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ADVIES
Het ondertekenen door de burgemeester van de bestuursovereenkomst tussen gemeente
Weert en het Waterschapsbedrijf Limburg voor samenwerking in de waterketen.
Het mandateren van portefeuillehouder H. Litjens voor het ondertekenen van de
uitvoeringsovereenkomst tussen gemeente Weert en Waterschapsbedrijf Limburg voor het
beheer en onderhoud van de gemalen en drukriolering.
TOELICHTING
Relatie met vorig voorstel:

Niet van toepassing
Algemeen:
De gemeente Weert ontwikkelt zich verder naar een regiegemeente. De gemeenteraad

heeft aan het college van burgemeester en wethouders in 2011 de opdracht gegeven een
onderzoek te doen naar de uitbesteding van uitvoerende taken. De bestuursopdracht heeft
een taakstelling van 20 o/o besparen op personele kosten. In deze bestuursopdracht
"samenwerken en uitbesteden" is in 2OL4 fase III van de deelopdracht 'Uitvoerende taken
openbaar gebied' uitgevoerd. Onderdeel hiervan is het gemalenbeheer en de drukriolering.
Beoogd is om in maaft 2015 de gemeenteraad hieroverte laten besluiten. In de
verkenningsfase van de deelopdracht is het Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) als
mogelijke samenwerkingspartner naar voren gekomen.
In september 2Ot4 is de gemeente Weeft een intentieovereenkomst aangegaan met het
Waterschap Peel en Maasvallei en het Waterschapsbedrijf Limburg om een verkennend
Weert,
2 maart 2015
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onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden van samenwerking in de waterketen. Dit
verkennend onderzoek is in het najaar van 2014 uitgevoerd en heeft tot een aantal
aanbevelingen geleid. Deze aanbevelingen zijn overgenomen door de stuurgroep, waarin
bestuurders en directie van het Waterschap, het Waterschapsbedrijf Limburg en gemeente
Weert zitting hebben. De samenwerking zal worden vorm gegeven in een bestuursmodel
en wordt bekrachtigd met het sluiten van een bestuursovereenkomst. De ondertekening
van de bestuursovereenkomst vindt middels een formele tekenronde plaats. In de bijlage
is de bestuursovereenkomst opgenomen, die door de burgemeester ondertekend dient te
worden.
Onderdeel van deze bestuursovereenkomst is een uitvoeringsovereenkomst voor het

uitvoeren van het beheer en onderhoud van de gemalen en drukrioleringen in de
gemeente Weeft. De uitvoeringsovereenkomst zal in de vergadering van het Waterpanel
Limburg Noord op 12 maart a.s. ondertekend worden door de bestuurders van de
samenwerkende organisaties. Portefeuillehouder H. Litjens heeft zitting in het Waterpanel
Limburg Noord en wordt middels besluit van het College van B&W gemandateerd om de
uitvoeringsovereenkomst in deze vergadering te ondertekenen.
Argumenten:
geen

Kanttekeningen:
geen

JURIDISCHE GEVOLGEN (o.a. FATALE TERMIJNEN/HANDHAVING)
geen

FINANCIELE EN PERSONELE GEVOLGEN
Beqrotinospost:
Niet van toepassing, de financiële en personele gevolgen worden meegenomen in de
besluitvorming over de deelopdracht uitvoerende taken openbaar gebied.
Beschikbaar bedrag
Niet van toepassing
COM M U NICATIE/

PARTICIPATI

E

Voor wie ís dit advies van belang?:
* Overigen (bijv. afzender/aanvrager)
Nadere specificatie: Waterschapsbedrijf Limburg, Waterschap Peel en Maasvallei
:

*

TILS-lijst
Nadere specificatie: geen

.i.

:

Niet van toepassing
OVERLEG GEVOERD MET

Intern:
Niet van toepassing
Extern:
Wate rscha psbed rijf Li m bu rg

Waterschap Peel en Maasvallei

BIJLAGEN
Ooenbaar:
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Niet-openbaar:
Niet van toepassing
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Bestuursovereenkomst
Uitvoering werkzaamheden Afvalwaterketen
tussen Gemeente Weert en Waterschapsbedrijf Limburg

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Weert, gevestigd te Weert,
handelend ter uitvoering van het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders van Weert
d.d.
hierna te noemen "de Gemeente"
en

Het Dagelijks Bestuur van de publiekrechtelijke rechtspersoon Waterschapsbedrijf Limburg, gevestigd
te Roermond, het besluit van het Dagelijks Bestuur d.d.
,hierna te noemen "het
Waterschapsbedrijf'
tezamen ook wel aangeduid als "de partijen",
Gelet op de Wet milieubeheer

en

de Waterwet:

Overwegende dat:

1.
2.

3.
4.
5.
6.

lnzameling van stedelijk afualwater behoort tot de zorgtaken van de gemeente conform de Wet
Milieubeheer en de Waterwet.
Zuivering van stedelijk afvalwater behoort tot de zorgtaken van Waterschap Roer en Overmaas,
alsmede van Waterschap Peel en Maasvallei conform de Waterwet. Het Waterschapsbedrijf als
dochterbedrijf van de beide Limburgse Waterschappen is verantwoordelijk voor de uitvoering van
transport en zuiveren afvalwater.
lnzameling en transport en zuivering van stedelijk afvalwater een fysiek verbonden systeem
vormt: de afvalwaterketen.
Vanwege de verwevenheid publieke samenwerking in de afvalwaterketen gewenst is om tot een
doelmatige en duurzame aanpak te komen. Partijen willen optimaal gebruik maken van elkaars
expertise bij het inrichten, beheren en besturen van de afvalwaterketen.
Partijen daartoe op basis van een bestuursovereenkomst willen samenwerken.
Oogmerk van de samenwerking is het duurzaam inrichten en beheren van de afvalwaterketen
tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten.

7. De

gemeente wenst in dit kader werkzaamheden in de afvalwaterketen door het
Waterschapsbedrijf Limburg te laten uitvoeren, waarbij de wettelijke bevoegdheden bij de

8.

gemeente blijven.
Partijen dit zien als een stap op weg naar structurele samenwerking op het terrein van
afvalwaterketen waarbij meerdere Limburgse gemeenten en waterschappen Roer en Overmaas
en Peel en Maasvallei partijzijn.
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Komen overeen als volgt:

Artikel 1: Te behartigen belang
De overeenkomst heeft tot doel te komen tot een doelmatige en duurzame inrichting, beheer en
sturing van de afvalwaterketen tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten.

Artikel 2: Strekking
Partijen sluiten een uitvoeringsovereenkomst waarin de taken van de partij(en) en de verdeling van
de daarmee samenhangende kosten worden beschreven.
De uitvoeringsovereenkomst maakt onlosmakelijk (onder)deel uit van deze overeenkomst.

Artikel 3: Rolverdeling

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

De gemeente blijft eigenaar van het gemeentelijk rioleringssysteem tot aan de overnamepunten.
De gemeente behoudt de zorgplicht zoals omschreven in de Wet Milieubeheer en in de Waterwet.
Het Waterschapsbedrijf blijft eigenaar van de afvalwaterzuiveringsinrichting en bijbehorende
persleidingen en gemalen vanaf de overnamepunten.
De beide waterschappen behouden de zorgplicht als omschreven in de Watenruet.

De gemeente belast, ter bevordering van de doelmatigheid en duurzaamheid in de afvalwaterketen, het Waterschapsbedrijf met de uitvoering van de in de Uitvoeringsovereenkomst beschreven
werkzaam heden gedurende de looptijd van d ie Uitvoeringsovereenkomst.
Het Waterschapsbedrijf verplicht zich jegens de gemeente gedurende de looptijd van deze
Uitvoeringsovereenkomstzorg te dragen voor de uitvoering van de werkzaamheden zoals deze
staan beschreven in de Uitvoeringsovereenkomst.
Voor zover ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden overgang van personeel van
de gemeente naar het Waterschapsbedrijf in de rede ligt, wordt dit gelet op het tijdelijke karakter
geregeld via detachering.
De door de gemeente en het Waterschapsbedrijf gevormde stuurgroep die leiding heeft gegeven
aan het traject dat leidde tot deze overeenkomst blijft tijdens de uitvoering van deze overeenkomst
actief. Enerzijds ter begeleiding van de uitvoering van de werkzaamheden en anderzijds met het

oog op de voorgenomen doorgroei naar structurele samenwerking op het terrein

van

afvalwaterketen.

Artikel 4: Wijzigingen en beëindiging overeenkomst

1.
2.
3.

Voor het wijzigingen van de overeenkomst is de schriftelijke instemming vereist van partijen.
De overeenkomst wordt aangegaan tot aan het moment waarop de structurele samenwerking op
het terrein van afvalwaterketen gestalte heeft gekregen.
De overeenkomst kan door een van de partijen per de eerste januari van enig jaar schriftelijk
worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van een kalenderjaar, voor het eerst

op 1 januari 2016. Opzegging van de overeenkomst sterkt mede tot opzegging van

de

uitvoeringsovereenkomst.

4.

De overeenkomst kan met instemming van beide partijen op elk willekeurig moment worden
beëindigd.

5.

ln geval van beëindiging wordt redelijkheid en billijkheid van de kosten en verdeling hiervan

in

overleg vastgesteld en ter besluitvorming voorgelegd aan de stuurgroep. Als de stuurgroep niet tot
besluitvorming komt, treedt artikel 5 in werking.
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Artikel 5: Geschillenbeslechting

1.
2.

Geschillen, voortvloeiende uit deze regeling worden voorgelegd aan de rechter.
Van een geschil is sprake indien een van de partijen zodanige mening is toegedaan

Artikel 6: Rechtsopvolging
1. Waar in deze overeenkomst wordt gesproken over de gemeente wordt hieronder mede haar
rechtsop- volger(s) geacht begrepen te zijn. Daartoe dient de gemeente - als ook haar
rechtsopvolgers - zorg te dragen dat eventuele rechtsopvolge(s) voor alle rechten en plichten uit

2.

deze overeenkomst in haar plaats treden.
Waar in deze overeenkomst wordt gesproken over het Waterschapsbedrijf wordt hieronder mede
zijn rechtsopvolger(s) geacht begrepen te zijn. Daartoe dient het Waterschapsbedrijf - als ook zijn
rechtsopvolgers - zorg te dragen dat eventuele rechtsopvolge(s) voor alle rechten en plichten uit
deze overeenkomst in zijn plaats treden.

ArtikelT: Citeertitel
Deze overeenkomst wordt aangehaald als: "Bestuursovereenkomst Beheer Afvalwaterketen tussen
Gemeente Weert en Waterschapsbedrijf Limburg".

Artikel 8: lnwerkingtreding
Deze overeenkomst treedt

in werking op 1 januari 2015.

Het Waterschapsbedrijf Lim burg,
De Voorzitter,

Gemeente Weert,
De Burgemeester,

Dr. J.J. Schrijen
d.d.

A.A.M.M. Heijmans

De Vice Voorzitter,

Mr. A.M.G. Gresel
d.d.

versie 7: 12-01-2015
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Uitvoeringsovereenkomst beheer en onderhoud gemalen
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itvoeri ngsovereen komst

Partijen:
De gemeente Weert, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer H.A Litjens,
Portefeuillewethouder hierna te noemen " de gemeente".
en

Waterschapsbedrijf Limburg, gevestigd te Roermond, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de
heer ing. E.M. Pelzer MMO, Directeur, hierna te noemen "het Waterschapsbedrijf Limburg"
Hierna gezamenlijk te noemen "Partijen"

ln aanmerking nemende dat:
1. Partijen in het belang van een doelmatige en duurzame inrichting, beheer en sturing van de
afvalwaterketen tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten een Bestuursovereenkomst
zijn aangegaan.
2. Op grond van artikel 2 van deze Bestuursovereenkomst een Uitvoeringsovereenkomst dient te
worden opgesteld.
3. Partijen door middel van de onderhavige uitvoeringsovereenkomst de gemaakte afspraken over
de uitvoering van de verschillende werkzaamheden schriftelijk wensen vast te leggen.

Komen overeen als volgt
Artikel 1: Definities en interpretaties
1.1
Partijen hanteren in deze Uitvoeringsovereenkomst en bijbehorende bijlagen de afkortingen,
aanduidingen en definities zoals vermeld in Bijlage 1 bij deze Uitvoeringsovereenkomst, tenzij
uit de context nadrukkelijk anders blijkt.
1.2
Verwijzingen naar de artikelen en leden van artikelen worden geacht verwijzingen naar
artikelen en leden van artikelen van deze Uitvoeringsovereenkomst te zijn, tenzij uit de
verwijzing uitdrukkelijk anders blijkt.
1.3
Alle Bijlagen (inclusief Annexen) en de considerans maken integraal onderdeel uit van deze
U

1.4
1.5

itvoeringsovereenkomst.

Tenzij uit de context uitdrukkelijk anders blijkt, betekenen de woorden 'onder meer', 'onder
meer, doch niet limitatief'.
De kopjes in deze Uitvoeringsbijeenkomst dienen slechts het gemak en beheersen noch
beïnvloeden de betekenis, uitleg of interpretatie van enige bepaling uit deze Uitvoeringsovereenkomst.

Artikel 2: Onderwerp van de overeenkomst
2.1 De gemeente draagt, ter bevordering van de doelmatigheid en duurzaamheid in de
afvalwaterketen, de uitvoering van de in Bijlage 2 beschreven werkzaamheden gedurende de

2.2

looptijd van deze Uitvoeringsovereenkomst over aan het Waterschapsbedrijf Limburg.
Het Waterschapsbedrijf Limburg verplicht zich jegens de gemeente gedurende de looptijd van
deze Uitvoeríngsovereenkomst zorg te dragen voor de uitvoering van de werkzaamheden
zoals deze staan beschreven in Bijlage 2bijdeze Uitvoeringsovereenkomst.
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Artikel 3: Uitvoering werkzaamheden

3.1

Het Waterschapsbedrijf Limburg zal ervoor zorgdragen dat de werkzaamheden tijdig en op
een adequate wijze worden verricht met inachtneming van de wettelijk voorgeschreven
kwaliteits-, arbo- en veiligheidseisen. Het Waterschapsbedrijf Limburg kan de werkzaamheden
uitvoeren op de wijze die zij daartoe geschíkt acht, met inachtneming van het bepaalde uit
deze Uitvoeringsovereenkomst. Bij storingen bedraagt de responsetijd maximaal 2 uur. Bij
planmatig onderhoud geldt de planning als leidend. Deze dient vooraf met gemeente Weert te
worden afgestemd.

3.2

De werkzaamheden strekken ter uitvoering van wettelijke taken. De gemeente is gerechtigd
tot het geven van aanwijzingen omtrent de uitvoering en het Waterschapsbedrijf Limburg is

te geven aan tijdig gegeven en verantwoorde aanwijzingen van de
gemeente.
Het Waterschapsbedrijf Limburg zal de werkzaamheden die de uitvoering van wettelijke taken
en bevoegdheden betreffen naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
De gemeente zal aan het Waterschapbedrijf Limburg alle in Bijlage 3 genoemde zaken die
nodig zijn voor het adequaat uitvoeren van de werkzaamheden, ter beschikking stellen. De
gemeente blijft volledig rechthebbende van de zaken zoals vermeld in Bijlage 3.
gehouden gevolg

3.3
3.4
3.5

Ter bevordering van een tijdige en adequate uitvoering van de werkzaamheden alsmede ter
bevordering van de samenwerking tussen Partijen, dient er met regelmaat afstemming plaats
te vinden tussen Partijen omtrent de wederzijdse werkzaamheden en taken. ln Bijlage 5 zijn
de contactpersonen en adresgegevens van Partijen opgenomen.

Artikel 4: Aansprakelijkheid
4.1 Het Waterschapsbedrijf Limburg is aansprakelijk voor alle schade met betrekking tot de
uitvoering van deze overeenkomst ten gevolge van
opzet of grove schuld (en)

4.2

tekortkoming

in de

nakoming

van de overeenkomst aan de zijde van

het

Waterschapsbedrijf Lim burg.
gemeente
De
is jegens het Waterschapsbedrijf Limburg niet aansprakelijk voor schade die het
Waterschapsbedrijf Limburg lijdt welke direct en/of indirect het gevolg is van de uitvoering van
deze overeenkomst (met inbegrip van letselschade van betrokken medewerkers van het
Waterschapsbedrijf Limburg dan wel door het Waterschapsbedrijf Limburg ingeschakelde
derden), behoudens voor zover sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de
gemeente.

4.3

De gemeente is verantwoordelijk en aanspreekbaar voor de juistheid en volledigheid van de
aam Waterschapsbedrijf Limburg verstrekte gegevens en de kwaliteit en kwantiteit van de
verstrekte materialen. De gemeente is aansprakelijk voor daardoor ontstane schade.

Artikel 5: Exclusiviteit
5.1 De gemeente verbindt zich de werkzaamheden, zoals beschreven in Bijlage 2 van de
Uitvoeringsovereenkomst en voor de duur, zoals genoemd in artikel 9 van de
Uitvoeringsovereenkomst, te laten uitvoeren door het Waterschapsbedrijf Limburg. De
gemeente verbindt zich voorts om gedurende dezelfde periode geen concurrerende

5.2

activiteiten te doen uitvoeren.
Van het bovenstaande kan slechts in onderling overleg worden afgeweken.
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Arti kel 6: lnformatievoorzieni ng

6.1

6.2
6.3

Het Waterschapsbedrijf Limburg zal steeds, met betrekking tot de werkzaamheden die de
uitvoering van een wettelijke taak of bevoegdheid betreffen, zodanige boeken, bescheiden en
aantekeningen houden, dat daaruit te allen tijde juist en volledig de vermogenstoestand, de
rechten en verplichtingen alsmede alle overige activiteiten omtrent deze werkzaamheden
kunnen worden gekend.
Het Waterschapsbedrijf Limburg is verplicht om op eerste verzoek van de gemeente openheid
en inzicht te verschaffen in de boeken, bescheiden en aantekeningen welke betrekking
hebben op de in lid I van dit artikel genoemde werkzaamheden.
Het Waterschapsbedrijf Limburg zal aan de gemeente steeds binnen vier weken na het einde
van een kalenderkwartaal een overzicht verstrekken omtrent de uitgevoerde werkzaamheden
en de daarmee gemoeide financiën.

Artikef 7: Zaken van of ten behoeve van opdrachtgever
7.1 Alle zaken, waaronder begrepen schriftelijke stukken (originelen, afschriften en fotokopieën)
welke het Waterschapsbedrijf Limburg van of ten behoeve van de gemeente gedurende het
bestaan van deze overeenkomst onder zich heeft c.q. krijgt, zijn en blijven eigendom van de
gemeente. Voor zover noodzakelijk zullen partijen bij aanvang van deze overeenkomst casu
quo ontvangst van deze zaken een beschrijving maken.
7.2 Bij de beëindiging van deze overeenkomst is hetWaterschapsbedrijf Limburg gehouden alle
goederen van of ten behoeve van de gemeente die zij op het moment van beëindiging onder
zich heeft onverwijld ter vrije beschikking te stellen aan de Gemeente.
7.3 De gemeente heeft te allen tijde inzage in de door haar aangeleverde bestanden die
betrekking hebben op lid 1 van dit artikel.

ArtikelS: Vergoeding
Voor de werkzaamheden die de uitvoering van een wettelijke taak of bevoegdheid betreft zal het
Waterschapsbedrijf Limburg van de gemeente een vergoeding ontvangen. Met ingang van deze
Uitvoeringsovereenkomst bedraagt de vergoeding zoals beschreven in Bijlage 4a en 4b. Partijen
zullen jaarlijks vooraf op voorstel van het Waterschapsbedrijf Limburg de vergoeding aanpassen op
basis van de grondslagen welke zijn beschreven in Bijlage 4a en 4b. Hierbij wordt gestreefd om op
termijn tot een vast jaarbedrag te komen. Over de vergoeding voor werkzaamheden die het
Waterschapsbedrijf Limburg uitvoert, dan wel laat uitvoeren, zal BTW worden geheven.
Alle vermelde kosten en vergoedingen zijn exclusief BTW. Het Waterschapsbedrijf Limburg zal over
alle werkzaamheden BTW in rekening brengen.

Artikel 9: Duur en beëindiging

9.1
9.2
9.3

De ingangsdatum van deze Uitvoeringsovereenkomst is 1 januari2015.
Partijen evalueren jaarlijks de samenwerking.
Artikel 4 van de Bestuursovereenkomst is onverkort van toepassing bij beëindiging

Artikel 1 0: Onvoorziene omstandigheden
Onvoorziene omstandigheden die met zich meebrengen dat (ongewijzigde) uitvoering van deze
overeenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet meer kan worden verlangd, kunnen
leiden tot een (gedeeltelijke) wijziging of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst.
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Artikel 1l: Geheimhouding
11.1 Partijen verplichten zich jegens elkaar geen informatie die in verband met deze
Uitvoeringsovereenkomst of totstandkoming daarvan tussen Partijen onderling en tussen
Partijen en derden is uitgewisseld, c.q. aan Partijen ter beschikking is gesteld, te gebruiken, te
vermenigvuldigen of aan derden bekend te maken. Deze verplichting is niet van toepassing
op:

a. het ter

b.

beschikking stellen van de vertrouwelijke informatie aan een Partij of aan hun
functionarissen of werknemers die deze kennis nodig hebben voor de uitoefening van hun
werk of indien schriftelijk verzocht of goedgekeurd door de Partij wiens vertrouwelijke
informatie het betreft;
het gebruik of ter beschikking stellen van vertrouwelijke informatie waartoe de Partijen
verplicht zijn bij wet, regelgeving van een officieel erkende beurs, of een beslissing van een

bevoegde rechtbank, Nederlandse Mededingingsautoriteit

of een andere bevoegde

overheidsinstantie;

c. de informatie

die reeds deel uitmaakt van het publieke domein of eerder op rechtmatige

wijze ter beschikking van die Partij is gekomen.

11.2

ln de gevallen als hiervoor genoemd onder a. tot en met c., zal de openbaar makende Partij
de andere Partij bij deze Uitvoeringsovereenkomst hieromtrent vooraf op de hoogte stellen en,
waar mogelijk, de inhoud van de openbaarmaking met de andere Partijafstemmen.
De verplichtingen uit hoofde van lid 1 eindigen niet indien een Partij ophoudt Partij te zijn.

Artikel l2: Overdraagbaarheid
Een Partij is niet gerechtigd zonder voorafgaande toestemming van de wederpartij rechten en
verplichtingen uit hoofde van deze Uitvoeringsovereenkomst aan derden over te dragen.

Artikel 13: Aanpassingen
Aanpassingen van deze Uitvoeringsovereenkomst kunnen slechts rechtsgeldig plaatsvinden en
slechts in werking treden indien beide Partijen zich daarmee uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord
hebben verklaard. Het voorgaande is niet van toepassing indien Bijlagen zelf in wijziging daarvan
voorzien, in welk geval wijziging conform de regeling in de betreffende Bijlagen plaats kan vinden.

Artikel f4: Conversie
lngeval een van de bepalingen van deze Uítvoeringsovereenkomst niet rechtsgeldig of niet
uitvoerbaar blijkt, blijven Partijen gebonden voor de overgebleven bepalingen. Deze niet-geldige of
niet-uitvoerbare bepaling zal worden geacht te zijn vervangen door een bepaling die zo dicht mogelijk
de bedoeling van Partijen bij het opnemen van de oorspronkelijke bepaling benadert.

Artikel 15: Toepasselijk recht en geschillen
15.1 Deze uitvoeringsovereenkomst wordt uitgelegd in overeenstemming met en beheerst door

15.2

Nederlands recht.
Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst - indien één
der partijen aan de andere partij schriftelijk te kennen heeft gegeven dat een zodanig geschil
aanwezig is wordt het geacht te bestaan - worden beslecht door de rechter.
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Artikel 16: Bijlagen
De bijgevoegde bijlagen zijn onlosmakelijk verbonden aan deze overeenkomst en maken aldus
integraal onderdeel uit van deze overeenkomst.
Aldus overeengekomen in tweevoud opgesteld en ondertekend te Weert op d.d. [xxxx]

Getekend door:

Gemeente Weert

Waterschapsbedrijf

De Wethouder

De Directeur,

H.A Litjens

ing. E.M. Pelzer MMO
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6.

Afkortingen, aanduidingen en definities
Werkzaamheden

Ter beschikking gestelde zaken
Vergoeding
Contactpersonen

Overzichtskaart locaties
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