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Onverbindend concept versie 28 april 2022  

 

Samenwerkingsovereenkomst Provincie Limburg-

centrumgemeente Venlo in het kader van Regionale Energie 

Strategie Noord- en Midden-Limburg 

Partijen 

I. 

De Provincie Limburg, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar gedeputeerde de heer 

M.W.A. van Gaans-Gijbels, en handelende ter uitvoering van het besluit van het college van 

Gedeputeerde Staten van 24 mei 2022, hierna te noemen: ‘Provincie Limburg’; 

 

II. 

De gemeente Venlo, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar burgemeester de heer A.S. 

Scholten en handelende ter uitvoering van het besluit van het college van Burgemeester en 

Wethouders van xx mei2022, hierna te noemen: ‘centrumgemeente Venlo’; 

I en II hierna gezamenlijk te noemen: “partijen” 

 

Nemen het volgende in overweging:   

• Om de ambities van het Klimaatakkoord te realiseren zijn 30 RES-regio’s gevormd. In de RES- 

regio Noord– en Midden-Limburg (verder: RES NML) werken de 15 regiogemeenten1, 

Provincie Limburg, Waterschap Limburg en Enexis (verder: de RES-partners) samen; 

• De RES NML concludeert dat een projectmatige samenwerking niet meer volstaat en dat een 

sterkere, meer structurele samenwerking noodzakelijk is om de ambities te kunnen 

realiseren; 

• Er zijn financiële middelen nodig voor de volgende samenwerkingsfase om te komen tot een 

RES 2.0; 

• Om uitvoering te geven aan de RES NML hebben de RES-partners afgesproken dat de 

gemeente Venlo als centrumgemeente vanaf 2019 de organiserende en financiële taken 

oppakt in de meerjarige samenwerking; 

• Dat Bijlage 1 “Naar een sterke RES-samenwerking Noord- en Midden-Limburg” de 

uitgangspunten en randvoorwaarden op basis waarvan een samenwerkingsvoorstel/ 

samenwerkingsvorm tussen alle RES-partners zal worden uitgewerkt. Ook bevat dit 

document de onderliggende afspraken voor het overgangsjaar 2022, in aanloop naar formele 

besluitvorming over de samenwerking tussen alle RES-partners vanaf 1 januari 2023; 

 
1 Venlo, Venray, Beesel, Weert, Nederweert, Echt-Susteren, Leudal, Roermond, Peel en Maas, Horst a/d Maas. 
Mook en Middelaar, Bergen, Roerdalen, Gennep en Maasgouw 
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• Op 8 maart 2022 heeft het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg 

ingestemd met een provinciale bijdrage ad € 210.000,00 inclusief eventueel wettelijk 

verschuldigde btw ten behoeve van de RES NML; 

• Dat de gemeentelijke partners is verzocht om een bijdrage in de uitvoeringskosten toe te 

kennen van € 1,50 per inwoner onder de voorwaarde dat het Rijk hiervoor additionele 

dekking levert; 

• Partijen wensen onderlinge afspraken met betrekking tot de provinciale bijdrage, de 

financiële taken en de verantwoording van de provinciale bijdrage vast te leggen in 

onderhavige overeenkomst; 

• Dat deze samenwerkingsovereenkomst tevens kwalificeert als een subsidiebeschikking in de 

zin van artikel 4:29 van de Algemene wet bestuursrecht, waartegen de reguliere 

rechtsbeschermingsmogelijkheden open staan. 

 

 

Komen het volgende overeen 

 

Artikel 1 begrippen 

• RES: Regionale Energie Strategie; 

• RES 2.0: Verdere uitwerking en uitvoering van de RES 1.0, uiterlijk 1 juli 2023 gereed.2  

• RES NML: Regionale Energie Strategie Noord- en Midden Limburg. 

• RES partners: 15 regiogemeenten3, Waterschap Limburg, Enexis en Provincie Limburg. 

 

 

Artikel 2 Doel van de overeenkomst 

 

Partijen beogen met deze overeenkomst procedurele afspraken te maken over: 

 

a. de voor de uitvoering van de RES NML beschikbare provinciale bijdrage van maximaal  

€ 210.000,- inclusief eventueel wettelijk verschuldigde btw; 

b. de randvoorwaarden waaronder deze provinciale bijdrage beschikbaar wordt gesteld; 

c. de verantwoording over de inzet van deze middelen. 

 

Artikel 3 Financiën 

 

1. De provinciale bijdrage ten behoeve van de RES NML voor de werkzaamheden zoals 

beschreven in het werkprogramma (zie paragraaf 3 van Bijlage 1) ad maximaal € 210.000,- 

inclusief eventueel wettelijk verschuldigde btw wordt verleend aan de centrumgemeente 

Venlo en zal binnen 6 weken na inwerkingtreding van deze overeenkomst 100% worden 

bevoorschot.  

 
2 Het doel van de RES 2.0 is het borgen van de samenwerking vanuit het draagvlak in de regio, de kennisdeling 
en afstemming over de opgaven. Niet alleen over de grenzen van de gemeenten heen, maar ook over de grens 
van de RES-regio en/of Provincie Limburg. Maar ook het borgen van het verdere democratisch 
besluitvormingsproces. 
3 Venlo, Venray, Beesel, Weert, Nederweert, Echt-Susteren, Leudal, Roermond, Peel en Maas, Horst a/d Maas. 
Mook en Middelaar, Bergen, Roerdalen, Gennep en Maasgouw 
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2. Mochten niet alle 15 gemeentelijke RES-partners de financiering zoals gesteld in het derde lid 

van dit artikel beschikbaar kunnen stellen, dan treden de RES-partners met elkaar in overleg. 

3. Indien niet alle 15 gemeentelijke RES-partners in 2022 een bedrag bijdragen van € 1,50 per 

inwoner aan de uitvoering van de RES NML, zal de provinciale bijdrage zoals gesteld in lid 1 

van dit artikel worden verlaagd met 1/15e van de hoogte van de verleende provinciale 

bijdrage per niet bijdragende gemeentelijke RES-partner. Het reeds bevoorschotte bedrag zal 

dan als onverschuldigde betaling worden teruggevorderd.  

4. De werkzaamheden zoals gesteld in het eerste lid van dit artikel dienen in beginsel uiterlijk 

31 december 2022 te zijn gerealiseerd. Indien op 31 december 2022 de werkzaamheden nog 

niet volledig zijn gerealiseerd en de provinciale bijdrage niet volledig is benut, kan het 

resterende saldo in 2023 worden ingezet voor voorgenoemde werkzaamheden.  

5. Na afstemming met de Belastingdienst door de centrumgemeente Venlo en met 

inachtneming van het bepaalde in artikel 5, onder A, zal een (fiscale) afrekening volgen. 

Indien centrumgemeente Venlo niet (geheel) en/of niet tijdig voldoet aan de in deze 

overeenkomst opgenomen verplichtingen, kan de provinciale bijdrage zoals gesteld in het 

eerste lid van dit artikel lager of op nihil worden vastgesteld. De vast te stellen provinciale 

bijdrage is nooit hoger dan het verleende bedrag en nooit hoger dan het daadwerkelijke 

tekort. Als de verplichtingen en/of de resultaten zijn behaald en de gerealiseerde 

subsidiabele kosten na de looptijd van de werkzaamheden zoals gesteld in lid 4 van dit artikel 

lager uitvallen dan begroot (zie bijlage 1 voor begroting), wordt de provinciale bijdrage naar 

rato verlaagd. Dit houdt in dat we de subsidie zullen vaststellen op 14%   van de 

gerealiseerde subsidiabele kosten. Het reeds uitbetaalde bedrag zal dan (deels) worden 

teruggevorderd. 

 

Artikel 4 Algemene verplichtingen 

 

1. Partijen spreken af de in Bijlage 1 gestelde afspraken RES NML overgangsjaar 2022 in 

onderling vertrouwen en integer, doelmatig, doeltreffend, rechtmatig, transparant en 

solidair uit te voeren. Daarbij informeren partijen elkaar doorlopend, gevraagd, ongevraagd, 

volledig en tijdig over alle ontwikkelingen ter zake van de in Bijlage 1 gestelde afspraken RES 

NML overgangsjaar 2022.  

2. Partijen informeren elkaar doorlopend, gevraagd, ongevraagd, volledig en tijdig  

over alle ontwikkelingen ter zake van de in Bijlage 1 gestelde uitgangspunten voor 

samenwerking RES NML vanaf 2023 en spannen zich maximaal in om alles te doen dat de 

samenwerking in het kader van RES NML en deze overeenkomst bevordert. 

3. Partijen verplichten zich, indien door enige oorzaak de samenwerking in het kader van deze 

overeenkomst wordt vertraagd of verhinderd of de dreiging daartoe aanwezig is, onverwijld 

met elkaar in overleg te treden teneinde gezamenlijk te bezien of en zo ja, op welke wijze 

alsnog aan het doel van de overeenkomst kan worden tegemoetgekomen. 

 

Artikel 5 Taken partijen 

 

A. Taken centrumgemeente Venlo, namens de regiogemeenten. 

a. De centrumgemeente Venlo zal optreden als kasbeheerder voor de geldstromen die ze van 

de RES-partners ontvangt als cofinanciering ten behoeve van de RES NML.   

b. De centrumgemeente Venlo dient de cofinanciering die ze van RES-partners ontvangt 

uitsluitend in te zetten voor werkzaamheden zoals in het werkprogramma (zie paragraaf 3 

van Bijlage 1) beschreven. 
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c. De centrumgemeente Venlo zal aan de Provincie Limburg verantwoording afleggen over de 

inzet van de provinciale middelen.  

d. Binnen 6 maanden na het einde van de looptijd van de werkzaamheden zoals beschreven in 

het werkprogramma (zie paragraaf 3 van Bijlage 1) zoals gesteld in artikel 3, lid 4  

stelt de centrumgemeente Venlo een inhoudelijke en financiële eindrapportage op waarin is 

opgenomen: een inhoudelijke omschrijving van de geleverde inzet, de behaalde resultaten, 

de uitputting en verdeling van de financiële bijdragen over de verschillende acties en 

werkzaamheden.  Deze gevraagde rapportage zal geleverd worden middels de vast te stellen 

eindejaar begrotings- en verantwoordingsstukken door het Bestuurlijk overleg RES NML en 

afsluiting van het boekjaar door centrumgemeente in voorjaar 2023.   

e. Het financieel eindverslag met betrekking tot de door de centrumgemeente Venlo projecten 

binnen de RES NML wordt voorzien van zowel een bestuursverklaring van de 

centrumgemeente Venlo alsmede een goedkeurende controleverklaring van een 

onafhankelijke accountant. In de bestuursverklaring geeft de centrumgemeente Venlo als 

bestuur fiat aan de verstrekte financiële gegevens. Het Controleprotocol eindverantwoording 

subsidies Provincie Limburg 2017 is hierbij niet van toepassing. 

 

 

B. Taken Provincie Limburg 

a. De Provincie Limburg zal een bijdrage van maximaal € 210.000 inclusief eventueel wettelijk 

verschuldigde btw aan de gemeente Venlo beschikbaar stellen voor de werkzaamheden zoals 

beschreven in het werkprogramma (zie paragraaf 3 van Bijlage 1) met inachtneming van het 

bepaalde in artikel 3. 

b. De Provincie Limburg participeert in de ambtelijke en bestuurlijke overleggen in het kader 

van de RES NML.   

 

 

Artikel 6: Evaluatie 

 

Partijen evalueren de uitvoering en werking van deze overeenkomst. Partijen zijn hierover ten tijde 

van inwerkingtreding van deze overeenkomst in overleg en zullen de werkafspraken vastleggen in 

een evaluatieplan. 

 

Artikel 7: Onvoorziene omstandigheden 

 

Indien deze overeenkomst niet onverkort kan worden uitgevoerd als gevolg van onvoorziene 

omstandigheden die van dien aard zijn dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid 

ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet van een partij of partijen mag worden 

verwacht, treden partijen in overleg binnen vier weken nadat de andere partij het verzoek heeft 

kenbaar gemaakt. Indien partijen unaniem instemmen met een eventuele voorgestelde wijziging 

worden de wijziging en de verklaringen tot instemming als addendum aan deze overeenkomst 

gehecht. 

 

Artikel 8: Duur van de overeenkomst 

 

Deze overeenkomst treedt in werking zodra beide partijen de overeenkomst bevoegdelijk hebben 

ondertekend en eindigt zodra de financiële afrekening, zoals gesteld in artikel 3, lid 5, heeft 

plaatsgevonden.  
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Artikel 9: Geschillenregeling en toepasselijk recht 

 

1. Deze overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. 

2. Ingeval er sprake is van een geschil, van welke aard en omvang dan ook, zullen partijen in 

eerste instantie trachten om in der minne tot een oplossing te komen. 

3. Indien een minnelijke oplossing, ondanks alle inspanningen van partijen niet tot een 

oplossing van het geschil leidt, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in 

eerste aanleg van de rechtbank Limburg. 

 

Artikel 10: Bijlage 

De volgende bijlage maakt onverbrekelijk onderdeel uit van deze overeenkomst: 

Bijlage 1: werkprogramma “Naar een sterke RES-samenwerking Noord- en Midden-Limburg” 

 

 

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend  ……………… d.d. . ……… 2022 

 

 

Provincie Limburg, namens deze 

 

 

 

Gedeputeerde M.W.A van Gaans-Gijbels 

 

 

 

Gemeente Venlo, namens deze 

 

 

 

Burgemeester A.S. Scholten 


