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OVEREENKOMST TOT SAMENWERKING
bij de reconstructie van de Haven Bruinisse

Ondergetekenden:
1. GEMEENTE SCHOUWEN-DUIVELAND, zetelend te Zierikzee en kantoorhoudende te 4301 SH

Zierikzee, gemeente Schouwen-Duiveland, laan van Saint Hilaire 2 (postadres: Postbus 5555,e, 4300 JA Zierikzee), te dezen handelend als bestuursorgaan en als vertegenwoordiger,
krachtens artikel 171 van de Gemeentewet, rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar
burgemeester handelend ter uitvoering van
het besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-
Duiveland, de dato , hierna te noemen: 'de Gemeente'.

2. MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU, handelend als bestuursorgaan en als
vertegenwoordiger van de Staat der Nederlanden, te dezen vertegenwoordigd door de
directeur van de directie Water en Scheepvaart. , van de dienst
Zeeland Rijkswaterstaat, kantoorhoudende te 4335 JA, gemeente Middelburg,
Poelendaelesingel 18 (postadres: postbus 5014, 4330 KA Middelburg, factuuradres: Postbus
8185,3503 RD Utrecht), hierna te noemen: 'de Staat'.

De Gemeente en de Staat hierna gezamenlijk te noemen: 'Partijen'.

• In aanmerking nemende dat:
a. de Staat, in het kader van de uitvoering van het waterbeschermingsbeleid van het Rijk, het

initiatief heeft genomen om de steenbekleding van primaire dijken Oostersehelde in het
tijdvak 2006-2015 te reconstrueren in samenwerking het waterschap, in Zeeland is dit
vormgegeven door samenwerking met het waterschap Scheldestromen in Project Bureau
Zeeweringen (PBZ);

b. binnen dit project contracteert de Staat de aannemer voor de te realiseren dijkreconstructies,
zoals in de haven van Bruinisse voor medio 2014;

c. de Gemeente in de haven van Bruinisse voornemens is om reconstructie- en
herinrichtingwerkzaamheden uit te voeren, echter reeds eind 2010 of begin 2011;

d. Partijen bereid zijn tot nauwe samenwerking bij deze werkzaamheden met beoogde realisatie
in 2011;

e. de Gemeente zal de steenbekledingswerkzaamheden van de Staat als identificeerbare item's
opnemen in haar aanbesteding van alle werkzaamheden In de haven van Bruinisse;

f. de Staat zal de Gemeente, conform het betalingsregime van de te kiezen aannemer en de
uitvoering van het PBZ-werk de daaraan verbonden aannemerskosten vergoeden;
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g. het eigendom en het beheer van de Haven van Bruinisse behoort toe aan respectievelijk de
Gemeente en het Waterschap Scheldestromen;

h. Partijen beogen met het sluiten van deze overeenkomst de voorwaarden vast te leggen zodat
de Gemeentelijke Reconstructie, waaronder het PBZ-werk, op effectieve en efficiënte wijze
gelijktijdig onder gemeentelijke uitvoering kan geschieden.

i. het uitgangspunt van Partijen is te streven naar een optimale onderlinge afstemming van dee publiekrechtelijke taken en verantwoordelijkheden, als mede de daarbij betrokken
privaatrechtelijke aspecten.

j. voor een optimale inpassing en uitvoering van het initiatief voeren Partijen nader onderling
overleg, zonodig ook met derden.

k. het uitgangspunt van Partijen is' dat de fysieke aanvang van de reconstructie- en
herinrichtingwerkzaamheden vóór 15 december 2011 zal plaatsvinden.

Partijen verklaren dat de overeenkomst voor de realisatie Haven Bruinisse is gesloten onder de
navolgende bedingen, bepalingen en voorwaarden:

Partijen daarom als volgt schriftelijk overeenkomen

Artikel! Definities
Alle woorden die volledig zijn geschreven met hoofdletter(s) worden geacht te zijn gebruikt

tit overeenkomstig hun onderstaande dan wel voornoemde omschrijving en betekenis.

1.1 PBZ: Project Bureau Zeeweringen de samenwerking tussen de Staat en waterschap
Scheldestromen;

1.2 PBZwerk, zoals opgenomen in bijlage 1. Als basis is het bestek 2011-02-02 gebruikt
met de bijbehorende nota's van inlichtingen (WERKBESTEK);

1.3 Gemeente renovatie (met gezamenlijke werkzaamheden), zoals opgenomen in
bijlage 1. Als basis is het bestek 2011-02-02 gebruikt met de bijbehorende nota's
van inlichtingen (WERKBESTEK);

1.4 Begroting (raming) van de werkzaamheden PBZ-werk en de gemeente renovatie,
zoals aangegeven in Bijlage 2;

1.5 Meerwerk zijn de door de Staat, ná de gemeentelijke gunning, aan de Gemeente
ten behoeve van diens aannemer, eventueel opgedragen werkzaamheden na
goedkeuring door PBZ, in aanvulling op de Werkbeschrijving PBZ-werk ten aanzien
van het PBZ~werk of het gemeenschappelijk werk;
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Apparaatskosten: geldelijke uitgaven ten behoeve van het ambtelijk apparaat van
de Gemeente en/of de Staat, betreffende werkzaamheden die rechtstreeks
verband houden met de Gemeentelijke Reconstructie en/of PBZ-werk.

PBZ-werk in verhouding tot Gemeentelijke Reconstructie
Het PBZ-werk, zoals nader omschreven in de bijlage 1, wordt een identificeerbaar
onderdeel van de Gemeentelijke Reconstructie, op dusdanig wijze dat de Staat
inzicht heeft in de financiële, technische en juridische details.
De Gemeente verzorgt de correcte aanbesteding van de Gemeentelijke
Reconstructie inclusief het PBZ-werk, waarbij de gemeentelijke gunning van het
onderdeel PBZ-werk pas plaats zal vinden ná voorafgaande schriftelijke goedkeuring
door de Staat daarvan. Het laatstbedoelde geldt ook voor Meerwerk als gevolg van
het PBZ-werk, ná voornoemde gunning.
De Staat betaalt tijdig aan de Gemeente de (deel)bedragen van het PBZ-werk en het
eventuele Meerwerk, conform het daarvoor afgesproken betalingsregime, binnen 30
dagen na factuurdatum van de gemeente, voor het PBZ-werk, zodat de Gemeente
op juiste wijze kan betalen aan opdrachtnemer (aannemer), binnen GO dagen na
factuurdatum, zonder gemeentelijke voorfinanciering.
Voor het PBZ-werk en het Meerwerk geldt de Gemeente als privaatrechtelijk
opdrachtgever en derhalve, dagelijks aanspreekpunt voor de aannemer.
Eenmalige kosten, Winst en Risico worden naar rato (PBZ-werk/gemeente renovatie)
van de aanneemsom verdeeld.
Apparaatskosten, het toezicht en de directievoering op het werk wordt naar rato
(PBZ-werk/gemeente renovatie) van de aanneemsom verdeeld.
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Ingebrekestelling en verzuim
Een partij is in verzuim jegens de wederpartij als deze, na in gebreke te zijn gesteld,
nalatig is of blijft aan zijn verplichten uit hoofde van deze overeenkomst te voldoen.
Ingebrekestelling moet met inachtneming van een termijn van acht dagen schriftelijk
geschieden, bij aangetekend schrijven met handtekening retour of bij
deurwaardersexploot. Indien de nalatige partij na in gebreke te zijn gesteld binnen
de laatstgenoemde termijn alsnog zijn verplichtingen nakomt, is deze partij
desalniettemin gehouden aan de wederpartij diens schade ten gevolge van de niet-
nakoming te vergoeden.
De kosten van de invorderingsmaatregelen van de boete zijn voor rekening van de
nalatige partij.

4.1.1

Onvoorzienbare omstandigheden en ontbindende voorwaarden
De overeenkomst kan op ieder door Partijen geheel of gedeeltelijk buiten rechte
worden ontbonden, ingeval:

besluiten of andere rechtshandelingen die op grond van wettelijke regelingen
vereist zijn om te kunnen overgaan tot realisatie uiterlijk voorjaar 2011 niet tot
stand kunnen komen dan wel de inhoud daarvan de nakoming van de in deze
overeenkomst of nadere overeenkomsten die hieruit mochten voortvloeien casu
quo welke daarmee samenhangen, aangegane verplichtingen geheel of
gedeeltelijk in de weg staan;
van Rijkswege, al dan niet vanwege gewijzigde beleidsinzichten in de
Ministerraad en/of Tweede Kamer der Staten Generaal, de voor realisering van
het initiatief benodigde financiële middelen niet of in onvoldoende mate ter
beschikking worden gesteld en/of uitgeput zijn;
van een met deze overeenkomst of nadere overeenkomsten die hieruit mochten
voortvloeien, casu quo welke daarmee samenhangen, relevant conflicterend
besluit van een juridisch college inzake de eventueel vereiste planologische
maatregel;
de Staat op gronden van financiële aard is verhinderd over te gaan tot gunning
van het PBZ-werk.

Indien deze overeenkomst op grond van het hiervoor bepaalde in zijn geheel dan
wel gedeeltelijk wordt gewijzigd of ontbonden, zal de partij op wiens initiatief de
wijziging of ontbinding plaatsvindt, uitsluitend gehouden zijn om aan de wederpartij
de uitgaven te vergoeden die deze noodzakelijkerwijs en redelijkerwijs heeft moeten
maken voor uitbesteding van werkzaamheden ten behoeve van de nakoming van
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afspraken die in deze overeenkomst zijn gemaakt, met uitzondering van de eigen
personeelslasten en apparaatskosten.

Schadevergoedingsbeperking
Indien deze overeenkomst wordt gewijzigd of (gedeeltelijk) ontbonden, zal de partij
op wiens initiatief de wijziging of (gedeeltelijke) ontbinding plaatsvindt, uitsluitend
gehouden zijn om aan de wederpartij de kosten te vergoeden die deze
noodzakelijkerwijs en redelijkerwijs heeft moeten maken voor
uitbesteding/privaatrechtelijke opdrachtverlening van werkzaamheden t.b.v. de
nakoming van afspraken die in deze overeenkomst zijn gemaakt, met uitzondering
van Apparaatskosten.

Wijzigingen in de overeenkomst
Ingeval één van Partijen op redelijke gronden een wijziging van deze overeenkomst
wenst, dan is de andere partij in beginsel gehouden daaraan in redelijkheid
medewerking te verlenen, mits althans de partij op wiens instigatie ,de wijziging
plaatsvindt, bij optreden van financieel nadeel voor de andere partij, die partij
daarvoor volledig schadeloos stelt.
De wijzigingen in casu quo op deze overeenkomst dan wel aanvullingen op deze
overeenkomst zijn rechtsgeldig indien en voor zover deze wijzigingen casu quo
aanvullingen schriftelijk door Partijen zijn overeengekomen.
Partijen zullen over de bepalingen welke nietig dan wel vernietigbaar blijken te zijn
overleg plegen teneinde een vervangende regeling te treffen, in dier voege dat de
strekking van deze overeenkomst behouden blijft

Toepasselijk recht, Geschilbeslechting duur, inwerkingtreding en strijdige bepalingen
Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.
Partijen beogen geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de
overeenkomst of nadere overeenkomsten die hieruit mochten voortvloeien casu
quo welke daarmee samenhangen, in der minne te schikken en zijn door deze
overeenkomst verbonden zich daarvoor in te spannen. Een geschil wordt geacht
aanwezig te zijn, ingeval één der Partijen zulks beweert onder schriftelijke opgave
van het punt van geschil aan de wederpartij:
Ingeval ingevolge het hiervoor bepaalde niet tot een schikking wordt gekomen of
lijkt te worden gekomen, dan kunnen alle uit deze overeenkomst of nadere
overeenkomsten die hieruit mochten voortvloeien casu quo welke daarmee
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samenhangen, voortvloeiende geschillen worden voorgelegd aan de ter zake
bevoegde burgerlijke rechter te 's-Gravenhage.

7.4 Rechtsgevolgen welke voortvloeien uit deze overeenkomst en die naar hun aard
geacht worden door te werken of eventueel ontstaan na de beëindiging van deze
overeenkomst, worden afgehandeld overeenkomstig het bepaalde in deze
overeenkomst.
Deze overeenkomst treedt in werking op de dag van ondertekening en eindigt op
het moment dat Partijen hebben voldaan aan het gestelde in deze overeenkomst,
inclusief de geldende garantiebepalingen.
Deze overeenkomst treedt in de plaats van de ten aanzien van de Gemeentelijke
Reconstructie tussen Partijen vóór de inwerkingtreding van deze overeenkomst
gemaakte afspraken, hoe dan ook genaamd. Indien bepalingen uit deze
overeenkomst afwijken van of strijdig zijn met eerder ten aanzien van
laatstgenoemde project tussen de Partijen gemaakte afspraken, hoe ook genaamd,
gelden de bepalingen uit deze overeenkomst
Bij tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van deze overeenkomst én de bepalingen
van de bijlagen van de overeenkomst, prevaleren de bepalingen uit de
overeenkomst.
Bij verschil of tegenstrijdigheid tussen de bijlagen geldt de hiërarchie op grond van
hun nummering als bijlagen, waarbij het lager nummer van een bijlage prevaleert
boven een hoger nummer van een bijlage.
Indien een deel van deze overeenkomst nietig of vernietigbaar is, dan laat dit de
geldigheid van het overige deel van deze overeenkomst onverlet. Voor het nietige of
vernietigde deel geldt alsdan, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.42 van het
Burgerlijk Wetboek als overeengekomen, hetgeen Partijen overeengekomen zouden
zijn, indien Partijen de vernietigbaarheid of nietigheid zouden hebben gekend.
Alle uit deze overeenkomst voor de Staat voortvloeiende betalingen aan de
gemeente moeten worden verricht door storting of overschrijving op
bankrekeningnummer 2850.76.094 van de N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten
te 's-Gravenhage, na versturing door de Gemeente van de desbetreffende
(deel)facturen met bijlagen naar het Utrechtse factuuradres van de Staat.
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8.2

Bijlagen
De volgende bij deze overeenkomst gevoegde bijlagen maken onlosmakelijk deel uit
van deze overeenkomst, welke bijlage als zodanig door beide Partijen zijn
gewaarmerkt:
Bijlage 1: Document PZDT-O-11152 best (op basis van bestek 2011-02-02, met daarin
opgenomen de financiële verdeling aan de hand van de besteksposten);
Bijlage 2: Document PZDT-Q-11153 besteksramingjlnschrijfstaat opdrachtnemer met
onderverdeling aan de hand van de besteksposten;

Artikel8

8.1

8.3

Aldus in drievoud opgemaakt en getekend.

Namens de Staat,

Zierikzee, .
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