SAMENWERKINGSOVEREENKOMST
Partijen
1. De Gemeente Breda, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer (P.J.L.M.) Paul de
Beer, wethouder Financiën, Duurzaamheid en Sport.
en
2. Coöperatieve Vereniging BRES U.A, gevestigd op het adres Overakkerstraat 200, Breda, te
dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door dhr. Ad (A.C.) Bijma, voorzitter, hierna te noemen
BRES
OVERWEGENDE DAT
De gemeente Breda in haar beleid als doelstelling heeft geformuleerd om in 2030 een klimaatneutrale
gemeente te zijn en als onderdeel daarvan de energietransitie naar een volledig duurzame
energiehuishouding zo snel mogelijk wenst te realiseren
De gemeente Breda die doelstelling voor de realisatie van haar doelstellingen de actieve
betrokkenheid van maatschappelijke partijen nodig heeft
De gemeente Breda daarbij het draagvlak voor die energietransitie onder Bredase burgers wil
stimuleren
BRES een maatschappelijk (of burger-)initiatief is, opgericht in 2014, om de energietransitie naar een
duurzame energievoorziening te versnellen en daarbij de betrokkenheid van en zeggenschap over die
energievoorziening door gebruikers in het algemeen en Bredase burgers in het bijzonder, te
organiseren.
BRES in de afgelopen periode een belangrijke partij is gebleken die in staat is om op professionele
wijze grootschalige projecten te verwezenlijken en daarin samenwerkt met andere coöperaties in stad
en regio.
BRES opereert als een sociale onderneming zonder winstbejag en slechts uit is op het realiseren van
maatschappelijke doelen.
Beide partijen een gezamenlijk belang hebben en daartoe willen samenwerken om de doelstellingen
te realiseren
De Bredase raadsfracties in grote meerderheid een intensievere vorm van samenwerking tussen beide
partijen van harte ondersteunen
Gemeente en Breda en BRES de onderlinge verhouding en afspraken nader wensen vast te leggen in
deze overeenkomst

VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT
Artikel 1. Inbreng partijen
BRES:
1.1.
1.2.

1.3.
1.4.

BRES beschikt over professionele deskundigheid om grootschalige projecten op het gebied
van energiebesparing, wind- en zonnenergie, uit te voeren.
BRES beschikt over een breed netwerk van mensen en organisaties die nodig zijn om de
gewenste energietransitie te versnellen. Dat netwerk bestaat uit leden, andere coöperaties in
stad en regio, relaties met ondernemers en financiële instellingen, provincie en rijk en
overige betrokkenen
BRES werkt met een groot vrijwillige medewerkers in bestuur, raad van toezicht en uitvoering
van diverse werkzaamheden
BRES beschikt over slechts een beperkt financieel draagvlak, en derhalve over onvoldoende
capaciteit, om het grote potentieel aan projecten te kunnen realiseren.

Gemeente Breda
1.4

Gemeente Breda beschikt over ambtelijke capaciteit die mede kan worden ingezet om de
uitvoering van de energietransitie door maatschappelijke partijen, te faciliteren.

1.5

Gemeente Breda beschikt over een belangrijk bestuurlijk netwerk in de stad, regio WestBrabant en provincie Noord-Brabant.

1.6.

Gemeente Breda heeft beleidsmiddelen tot haar beschikking om de gewenste versnelling van
de energietransitie, te faciliteren

Artikel 2. Uitvoering van de samenwerking
2.1

Partijen stemmen met regelmaat af op welke wijze de inzet van beide partijen tot het beste
resultaat leidt en hoe de communicatie naar burgers het beste kan worden uitgevoerd.

2.2.

BRES stelt een uitvoeringsprogramma op (businesscase 2017) waarin de activiteiten en
resultaatdoelen worden vastgelegd.

2.3.

De Gemeente Breda stelt in de periode 2017-2020 jaarlijks een financiële bijdrage ter
beschikking als werkbudget van BRES, waarmee BRES voorbereidende werkzaamheden voor
de uitvoering van het programma, voorlichtingsactiviteiten en organiseren van draagvlak
onder Bredase burgers, kan organiseren.

2.4

Gemeente Breda en BRES onderzoeken samen welke vorm van samenwerking in de toekomst
het meest effectief is.

Artikel 3. Afstemming en communicatie
3.1

Er vindt tweemaandelijks een overleg tussen partijen plaats over de voortgang van de
samenwerking, wederzijdse informatieverstrekking en afstemming van agenda’s.

3.2

Partijen stellen elkaar tijdig op de hoogte van elkaars publicitaire uitingen in het kader van
de samenwerkingsovereenkomst.

Artikel 4. Financiële bepalingen
4.1

Gemeente Breda draagt bij in de kosten tot een maximum van € 125.000 per jaar.

4.2.

Inzet van middelen in projectontwikkeling worden waar mogelijk revolverend ingezet.

4.3

BRES draagt, naast de unieke inbreng van inhoud en netwerk, onder meer bij in de kosten
door inzet van vrijwilligerswerk, door middel van de contributie van haar leden en
opbrengsten uit samenwerking met derden.

4.4

De betaling van de bijdrage van gemeente Breda zal plaatsvinden op basis van
kwartaalfacturering

Artikel 5. Contactpersonen
5.1.

Contactpersoon namens Gemeente Breda is ……………….

5.2.

Contactpersoon namens BRES is ……………………

Artikel 6. Geschillen en toepasselijk recht
6.1

Ieder geschil tussen partijen ter zake van de Overeenkomst zal bij uitsluiting worden
voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Breda, tenzij
partijen alsnog een andere vorm van geschillenbeslechting zullen overeenkomen.

6.2

Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 7. Vertrouwelijkheid
Een ieder verplicht zich al hetgeen hem bij de uitvoering van de Overeenkomst ter kennis komt, en
waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden, op generlei wijze
bekend te maken aan derden, behalve voor zover enig wettelijk voorschrift of uitspraak van de
rechter hem tot bekendmaking verplicht.
Artikel 8. Slotbepalingen
8.1

Deze overeenkomst heeft een looptijd van 1 maart 2017 tot met 31 december 2020.

8.2

Jaarlijks zal in de maand november de samenwerking worden geëvalueerd.

8.3.

De samenwerkingsovereenkomst kan op basis van deze evaluatie door een van beide partijen
worden opgezegd met ingang van het daaropvolgende jaar.

8.4

Wijzigingen worden schriftelijk vastgelegd en door beide partijen voor akkoord
ondertekend.

Aldus overeengekomen en ondertekend,
…………………………………………

I

…………………………………………………

Agentschap NL
namens deze:

ir. T.A.M. van Bruggen
unitmanager

II

GDO
namens deze:

ir. S.W. Van Erve
voorzitter

