongewijzigd voort te zetten.
Artikel 12.

Wijziging van de overeenkomst

1. Deze overeenkomst kan alleen met toestemming van alle partijen worden gewijzigd.
2. Iedere partij doet schriftelijk mededeling van zijn instemming als bedoeld in het eerste lid aan de
voorzitter van de stuurgroep. Partijen treden binnen twee weken na een dergelijk verzoek in overleg
over wijziging van deze overeenkomst.
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3. In geval van wijziging van deze overeenkomst worden de gemeenteraden en waar nodig
Provinciale Staten geconsulteerd.
Artikel 13.

Inwerkingtreding en duur

1. Deze overeenkomst treedt in werking op de dag na de ondertekening van deze overeenkomst door
alle partijen.
2. Deze overeenkomst eindigt op de dag nadat partijen in gezamenlijkheid hebben vastgesteld dat
aan het gestelde in artikel 2 van deze overeenkomst is voldaan.
Artikel 14.

Beëindigen van de overeenkomst

1. In het geval dat de omstandigheden als genoemd in artikel 11 van deze overeenkomst van dien
aard zijn dat partijen ondanks overleg geen vervangende regeling kunnen treffen kan deze
overeenkomst worden beëindigd, mits met instemming van alle partijen en mits partijen een regeling
voor de gevolgen van de beëindiging van de overeenkomst hebben getroffen.
2. In geval van beëindiging van deze overeenkomst worden de gemeenteraden en waar nodig
Provinciale Staten geconsulteerd.
Artikel 15.

Geschillen

1. Indien tussen partijen een verschil van inzicht over de toepassing c.q. uitvoering van deze
overeenkomst ontstaat, treden partijen in overleg om tot een oplossing te komen.
2. Indien dit overleg niet leidt tot een oplossing die voor alle partijen aanvaardbaar is, wordt het geschil
beslecht door arbitrage. Van een geschil is sprake als een of meer partijen dat schriftelijk heeft
medegedeeld aan alle partijen. Op verzoek van de meest gerede partij wordt de arbiter, op de voet
van art. 1027, lid 3 Rv., benoemd door de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Groningen.

Aldus overeengekomen, in zesvoud opgemaakt en ondertekend te Assen op 2 juli 2010
De gemeente Leek,
Wethouder B. Plandsoen

………

De gemeente Noordenveld,
Burgemeester J.H. van der Laan

………

De provincie Drenthe
Gedeputeerde mevrouw A. Haarsma

………

De provincie Groningen
Gedeputeerde W.J. Moorlag

………

De Dienst Landelijk Gebied, regio Noord
Regiodirecteur Noord, C.K. Langebeeke

………
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