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Samenwerk¡nqsovereenkomst tussen de provincie Groninoen en de

orov'lnc¡,e Drrentñã betreffende u¡tvoerende taken oericht oo continuiteit,

de publiekrechtelijke rechtspersoon provincie Groningen, ten deze

rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw S. Faber, directeur,
handeiend ter uitvóering van het besluit van Gedeputeerde Staten van 13

januari 2OL5, hierna tevens aangeduid als "provincie Groningêî",

de publiekrechtelijke rechtspersoon provincie Drenthe, ten deze

rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw W' Meijering,
concernmanager, handelend ter uitvoering van het besluit van

Gedeputeerde Staten van 26 maart 2014, hierna tevens aangeduid als

"provincie Drenthe",

Hierna allen tevens aangeduid als "partij" of "partijen"

I CONSIDERANS

Overwegende dat:

. De colleges van Gedeputeerde Staten van de provincies Groningen en

Drenthe, hierna te noemen "de colleges", gezamenlijk de intentie hebben

uitgesproken om een samenwerking te bewerkstelligen op het gebied van

uitvoeringstaken ter uitvoering van het algemeen belang;
. partijen dere samenwerking wensen vast te leggen in een overeenkomst;
. partijen op het gebied van uitvoeringstaken een publieke

uerañtwoordelijkheid hebben die zich uitstrekt over het taakgebied
"werken";

. Deze samenwerkingsovereenkomst gericht is op continuÏteit,
kwaliteitsverbetering en het vergroten van de efficiency ten aanzien van

het genoemde taakgebied;
. partijen in het kader van het genoemde uitvoerende taakgebied over

specifieke kennis en capaciteit beschikken;
. Deze samenwerkingsovereenkomst bedoeld is als een groeimodel;
o partijen gebruik wensen te maken van elkaars uitvoerende diensten en

personeel en daarmee afzien van aanbesteden;
. Partijen geen intentie hebben anders dan tegen een vergoeding van de

kostþrijs deze diensten aan elkaar ter beschikking te stellen'
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II Partijen komen overeen als volgt:

1. Partijen gaan een samenwerking aan die ziet op het delen van de kennis
en capaciteit die bij hen aanwezig is binnen het taakgebied werken;

2. Jaarlijks wordt het taakgebied en de daaruit voortvloeiende, inhoudelijke
werkzaamheden, alsmede de geschatte uren nader omschreven en
vastgelegd in het uit deze overeenkomst voortvloeiende jaarplan;

3. De vergoeding van de diensten die verricht worden is gebaseerd op het
aantal werkelijk gemaakte uren en een vergoeding voor het gebruik van
materiaal;

4. De voornoemde vergoeding zal niet meer dan kostendekkend zijn, van
enige vorm van winst mag geen sprake zijn;

5. Het uurtarief en de tarieven voor gebruik materieel worden jaarlijks
afzonderlijk vastgesteld door de colleges;

6. De declaratie van geleverde diensten zal binnen 30 dagen na het
indienen van deze door partijen worden voldaan;

7. Partijen zullen de af te nemen diensten niet aanbesteden, tenzij er niet
geleverd kan worden, in de overtuiging dat er sprake is van een door het
Europese Hof van Justitie geaccepteerde vorm van samenwerking tussen
overheden;

8, Wanneer schade ontstaat bij een partij vanuit de uitvoering van deze
overeenkomst, is de partij waarbij de werkzaamheden worden
uitgevoerd zelf verantwoordelijk voor het afhandelen van de schade.
Deze kan niet op de partij worden verhaald die het personeel of dienst
levert tenzij er sprake is van grove schuld of opzet;

9. In geval van veranderingen in wet- en regelgeving en/of de ontwikkeling
en uitvoering van overheidsbeleid (op nationaal, supranationaal en
internationaal niveau) die de ongewijzigde uitvoering van deze
overeenkomst voor tenminste één partij onredelijk bezwarend maken,
treden partijen in overleg. In dat geval streven zij gezamenlijk en in
redelijkheid naar een oplossing;

10. Deze samenwerkingsovereenkomst blijft van kracht voor onbepaalde
rijd;

11.Deze samenwerkingsovereenkomst kan worden opgezegd met een
opzegtermijn van 2 jaar. Bij opzegging door de ene partij stellen
partijen gezamenlijk de als gevolg van de opzegging ontstane
schade vast. Over de verdeling van de uit de schade
voortvloeiende kosten maken partijen nadere afspraken;

l2.Onverminderd het bepaalde in artikel 11 kunnen partijen gezamenlijk en
eensluidend de overeenkomst beëindigen;

13.De rechtsverhouding tussen partijen wordt beheerst door het Nederlands
Recht;

14,Geschillen tussen partijen zullen zoveel mogelijk in goed overleg tussen
partijen tot een oplossing worden gebracht.
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Provincie Groningen,
voor deze,

. Faber
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Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend op vrijdag 3 juni 2OL6,
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