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Bezoekadres Postadres
Markt 11 Postbus 9090
6811 CG Arnhem 6800 GX Arnhem

telefoonnummer /026) 359 91 11
telefaxnummer /026) 359 94 80
e-mailadres post@gelderland nlGemeente Neerijnen
internetsite www ge/der/and nl

De burgemeester
T.a.v. meneerH.H. de Vries
Postbus 30
4180 BA WAARDENBURG

datum zaaknummer
12 januari2018 2013-002725
onderwerp
Getekendesamenwerkingsovereenkomst063

Beste meneerDe Vries,

Hierbij ontvangtu de door de provincie Gelderland ondertekendesamenwerkingsovereenkomst063
regelendede aanleg van een rotonde in de N830 en de aanpassingen van twee aansluitingen bij
Hellouw.

Vertrouwendeu hiermee voldoende van dienst te zijn geweest.

Met vriendelijkegroet,
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,
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ing. J.H.A. Arts

bijlage

mhchtmqenb1J mw. L. Bodt telefoonnummer (026) 359 86 09

e-mailadres post@gelderland.nl BNG Bank Den Haag, rekeningnummer 28 50 10.824
IBAN-nummer: NL74BNGH0285010824
BIC-code van de BNG BNGHNL2G

btw-nummer: NL001825100 B03
KvK-nummer 51468751
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Samenwerkingsovereenkomst 063

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST063 REGELENDE DE AANLEGVAN:
- EEN ROTONDE IN DE N830; EN

- DE AANPASSINGVAN DE AANSLUITINGENVAN DE IRENESTRAATEN DE OUDENHOF
NABIJHELLOUW

Overeenkomstnummer
:
063

Weg
:
N830

Projectnummer :
60750245
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SAMENWERKINGSOVEREENKOMST063 REGELENDE DE AANLEG VAN EEN ROTONDE IN DE
N830 EN DE AANPASSING VAN DE AANSLUITINGENVAN DE IRENESTRAATEN DE OUDENHOF
NABIJ HELLOUW

Overeenkomst 063
Weg N830
Locatie km 15.4 - km 16.6
Projectnummer 60750245

DE ONDERGETEKENDEN:

de provincie Gelderland,volgens volmachtvan de Commissarisvan de Koning in de provincie
Gelderland vertegenwoordigd door de heer J.HA Arts, handelende ter uitvoering van het in mandaat
genomen besluit van Gedeputeerde Staten d.d.

. ,

zaaknummer2013-002725, hierna te
noemen "de provincie"

en

de gemeente Neerrijnen,te dezen krachtensartikel 171 Gemeentewet vertegenwoordigddoor de heer
H.H. de Vries, burgemeester van de gemeente,handelende ter uitvoering van het Collegebesluitd d

nummer hierna te noemen "de gemeente"
. . . . . . '

gezamenlijkgenoemd "partijen".

IN AANMERKINGNEMENDE DAT:

de gemeente de provincieheeft verzochtom mee te werken aan de realisatie van een rotonde in

de N830 ter hoogte van km 15 5 te Hellouw;
de provincie bereid is híer aan mee te werken onderde voorwaarden dat de Ouden hofwordt
afgesloten, de aansluitingmet de lrenestraat wordt voorzien van een koude oversteeken in de
1 renestraat ter hoogte van de Paal graafeen landbouwsluis wordt gerealiseerd;
de gemeenteraad van Neerrijnen op 6 juli 2017 heeft besloten om middelen beschikbaarte stellen
voor de realisatie van een rotonde in de N830 en het aanpassen van de aansluitingen met de
lrenestraat en de Oudenhof;
partijen met deze overeenkomstnadereafspraken wensen te maken aangaande de
samenwerking tijdensde aanleg van een rotonde m de N830 en de aanpassing van de
aansluitingen lrenestraaten Oudenhof.

ZIJN HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:

Artikel 1 Doel van deze overeenkomst

Partijen regelen bij deze overeenkomstde financiering, de aanleg, de eigendom en het beheer en
onderhoud van de werken beschreven in artikel 2.

Artikel 2 De werken

1. De werken bestaan uit:
a. het realiseren van een nieuwe gemeentelijke aansluiting door middel van het aanleggen van

een rotonde in de N830 (km 15.5);
b. het aanpassen van de aansluiting lrenestraat (km 15.76) met de N830 naar een koude

oversteek inclusiefhet aanbrengen van een landbouwsluis in de lrenestraat net ten zuiden
van de Paalgraaf;

C. het afsluiten van de aansluiting Oudenhof (km 16.44) aan beide zijden van de N830. Aan de

paraaf provincie: 2
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zuidzijde van de N830 wordt de Oudenhofafgesloten tussen de parallelwegen de
hoofdrijbaan;

d het verplaatsen van de bushalte aan de N830
De werken worden uitgevoerd volgens het principe van 'variant4' uit de Verkenning en zijn
aangegeven op de bij deze overeenkomstbehorende, door partijen gewaarmerkte.
schetsontwerptekeningen, inclusiefde bijkomende werken verder genoemd"de werken"

2 Bijkomende werken zijn onderandere:
het verplaatsen van een watergang;
het eventueel verbeteren van de draagkrachtvan de ondergrond ter hoogtevan de nieuwe
rotonde;
het (doen) verleggen van kabels en leidingen;
het aanpassen of aanbrengenvan bewegwijzering, openbare verlichting, wegmarkeringen,
beplanting, hemelwaterafvoeren andere gebruikelijke tot de weguitrustingbehorende
voorzrerunoen

3. In hoofdzaak zijn de volgende werkzaamhedennodig om de werken te realiseren
het nemen van verkeersbesluiten;
het maken van een ontwerp,
de grondverwerving en eventuele onteigening;
het tijdig verkrijgen van de benodigde vergunningen en ontheffingen:
het voorbereiden van de uitvoering waaronderhet makenvan een bestek, de aanbestedmg
en de gunning;
het houden van toezichtop de uitvoering en de administratieveafdoeningdaarvan.

Artikel 3 Tijdsplanning

1 De provincie neemt de inspanningsverplichtingop zich om de werken gereed te hebben voor
medio 2020.

2. Aanbesteding van de werken vindt niet plaats zonder onherroepelijkvastgesteld
bestemmingsplan, vastgesteldeverkeersbesluiten, verleendebenodigde vergunningenen
aankoop van de benodigde gronden.

Artikel 4 Samenwerkingsstructuur

1. Ten behoeve van een adequateaansturing, begeleiding en bewaking van inhoud en voortgang
van de werken is een projectgroepgevormd die is samengestelduit ambtelijke
vertegenwoordigersvan partijen, waartoe in elk geval behorende projectmanagervan de
provincie en de projectleider van de gemeente.De provincie is voorzitter van de projectgroep

2. De communicatie, waaronder het organiseren van een eventueleinformatiebijeenkomstover de
werken, gebeurtdoor de gemeentein afstemming met de provincie. Het maken van afsprakenop
dit gebied valt onder de taken van de projectgroepmet eventueletoevoegingvan
communicatiemedewerkersvan provincie en gemeente.

Artikel 5 Kostenverdeling van de werken

1. De projectkosten voor de werkenkomen voor rekening van de provincie en de gemeente
gezamenlijk Deze kosten wordengeraamd op ( 1.300.000,- (excl. BTW}. De provincie draagt
hierin bij met een maximale vaste bijdrage van€ 375.000,- (excl. BîW}. De overige kosten komen
voor rekening van de gemeente tot een maximum van ( 925.000,- (excl. BTW}. Hieronder vallen
niet de kosten van de aankoopvan de benodigdegronden.

2. Indien de geraamdeprojectkosten worden overschreden, gaan partijen in overlegover eventuele

paraaf provincie
...

3



'J ro vr net e
1,... =• ..@@@@ =""' 1,.G::'_ @@ :.@ ·=A@ 0

N830, sok063, tekenversie, 8 december2017

aanpassmg van de scope van de werken Mochtdit niet lukken dan komen de eventuele
meerkosten boven het geraamde bedrag voor rekening van de provincie.

3 Interne kosten waarondermede begrepen legeskosten van partijen komen voor eigen rekening en
worden toegerekendaan de eigen projectkosten.

4 Bij voortijdige beeindiging van deze overeenkomst worden de tot dan toe gemaakte kosten
verdeeld onder partijen naar rato van fmanc.ele inbreng van partijenzoals genoemdin lid 1 (30%
provincie en 70% gemeente).

5. Partijen zijn gehouden elkaar medewerking te verlenenom het optimalefiscale resultaat
te bereiken, dit met in achtneming van de fiscale regelgeving en zonodig in overleg met de voor
partijen bevoegde belastingeen heid.

Artikel 6 Grondverwerving/ onteigening

1. De provincie verwerftde benodigde gronden van derden en regelt eventuele gerechtelijke
onteigeningen.

2. Alle kosten voor het verwerven van de benodigde gronden (waaronderaankoop grond,
kadasterale en overigeoverdrachtskosten, kosteneventuele onteigeningsprocduresinclusief
personele inzet) zijn voor rekening van de gemeente.

Artikel 7 Proceduresalgemeen,vergunningen en ontheffingen

1 De gemeente en de provincie starten in samenwerking en nauw overleg zo spoedig mogelijk met
de voorbereiding en het doorlopen van procedures die nodig zijn ter realisering van de werken

2. De gemeente zorgt voor het tijdig wijzigen van het bestemmingsplan één en anderzover rechtens
mogelijk en met inachtneming van haar publiekrechtelijke verantwoordelijkheid.

3. Partijen zorgen voor de tijdige verlening (voorafgaand aan de start van de
aanbestedingsprocedure) van alle vergunningen, ontheffingen en vrijstellingen die nodig zijn voor
de realisatie van de werken. Partijen verlenen elkaar in proceduresde benodigde medewerking,
één en ander zover rechtens mogelijk en met inachtneming van haar publiekrechtelijke
verantwoordelijkheid.

4. Partijen zorgen voor de tijdige vaststelling (voorafgaand aan de startvan de
aanbestedingsprocedure) van de benodigde verkeersbesluiten.Partijen brengen de benodigde
verkeersbesluitengelijktijdig in procedure.

Artikel 8 Voorbereiding en uitvoering

1 De provincie draagtals opdrachtgevervan de werkende zorg voor de planvoorbereiding. het
maken van een definitief ontwerpen bestek(ken). het houden van de aanbesteding, gunning,
alsmede de directievoering en het houden van dagelijks toezichtop de uitvoering van de werken.

2 De voorbereiding en uitvoering van de werken geschiedtin nauwesamenwerking en overleg
tussen partijen.

3. Partijen overleggenover de tijdensde werken te treffen (tijdelijke) verkeersmaatregelen die
noodzakelijk zijn ter realisering van de werken.

4. De provincie zorgt in overleg met de gemeente voor de verlegging van kabels en leidingen, nodig
in verband met de uitvoering van de werken. De (eventuele) verlegkosten zijn projectkosten.

paraaf provincie:
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5. Partijen geven hierbij aan elkaar toestemming de bij één der partijen in eigendom zijnde gronden
en werken kosteloos te gebruiken voor de aanleg en uitvoering van de werken. Over het gebruik
treden partijen in overleg.

Artikel 9 Opneming en goedkeuring

Î. Na afrondingvan de werkzaamhedenverrichten partijen gezamenlijk de vooropname van het deel
van de werken dat op grondgebied van de gemeente is uitgevoerd. Deze vooropname gebeurt
maximaal twee weken voor de opneming door de provinciemet de aannemer, zoals beschreven is

in par. 9 van de UAV 2012

2 De provincielegt de bevindingen binnen 2 dagen schriftelijkvast en neemtdeze mee bij de
opleveringvan de werken door de aannemer(par. 10 UAV 2012). Een afschrift hiervan stuurt de
provincie naar de gemeente.

Artikel 10 Afloop van de onderhoudstermijn

Î. Na afloop van de in het bestek met de aannemer genoemdeonderhoudstermijn verrichten partijen
gezamenlijkde vooropnamevan het deel dat op grondgebiedvan de gemeente is uitgevoerd
Deze vooropname gebeurtmaximaal twee weken voor de opneming door de provincie met de
aannemer. De provincie legt de gezamenlijkbevindingen vast in de "Verklaring van Opneming
einde onderhoudstermijn".

2 De provinciedraagt zorg voor herstel van de tijdens de door partijen uitgevoerde vooropname
geconstateerdegebreken als bedoeld in par î 1 lid 2 UAV 2012

3 De overdrachtvan de werkonderdelenwaarop dit artikel is toegepast is voltooid als de in lid 2

geconstateerdegebreken naar tevredenheid zijn herstelden de voor het beheer en onderhoud
benodigdebescheiden, waaronderhet bestek, zijn overgedragenDe benodigde bescheiden
worden in onderling overlegbepaald.

4 De provinciezorgt voor revisiemetingen en revisietekeningen. Na goedkeuringdoor de gemeente
stelt de provincie deze metingen en tekeningen digitaal en analoog ter beschikking van de
gemeente.

Artikel 11 Beheer en onderhoud na oplevering van de werken

Het beheeren onderhoud van de werken berust direct na de oplevering bij de provincie voorwat
betreft de provinciale weg en bij de gemeentevoor wat betreftde gemeentelijkeweg. De exacte
beheer en onderhoudsgrenzen worden zo spoedig mogelijk na het beschikbaarkomen van de
revisietekeningen door partijen vastgesteld en op tekening vastgelegd, die op dat momentaan
deze overeenkomstals bijlage zal worden toegevoegd.

Artikel 12 Eigendomsoverdracht na realisatie

Aan de hand van de nieuwebeheersgrenzen stellen partijenvast welke percelen tussen partijen
in eigendommoeten wordenovergedragen. De eigendomsoverdrachtvan de percelen gebeurt
om niet

Artikel 13 Betaling

1. De gemeentebetaalt de aan haar in artikel 5 lid 1 toegerekendekosten in drie termijnen aan de
provincie. De eerste termijn, groot 40% van de raming min de bijdrage van de provincie, zijnde€
370 000,- (excl. BTW), vervaltbij ondertekening van deze overeenkomst.

paraaf provincie:
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2. De tweede termijn, groot40% van de raming min de bijdrage van de provincie, zijnde€ 370 000,-
(excl. BTW), vervaltop het moment van gunning van de werken.

3. De derde termijn, de werkelijke kostenmin de eerste en tweede terrrujn en de bijdragevan de
provincie, vervalt na eindafrekening van de aannemer.

4. Betaling zal geschiedenbinnen dertig dagen nadat een door de provinciein te dienen declaratie.
voorzien van de nodigebewijsstukken, in goede orde bij de gemeenteis ingediend.

5. Bij niet-tijdige betalingals bedoeld in de lid 4 is met ingang van de dag volgend op die waarop de
betaling uiterlijk had dienen te geschieden,de wettelijke interest verschuldigd, zonder dat
deswege een ingebrekestelling noodzakelijkis.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

Î De provincie doet bij dezen afstand van alle aansprakenwelke zij tegenoverde gemeentezou
kunnen doen gelden, wegens schadedoor de provinciegeleden ten gevolge van de naleving van
deze overeenkomst, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van de gemeente.

2. De provincie vrijwaartde gemeente voor alle aansprakenvan derden tot vergoeding van de
schade, geleden ten gevolge van de naleving van deze overeenkomst, behoudens opzet of grove
schuldaan de zijde van de gemeente.

Artikel 15 Wijzigingomstandigheden

Î. Onvoorziene omstandigheden welke van dien aard zijn, dat de ongewijzigde instandhouding van
de onderhavige overeenkomst naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet kan worden
verlangd, kunnen voor de partij die zich op die omstandigheid beroept, aanleiding geven zich te
wendentot de rechtermet het verzoek om de gevolgenvan deze overeenkomstte wijzigenof te
ontbinden

2. Alvorenszich tot de rechter te wenden, nodigt de in het eerste lid bedoelde partij de andere partij
uit om met haar in overleg te treden over een oplossingvan de gerezen problemen. Leidt dit
overlegniet binnen drie maanden tot overeenstemming dan kan de in het eerste lid bedoelde partij
zich alsnog tot de rechter wenden.

Artikel 16 Looptijd overeenkomst

1. Deze overeenkomst treedt in werkingde dag waarop partijen hebben ondertekend.

2. Deze overeenkomst eindigt als alle in deze overeenkomstgenoemde werkzaamhedenzijn
uitgevoerd en alie uit deze overeenkomstvoortvloeiendeafspraken/verplichtingen zijn
nagekomen.

Artikel 17 Geschillen

Op deze overeenkomstis het Nederlandsrecht van toepassing. Alle geschillen welke uit deze
overeenkomst mochtenvoortvloeien, worden beslechtdoor de bevoegderechter van rechtbank
Gelderland.

Artikel 18 Bijlagen

1. De bij deze overeenkomstbehorende, door beide partijen geparafeerde bijlagen maken deel uit
van deze overeenkomst.

paraaf provincie: 6



p ra viJ1__f_ie
= @@@@ 1 @@@@ =

:
@ ,=A 1\1 :J1..., =, 1

@@@ 1 @
@@@@@@@@@@"''= "" @@= @@

N830, sok063, tekenversie, 8 december 2017

2 In geval van tegenstrjjdigherd tussen de bijlagen enerzijdsen het gestelde in de overeenkomst
anderzijdsprevaleert de overeenkomst

Bijlagen

Bijlage 1. Tekening schetsontwerp N830 Hellouwvariant 4 d d 02-07-2012;
ílijlage 7 Tekening schetsontwerp N830 Hellouw, afsluiting Oudenhof d.d. 02-07-2012

Aldus opgemaakt en in tweevoud ondertekend,

Arnhem, d.d. Neerrijnen. d.d. ze: J2
.
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de provincie de gemee / @@

@@@@@@@@@!JL.
---- @@@@@@

------
,

.. ---@.
-·:.------@----·

@De heer J H A Arts ei @ h/ @ @H:. d-@ -v @i@@

AfdelingsmanagerUitvoering Werken ..
Bur@emeester

___

paraaf provincie:
...

7







' -
1

C
J

'
,-·

@
·

!
o-

-r
c-

@@.
__ ,

·""
@
@

' @
@'

@
.

@
)

.·,
-
@@@@1

C
:,

•-'
@

'... :)
C
,

J'
.:0

1
u_

,0

1

!O
!

'
'

j

1

' -.7
;

j
" L-

1"
\1l
(l): ><(

l.i

1
.1

@-
-

'I
@u·

@
@
@

-
·1

=.
LU

. !
·--..:

'
"" "'

1
@

· r_l
1

o;
,I

@
'

-
. .o_LU

@@.. ::... :··:::
@:0

:#,S
1

@@@@ ;
,

-
,f.;; {:.):#

.) .).)t:: @
:·-:·.=::-.•

@
@

i
..

·
f

.-
.. /.-·.

@
•J.J.

_;
@
@@@

."
_,.,.

.:
.:
_;;

_;
.:

_;:
-

1
@ @

1
·'_

@
•. -,/

@
/

..
@

@
.: ......@

:
@
@
·-·

·-·
·-·

·-·
.-_.-

·-·

1;1i
j

1


