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1.

Inleiding

De gemeente Reimerswaal streeft naar een afwisselende, verzorgde en aantrekkelijke
openbare ruimte. Het openbaar groen en met name de aanleg, het beheer en het onderhoud
vormen daarvan een belangrijk onderdeel. Het openbaar groen heeft tot doel het creëren van
een kwaliteitsvolle leefomgeving en het bevorderen van de uitstraling en aantrekkelijkheid
van de gemeente.
De uitstraling van het openbaar groen is doorgaans anders dan van particuliere tuinen en
parken. De kwaliteit van het openbaar groen wordt enerzijds beperkt door het openbare karakter en anderzijds door het beschikbare budget. Middencirkels van rotondes nemen echter
een bijzondere plaats in. Door hun ligging op doorgaans markante punten vormen ze een
blikvanger in de openbare ruimte. Door de goede zichtbaarheid en het vele gebruik zijn ze
minder vandalismegevoelig. Dit biedt mogelijkheden om het ontwerp van de middencirkels
van rotondes afwijkend te laten zijn van het reguliere openbaar groen. Ook lenen deze locaties zich uitstekend voor een overwegend hoog kwaliteitsniveau en inrichting als accentgroen.
Om het mogelijk te maken deze bijzondere plekken wat meer aandacht te geven wil de gemeente Reimerswaal de rotondes binnen de gemeente laten adopteren, dan wel sponsoren
door bedrijven, organisaties, instellingen of stichtingen. De inrichting en het volledige onderhoud van de geadopteerde rotonde komt daarbij voor de rekening van de adoptant. Als tegenprestatie voor het onderhoud mogen de partijen reclame maken op de rotonde. Er ontstaat een win-win situatie; sponsoren kunnen zich op een afwijkende wijze profileren en de
rotondes worden volgens een hoog kwaliteitsniveau ingericht en onderhouden.
Op het wegennet in de gemeente Reimerswaal bevinden zich acht rotondes, welke in meer
of mindere mate geschikt zijn voor adoptie. Dit zijn de volgende rotondes:
Yerseke






Rotonde kruising Welleweg – Molendijk
Rotonde kruising Kaaistraat – Kon. Julianastraat – Burg. Sinkelaan
Rotonde kruising Breeweg – Molenlaan – Marijkelaan
Rotonde kruising Breeweg – Schuitweg – Hogeweg

Hansweert




Rotonde kruising Boomdijk – Zeedijk – Werfdijk
Rotonde kruising Westelijke kanaalweg – Tramperweg – Kaai

Rilland




Rotonde kruising Valckenisseweg – afslag de Poort
Rotonde kruising Bathseweg - Saaftingestraat

Kruiningen




Rotonde kruising Blauwhoefseweg – Sluisweg
Rotonde kruising Slagveldstraat – Sluisweg

Hiervan zijn reeds een aantal rotondes in gebruik.
 reeds geadopteerd
 nog te adopteren
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2.

Voorwaarden

2.1

Ontwerp

In het Reimerswaal Informatie zullen de locaties van de rotondes die voor adoptie in aanmerking komen gepubliceerd worden met daarbij de oproep aan geïnteresseerden zich bij de
gemeente Reimerswaal te melden. Geïnteresseerden kunnen een rotonde reserveren voor
maximaal drie maanden. Tijdens die drie maanden krijgen potentiële adoptanten de gelegenheid om een goed ontwerp in te dienen Als het ontwerp is goedgekeurd zal met de adoptant een overeenkomst worden aangegaan waarin afspraken omtrent aanleg, beheer en onderhoud worden vastgelegd. De nieuwe beheerder is verantwoordelijk voor de aanleg van
het goed gekeurde ontwerp en een veilig en verzorgd onderhoud van de rotonde gedurende
de looptijd van de overeenkomst.
Als voorwaarden aan potentiële geïnteresseerden wordt gesteld dat de bedrijven, organisaties, instellingen of stichtingen afkomstig zijn uit de gemeente Reimerswaal. Onderverhuur
van rotonden dient nadrukkelijk te worden uitgesloten.
Artikel 1 Onderwerp van overeenkomst
De gemeente Reimerswaal stelt aan wederpartij de middencirkel van een rotonde beschikbaar. Hiervoor draagt het bedrijf de zorg voor de invulling overeenkomstig bijgevoegde omschrijving en tekening met kenmerk <..> en het onderhoud van het middeneiland van de rotonde <..> gedurende de duur van deze overeenkomst, zoals
vastgelegd in artikel 3. De rotonde is gelegen <..> te <..>.
Artikel 2 Voorwaarden overeenkomst
1. Wederpartij is een bedrijf, organisatie, instelling of stichting welke gevestigd is
binnen de gemeente Reimerswaal;
2. Het is niet toegestaan om de binnencirkel van de rotonde geheel of gedeeltelijk aan derden onder te verhuren of in gebruik af te staan;
3. Namens wederpartij is er één contactpersoon gemachtigd om namens haar
met de gemeente Reimerswaal te communiceren.

2.2

Duur

Voor de overeenkomst geldt een periode van vijf jaar. Na die vijf jaar kunnen partijen besluiten de overeenkomst te verlengen met opnieuw vijf jaar. Indien er geen nieuwe overeenkomst wordt afgesloten, komt de middencirkel beschikbaar voor nieuwe geïnteresseerden. In
de overeenkomst wordt vastgelegd in welke staat de adoptant de middencirkel van de rotonde aan het einde van de overeenkomst achterlaat.
De gemeente behoudt zich het recht om te allen tijde de overeenkomst te beëindigen, indien
de adoptant zich niet houdt aan de afspraken zoals deze zijn vastgelegd in de overeenkomst.
Artikel 3 duur
Deze overeenkomst gaat in op <..> en wordt aangegaan voor een periode van vijf
jaar en zal dus eindigen op <..>. Na afloop van deze termijn kan de overeenkomst
worden verlengd met een periode van vijf jaar, indien daartoe tenminste 3 maanden
vóór de afloop van de termijn van de overeenkomst een schriftelijk verzoek wordt ingediend door de wederpartij en de gemeente akkoord gaat.
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Artikel 4 beëindiging
1. De overeenkomst wordt voortijdig beëindigd indien gemeente en de wederpartij
hierover overeenstemming bereiken;
2. De gemeente kan de overeenkomst voortijdig en zonder rechterlijke tussenkomst
beëindigen indien, naar het oordeel van het college van burgemeester en wethouders, de rotonde niet voldoet aan het gestelde in de overeenkomst of de
overeenkomst niet wordt nageleefd. Het college zal de overeenkomst pas opzeggen nadat zij de wederpartij drie maanden de tijd heeft gegeven om de rotonde in
overeenstemming met de overeenkomst te brengen;
3. Twee maanden nadat de gemeente schriftelijk te kennen heeft gegeven dat zij
deze overeenkomst op grond van het bovenstaande heeft ontbonden moet de
wederpartij de rotonde overdragen aan de gemeente. In geval van beëindiging
c.q. opzegging als in dit artikel omschreven maakt de wederpartij geen enkele
aanspraak op vergoeding van schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak
ook ontstaan;
4. De wijze van oplevering bij beëindiging van de overeenkomst is dat de rotonde in
de dan uitziende staat of geheel ontruimd wordt opgeleverd;

2.3

Ontwerp en aanleg

De gemeente Reimerswaal stelt uitsluitend de middencirkel van een rotonde beschikbaar.
Wanneer de adoptant de huidige inrichting in stand houdt, omvat de adoptie het onderhouden en in stand houden van de inrichting en beplantingen in de middencirkel van een rotonde. Wanneer de adoptant ervoor kiest om de rotonde op een andere manier in te richten,
dient hij -drie maanden voorafgaand aan de aanleg- een ontwerp ter goedkeuring voor te
leggen aan de gemeente.
Uiteraard dient het ontwerp te voldoen aan een aantal voorschriften. Verkeersveiligheid,
beeldkwaliteit, ‘passendheid’ in de omgeving, openbare orde en goede zeden spelen daarbij
een bepalende rol.
Artikel 5 Voorschriften ontwerp en aanleg
1. Het ontwerp betreft een ontwerptekening en een zijaanzicht/schets, evenals een
beplantingsplan en omschrijving van materialen;
2. Indien er tijdens de duur van deze overeenkomst wijzigingen aan het ontwerp
wenselijk of noodzakelijk zijn dient de gemeente Reimerswaal via de contactpersoon van de afdeling Gemeentewerken hiervan op de hoogte te worden gebracht
en zal hiervoor al dan niet toestemming worden gegeven;
3. Het ontwerp dient vooraf getoetst en goedgekeurd te worden door de gemeente
Reimerswaal, afdeling Gemeentewerken. Er wordt getoetst aan criteria op het
gebied van verkeersveiligheid, beeldkwaliteit, reclamebeleid, openbare;
4. Het ontwerp dient te voldoen aan de aanbevelingen zoals omschreven in 'Eenheid in rotondes', publicatie 126 door het CROW. Deze ligt ter inzage bij de gemeente Reimerswaal, afdeling gemeentewerken;
5. Door de gemeente worden de volgende uitgangspunten gehanteerd voor de aanleg en het onderhoud van het ontwerp op het gebied van verkeersveiligheid:
 het doorzicht over de rotonde door automobilisten moet wel/niet* verhinderd worden;
 de buitenste ring (100 cm) van de middenberm moet zo laag mogelijk blijven;
 het groen mag geen overlast veroorzaken voor de weggebruikers;
 het ontwerp dient zo ingericht te zijn dat het in redelijkerwijs bestand is tegen eventuele schade of vandalisme;
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de werking, zichtbaarheid en het onderhoud van lichtmasten, bewegwijzering en verkeersvoorzieningen mag nimmer gehinderd worden;
6. De rotonde is een blikvanger en moet een positieve uitstraling hebben. Het ontwerp van de inrichting moet passend zijn aan de omgeving;
7. De oppervlakte moet minimaal 20 % uit levend materiaal bestaan, en deze dient
ook in de winter een sierwaarde te hebben (winterbeeld);
8. Beleidsregels voor het plaatsen van sponsorborden op rotondes:
 Per rotonde maximaal drie borden, maximale afmetingen 70x35 cm waarbij de bovenkant van het bord niet hoger reikt dan 1 meter boven het
maaiveld. De borden dienen minimaal 1 meter uit de rand van de verharding te worden geplaatst;
 De borden mogen niet worden verlicht en mogen niet worden voorzien van
fluorescerende of reflecterende materialen;
 De opdruk dient in tekst en/of beeld slechts de bedrijfsnaam, logo of bedrijfsslogan te bevatten met eventueel een verwijzing naar beheer en onderhoud van de rotonde;
 De opdruk mag geen misleidende informatie bevatten en de goede zeden
niet aantasten;
 De borden mogen niet de werking of zichtbaarheid ontnemen van, of verwarring veroorzaken met, bewegwijzering, openbare verlichting en verkeersborden;
9. Ter vermindering van de milieubelasting dienen er zoveel mogelijk duurzame materialen te worden toegepast;
10. Tijdens het aanbrengen en onderhouden van de invulling van de rotonde dient
zowel de doorstroming van het verkeer als de veiligheid van de werknemers en
weggebruikers te worden gewaarborgd.
Artikel 6 Ondergrondse infrastructuur
1. Bij werkzaamheden dieper dan 40 cm in de grond dient een klic-melding te worden gedaan;
2. Kabels, leidingen, lichtmasten, bewegwijzering, verkeersvoorzieningen, riolering
en andere nutsvoorzieningen dienen gehandhaafd te blijven. Bij werkzaamheden
hieraan, door de gemeente of door derden, zal dit in nauw overleg met de wederpartij plaatsvinden;
3. De kosten, aan het onder lid 2 vermelde, verbonden aan de uitvoering van het
ontwerp en het onderhoud gedurende de looptijd van deze overeenkomst zijn
voor rekening van de wederpartij;

2.4

Beheer en onderhoud

De adoptant is vanaf de ingangsdatum van de overeenkomst tot en met de einddatum verantwoordelijk voor het onderhoud van de middencirkel. Deze dient overeenkomstig de kwaliteitsniveaus van de gemeente Reimerswaal op een hoogwaardig niveau te worden onderhouden. Schades en aansprakelijkheden als gevolg van het ontwerp, het onderhoud of ontstaan tijdens (onderhoud)werkzaamheden aan de middencirkels komen voor rekening van
de adoptant. Dit geldt ook voor gevolgschade aan gemeentelijke eigendommen of schade
als gevolg van vandalisme.
Artikel 7 Voorschriften beheer en onderhoud
1. De wederpartij is gedurende de looptijd van de overeenkomst verantwoordelijk
voor het op ordentelijke wijze onderhouden van het middeneiland van de rotonde
genoemd in artikel 1 van deze overeenkomst. Het onderhoudsniveau van de rotondes is gelijk aan de normen voor kwaliteitsniveau A+ en A volgens de meest
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recente uitgave van de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte (KOR) van de
CROW;
2. Bij de inrichting en onderhoud van het middeneiland mag géén gebruik gemaakt
worden van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen.
Artikel 8 Vrijwaring
1. De wederpartij vrijwaart de gemeente voor alle schade (uitgezonderd artikel 8, lid
2) als gevolg van aansprakelijkstellingen door derden als gevolg van ondeugdelijke inrichting van de rotonde of het (achterstallig) onderhoud van de rotonde of iedere andere schade die ontstaat als gevolg van (het nalaten van) werken aan de
rotonde;
2. Schade die wordt veroorzaakt door één of meerdere auto’s, motoren of bromfietsen wordt -bij onbekende of onverzekerde dader- door de gemeente verhaald op
Het Waarborgfonds Motorverkeer. Voor schade die niet door auto’s maar anders
is ontstaan –en daarmee niet op Het Waarborgfonds Motorverkeer kan worden
verhaald- blijft artikel 8 lid 1 van toepassing;
3. Bij schade of vandalisme is wederpartij verantwoordelijk voor het herstel. Dit zowel in financiële als materiële zin;
4. De wederpartij is verplicht alle schade aan de rotonde terstond ter kennis te brengen van de gemeente;
5. Alle werken of eigendommen van de gemeente die ten gevolge van de uitvoering
van dit contract worden beschadigd, moeten op kosten van de wederpartij worden
hersteld, onverminderd het recht schadevergoeding te eisen van schade ontstaan
aan eigendommen van de gemeente of overige schade als financiële schade.
Hierbij worden diverse betrokken instanties zoals politie en de afdeling Gemeentewerken ingelicht, zodat bij eventuele schade de veroorzaker aansprakelijk gesteld kan worden;
6. De wederpartij is gehouden alle schade te vergoeden die de gemeente lijdt als
gevolg van de uitvoering van deze overeenkomst;
7. De wederpartij draagt er zorg voor dat schade door uitvoering van deze overeenkomst aan gemeentelijke eigendommen en eigendommen van derden wordt
voorkomen.

2.5

Vergunningen en wettelijke bepalingen

De adoptant moet er zelf voor zorgen tijdig in bezit te zijn van alle benodigde vergunningen
en moet voldoen aan de wettelijke bepalingen. Bij overleggen met derden zal desgewenst in
overleg vertegenwoordiging van de gemeente aanwezig zijn.
Artikel 9 Vergunningen en wettelijke bepalingen
De wederpartij draagt er zorg voor dat, indien vergunningen ingevolge een wet of
plaatselijke verordening vereist zijn, deze tijdig in zijn bezit komen. Hij dient bij de uitvoering van deze overeenkomst te voldoen aan alle wettelijke vereisten die aan de
bedrijfsvoering gesteld worden.

2.6

Inspectie

De gemeente behoudt zich het recht om de rotonde te allen tijde te inspecteren en na te
gaan of de overeenkomst door de adoptant wordt nageleefd. Indien de adoptant de overeengekomen voorschriften niet nakomt, heeft de gemeente Reimerswaal de mogelijkheid om in
te grijpen. De gemeente kan ook de adoptant dwingen om noodzakelijke herstelmaatregelen
of vernieuwingen door te voeren.
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Artikel 10 Nalatigheid in het onderhoud
Bij nalatigheid betreffende het onderhoud van de rotonde wordt eenmalig door de
gemeente Reimerswaal een aanmaning hiertoe gegeven. Wordt door de wederpartij
hierna het onderhoud binnen twee weken niet of niet naar tevredenheid uitgevoerd,
dan laat de gemeente Reimerswaal het onderhoud uitvoeren op kosten van de wederpartij.
Artikel 11 Inspectie door gemeente
1. De wederpartij moet te allen tijde gedogen dat inspectie van de rotonde
plaatsvindt door de gemeente;
2. De gemeente heeft, na overleg met de wederpartij, het recht om te allen tijde
in of op de rotonde die werkzaamheden te verrichten die hij noodzakelijk acht.
De wederpartij is gehouden eventuele vernieuwingen, verbouwingen en herstellingen welke de exploitatiegever nodig acht te gedogen.
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Bijlage 1 Foto’s van de rotondes
Yerseke: Rotonde kruising Welleweg – Molendijk

Yerseke: Rotonde kruising Kaaistraat – Kon. Julianastraat – Burg. Sinkelaan
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Yerseke: Rotonde kruising Breeweg – Molenlaan – Marijkelaan

Yerseke: Rotonde kruising Breeweg – Schuitweg – Hogeweg
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Hansweert: Rotonde kruising Boomdijk – Zeedijk – Werfdijk

Hansweert: Rotonde kruising Westelijke kanaalweg – Tramperweg – Kaai
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Rilland: Rotonde kruising Valckenisseweg – afslag de Poort

Rilland: Rotonde kruising Bathseweg – Saaftingestraat
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Kruiningen: Rotonde kruising Blauwhoefseweg – Sluisweg

Kruiningen: Rotonde kruising Slagveldstraat – Sluisweg
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Bijlage 2

Overeenkomst voor het adopteren van een rotonde

De ondergetekenden:
1. De gemeente Reimerswaal, hierbij krachtens artikel 171 lid 1 van de gemeentewet
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer A. J. Huisman, burgemeester. Hierna te
noemen: De gemeente.
en:
2. <Firmanaam>, gevestigd aan <Adres>, bij de Kamer van Koophandel bekend onder
nummer <KvK nummer>. Hierbij vertegenwoordigd door <Naam>. Hierna te noemen:
De wederpartij
Overwegende dat:





De gemeente streeft naar een afwisselende, verzorgde en aantrekkelijke openbare
ruimte.
De gemeente daartoe één of meerdere rotondes binnen de gemeente wil laten adopteren, dan wel sponsoren door bedrijven, organisaties, instellingen of stichtingen;
Het volledige onderhoud en de inrichting van de geadopteerde rotonde de verantwoordelijkheid wordt en voor rekening komt van de wederpartij;
Deze in ruil voor het onderhoud sponsorborden mag plaatsen op de rotonde;

Verklaren hierbij te zijn overeengekomen:
Artikel 1 Onderwerp van overeenkomst
De gemeente Reimerswaal stelt aan wederpartij de middencirkel van een rotonde beschikbaar. Hiervoor draagt het bedrijf de zorg voor de invulling overeenkomstig bijgevoegde omschrijving en tekening met kenmerk <..> en het onderhoud van het middeneiland van de rotonde <..> gedurende de duur van deze overeenkomst, zoals vastgelegd in artikel 3. De rotonde is gelegen <..> te <..>.
Artikel 2 Voorwaarden overeenkomst
1. Wederpartij is een bedrijf, organisatie, instelling of stichting welke gevestigd is binnen
de gemeente Reimerswaal;
2. Het is niet toegestaan om de binnencirkel van de rotonde geheel of gedeeltelijk aan
derden onder te verhuren of in gebruik af te staan;
3. Namens wederpartij is er één contactpersoon gemachtigd om namens haar met de
gemeente Reimerswaal te communiceren.
Artikel 3 duur
Deze overeenkomst gaat in op <..> en wordt aangegaan voor een periode van vijf jaar en zal
dus eindigen op <..>. Na afloop van deze termijn kan de overeenkomst worden verlengd met
een periode van vijf jaar, indien daartoe tenminste 3 maanden vóór de afloop van de termijn
van de overeenkomst een schriftelijk verzoek wordt ingediend door de wederpartij en de gemeente akkoord gaat.
Artikel 4 beëindiging
1. De overeenkomst wordt voortijdig beëindigd indien gemeente en de wederpartij hierover overeenstemming bereiken;
2. De gemeente kan de overeenkomst voortijdig en zonder rechterlijke tussenkomst beeindigen indien, naar het oordeel van het college van burgemeester en wethouders,
de rotonde niet voldoet aan het gestelde in de overeenkomst of de overeenkomst niet
wordt nageleefd. Het college zal de overeenkomst pas opzeggen nadat zij de weder-
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partij drie maanden de tijd heeft gegeven om de rotonde in overeenstemming met de
overeenkomst te brengen;
3. Twee maanden nadat de gemeente schriftelijk te kennen heeft gegeven dat zij deze
overeenkomst op grond van het bovenstaande heeft ontbonden moet de wederpartij
de rotonde overdragen aan de gemeente. In geval van beëindiging c.q. opzegging als
in dit artikel omschreven maakt de wederpartij geen enkele aanspraak op vergoeding
van schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan;
4. De wijze van oplevering bij beëindiging van de overeenkomst is dat de rotonde in de
dan uitziende staat of geheel ontruimd wordt opgeleverd;
Artikel 5 Voorschriften ontwerp en aanleg
1. Het ontwerp betreft een ontwerptekening en een zijaanzicht/schets, evenals een beplantingsplan en omschrijving van materialen;
2. Indien er tijdens de duur van deze overeenkomst wijzigingen aan het ontwerp wenselijk
of noodzakelijk zijn dient de gemeente Reimerswaal via de contactpersoon van de afdeling Gemeentewerken hiervan op de hoogte te worden gebracht en zal hiervoor al dan
niet toestemming worden gegeven;
3. Het ontwerp dient vooraf getoetst en goedgekeurd te worden door de gemeente Reimerswaal, afdeling Gemeentewerken. Er wordt getoetst aan criteria op het gebied van
verkeersveiligheid, beeldkwaliteit, reclamebeleid, openbare;
4. Het ontwerp dient te voldoen aan de aanbevelingen zoals omschreven in 'Eenheid in
rotondes', publicatie 126 door het CROW. Deze ligt ter inzage bij de gemeente Reimerswaal, afdeling gemeentewerken;
5. Door de gemeente worden de volgende uitgangspunten gehanteerd voor de aanleg en
het onderhoud van het ontwerp op het gebied van verkeersveiligheid:
 het doorzicht over de rotonde door automobilisten moet wel/niet* verhinderd worden;
 de buitenste ring (100 cm) van de middenberm moet zo laag mogelijk blijven;
 het groen mag geen overlast veroorzaken voor de weggebruikers;
 het ontwerp dient zo ingericht te zijn dat het in redelijkerwijs bestand is tegen eventuele schade of vandalisme;
 de werking, zichtbaarheid en het onderhoud van lichtmasten, bewegwijzering en verkeersvoorzieningen mag nimmer gehinderd worden;
6. De rotonde is een blikvanger en moet een positieve uitstraling hebben. Het ontwerp van
de inrichting moet passend zijn aan de omgeving;
7. De oppervlakte moet minimaal 20 % uit levend materiaal bestaan, en deze dient ook in
de winter een sierwaarde te hebben (winterbeeld);
8. Beleidsregels voor het plaatsen van sponsorborden op rotondes:
 Per rotonde maximaal drie borden, maximale afmetingen 70x35 cm waarbij de bovenkant van het bord niet hoger reikt dan 1 meter boven het maaiveld. De borden
dienen minimaal 1 meter uit de rand van de verharding te worden geplaatst;
 De borden mogen niet worden verlicht en mogen niet worden voorzien van fluorescerende of reflecterende materialen;
 De opdruk dient in tekst en/of beeld slechts de bedrijfsnaam, logo of bedrijfsslogan te
bevatten met eventueel een verwijzing naar beheer en onderhoud van de rotonde;
 De opdruk mag geen misleidende informatie bevatten en de goede zeden niet aantasten;
 De borden mogen niet de werking of zichtbaarheid ontnemen van, of verwarring veroorzaken met, bewegwijzering, openbare verlichting en verkeersborden;
9. Ter vermindering van de milieubelasting dienen er zoveel mogelijk duurzame materialen
te worden toegepast;
10. Tijdens het aanbrengen en onderhouden van de invulling van de rotonde dient zowel de
doorstroming van het verkeer als de veiligheid van de werknemers en weggebruikers te
worden gewaarborgd.
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Artikel 6 Ondergrondse infrastructuur
1. Bij werkzaamheden dieper dan 40 cm in de grond dient een klic-melding te worden
gedaan;
2. Kabels, leidingen, lichtmasten, bewegwijzering, verkeersvoorzieningen, riolering en
andere nutsvoorzieningen dienen gehandhaafd te blijven. Bij werkzaamheden hieraan, door de gemeente of door derden, zal dit in nauw overleg met de wederpartij
plaatsvinden;
3. De kosten, aan het onder lid 2 vermelde, verbonden aan de uitvoering van het ontwerp en het onderhoud gedurende de looptijd van deze overeenkomst zijn voor rekening van de wederpartij;
Artikel 7 Voorschriften beheer en onderhoud
1. De wederpartij is gedurende de looptijd van de overeenkomst verantwoordelijk voor
het op ordentelijke wijze onderhouden van het middeneiland van de rotonde genoemd in artikel 1 van deze overeenkomst. Het onderhoudsniveau van de rotondes is
gelijk aan de normen voor kwaliteitsniveau A volgens de meest recente uitgave van
de kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte van de CROW;
2. Bij het plantklaar maken van het middeneiland mag éénmalig gebruik gemaakt worden van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen. Bij het onderhoud van de rotonde
zijn chemische onkruidbestrijdingsmiddelen niet toegestaan. De eventuele toepassing
van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen op verhardingen moet volgens de DOBrichtlijnen plaatsvinden;
Artikel 8 Vrijwaring
1. De wederpartij vrijwaart de gemeente voor alle schade (uitgezonderd artikel 8, lid 2)
als gevolg van aansprakelijkstellingen door derden als gevolg van ondeugdelijke inrichting van de rotonde of het (achterstallig) onderhoud van de rotonde of iedere andere schade die ontstaat als gevolg van (het nalaten van) werken aan de rotonde;
2. Schade die wordt veroorzaakt door één of meerdere auto’s, motoren of bromfietsen
wordt -bij onbekende of onverzekerde dader- door de gemeente verhaald op Het
Waarborgfonds Motorverkeer. Voor schade die niet door auto’s maar anders is ontstaan –en daarmee niet op Het Waarborgfonds Motorverkeer kan worden verhaaldblijft artikel 8 lid 1 van toepassing;
3. Bij schade of vandalisme is wederpartij verantwoordelijk voor het herstel. Dit zowel in
financiële als materiële zin;
4. De wederpartij is verplicht alle schade aan de rotonde terstond ter kennis te brengen
van de gemeente;
5. Alle werken of eigendommen van de gemeente die ten gevolge van de uitvoering van
dit contract worden beschadigd, moeten op kosten van de wederpartij worden hersteld, onverminderd het recht schadevergoeding te eisen van schade ontstaan aan
eigendommen van de gemeente of overige schade als financiële schade. Hierbij worden diverse betrokken instanties zoals politie en de afdeling Gemeentewerken ingelicht, zodat bij eventuele schade de veroorzaker aansprakelijk gesteld kan worden;
6. De wederpartij is gehouden alle schade te vergoeden die de gemeente lijdt als gevolg
van de uitvoering van deze overeenkomst;
7. De wederpartij draagt er zorg voor dat schade door uitvoering van deze overeenkomst aan gemeentelijke eigendommen en eigendommen van derden wordt voorkomen.

Artikel 9 Vergunningen en wettelijke bepalingen
De wederpartij draagt er zorg voor dat, indien vergunningen ingevolge een wet of plaatselijke
verordening vereist zijn, deze tijdig in zijn bezit komen. Hij dient bij de uitvoering van deze
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overeenkomst te voldoen aan alle wettelijke vereisten die aan de bedrijfsvoering gesteld
worden.
Artikel 10 Nalatigheid in het onderhoud
Bij nalatigheid betreffende het onderhoud van de rotonde wordt eenmalig door de gemeente
Reimerswaal een aanmaning hiertoe gegeven. Wordt door de wederpartij hierna het onderhoud binnen twee weken niet of niet naar tevredenheid uitgevoerd, dan laat de gemeente
Reimerswaal het onderhoud uitvoeren op kosten van de wederpartij.
Artikel 11 Inspectie door gemeente
1. De wederpartij moet te allen tijde gedogen dat inspectie van de rotonde plaatsvindt
door de gemeente;
2. De gemeente heeft, na overleg met de wederpartij, het recht om te allen tijde in of op
de rotonde die werkzaamheden te verrichten die hij noodzakelijk acht. De wederpartij
is gehouden eventuele vernieuwingen, verbouwingen en herstellingen welke de exploitatiegever nodig acht te gedogen.
Artikel 12
Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.
Aldus in tweevoud opgemaakt en getekend te Kruiningen d.d. <Datum>
gemeente Reimerswaal:

wederpartij:

Burgemeester J. Huisman

<Naam>
<Bedrijfsnaam>
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