
VFG
vereniging van

fr iese gemeenten

Samenwerkingsovereenkomst Grip op Grond
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Provincie Frysran, gevestigd en kantoor houdende in Leeuwarden ten deze
vertegenwoordigd door gedeputeerde S. de Rouwe, daartoe gevolnnachtigd door de CvdK
de heer Drs. A.A.M. Brok, handelende ter uitvoering van een besluit van GS en CvdK d.d.

11 septennber 2018, hierna te noemen de provincie

en

Vereniging Friese Gemeenten, namens alle Friese gemeenten, gevestigd en
kantoorhoudende in Leeuwarden vertegenwoordigd door de heer F. Veenstra voorzitter

Vereniging Friese Gemeenten, hierna te noemen de VFG.

Alle partijen gezamenlijk, hierna te noemen: partijen;

In aanmerking nemende dat:

Grip op Grond is in 2010 ontstaan als een initiatief, een werkwijze, binnen de provincie Fryslan met
als doel om zo efficient en strategisch mogelijk met grondstromen binnen civieltechnische- en

natuurprojecten om te gaan. Sindsdien is provincie breed zoveel mogelijk informatie over

grondstromen verzameld in een digitale Grip op Grond kaart. Mede hierdoor zijn in de afgelopen

jaren meerdere succesvolle koppelingen ontstaan en uitgevoerd. Het slim en tijdig op elkaar
afstemnnen van vraag en aanbod van grond- en zandstromen tussen projecten zorgt voor allerlei

(financiele) besparingen en voordelen van de integrale en duurzame aanpak. Zo kan er een plus op'

projecten gerealiseerd worden door bijvoorbeeld het ontwikkelen van natuur.
Daarnaast heeft Grip op Grond de taak om de kwaliteit van de grondstromen en de toepassingen te
verbeteren. Dit houdt in de praktijk in dat extra aandacht wordt besteed aan wettelijk verplichte

keuringen, meldingen en keuringsstrategieen. Hierdoor ontstaat extra provinciaal toezicht waardoor

naast efficient hergebruik ook kwalitatief beter hergebruik.

Verklaren het navolgende te zijn overeengekonnen:

1. Doelstelling

Het doel van deze samenwerkingsovereenkonnst is om overeenstemming te bereiken over het

hanteren van een integrale werkwijze voor grondstromen in de provincie Fryslan (verschillende
overheden), waaruit zoveel mogelijk kansrijke koppelingen ontstaan en informatie met elkaar wordt
gedeeld. Het betreft grondstromen die zich voordoen binnen provinciale en genneentelijke projecten.

Daarnaast heeft deze samenwerkingsovereenkomst tot doel andere overheden en partijen te

inspireren duurzaam te werken. Hiermee wordt bijgedragen aan de ambities uit het Rijksbrede

programma Nederland Circulair in 2050, het Grondstoffenakkoord en provinciale en gemeentelijke

annbities en doelstellingen.
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2. Uitgangspunten

a. Provincie Fryslan verzamelt in het kader van Grip op Grond zoveel mogelijk informatie

over grond-, zand- en baggerstromen (in m3) bij projecten (van verschillende overheden)
en over beschikbare grond in baggerdepots. Met de verzamelde informatie en potentieel
kansrijke koppelingen gaat de grondcoordinator van de provincie Fryslan van Grip op

Grond actief op pad en benadert de projectleiders (van verschillende overheden). Bij
kansrijke koppelingen worden de projectleiders met elkaar in contact gebracht. Hierna

kunnen zij met elkaar zelf afspraken maken over de levering of afname van grond. lndien
gewenst adviseert de grondcoordinator daarbij.

b. Grip op Grond richt zich primair op het grondgebied van de provincie Fryslan maar kan
ook zeker buiten de provinciegrenzen worden toegepast.

c. Grip op Grond streeft ernaar om zoveel mogelijk informatie over grondstromen in een
databank bij te houden. Deze informatie wordt gepresenteerd op de interactieve Grip op

Grond kaart. Met de Grip op Grond kaart is het mogelijk om (namens) een overheid een
aanvraag of aanbod te doen van een partij grond. Op deze manier kan vrijkomende

grond van projecten aan elkaar gekoppeld worden.
d. Grip op Grond richt zich primair op overheden of overheid gerelateerde organisaties. Een

marktpartij kan alleen namens een overheidsproject materiaal aanbieden of vragen.

3. Afspraken

Partijen spreken de wens uit om met elkaar, in onderling overleg naar de eisen van redelijkheid en

billijkheid, te streven naar een samenwerking met elkaar op het gebied van gronduitwisseling binnen
projecten. Deze samenwerking tussen projecten van Friese overheden leidt tot allerlei (financiele)

besparingen en voor een meer integrale en duurzame aanpak. Ook wanneer bijvoorbeeld gemeenten

binnen de gemeentegrenzen projecten aan elkaar koppelen is het delen van deze informatie (reeds
ontstane koppelingen), het opnemen op de interactieve kaart en in het dossier van belang. Hiermee
wordt bijgedragen aan de ambities uit het Rijksbrede programma Nederland Circulair in 2050, het

Grondstoffenakkoord en provinciale en gemeentelijke ambities en doelstellingen.

4. Financiele afspraken

Het aanbieden of vragen van een partij materiaal op de interactieve kaart kost geen geld. Wanneer

een koppeling kan worden gerealiseerd tussen twee overheden, worden in basis geen kosten naar
elkaar in rekening gebracht.

a. Eventuele transportkosten zijn voor het project (af te stennmen tussen aanbiedende en

vragende partij).
b. Wanneer aanvullende onderzoeken benodigd zijn (wanneer een project daar bijvoorbeeld

om vraagt) worden deze kosten in rekening gebracht bij de vragende partij. Gemiddeld

genomen kan rekening worden gehouden met € 1,- per kuub te onderzoeken materiaal.
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F. Veenstra

5. lnwerkingtreding

Deze samenwerkingsovereenkomst treedt in werking de dag na ondertekening door partijen. Deze

samenwerkingsovereenkomst wordt jaarlijks geevalueerd om na te gaan of er behoefte is aan
bijstelling van afspraken maar ook om na te gaan of voortzetting van deze

samenwerkingsovereenkomst zinvol wordt geacht. Alsdan maken partijen ook afspraken over
eventuele beeindiging.

6. Slotbepalingen

In alle gevallen waarin deze samenwerkingsovereenkomst niet voorziet alsmede bij eventuele
geschillen zullen partijen tijdig met elkaar afstemmen om in der minne tot een oplossing te komen.

Aldus overeengekomen en is in tweevoud ondertekend te Drachten op 2 oktober 2018.

Namens de Vereniging van Friese Gemeenten,

ns de'Provincie Fryslan,

Pagina 3 1 3

CA,OPGROND


