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Voorwoord

Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is slechts om een indruk te geven van het grafi sche 
effect van tekst op deze plek. Wat u hier leest is een voorbeeldtekst. Deze wordt later vervan-
gen door de uiteindelijke tekst, die nu nog niet bekend is. De faketekst is dus een tekst die 
eigenlijk nergens over gaat. Het grappige is, dat mensen deze toch vaak lezen. Zelfs als men 
weet dat het om een faketekst gaat, lezen ze toch door.

Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is slechts om een indruk te geven van het grafi sche 
effect van tekst op deze plek. Wat u hier leest is een voorbeeldtekst. Deze wordt later vervan-
gen door de uiteindelijke tekst, die nu nog niet bekend is. De faketekst is dus een tekst die 
eigenlijk nergens over gaat. Het grappige is, dat mensen deze toch vaak lezen. Zelfs als men 
weet dat het om een faketekst gaat, lezen ze toch door.

Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is slechts om een indruk te geven van het grafi sche 
effect van tekst op deze plek. Wat u hier leest is een voorbeeldtekst. Deze wordt later vervan-
gen door de uiteindelijke tekst, die nu nog niet bekend is. De faketekst is dus een tekst die 
eigenlijk nergens over gaat. Het grappige is, dat mensen deze toch vaak lezen. Zelfs als men 
weet dat het om een faketekst gaat, lezen ze toch door.

Waterpanel Noord is een samenwerkingsverband, van 15 gemeenten in Noord en Midden-
Limburg, Limburgse waterschappen, Waterschapsbedrijf Limburg en Waterleidingmaatschappij 
Limburg, voor realisatie van de wateropgaven in de waterketen.
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Het dagelijks bestuur van Waterschap Roer en Overmaas 
vertegenwoordigd door bestuurslid mevrouw M. Nusteling, 

Het dagelijks bestuur van Waterschap Peel en Maasvallei 
vertegenwoordigd door voorzitter de heer G. Driessen, 

Het dagelijks bestuur van Waterschapsbedrijf Limburg 
vertegenwoordigd door voorzitter de heer G. Driessen, 

NV Waterleiding Maatschappij Limburg
vertegenwoordigd door directeur mevrouw. H. Doedel

Hierna gezamenlijk genoemd ‘convenant-partners’

Convenant

De ondertekenenden:

Het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Beesel 
vertegenwoordigd door wethouder de heer J. Smolenaars, 

Het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Bergen 
vertegenwoordigd door wethouder de heer B. Buiting, 

Het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Gennep 
vertegenwoordigd door wethouder de heer J. Welles, 

Het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Horst a/d Maas 
vertegenwoordigd door wethouder de heer P. Driessen, 

Het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Leudal 
vertegenwoordigd door wethouder de heer P. Verlinden,
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Maasgouw 
vertegenwoordigd door wethouder de heer J. Lalieu, 

Het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Mook en Middelaar 
vertegenwoordigd door wethouder de heer P. Baneke,
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Nederweert
vertegenwoordigd door wethouder de heer H. Mackus,
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Peel en Maas 
vertegenwoordigd door wethouder de heer A. Janssen, 

Het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Roermond 
vertegenwoordigd door wethouder mevrouw R. Fick, 

Het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Venlo 
vertegenwoordigd door wethouder de heer H. Brauer,

Het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Venray 
vertegenwoordigd door wethouder de heer I. Busser,

Het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Weert 
vertegenwoordigd door wethouder de heer H. Litjens, 

Het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Roerdalen 
vertegenwoordigd door wethouder de heer C. Wolfhagen, 

Het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Echt-Susteren 
vertegenwoordigd door wethouder de heer J. Wackers, 
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Overwegende als volgt:

•  Gemeenten hebben op grond van de Wet milieubeheer en de Waterwet drie zorgplichten:
 •  zorgplicht voor inzameling en transport van stedelijk afvalwater (art. 10.33 Wet milieube-

heer).
 •  zorgplicht voor doelmatige inzameling en verwerking van afvloeiend hemelwater (art. 

3.5 Waterwet)
 •  zorgplicht voor grondwatermaatregelen (onder voorwaarden) (art. 3.6 Waterwet). 

•  Gemeenten dragen zorg voor het transport van afvalwater tot aan de overnamepunten per 
woonkern (hoofdrioolgemalen) en het Waterschapsbedrijf Limburg van de overnamepunten 
tot de rioolwaterzuiveringsinstallaties.

•  Het waterschap heeft op grond van artikel 3.4 van de Waterwet een zorgplicht voor de zui-
vering van stedelijk afvalwater.

•  Het waterschap heeft op grond van de Waterschapswet de zorg voor het kwaliteitsbeheer 
van het oppervlaktewater, alsmede de zorg voor het transporteren en het zuiveren van 
afvalwater en de verwerking van zuiveringsslib. Dit omvat mede het bouwen en exploiteren 
van zuiveringstechnische werken zoals de waterschappen die activiteiten hebben onderge-
bracht bij het Waterschapsbedrijf Limburg.

•  Waterleiding Maatschappij Limburg heeft op grond van de Drinkwaterwet de zorg voor een 
voldoende en duurzame uitvoering van de openbare drinkwatervoorziening binnen de pro-
vincie Limburg.

•  Convenant-partners zetten zich conform het Bestuursakkoord Water en de visie ‘Samen 
groeien: de Limburgse visie op samenwerken in de waterketen’ (d.d. 19-11-2015 ) geza-
menlijk in voor het realiseren van kostenreductie, kwaliteitsverbetering en vermindering van 
de kwetsbaarheid (3 k’s). De convenant-partners doen dit ieder vanuit de eigen verantwoor-
delijkheid.

•  Convenant-partners vinden het instellen van een gezamenlijk programmabudget doelmatig. 
Ook past dit bij de fase waarin de samenwerking zich bevindt en draagt dit bij aan de doel-
stellingen zoals opgenomen in dit convenant. 
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Artikel 2. Doelstellingen
2.1  Doelstelling convenant:
  Het maken van afspraken tussen de convenant-partners over hetgeen de convenant-

partners willen bereiken met de samenwerking in de waterketen en hoe zij de onder 
2.2. opgenomen doelstellingen gaan realiseren. 

2.2 Doelstellingen Waterpanel Noord 
 a.  Kosten: convenant-partners streven naar een gezamenlijke maatschappelijke 

besparing van tenminste 12,6 % voor de kosten van riolering en zuivering in 2020 
t.o.v. referentiejaar 2010, exclusief infl atiecorrectie. Dit betreft o.a. projectkosten, 
investeringen en exploitatiekosten. Binnen het BAW zijn voor de drinkwatersector 
aparte besparingsdoelen gesteld (aanvullend t.o.v. bovengenoemde afspraken 
voor de afvalwaterketen). Deze opgave is voor Waterleidingmaatschappij Limburg 
€ 4,7 miljoen in 2020 t.o.v. referentiejaar 2010. Dit is circa 5% kostenbesparing. 

 b.  Kwaliteit: de samenwerking draagt bij aan een doelmatig waterketenbeheer, aan-
trekkelijke leefomgeving en een gezond watersysteem. 

 c.  Kwetsbaarheid: convenant-partners delen kennis en kunde (inclusief innovaties) 
en zoeken naar samenwerkingskansen om nieuwe ontwikkelingen als afname 
vakmensen, regelgeving en bezuinigingen het hoofd te kunnen bieden. 

Komen overeen: 

Artikel 1. Begripsbepalingen
1.1  Waterketen: de keten van waterproductie (drinkwaterbedrijven), waterverbruik (huis-

houdens, bedrijven en instellingen), inzameling en transport van afvalwater (gemeen-
ten en waterschappen) en rioolwaterzuivering (waterschappen). 

1.2  Optimalisatie Afvalwatersysteem Studie (OAS): gezamenlijke studie van gemeenten 
en het waterschap/Waterschapsbedrijf Limburg naar de optimalisatie van het afval-
watersysteem.

1.3  Waterketenplan: plan van gemeenten, Waterschapsbedrijf Limburg, waterschappen 
en Waterleidingmaatschappij Limburg waarin afspraken worden gemaakt over 
samenwerking en de uitvoering van maatregelen in de waterketen en het watersys-
teem in de betreffende regio. 

1.4   Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP): wettelijk plan waarin de gemeente 
onder andere zichtbaar maakt hoe de zorgplicht voor afvalwater, hemelwater en 
grondwater wordt uitgeoefend. 

1.5   Waterbeheerplan: integrale beleids- en uitvoeringsplan van de waterschappen waar-
in is aangegeven hoe zij invulling willen geven aan de taak om te zorgen voor veilige 
dijken, droge voeten en voldoende en schoon water. 

1.6  Watersysteem: samenhangend geheel van grond- en oppervlaktewater, inclusief 
waterbodem, oevers, ondersteunende kunstwerken, alsmede de daarin levende 
organismen.

1.7  Waterpanels Limburg: provincie-brede samenwerking tussen gemeenten, de water-
schappen, Waterschapsbedrijf Limburg, Waterleidingmaatschappij Limburg en Pro-
vincie Limburg. De samenwerking wordt aangestuurd door het Bestuurlijk Regiotrek-
kers Overleg Limburg (BROL) en ambtelijk ondersteund door het Ambtelijk 
Regiotrekkers Overleg Limburg (AROL).

1.8  Waterpanel Noord: overkoepelend samenwerkingsverband van de regio’s Limburgse 
Peelen en Venlo-Venray (gemeenten, waterschappen, Waterschapsbedrijf Limburg 
en Waterleidingmaatschappij Limburg). De rol, taken en organisatie van Waterpanel 
Noord en het aanjaagteam zijn opgenomen in de op 7-4-2011 door Waterpanel Noord 
vastgestelde startnotitie ‘Samenwerken in de afvalwaterketen Noord-Limburg’. 

1.9  Aanjaagteam: de door de leden van Waterpanel Noord aangewezen bestuurlijke ver-
tegenwoordigers van Waterpanel Noord. 

1.10  Het administratiekantoor Waterpanel Noord: de door Waterpanel Noord aangewezen 
organisatie die in opdracht van Waterpanel Noord de gezamenlijke administratie van 
Waterpanel Noord uitvoert en betalingen namens de partijen doet, zijnde gemeente 
Venlo (besluit Waterpanel Noord 19-11-2015). 
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3.16   Potentieel kansrijke initiatieven worden door convenant-partners gevraagd en onge-
vraagd gemeld bij het aanjaagteam.

3.17   Het aanjaagteam enthousiasmeert, stimuleert en volgt de voortgang en monitoring van 
gemaakte afspraken en projecten in het kader van de samenwerking en draagt nieuwe 
projecten aan. 

3.18   Het aanjaagteam organiseert tenminste twee maal per jaar een bestuurlijk waterpanel 
(Noord). Indien gewenst worden meer waterpanels georganiseerd. Convenant-partners 
kunnen het aanjaagteam verzoeken een (extra) waterpanel te organiseren.  

3.19  Kosten voor de ondersteuning van de samenwerking, het voeren van de gezamenlijke 
administratie en de kosten voor gezamenlijke projecten/initiatieven (incl. kosten pro-
jectleiders) worden gezamenlijk betaald conform de afgesproken verdeelsleutel en 
opgenomen in het jaarlijkse uitvoeringsprogramma en eventuele tussentijdse aanvul-
lingen daarop. 

3.20  De formele beslisbevoegdheid voor de besluiten binnen Waterpanel Noord ligt bij 
afzonderlijke bestuursorganen van iedere convenantpartij. Door de gezamenlijke ver-
gadering genomen besluiten vormen de gemeenschappelijke basis voor de (eventuele) 
beslispunten die de partijen van Waterpanel Noord ieder aan hun bestuur voorleggen. 
Iedere partij is zelf verantwoordelijk voor een eigen rechtsgeldige besluitvorming. 
Besluiten van Waterpanel Noord worden defi nitief, nadat het verslag van de betreffen-
de vergadering de eerst volgende bijeenkomst van Waterpanel Noord is vastgesteld. 
Vergaderstukken worden door het aanjaagteam drie weken voor een vergadering van 
waterpanel Noord toegezonden aan de convenant-partners. Het verslag van een 
Waterpanel Noord bijeenkomst zal uiterlijk 4 weken na de bijeenkomst aan de conve-
nant-partners worden toegezonden. Het aanjaagteam kan gemotiveerd van deze termij-
nen afwijken. 

3.21  Voor het bijdragen in de kosten zoals opgenomen in jaarlijkse uitvoeringsprogramma’s 
wordt de op 21-6-2012 door Waterpanel Noord vastgestelde kostenverdeelsleutel gehan-
teerd, zijnde: 

  a.   Collectieve projecten: projecten met een gezamenlijk belang/nut/opbrengst te verde-
len volgens het solidariteitsbeginsel op inwonersaantal. Waterleidingmaatschappij 
Limburg en elk waterschap betalen een evenredig deel gebaseerd op het aantal 
deelnemers per 19-11-2015 zijnde 1/18 deel binnen het convenant, waarbij op 21-6-
2012 tevens is afgesproken dat Waterschap en Waterschapsbedrijf Limburg als één 
partner worden beschouwd. 

  b.   Bij de projecten die overwegend een meerwaarde hebben voor één of meerdere 
van de deelnemende convenant-partners, bepalen de deelnemers onderling de kos-
tenverdeling. Hierbij wordt bij voorkeur aangesloten op de kostenverdeling voor de 
gezamenlijke projecten zoals hierboven beschreven. 

  c.  Er zijn projecten, dan wel bijdragen die via andere verdeelsleutels dan opgenomen 
onder a en b van dit artikel zijn toegerekend in het Uitvoeringsprogramma. Voor 
deze projecten/kosten wordt de daarvoor in dat kader afgesproken verdeelsleutel 
gehanteerd. Bijvoorbeeld projecten voorkomend uit het BROL en de kosten voor de 
Limburg-brede coördinator.

Artikel 3. Uitgangspunten en afspraken
3.1   Convenant-partners dragen individueel en gezamenlijk zorg voor doelmatig waterke-

tenbeheer en zijn hierin gelijkwaardige partners.
3.2   Samenwerken moet een meerwaarde hebben voor alle deelnemende convenant-part-

ners (samenwerken omdat het loont). Deze meerwaarde bestaat uit het realiseren van 
de doelstellingen. 

3.3.   Samenwerking vindt plaats met behoud van de autonome verantwoordelijkheid en 
bevoegdheid van convenant-partners zoals in wet- en regelgeving is bepaald.

3.4    De visie ‘Waardevol groeien (2015) is richtinggevend voor de samenwerking. 
3.5   Structuur volgt inhoud. De samenwerking richt zich op de inhoud. Daaruit volgt dan de 

structuur en niet omgekeerd.
3.6   Elke partij verplicht zich een bijdrage te leveren aan de realisatie van de doelstellingen. 

Elke partij rapporteert jaarlijks over de voortgang dan wel levert de benodigde informa-
tie aan t.b.v. een jaarlijkse voortgangsrapportage. 

3.7   Concrete samenwerkingsafspraken tussen convenant-partners worden desgewenst 
vastgelegd in afzonderlijke overeenkomsten en plannen (o.a. waterketenplan, (ver-
breed) gemeentelijke rioleringsplannen, Waterbeheerplan waterschappen), e.d.

3.8   Indien gerealiseerde besparingen opnieuw worden geïnvesteerd, worden deze in het 
kader van dit convenant toch als besparingen aangemerkt. 

3.9   Convenant-partners zoeken actief naar samenwerkingsmogelijkheden en afstemming 
op het gebied van planvorming en beleid(sontwikkeling) en met name op het gebied 
van operationeel beheer. 

3.10.  Convenant-partners nemen deel aan de landelijke Benchmarks. Hiermee maken con-
venant-partners inzichtelijk waar kansen voor doelmatig waterketenbeheer liggen.

3.11  Waterpanel Noord stelt jaarlijkse uitvoeringsprogramma’s en eventuele tussentijdse 
aanvullingen hierop vast. In het jaarlijkse uitvoeringsprogramma wordt vastgelegd wel-
ke projecten worden opgestart in opdracht van Waterpanel Noord, dan wel in opdracht 
van één van beide regio’s (bijv. Waterketenplan Limburgse Peelen). Ook wordt vastge-
legd hoe de kosten tussen de convenant partners worden verdeeld. De kostenverdeel-
sleutels zijn opgenomen onder artikel 3.21. Omdat de uitvoeringskosten kunnen afwij-
ken van de ramingen wordt in het uitvoeringsprogramma een extra bedrag van 10% 
onvoorzien over de totale kosten opgenomen. 

3.12    Betrokken convenant-partners maken voor aanvang van een concreet samenwerkings-
project schriftelijke afspraken over de inzet van middelen en personele capaciteit en de 
verdeling en inzet van kostenbesparingen en spreken samen mijlpalen af. Deze afspra-
ken worden opgenomen in het voor het betreffende project in te vullen projectformat 
Waterpanel Noord. Per project wordt in het projectformat naast een kostenraming ook 
aangegeven welke organisatie als projectleider optreedt, welke partijen participeren en 
welke kostenverdeelsleutel van toepassing is. Een project kan pas worden uitgevoerd 
onder de vlag van Waterpanel Noord als het betreffende projectformat is vastgesteld 
door Waterpanel Noord en de kosten zijn opgenomen in een vastgesteld uitvoerings-
programma. 

3.13  Alle samenwerkingsinitiatieven worden door de convenant-partners gezamenlijk 
getoetst aan de doelstellingen. De toetsingscriteria worden gezamenlijk vastgesteld.

3.14  Convenant-partners besteden waar nodig of wenselijk gezamenlijk aandacht aan de 
communicatie naar de burger en het bedrijfsleven en indien gewenst de interne com-
municatie bij betrokken convenant-partners voor de voorgenomen samenwerking.

3.15  Convenant-partners informeren het aanjaagteam gevraagd en ongevraagd over de 
voortgang en resultaten van samenwerkingsinitiatieven.
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Artikel 4. Afspraken met betrekking tot het gezamenlijk programmabudget 
4.1   De administratie van het programmabudget wordt uitgevoerd door het door Waterpanel 

Noord aangestelde administratiekantoor Waterpanel Noord, zijnde gemeente Venlo. 
Het administratiekantoor beheert het programmabudget volgens de standaarden van 
haar eigen organisatie. 

4.2   De administratie wordt uitgevoerd voor projecten en gezamenlijke kosten (zoals ver-
meld in artikel 3.11) die zijn opgenomen in een vastgesteld jaarlijks uitvoeringspro-
gramma en eventuele aanvullingen daarop, tenzij de partners de administratie voor het 
betreffende project anders willen regelen. 

4.3   Partners leveren hun bijdrage op basis van de kostenraming in het vastgestelde uitvoe-
ringsprogramma voor het betreffende jaar dan wel tussentijdse aanvullingen daarop. 

4.4    Uitvoeringskosten van projecten kunnen afwijken van de raming. Het aanjaagteam 
wordt gemandateerd om te beslissen op een schriftelijk verzoek van de projectleider 
aan het aanjaagteam voor meerwerkkosten tot een maximum van 10 %. Daarboven 
neemt het Waterpanel Noord een besluit. 

4.5    Het administratiekantoor Waterpanel Noord stuurt aan de convenant-partners jaarlijks, 
of zo vaak als nodig een verzoek tot betaling van de afgesproken bijdrage.

4.6    Elke partner boekt de afgesproken bijdrage binnen dertig dagen na ontvangst van het 
betaalverzoek over op het IBAN van het administratiekantoor Waterpanel Noord. 

4.7    Betalingen door het administratiekantoor vinden niet eerder plaats dan wanneer alle 
partijen het hun toegerekende budget hebben geboekt op het overeengekomen IBAN 
van het administratiekantoor Waterpanel Noord. Ter voorkomen van een negatief saldo 
op een programmabudget schiet het administratiekantoor geen bedragen voor.

4.8    Eventuele opdrachtnummers en andere informatie t.b.v. een goede en snelle fi nanciële 
afhandeling van facturen binnen de organisatie van partners worden door partners tij-
dig aan het administratiekantoor Waterpanel Noord doorgegeven. 

4.9    Eventuele budgetoverschotten worden naar rato verrekend met de bijdragen van partij-
en voor het komende jaar. 

4.10    Het budgetoverschot kan terug worden gestort op rekening van de deelnemende part-
ners als Waterpanel Noord daartoe een afzonderlijk besluit neemt. 

Artikel 5. Beheer gezamenlijk programmabudget
5.1    Het administratiekantoor Waterpanel Noord betaalt de door de projectleider goedge-

keurde ingediende rekeningen.
5.2   Het administratiekantoor Waterpanel Noord legt jaarlijks schriftelijke verantwoording af 

aan Waterpanel Noord over het gevoerde administratie. Vooraf wordt de verantwoor-
ding gecontroleerd door twee partijen, die per toerbeurt alfabetisch worden aangewe-
zen door Waterpanel Noord.

5.3   De projectleider is verantwoordelijk voor de (fi nanciële) voortgang en kwaliteit van het  
betreffende project en legt hierover formeel verantwoording af aan Waterpanel Noord 
als opdrachtgever. De projectleider legt (tussentijds) gevraagd en ongevraagd (infor-
meel) verantwoording af aan het aanjaagteam. 

5.4    Het aanjaagteam bewaakt namens Waterpanel Noord de voortgang, kwaliteit en het 
budget van het project en kan de projectleider hier zo nodig op aanspreken.
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Artikel 6. Mandatering 
6.1    Om er voor zorg te dragen dat de door convenant-partners op basis van dit convenant 

uit te voeren projecten op een juiste manier kunnen worden uitgevoerd, zullen alle con-
venant-partners elkaar middels een door ieder der partijen te nemen mandaatbesluit, 
over en weer mandateren om deze projecten voor te bereiden en uit te voeren in de 
ruimste zin des woords. 

6.2   Convenant-partners kunnen, indien zij als projectleider en penvoerder worden aange-
wezen, op grond van deze mandatering rechtsgeldig handelen en meer in het bijzonder 
de in dat verband noodzakelijke aanbestedingsprocedures voeren, waaronder in ieder 
geval mede begrepen wordt het besluiten tot gunning over te gaan en het in dat ver-
band sluiten van de benodigde contracten op basis van mandaat/volmacht zoals gere-
geld bij de betreffende convenant-partner die het aangaat. 

6.3   Per project zal worden bepaald wie als projectleider/penvoerder wordt aangewezen en 
wie aldus in dat betreffende geval op basis van voornoemde mandatering kan hande-
len.

Artikel 7. Opheffi ng gezamenlijk programmabudget
7.1   Het op enig moment resterende gezamenlijk programmabudget kan terugvallen aan de 

convenant-partners na eensluidende, bij meerderheid van partners te nemen besluit-
vorming daarover, waarbij alle fi nanciële en rechtsgevolgen en moment van inwerking-
treden van dat besluit nader in dat besluit worden geregeld.

Artikel 8. Evaluatie
8.1   De voortgang van de realisatie van de doelstellingen uit dit convenant worden door 

convenant-partners jaarlijks geëvalueerd. De evaluatie wordt voorbereid door het aan-
jaagteam. 

8.2.  In het evaluatieverslag wordt in ieder geval opgenomen:
  a) de voortgang en de realisatie van de doelstellingen; 
  b) kansen voor nieuwe samenwerkingsafspraken;
  c) korte algemene evaluatie van de werking van dit convenant in de praktijk.

Artikel 9. Wijziging convenant
9.1   Als gevolg van voortschrijdend inzicht of gewijzigde wet- en regelgeving, kan wijziging 

van het convenant nodig zijn. Convenant-partners treden hierover in overleg.

Artikel 10. Inwerkingtreding en geldigheidsduur
10.1  Dit convenant treedt in werking op de datum van ondertekening en eindigt per 1-1-

2020, of eindigt zoveel eerder of later als convenant-partners nader overeenkomen.
10.2 Het administratiekantoor Noord gaat met terugwerkende kracht op 1-1-2016 van start.
10.3   Met de inwerkingtreding komen de eerdere convenanten ‘Samenwerken in de afvalwa-

terketen Noord-Limburg’ van 14-11-2011 en Supplement 1 Convenant ‘Samenwerken 
in de afvalwaterketen Noord Limburg’ van 29-11-2012 te vervallen.

10.4  Convenant-partners kunnen eenzijdig aan het einde van een kalenderjaar, met in acht-
nemen van een opzegtermijn van drie maanden, de overeenkomst beëindigen, onver-
minderd de betaalverplichting betreffende de bijdrage aan de door Waterpanel Noord 
goedgekeurde projecten inclusief het eventueel 10 % meerwerk. Een eventueel fi nanci-
eel overschot van een project waarin de uittredende partner heeft deelgenomen wordt, 
na fi nanciële afrekening van het betreffende project, aan het begin van het daarop vol-
gende kalenderjaar uitgekeerd. 

Aldus op 10-3-2016 te Venray overeengekomen en ondertekend:

Convenant-partner Vertegenwoordiger Handtekening

Gemeente Beesel Dhr. J. Smolenaars 

Gemeente Bergen Dhr. B. Buiting 

Gemeente Echt Susteren Dhr. J. Wackers 

Gemeente Gennep Dhr. J. Welles 

Gemeente Horst a/d Maas Dhr. P. Driessen 

Gemeente Leudal Dhr. P. Verlinden 

Gemeente Maasgouw Dhr. J. Lalieu 

Gemeente Mook en Middelaar Dhr. P. Baneke 

Gemeente Nederweert Dhr. H. Mackus 

Gemeente Peel en Maas Dhr. A. Janssen 

Gemeente Roermond Mevr. R. Fick 

Gemeente Roerdalen Dhr. C. Wolfhagen 

Gemeente Venlo Dhr. H. Brauer 

Gemeente Venray Dhr. I. Busser 

Gemeente Weert Dhr. H. Litjens 

Waterschap Peel en Maasvallei Dhr. G. Driessen 

Waterschapsbedrijf Limburg Dhr. G. Driessen  

Waterschap Roer en Overmaas Mevr. M. Nusteling 

NV Waterleiding Maatschappij  Mevr. H. Doedel
Limburg
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