Overeenkomst nr. ID ……
Overeenkomst tussen de Staat en de
gemeente Steenbergen ter afhandeling van
de schadeclaim ontstaan door aangetroffen
onvoorziene omstandigheden bij de
overdracht van de N259 van de Staat naar
de Gemeente
Bijlagen: 2
De ondergetekenden,
De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, handelende als bestuursorgaan en als
vertegenwoordiger van de Staat der Nederlanden, vertegenwoordigd door de directeur Netwerk
management van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, mevrouw M.P.V. van de Kerkhof, hierna te
noemen ’de Staat’,
En
De gemeente Steenbergen, vertegenwoordigd door de burgemeester R.P van den Belt, MBA,
Krachtens artikel 171 van de Gemeentewet die gemeente vertegenwoordigende en handelende ter
uitvoering van het besluit van de burgemeester en wethouders van de Gemeente Steenbergen op
……, hierna te noemen ‘de gemeente’,
Overwegende dat:
Tussen de Staat en de gemeente een overeenkomst met Nr. ID 28412 is gesloten op 7 juli
2015, ter overdracht van de N259 van de Staat naar de gemeente;
De gemeente tijdens verbeteringswerkzaamheden aan de N259 geconfronteerd is met een
teerzandverontreiniging in de fundering van de weg;
In de overeenkomst tussen de Staat en de gemeente geen melding is gemaakt van de
betreffende verontreiniging;
De Staat op de hoogte was van het type funderingsmateriaal;
De gemeente zich beroept op Artikel 5 uit de overeenkomst en op haar initiatief in overleg
is getreden met de Staat;
De Staat het onredelijk vindt de sanering van de teerzandverontreiniging volledig op risico
en kosten van de gemeente te laten plaatsvinden;
De Staat en de gemeente overeengekomen zijn de saneringskosten met elkaar te delen;
De Staat en de gemeente allebei de helft van de kosten voor haar rekening neemt;
De financiële afwikkeling hiervan dient te worden vastgelegd in een overeenkomst.
Zijn overeengekomen als volgt:
Artikel 1. Omschrijving van het doel van de overeenkomst.
1. Deze overeenkomst heeft tot doel tussen partijen een bindende regeling treffen ter
voorkoming/oplossing van een geschil, zoals bedoeld in artikel 7:900 van het Burgerlijk
Wetboek.
2. In deze overeenkomst worden afspraken tussen de Staat en de gemeente vastgelegd naar
aanleiding van de door de gemeente aangetroffen teerzandverontreiniging bij het
herinrichten van de N259.
3. Het gaat om afspraken over de financiële afwikkeling van de sanering.
Artikel 2. Kostenverdeling
1. Partijen hebben overeenstemming bereikt over de bijdrage die de Staat aan de gemeente
zal voldoen.
2. Beide partijen betalen de helft van de saneringskosten. Dit betekent dat de Staat een
eenmalige bijdrage van maximaal € 475.000,- inclusief eventueel verschuldigde btw, aan
de gemeente betaalt.
Artikel 3. Betaling

1. Betaling van het in artikel 2 lid 2 bedoelde bedrag zal plaatsvinden direct aansluitend aan
het ondertekenen van onderhavige overeenkomst.
2. De gemeente factureert hiertoe aan de Staat onder melding van het bestelnummer…… bij
Rijkswaterstaat Zuid-Nederland t.a.v. crediteurenadministratie, postbus 8185, 3503 RD
Utrecht.
3. Bij de facturering door de gemeente wordt geen melding gemaakt van BTW.
Artikel 4. Looptijd van de overeenkomst
1. Deze overeenkomst treedt in werking op de dag van ondertekening en eindigt uiterlijk op
de datum nadat de in deze overeenkomst genoemde financiële afwikkeling is gerealiseerd.
Artikel 5. Geschillen
1. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst, dan wel
nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door
de bevoegde burgerlijke rechter te Den Haag.
3. Er is sprake van een geschil zodra een van de partijen dit schriftelijk aan de andere partij
meldt. Partijen dienen hierop met elkaar in overleg te treden teneinde te bezien of in der
minne een oplossing voor dit geschil kan worden bereikt.

Aldus opgemaakt en in tweevoud ondertekend,
te Maastricht, d.d. …………………(invullen)

te Steenbergen, d.d. ……………(invullen)

……………………………………………………………

………………………………………………………………

Mevrouw mr. M.P.V. van de Kerkhof

Bijlagen:
Financiële opstelling Saneringskosten N259
Overeenkomst Nr. ID 28412

de heer R.P van den Belt, MBA

