Samenwerkingsovereenkomst
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Een samenwerkingsverband van de ministeries van Infrastructuur en
Waterstaat, in het bijzonder Rijkswaterstaat, Landbouw, Natuur en
Voedseikwaliteit en Defensie, in het bijzonder het krijgsmachtdeel
Koninklijke Marine

Rijkswaterstaat
Ministerie van Inftastructuur en Waterstaat

Ministerie van Landbouw.
Natuur en Voedselkwaliteit

Koninklijke Marine

De organisaties van:
1.
II.

III.

de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze Roeland Allewijn,
directeur Water, Verkeer en Leefomgeving, hierna te noemen: IenW;
de Minister van Landbouw, Natuur en Voedseikwaliteit, namens deze Ad
Tabak, plaatsvervangend directeur Natuur en Biodiversiteit, hierna te noemen:
LNV;
de Minister van Defensie, namens deze KTZ Marc van der Donck, Chef der
Hydrografie van de Koninklijke Marine, hierna te noemen: DEF;

Hierna gezamenlijk aangeduid als: ‘Partners’;
overwegende dat de Partners gelijkelijk onderschrijven dat:
A. moet worden ingezet op het realiseren van uniforme, toegankelijke en bruikbare
gegevens/data en informatie over de Noordzee,1 met nadruk op de domeinen
biologie, chemie, fysica, bodem en gebruiksfuncties;
B. mariene data ten behoeve van de toegankelijkheid en hergebruik daarvan voor een
ieder in principe als open data aangemerkt wordt;
C. zij via een monitoringsagenda inzichtelijk willen maken welke mariene data wordt
verzameld (welke, waar en wanneer);
D. met het oog op efficiëntie en effectiviteit waar mogelijk gezamenlijk moet worden
ingezet op de coördinatie van internationale, Unierechtelijke en nationale rapportages
en monitoring;
E. moet worden ingezet op afgestemde deelname vanuit de Partners aan (inter
)nationale initiatieven tot verbetering van manen informatiemanagement op
verschillende bestuurlijke niveaus. Dit betreft vooral initiatieven waarbij
gegevensstandaardisatie een rol speelt;
F. zij gezamenlijk opdrachtgever zijn van het Informatiehuis Manen.

komen overeen,
Artikel 1 Definities
In deze overeenkomst wordt verstaan onder:

Digishape: platform van overheden, bedrijfsleven en kennisinstituten waar informatie
wordt uitgewisseld over innovatief datamanagement met betrekking tot mariene data.
Mariene data: data die betrekking heeft op de zee, inclusief de data van de atmosfeer
boven de zee, de bodem van de zee en van het land grenzend aan de zee,
alsmede alle andere gegevens die voor het beleid, beheer, gebruik en
onderzoek van de zee van belang zijn, zowel in basis- of ruwe vorm als in
gecontroleerde, aangevulde en/of verwerkte vorm.
Open data: data die eenvoudig online vindbaar en zichtbaar is voor een ieder, volgens
moderne standaarden aangeboden wordt tegen minimale voorwaarden en waarbij voor
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In het bijzonder het Nederlandse deel van de Noordzee

het gebruik geen of uitsluitend beperkte kosten worden gerekend. Privacygevoelige data,
data die de openbare veiligheid raken, data die bedrijfsvertrouwelijk zijn, en data die
intellectueel eigendom bevatten worden niet als open data aangemerkt.
Digitaal platform: website met open data.
De gebruiker: degene die de data van website van IHM hergebruikt.
Artikel 2 Missie, visie en doelen van het Informatiehuis Manen
Er is een Informatiehuis Manen (IHM) met de volgende missie, visie en doelen:
a. Missie
De missie van het IHM is het bieden van een platform voor overheden, kennisinstituten,
maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven voor data over de Noordzee.

De Nederlandse overheid streeft naar open data. Het IHM wil dit open databeleid
verwezenlijken. Dit willen zij bereiken door alle gegevens over de Noordzee via haar
website te ontsluiten. Zo valt ingewonnen data makkelijk te hergebruiken.
Daar hebben veel organisaties profijt van:
• de overheid kan deze data hergebruiken voor beheer en beleidsvorming
• kennisinstituten kunnen met meer data hun modellen en onderzoeksresultaten
verbeteren
• maatschappelijke organisaties kunnen op basis van deze data beter participeren
• het bedrijfsleven heeft beter inzicht in de toestand en gebruik van de Noordzee en
minder monitoningslasten bij vergunningverlening
Het IHM biedt een platform waar belangstellenden, professionals en overheden gegevens
kunnen vinden over de Noordzee. Ook kunnen deze doelgroepen hier informatie delen
over biologie, chemie, fysica, bodem en gebruiksfuncties van de Noordzee.
b. Visie
Het startpunt van het IHM is de gecoördineerde ontsluiting van mariene data. De
uiteindelijke ambitie is te komen tot een digitaal platform. Hier moeten zowel publieke
als private partijen gegevens over de Noordzee met elkaar kunnen delen. Twee
voorwaarden zijn hierbij belangrijk bij het beschikbaar stellen van mariene data via het
digitale platform van het IHM: die data blijft zoveel mogelijk bij de bron en aldus bij de
aanbieder, en de aanbieder is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn data.
c. Doelen
1. Het IHM geeft eenvoudig toegang tot actuele en betrouwbare gegevens over de
Noordzee, zodat de Rijksoverheid aan haar internationale, Unierechtelijke en nationale
rapportage- en monitoringsverplichtingen en beleidsverantwoordelijkheden kan voldoen.
Zowel bij vraagarticulatie vanuit verschillende beleidsvelden als bij inwinning en beheer
van informatie vindt afstemming plaats, gericht op efficiënte monitoring.

2. In deze overeenkomst leggen de Partners afspraken vast voor het uitvoeren van het
gezamenlijke programma IHM zoals de uitgangspunten, de organisatie, de bemensing en
financiering ten behoeve van de uitvoering van dat programma. Partners werken daarbij
samen op basis van gelijkwaardigheid, ongeacht hun financiële en/of personele inbreng.
3. Partners erkennen dat het IHM onderdeel is van een keten die moet leiden tot
betrouwbare informatie en data in het gehele mariene domein. In die keten staan de
gebruikers van data centraal en vervult het IHM een coördinerende rol.
4. Het IHM bevordert dat op het juiste moment de juiste middelen klaarstaan om de
gegevensstromen van data en informatie te ondersteunen.

5. Het IHM zoekt in de keten actief de samenwerking en maakt heldere afspraken om
resultaten te behalen die bijdragen aan de doelstellingen.
Artikel 3 Opdrachtgeverschap- en overleg
3.1
IenW, in het bijzonder Rijkswaterstaat, LNV en DEF, in het bijzonder het
krijgsmachtdeel Koninklijke Marine, zijn gezamenlijk opdrachtgever van het
(programma) IHM.
3.2
Het Opdrachtgeversoverleg wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van
IenW, LNV en DEF.
3.3
Het Opdrachtgeversoverleg geeft invulling aan het gezamenlijk
opdrachtgeverschap en geeft daartoe opdrachten aan de programmamanager IHM als
bedoeld in artikel 4, tweede lid.
3.4
Het Opdrachtgeversoverleg komt ten minste tweemaal per kalenderjaar bijeen en
overigens zo vaak als ze dat nodig acht.
Artikel 4. Strategisch Opdrachtgeversoverleg
4.1
Partners organiseren een Strategisch Opdrachtgeversoverleg als klankbordgroep
voor het IHM.
4.2
Het Strategisch Opdrachtgeversoverleg wordt samengesteld uit
vertegenwoordigers van de Partners, vertegenwoordigers van Wageningen Marine
Research en Deltares.
4.3
Het Strategisch Opdrachtgeversoverleg komt ten minste tweemaal per
kalenderjaar bijeen en overigens zo vaak als ze dat nodig acht.
Artikel 5. Organisatie uitvoering Informatiehuis Manen
5.1
De uitvoering van het programma IHM en de daarbij behorende organisatie wordt
aangestuurd door een programmamanager IHM.
5.2
De programmanager IHM geeft uitvoering aan de door de Partners gestelde
doelen genoemd in artikel 1 en de overige opdrachten van het Opdrachtgeversoverleg.
De Organisatie voor de uitvoering programma IHM voert het secretariaat van het
5.3
Opdrachtgeversoverleg en het Strategisch Opdrachtgeversoverleg.
5.4
Partners streven ernaar dat het personeel van de organisatie voor de uitvoering
van het programma IHM bestaat uit hun eigen personeel. Partners stellen hiervoor aldus
voldoende personeel beschikbaar. In het geval van detachering behouden de
desbetreffende personen hun volledige rechtspositie bij de betreffende Partner.
5.5
Het door Partners beschikbaar gestelde personeel is kundig en heeft de juiste
expertise teneinde de gestelde doelen genoemd in artikel 1 en de samenwerking in het
kader van het IHM te kunnen realiseren.
5.6
Het IHM opereert naar buiten toe als een eigenstandige Organisatie met een eigen
identiteit en is als zodanig herkenbaar ook al heeft het IHM geen rechtspersoonlijkheid.
5.7
Aangezien het IHM geen rechtspersoonlijkheid heeft, zullen de Partners in
gezamenlijkheid de beleidsmatige, juridisch en financiële (eind)verantwoordelijkheid voor
het IHM dragen, ongeacht welke Partner, eventueel of in afstemming met de andere
Partners in het kader of ten behoeve van het IHM en het programma IHM, verplichtingen
is aangegaan.
5.8
Het IHM maakt geen gebruik van een vast kantoor, de medewerkers van IHM
werken daar waar het werk is.
Artikel 6. Financiën en personeel
6.1
De kosten voor het IHM bestaan uit:
operationele kosten voor de uitvoering van het programma IHM;
kosten voor het uitvoeren van werkzaamheden die voortvloeien uit deze overeenkomst
en het programma IHM.
6.2
Partners dragen de kosten van het programma IHM op de volgende wijze:
IenW (Rijkswaterstaat) draagt € 100.000,- per jaar bij;
LNV draagt € 100.000,- per jaar bij;
-

-

-

-

DEF (Koninklijke Marine) draagt€ 25.000,- per jaar bij.
De Partners zullen, voor zover in het kader van de uitvoering van het programma
6.3
IHM door derden werkzaamheden worden verricht, hun financiële bijdragen beschikbaar
stellen op grond van de voor hen relevante wettelijke kaders en procedures en daarbij de
(Europese) aanbestedings- en mededingingsregels in acht nemen.
Partners dragen gelet op artikel 4, lid 3 en 4, op de volgende wijze bij voor wat
6.4
betreft het personeel voor het IHM:
IenW (Rijkswaterstaat) levert twee adviseurs (2 fte) en een applicatiemanager (0,1
fte);
IenW (Rijkswaterstaat) stelt de programmamanager (schaal 13) aan, LNV zal de kosten
hiervan voor zijn rekening nemen volgens de HOT-tarieven;
LNV levert een secretaris/adviseur (1 fte);
DEF (Koninklijke Marine) levert een adviseur (0,5 fte).
In bijlage 1 staan de taken van het personeel voor het IHM die integraal onderdeel
uitmaakt van deze overeenkomst.
6.5
Partners wijzen Rijkswaterstaat van IenW aan om het IHM te faciliteren voor
huisvesting en (ICT-)apparatuur.
6.6 Partners zijn ieder voor zich verantwoordelijk voor hun financiële verplichtingen die
zij in het kader van het (programma) IHM aangaan op grond van het tweede lid. Zij
zorgen echter in overleg en ondersteund door de in artikel 4 bedoelde organisatie voor
de uitvoering van het programma IHM voor één document waarin de financiële
administratie voor het IHM overzichtelijk is opgenomen en waarin alle baten en lasten
zichtbaar zijn. Deze administratie maakt relevante balansposten inzichtelijk, zodat wat
betreft het IHM de financiële resultaten in één overzicht zijn opgenomen.
-

-

-

-

-

Artikel 7 open data
7.1
De data die verzameld worden in het kader van het IHM zijn open data wanneer
de aanbieder van die data deze voor gebruik als open data heeft vrijgegeven, conform
het rijksbrede opendatabeleid.
De data die beschikbaar wordt gesteld blijft zoveel mogelijk bij de bron en aldus bij de
aanbieder en de aanbieder is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn data.
7.2
De data die het IHM beheert en beschikbaar stelt via het digitale platform, zijn
kosteloos en volgens moderne standaarden online beschikbaar voor een ieder tegen
minimale voorwaarden voor (her)gebruik.
7.3
Het gebruik van de data en informatie van IHM geschiedt op eigen risico van de
gebruiker. Het is aan het oordeel van de gebruiker of hij de gegevens betrouwbaar
genoeg acht in relatie tot zijn gebruiksdoel. Partners zorgen ervoor dat dit uitgangspunt
kenbaar is voor de gebruiker van de data.
7.4
De verstrekte gegevens mogen niet gebruikt worden als middel om mee te
navigeren. Dit is conform de Schepenwet waarmee Safety of Life at Sea (SOLAS)-verdrag
van de International Maritime Organisation is geïmplementeerd.
7.5
De Partners behouden zich het recht voor hun morele rechten conform artikel 6
bis van de Conventie van Bern uit te oefenen op gereproduceerd materiaal, waarin de
beschikbare data verwerkt zijn.
7.6 Partners willen via het IHM bijdragen aan innovatie in data- en
informatiemanagement zoals bijvoorbeeld in Digishape.
Artïkel 8. Tussentïjdse wijziging of beëindiging
Elke Partner kan de andere Partners verzoeken om herzieningen, wijzigingen of
8.1
aanvullingen van deze overeenkomst. De wijziging behoeft de schriftelijke instemming
van het Opdrachtgeversoverleg.
8.2
Partners treden in overleg binnen vier weken nadat een van de Partners een
verzoek heeft gedaan.
Herzieningen, wijzigingen of aanvullingen worden schriftelijk vastgelegd in een
8.3
wijzigingsovereenkomst of aanvullende overeenkomst die daartoe wordt ondertekend
door de Partners.

8.4
Partners komen overeen dat tussentijdse beëindiging van deze overeenkomst c.q.
de samenwerking in het programma IHM uitsluitend mogelijk is na bespreking door het
Opdrachtgeversoverleg.
8.5
Alvorens een besluit als bedoeld in het vierde lid wordt genomen treden de
Partners in overleg en maken afspraken over de afwikkeling van de financiering van
lopende verplichtingen en andere gevolgen van de beëindiging zoals met betrekking tot
het gebruik van de systemen en producten van het IHM.
Artikel 9. Toetreding
9.1
Partners staan open voor samenwerking met andere publiekrechtelijke organen op
rijks- en regionaal niveau in het kader van het IHM. Het Opdrachtgeversoverleg kan hier
ex ante of per geval voorwaarden aan verbinden
Toetreding als nieuwe Partner van deze overeenkomst geschiedt via een
9.2
dienaangaande schriftelijk verzoek aan en goedkeuring door het Opdrachtgeversoverleg.
9.3
In een addendum bij deze overeenkomst worden de inzet van de toetredende
Partner en de gevolgen van de toetreding voor de (financiële) bijdragen van de Partners
vastgelegd.
9.4
Na ondertekening door de Partners en de toetredende Partner van het addendum
krijgt de toetredende Partner de status van Partner en gelden voor hem de uit deze
overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen.

Artikel 10. Aansprakelijkheidstelling IHM in verband met (her)gebruik data en
gebruikers
10.1 Partners dragen er zorg voor dat zij nadere afspraken maken over maatregelen
met betrekking tot de mogelijke aansprakelijkheid van de Staat der Nederlanden voor
het (her)gebruik van de data van het IHM en gebruikers van het IHM met als
uitgangspunt dat deze aansprakelijkheid zoveel mogelijk wordt uitgesloten en/of risico’s
worden afgedekt of gemitigeerd.
10.2 Partners maken indien nodig en gelet op de Europese Algemene verordening
gegevensbescherming nadere afspraken.
Artikel 11. Knelpunten en geschillen
11.1 Deze overeenkomst is niet in rechte afdwingbaar.
11.2 Een Partner die meent dat een geschil bestaat, deelt dat schriftelijk aan de andere
Partners mee. De mededeling bevat een aanduiding van het geschil.
11.3 Binnen 15 werkdagen na de dagtekening van de in het tweede lid bedoelde
mededeling zendt elke Partner zijn zienswijze over het geschil, alsmede een voorstel
voor een oplossing daarvan, aan de andere Partners.
11.4 Binnen 15 werkdagen na afloop van de in het derde lid genoemde termijn
overleggen Partners over een oplossing van het geschil. Elke Partner kan zich door
deskundigen doen bijstaan. Indien één van Partners binnen 10 werkdagen na afloop van
de in het derde lid genoemde termijn de wens daartoe kenbaar maakt, wordt het overleg
voorgezeten door een door Partners gezamenlijk te benoemen voorzitter.
11.5 Elke Partner draagt de eigen kosten, voortvloeiend uit de procedure van het
tweede tot en met het vierde lid. De kosten van de in het vierde lid bedoelde voorzitter
worden door elke Partner voor een gelijk deel gedragen.
Artikel 12. Duur en verlenging van de overeenkomst
12.1 De ingangsdatum van deze overeenkomst is 15 oktober 2018 en heeft een
looptijd tot 15 oktober 2023.
12.2 Uiterlijk op 15 oktober 2022 besluiten de Partners of deze
samenwerkingsovereenkomst zal worden voortgezet.
12.3 Indien de overeenkomst (tussentijds) wordt beëindigd maken Partners
voorafgaand daaraan afspraken over de afwikkeling van de financiering van lopende
verplichtingen en andere gevolgen van de beëindiging zoals met betrekking tot het
gezamenlijke gebruik van systemen en producten van het IHM.

t.

Aldus overeengekomen en in drievoud ondertekend te Den Haag op 15 oktober 2018,
De Minister van
Infrastructuur en Milieu,
Voor deze, de Directeur
Rijkswaterstaat Water,
Verkeer en Leefomgeving

De Minister van
Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit, namens
deze: de Directeur
Natuur en Biodiversiteit

De Minister van Defensie,
Voor deze, de Chef der
Hydrografie van de
Koninklijke Marine,

Bijlage 1
Taken IHM team*

Programma manager
Relatiemanagement
Toekomst IHM
Digishape
Verkenning samenwerking IHM (naar organisaties, naar taakvelden)
Planning en bestuurlijke afstemming KRM-rapportage
Communicatie
Financieel overzicht
Bestuurlijke afstemming
Senior adviseur
Functioneel beheer KRM-portaal
Aanjager open data
Internationale overleggen
Noordzeeloket
N atu u rka n se n kaart
Website beheer
KRM-rapportage
Uploads KRM-portaal
Adviseur
KRM-rapportage
Monitoringsagenda
Actualisatie KRM-monitoring
Uploads KRM-portaal
Bewaking voortgang KRM-monitoring
Website beheer
Uploads KRM-portaal
Secretaris/adviseur
Secretaris KRM-monitoringsoverleg
Bewaking voortgang KRM-monitoring
Werkzaamheden CBS
Secretaris strategisch opdrachtgeversoverleg
ICT adviseur
Applicatiemanagement
Websitebeheer en hosting

* Deze lijst geeft een beeld van de belangrijkste
taken zoals die rond de zomer 2018
werden vervuld. De taken kunnen wijzigen en er kunnen taken bijkomen en afgaan.

