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Voorbereiding treffen Gemeenschappelijke Regeling RegioTram 

Concept raadsbesluit 

De raad besluit toestemming als bedoeld in artikel 51 van de Wet gemeenschappelijke regelingen te 
geven aan het college van B&W om de Gemeenschappelijke Regeling RegioTram te treffen en op 
grond hiervan een Openbaar Lichaam RegioTram op te richten. 



Publiekssamenvatt ing 

Om in de komende jaren een goede opdrachtgever voor het project RegioTram te kvinnen zijn, is een 
geformaliseerde samenwerking tussen gemeente en provincie wenselijk. AI eerder is het 
uitgangspunt geformuleerd dat dit in de vorm van een gemeenschappelijke regeling (GR) geregeld 
zal 
worden. Ter voorbereiding op het sluiten van de DBFMO-overeenkomst met het winnende 
consortium van de aanbesteding RegioTram vragen wij toestemming van uw gemeenteraad de GR 
RegioTram te treffen en op grond daarvan een Openbaar Lichaam op te richten. Een gelijkluidend 
verzoek om toestemming doet Gedeputeerde Staten aan Provinciate Staten. 

Voorgesteld besluit 

De raad besluit toestemming als bedoeld in artikel 51 van de Wet gemeenschappelijke regelingen te 
geven aan het college van B&W om de Gemeenschappelijke Regeling RegioTram te treffen en op 
grond hiervan een Openbaar Lichaam RegioTram op te richten. 

Inleiding 

Ter voorbereiding op het sluiten van de DBFMO-overeenkomst met het winnende consortium van 
de aanbesteding RegioTram vraagt ons college toestemming van uw raad de GR RegioTram te 
treffen en op grond daarvan een Openbaar Lichaam op te richten. Ter kennisname sturen we de 
concept GR mee. Dit is een groeidocument. Onder andere wordt de onderlinge risicoverdeling 
tussen gemeente en provincie nog nader uitgewerkt. Deze zal als bijlage bij de GR worden gevoegd. 
Het DBFMO-contract zal worden gesloten tussen de winnende Inschrijver, als Opdrachtnemer, 
en het Openbaar Lichaam RegioTram, de tussen ons en het college van GS van de Provincie nog te 
treffen GR. 

Beoogd resultaat 

Toestemming voor het treffen van de Gemeenschappelijke Regeling RegioTram en het op grond 
daarvan oprichten van een Openbaar Lichaam. 

Kader 

In artikel 51 van de Wet gemeenschappelijke regelingen is bepaald dat een college van burgemeester 
en wethouders en van Gedeputeerde Staten niet tot het treffen van een gemeenschappelijke 
regeling overgaat dan na verkregen toestemming van raad en Provinciale Staten. 

Argumenten/afwegingen 

Waarom een Gemeenschappelijke Regeling? 
Om in de komende jaren een goede opdrachtgever te kunnen zijn, is een geformaliseerde 
samenwerking tussen gemeente en provincie wenselijk. Voor de aansturing en beheersing van het 
contract is het belangrijk dat met een mond wordt gesproken en is een organisatie nodig die als een 
aanspreekpunt kenbaar is voor extemen en die eigen personeel in dienst kan hebben. Deze 
organisatie kan met een bepaalde status gesprekken en onderhandelingen voeren en kan slagvaardig 
optreden. Het is van belang dat beslissingen onder de DBFMO-overeenkomst snel genomen kimnen 
worden. Een formele entiteit is hiervoor het meest geschikt. Al eerder is het besluit genomen dat dit 
in de vorm van een GR geregeld zal worden. 

Welke bevoegdheden en taken krijgt de Gemeenschappelijke Regeling? 
De te treffen GR is verantwoordelijk voor de uitvoering van het besluit om een netwerk van twee 
tramverbindingen te ontwikkelen en te exploiteren in de stad Groningen. Het Dagelijks Bestuur en 
het Algemeen Bestuur van de GR zijn volledig bevoegd om alle besluiten te nemen die voor een 
goede uitvoering van dit project nodig zijn. De GR zal de scope van het project moeten beheersen 
(projectbeheersing), besluiten nemen op basis van de DBFMO-overeenkomst en verantwoording 



afleggen aan de dagelijkse colleges van de gemeente en provincie. Tevens zal de GR erop toe 
moeten zien dat de Opdrachtnemer de DBFMO-overeenkomst correct uitvoert (contractbeheersing). 

Taak en bevoegdheden raad. 
Als zich wijzigingen voordoen die de scope van de projectopdracht overstijgen en ten gevolge 
daarvan afwijkingen van de vastgestelde eisen en financiele kaders optreden, dan worden deze 
wijzigingen aan de respectievelijke colleges en indien nodig ook aan gemeenteraad en Provinciale 
Staten voorgelegd. 

Vervolgstappen. 
Uw raad en Provinciale Staten besluiten in november/december 2012 over het ter beschikking 
stellen van het benodigde krediet voor de uitvoering van het project RegioTram. Kort daama zullen 
partijen (Openbaar Lichaam als Opdrachtgever, provincie en gemeente als garantstellers aan de ene 
kant en de Opdrachtnemer aan de andere kant) de DBFMO-overeenkomst tekenen. 

Bij een positief besluit van uw raad en Provinciale Staten komen de middelen beschikbaar die nodig 
zijn om de Overeenkomst uit te voeren. Dat zal gebeuren op basis van een door het Openbaar 
Lichaam op te stellen meerjarenbegroting, die weer gebaseerd is op de na Inschrijving 
geactualiseerde Business Case. Birmen deze Business Case en na het ter beschikking stellen van de 
benodigde middelen zal het Openbaar Lichaam (vertegenwoordigd door AB en DB) in beginsel 
zelfstandig bevoegd zijn om over deze middelen te beschikken. 

Een en ander brengt met zich mee dat het Openbaar Lichaam voor het sluiten van de DBFMO-
overeenkomst moet zijn opgericht en dat de besluitvorming uw raad en Provinciale Staten over de 
oprichting heeft plaatsgevonden voordat over de uiteindelijke gimning en de gevraagde kredieten 
besloten wordt. Het Openbaar Lichaam kan namelijk pas beslissen om verplichtingen aan te gaan als 
het zeker is van de beschikbaarheid van de financiele middelen die hiervoor nodig zijn. 

Inhoud ontwerp-Gemeenschappelijke Regeling. 
Opbotrw. 
De GR sluit qua structuur nauw aan bij die van het OV-Bureau Groningen-Drenthe, met dien 
verstande dat er nu twee Deelnemende Bestuursorganen zijn (bij het OV-Bureau zijn dat er drie). 
Net als bij het OV Bureau beslist de GR zelf hoe deze zijn werkzaamheden uitvoert, hoe de interne 
bevoegdheidsverdelingen zijn, etc. Het gaat om taken en bevoegdheden van de colleges die worden 
overgedragen aan de GR. Daarom treffen deze partijen de GR. 

DBenAB. 
Voorstel is om de leden te benoemen uit de colleges van B&W en Gedeputeerde Staten omdat de 
GR is getroffen door de colleges en het ook gaat om coUegebevoegdheden. 

In de GR is het voorstel om 8 leden voor het AB aan te wijzen (4 per deelnemer) en het DB uit 
4 leden (2 per deelnemer) te laten bestaan. 

DB en AB zijn volledig bevoegd om alle besluiten te nemen die voor een goede uitvoering van het 
RegioTram Project nodig zijn. Dat is ook nodig: het zal voorkomen dat soms zeer snel besluiten 
moeten worden genomen. 

Duur. 
De GR wordt in beginsel aangegaan voor de duur van het project RegioTram (art. 33). 



Geschillen. 
Er is een aparte geschillenregeling opgenomen. Geschillen birmen het Dagelijks Bestuur zullen in 
eerste instantie worden voorgelegd aan het Algemeen Bestuur. Geschillen in het Algemeen Bestuur 
zullen voorgelegd worden aan een gezamenlijk te benoemen bindend adviseur. 
Deze bindend adviseur krijgt de bevoegdheid om te kijken naar een mirmelijke opiossing. 
Als dit echter niet lukt, mag een bindend adviseur de informatie die is verkregen tijdens het proces 
van een minnelijke opiossing niet meenemen in zijn of haar afwegingen. Om deze reden stellen 
we voor om bij het mislukken van het minnelijk proces een nieuwe bindend adviseur te benoemen. 

Opmerkingen Van Doorne: hoofdelijkheid en regres. 
Van Doorne heeft in uw raad opmerkingen gemaakt over het regresrecht van de gemeente (en dat 
geldt dan ook voor de provincie) dat zou kvinnen voortvloeien uit aanspraken van de Opdrachtnemer 
onder de in de DBFMO-overeenkomst opgenomen hoofdelijke aansprakelijkheid. Dit is geregeld in 
bijlage 2 van de GR. 

Bijlage 2: Relatie met de DBFMO-overeenkomst. 
Er is een aantal operationele aspecten dat zich niet leent voor de hoofdtekst van de GR. Deze zijn 
opgenomen in Bijlage 2. Onder de DBFMO-overeenkomst moet het Openbaar Lichaam een aantal 
verplichtingen ten opzichte van de Opdrachtnemer nakomen waarvoor de medewerking van de 
gemeente nodig is. Het gaat dan vooral om het verlenen van toegang tot de diverse bouwplaatsen, 
die immers eigendom van de gemeente zijn, en aspecten met betrekking tot beheer en onderhoud. 
Ook zijn er afspraken nodig over de eigendom van het systeem. Verder is het goed dat de gemeente 
en de provincie afspreken hoe om te gaan met wijzigingen. Daamaast moet het Openbaar Lichaam 
afspraken maken met het OV-Bureau Groningen Drenthe. Het OV-Bureau is geen partij bij de GR. 
De afspraken over wijzigingen en de afspraken tussen Openbaar Lichaam en OV-Bureau worden 
naar verwachting dit najaar gemaakt. 

Bijlage 3: Financiele afspraken. 
De gemeente en de provincie spreken op dit moment nog over de nadere uitwerking van hun in 2009 
en 2010 gemaakte afspraken over de risicoverdeling, voor zover die niet door de Business 
Case kan worden gedekt. Het is de bedoeling dat de uiteindelijke uitwerking wordt opgenomen in 
bijlage 3. 

Financiele consequenties 

Dit besluit heeft geen financiele consequenties. 

t iealisering en evaluatie 

Het Openbaar Lichaam wordt na toestemming van raad en PS opgericht. Naar verwachting zal dit in 
oktober 2012 gebeuren. 
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ONTWERP-GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIOTRAM 
GRONINGEN 

HOOFDSTUK I, INLEIDENDE EN ALGEMENE BEPALINGEN 
1. DEFINITIES 

Met een hoofdietter geschreven termen zijn gedefinieerd in Bijlage 1 bij deze regeling. 

2. DEELNEMENDE BESTUURSORGANEN 

De Deelnemende Bestuursorganen zijn het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie 
Groningen en het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Groningen 

3. BELANGEN 

De belangen ter behartiging waarvan deze Gemeenschappelijke Regeling is aangegaan, zijn het als 
Opdrachtgever fungeren voor het realiseren, instandhouden en uitvoeren van het op de aan te leg
gen traminfrastructuur te verrichten openbaar vervoer - per tram - , in de zin van artikel 1 sub h van 
de Wet personenvervoer 2000, in een later stadium uit te breiden met tramvervoer over bepaalde 
thans reeds bestaande dan wel nog aan te leggen of aan te passen tram- en/of spoorlijnen binnen 
het grondgebied van de Regio (verder in deze regeling aan te duiden als "Openbaar Vervoer"). 

4. OPRICHTING OPENBAAR LICHAAM 

(a) De Deelnemende Bestuursorganen richten bij deze Gemeenschappelijke Regeling een openbaar 
lichaam op als bedoeld in artikel 51, juncto artikel 8, eerste lid, van de Wet. 

(b) Het openbaar lichaam is genaamd Openbaar Lichaam RegioTram en het is gevestigd te Groningen. 

(c) Het Openbaar Lichaam RegioTram heeft rechtspersoonlijkheid. 

(d) Ten aanzien van het Openbaar Lichaam Regiotram gelden geen beperkingen als bedoeld in 
artikel 31 van de Wet. In het bijzonder is het Openbaar Lichaam Regiotram bevoegd om een DBF-
MO-Overeenkomst aan te gaan met die rechtspersoon die de economisch meest voordelige inschrij
ving zal blijken te hebben gedaan bij de aanbesteding voor de desbetreffende tramlijnen, met even
tueel daaruit voortvloeiende aanvuliende opdrachten of wijzigingen. 

5. OPENBAAR VERVOER 

(a) Onder deze regeling valt uitsluitend het Openbaar Vervoer zoals in deze Gemeenschappelijke Rege
ling gedefinieerd. 

(b) Uitsluitend voor zover vereist voor het in deze Gemeenschappelijke Regeling bedoelde Openbaar 
Vervoer heeft de Provincie besloten tot overdracht het Openbaar Lichaam RegioTram van alle be
voegdheden die voor de Provincie voortvloeien uit de artikelen 20 en 44 van de Wet personenver
voer 2000, voor zover de Provincie deze bevoegdheden niet op enig moment weer zal intrekken en 
overdragen aan het OV-Bureau. 

6. UITWERKING 

Ter uitwerking van deze Gemeenschappelijke Regeling hebben de Deelnemende Bestuursorganen 
een aantal bijlagen aan deze regeling gehecht waarin zij een aantal nadere afspraken over het Re
giotram Project hebben uitgewerkt. 
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HOOFDSTUK II, INSTITUTIONELE BEPALINGEN 
7. ORGANEN 

De organen van het Openbaar Lichaam RegioTram zijn: 

(a) het Algemeen Bestuur; 

(b) het Dagelijks Bestuur; 

(c) de voorzitter. 

8. BEVOEGDHEDEN UIT DE WET 

(a) De op grond van deze Gemeenschappelijke Regeling aan het Openbaar Lichaam RegioTram toe
komende bevoegdheden berusten bij het Algemeen Bestuur van het Openbaar Lichaam RegioTram. 

(b) Het Algemeen Bestuur kan deze bevoegdheden geheel of gedeeltelijk delegeren aan het Dagelijks 
Bestuur onverminderd de bepalingen van de Wet. 

HOOFDSTUK ll-A, HET ALGEMEEN BESTUUR 
9. LEDEN 

De Deelnemende Bestuursorganen wijzen elk uit hun midden vier leden en twee plaatsvervangende 
leden voor het Algemeen Bestuur aan. 

10. INLICHTINGEN AAN DEELNEMENDE BESTUURSORGANEN 

(a) De Deelnemende Bestuursorganen, alsmede een lid van die bestuursorganen, kunnen aan het Al
gemeen Bestuur schriftelijk inlichtingen vragen over alle zaken met betrekking tot het Openbaar Li
chaam RegioTram. 

(b) Een verzoek tot het verstrekken van inlichtingen wordt gericht aan het Algemeen Bestuur en inge
diend bij de voorzitter. 

(c) De gevraagde inlichtingen worden zo spoedig mogelijk schriftelijk verstrekt. 

(d) Een afschrift van de verstrekte inlichtingen wordt vanwege het Algemeen Bestuur gezonden aan de 
voorzitters van de Deelnemende Bestuursorganen. 

11. VERANTWOORDING AAN DEELNEMENDE BESTUURSORGANEN 

(a) Een lid van het Algemeen Bestuur kan door het bestuursorgaan waaruit dat lid voortkomt, ter ver
antwoording worden geroepen voor het door hem of haar in dat bestuur gevoerde beleid. 

(b) indien toepassing wordt gegeven aan het bepaalde in het eerste lid geeft het lid van het Algemeen 
Bestuur mondeling tijdens een vergadering van het desbetreffende bestuursorgaan alle verlangde 
inlichtingen, voor zover dat niet in strijd is met het openbaar belang. 

12. ONTSLAG 

Het desbetreffende bestuursorgaan kan aan een uit hun bestuursorgaan voortkomend lid van het 
Algemeen Bestuur ontslag verlenen indien dit lid het vertrouwen van het desbetreffende bestuursor
gaan niet meer bezit. Artikel 50 van de Provinciewet en artikel 50 van de Gemeentewet zijn van 
overeenkomstige toepassing. 

13. DESKUNDIGEN 

(a) Het Algemeen Bestuur kan deskundigen, niet zijnde leden van het Algemeen Bestuur, uitnodigen de 
vergadering bij te wonen voor het geven van informatie en advies. 
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(b) Het Algemeen Bestuur kan anderen dan vertegenwoordigers van Deelnemende Bestuursorganen 
uitnodigen tot deelneming aan zijn beraadslagingen over bepaalde ondenwerpen. 

14. BESLUITVORMING EN BEVOEGDHEID 

(a) Het Algemeen Bestuur beraadslaagt en besluit over alle zaken, voor zover niet aan het Dagelijks 
Bestuur gedelegeerd, die het Openbaar Lichaam RegioTram aangaan. 

(b) Het Algemeen Bestuur beslist bij meerderheid van stemmen waarbij van alle Deelnemende Be
stuursorganen tenminste een in het Algemeen Bestuur benoemde vertegenwoordiger voor het des
betreffende besluit moet hebben gestemd. 

15. TAKEN OVERIGENS 

Het Algemeen Bestuur is overigens belast met alle voor het goed functioneren van het Openbaar Li
chaam RegioTram noodzakelijke taken, behalve voor zover het Algemeen Bestuur bepaalde taken 
zal hebben gedelegeerd aan het Dagelijks Bestuur, c.q. behoudens voorzover in dit kader mandate-
ring aan het Dagelijks Bestuur heeft plaatsgevonden. 

HOOFDSTUK ll-B, HET DAGELIJKS BESTUUR 
16. LEDEN 

(a) Het Dagelijks Bestuur bestaat uit vier leden, waarvan van ieder van de Deelnemende Bestuursorga
nen twee afkomstig zijn. 

(b) Het Algemeen Bestuur wijst uit zijn midden uit elk deelnemend bestuursorgaan 66n lid aan als 
plaatsvervangend lid van het Dagelijks Bestuur. 

17. INLICHTINGEN AAN ALGEMEEN BESTUUR 

(a) E6n of meer leden van het Algemeen Bestuur kunnen het Dagelijks Bestuur of 66n of meer leden 
daarvan inlichtingen vragen. 

(b) De inlichtingen worden schriftelijk gevraagd en ingezonden aan de voorzitter van het Dagelijks Be
stuur. 

(c) De inlichtingen worden zo spoedig mogelijk toegezonden aan de verzoeker. Een afschrift van de 
inlichtingen wordt gezonden aan de overige leden van het Algemeen Bestuur. 

18. VERANTWOORDING AAN ALGEMEEN BESTUUR 

(a) De leden van het Dagelijks Bestuur zijn tezamen en ieder afzonderlijk aan het Algemeen Bestuur 
verantwoording verschuldigd voor het door het Dagelijks Bestuur, respectievelijk door ieder van hen, 
gevoerde beleid. 

(b) De verantwoording wordt mondeling afgelegd in een vergadering van het Algemeen Bestuur, waarbij 
de leden van het Dagelijks Bestuur alle door het Algemeen Bestuur verlangde inlichtingen geven. 

19. ONTSLAG 

(a) Het Algemeen Bestuur kan aan een lid van het Dagelijks Bestuur ontslag verlenen, indien dit lid het 
vertrouwen van het Algemeen Bestuur niet meer bezit. Artikel 50 van de Provinciewet en artikel 50 
van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing. 

(b) Het lidmaatschap van het Dagelijks Bestuur eindigt van rechtswege, doordat om welke reden dan 
ook het desbetreffende lid geen deel meer uitmaakt van het Algemeen Bestuur. 
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20. TAKEN EN BESLUITVORMING 

(a) Het Dagelijks Bestuur is overigens belast met de taken die het Algemeen Bestuur aan het Dagelijks 
Bestuur delegeert. 

(b) Het Dagelijks Bestuur beslist bij meerderheid van stemmen. 

HOOFDSTUK ll-C, DE VOORZITTER 
21. BENOEMING 

(a) Het Algemeen Bestuur benoemt een van de leden van het Dagelijks Bestuur tot de voorzitter van het 
Openbaar Lichaam RegioTram. 

(b) Het Algemeen Bestuur benoemt een ander lid van het Dagelijks Bestuur tot plaatsvervangend voor
zitter van het Openbaar Lichaam RegioTram. 

22. TAAK VOORZITTER 

(a) De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen van het Algemeen Bestuur en van het 
Dagelijks Bestuur. 

(b) Hij bevordert een spoedige afhandeling van zaken. 

(c) Hij tekent de stukken die van het Algemeen Bestuur en van het Dagelijks Bestuur uitgaan. 

23. VERTEGENWOORDIGING 

De voorzitter vertegenwoordigt het Openbaar Lichaam RegioTram in en buiten rechte. Hij kan deze 
vertegenwoordiging aan een andere persoon opdragen. 

HOOFDSTUK ll-E, PERSONEEL EN ORGANISATIE 
24. PROJECTORGANISATIE 

(a) Het Openbaar Lichaam RegioTram heeft een ambtelijk apparaat, georganiseerd in een projectorga
nisatie, aan het hoofd waarvan een directeur staat. 

(b) Het Algemeen Bestuur beslist omtrent benoeming, schorsing en ontslag van de directeur. De be
noeming geschiedt uit een door het Dagelijks Bestuur op te maken aanbeveling. 

(c) De directeur staat het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur en de voorzitter bij de uitoefening 
van hun taak terzijde. 

(d) De directeur heeft de algehele leiding en coordinatie met betrekking tot de dagelijkse gang van za
ken aangaande het Openbaar Lichaam RegioTram. 

25. DIRECTEUR - SECRETARIS 

(a) De directeur is secretaris van het Openbaar Lichaam RegioTram. 

(b) De secretaris zorgt voor de verslaglegging van de vergaderingen van het Algemeen Bestuur en van 
het Dagelijks Bestuur. Deze verslagen worden in de eerstvolgende vergadering van het desbetref
fende bestuur ter vaststelling aangeboden. 

(c) Door de secretaris worden alle stukken die van het Algemeen Bestuur of van het Dagelijks Bestuur 
uitgaan, mede ondertekend. 
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26. PERSONEEL 

(a) Voor de vervulling van zijn taken kan het Openbaar Lichaam RegioTram gebruikmaken, al dan niet 
via detachering, van de ambtelijke diensten van de Deelnemende Bestuursorganen. 

(b) Het Dagelijks Bestuur kan besluiten tot de aanstelling van personeel in dienst van het Openbaar Li
chaam RegioTram. Voor deze personeelsleden zijn de regels ter zake van de rechtspositie van amb-
tenaren in dienst bij de [provincie Groningen] van overeenkomstige toepassing, voor het Dagelijks 
Bestuur niet anders beslist. 

HOOFDSTUK III, BEGROTING EN FINANCIELE BEPALINGEN 
27. ALGEMEEN 

(a) Nadere bepalingen over het Regiotram Project zijn opgenomen in Bijlage 2. 

(b) De Deelnemende Bestuursorganen stellen het Openbaar Lichaam RegioTram in staat aan 
zijn verplichtingen die uit de DBFMO-Overeenkomst voortvloeien te voldoen, een en ander met in
achtneming van de door hen in Bijlage 3 overeengekomen nadere regeling voor de verdeling van de 
met het Regiotram Project samenhangende kosten en opbrengsten, zoals deze door de Deelne
mende Bestuursorganen van tijd tot tijd kan worden aangevuld of anderszins gewijzigd en met in
achtneming van de tussen hen overeengekomen c.q. overeen te komen verdeelsleutel. 

28. BEGROTING 

(a) Het Algemeen Bestuur stelt jaarlijks voor 1 juli de begroting voor het daarna volgende kalenderjaar 
vast volgens de bepalingen van artikel 59 van de Wet. 

(b) Voordat de begroting aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden zendt het Dagelijks Bestuur de 
ontwerpbegroting uiterlijk op 1 mei van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar aan de raad van 
de gemeente Groningen en aan provinciale staten van de provincie Groningen en aan de algemeen 
besturen van eventueel later toegetreden bestuursorganen. 

(c) De bepalingen van artikel 59, eerste, derde en vierde lid, van de Wet zijn niet van toepassing op wij
zigingen van de begroting, indien deze wijzigingen niet leiden tot verhoging van de door de Deelne
mende Bestuursorganen verschuldigde bijdragen in alle uit de begroting blijkende kosten van het 
Openbaar Lichaam RegioTram. 

29. JAARREKENING 

Overeenkomstig de daartoe strekkende Wettelijke bepalingen stelt het Algemeen Bestuur jaarlijks 
voor 1 juli de rekening over het daaraan voorafgaande kalenderjaar vast. 

HOOFDSTUK IV, WIJZIGING, TOETREDING, UITTREDING, 
OPHEFFING EN GESCHILLEN 

30. WIJZIGING 

Deze Gemeenschappelijke Regeling kan op voorstel van het Algemeen Bestuur worden gewijzigd bij 
gelijkluidend besluit van de Deelnemende Bestuursorganen. 

31. TOETREDING 

(a) Burgemeester en wethouders van andere gemeenten en gedeputeerde staten van andere provincies 
kunnen bij het Algemeen Bestuur een verzoek tot toetreding tot het Openbaar Lichaam RegioTram 
indienen. 
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(b) Het Algemeen Bestuur legt het verzoek tot toetreding, alsmede zijn advies dienaangaande aan de 
Deelnemende Bestuursorganen voor. Indien deze bestuursorganen instemmen met toelating, besluit 
het Algemeen Bestuur daartoe. 

32. UITTREDING 

(a) Deelnemende bestuursorganen kunnen besluiten tot uittreding uit deze Gemeenschappelijke Rege
ling. Een besluit tot uittreding treedt in werking met ingang van 1 januari van het jaar volgende op het 
besluit van het desbetreffende bestuursorgaan. 

(b) Het Algemeen Bestuur regelt, gehoord de Deelnemende Bestuursorganen, de gevolgen van een 
besluit tot uittreding en stelt daarbij de verplichtingen van het uittredende bestuursorgaan vast. 

33. DUUR EN OPHEFFING 

(a) Deze Gemeenschappelijke Regeling treedt in werking met ingang van [ • ] \ 

(b) Deze regeling wordt aangegaan voor de duur van het Regiotram Project en voor zo lang als het 
noodzakelijk is om alle uitstaande verplichtingen van de bij het Regiotram Project betrokken partijen 
af te wikkelen. 

(c) Deze Gemeenschappelijke Regeling kan worden opgeheven bij gelijkluidend besluit van de Deel
nemende Bestuursorganen. 

(d) Na inning van alle vorderingen en verkoop van alle bezittingen, zullen eerst de gewone schuldeisers 
worden voldaan. Voor zover daarna nog een batig saldo resteert zal dit tussen de Deelnemende Be
stuursorganen worden verdeeld volgens een alsdan tussen hen overeen te komen verdeelsleutel. 

(e) Bepalingen uit deze regeling die naar hun aard de strekking hebben ook na beeindiging van deze 
regeling van kracht te blijven, behouden hun gelding na beeindiging van deze regeling. 

(f) Het bij deze regeling ingestelde Openbaar Lichaam RegioTram blijft na zijn ontbinding voortbestaan 
voor zover dit tot vereffening van zijn vermogen nodig is. 

34. GESCHILLEN 

(a) Geschillen binnen het Dagelijks Bestuur, die niet binnen het Dagelijks Bestuur kunnen worden opge-
lost zullen worden voorgelegd aan het Algemeen Bestuur. 

(b) Geschillen uit deze Gemeenschappelijke Regeling tussen de Deelnemende Bestuursorganen, dan 
wel binnen het Algemeen Bestuur, zullen ter beslechting worden voorgelegd aan een door de Deel
nemende Bestuursorganen gezamenlijk te benoemen bindend adviseur (een derde als bedoeld in 
artikel 7:900 lid 2 BW). Deze bindend adviseur heeft de bevoegdheid om, alvorens een bindend ad
vies te geven, in wijsheid beproeven of door de Deelnemende Bestuursorganen, dan wel binnen het 
Algemeen Bestuur het geschil alsnog minnelijk kan worden opgelost. Bij deze beproeving mag de 
bindend adviseur de bij het geschil betrokken partijen vertrouwelijk horen buiten tegenwoordigheid 
van de andere partijen. 

(c) Indien na gebruikmaking van de bevoegdheid geen minnelijke opiossing is bereikt zal het geschil ter 
beslechting worden voorgelegd aan een ander gezamenlijk te benoemen bindend adviseur. 

HOOFDSTUK V, OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN 

35. DIVERSEN 

(a) Deze regeling kan worden aangehaald als Gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Regio
Tram. 

(b) Het Algemeen Bestuur evalueert binnen twee jaar na de inwerkingtreding van deze regeling de wer
king van het Openbaar Lichaam RegioTram. Het Algemeen Bestuur legt zijn bevindingen voor aan 

' Uiterlijk de dag voorafgaande aan Contract Close 
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het college va Burgemeester en Wethouders / de raad van de gemeente Groningen en aan het Col
lege van Gedeputeerde Staten / provinciale staten van de provincie Groningen en aan de algemeen 
besturen van de later toegetreden bestuursorganen. 
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BIJLAGE 1 

DEFINITIES 

In deze regeling hebben de volgende met een hoofdietter geschreven woorden de daarna gegeven 
betekenis: 

Aanbestedingsdocumenten 

Algemeen Bestuur 

Dagelijks Bestuur 

DBFMO-Overeenkomst 

Deelnemende Bestuursorganen 

Einddatum 

Gemeenschappelijke Regeling 

Gemeente 

Infrastructuur Gemeente 

Ingebruikstellingsdatum 

Opdrachtgever 

Opdrachtnemer 

Openbaar Lichaam RegioTram 

Openbaar Vervoer 

Outputspecificatie 

De leidraden, nota's van inlichtingen en andere, voor ieder 
van de deelnemers aan de aanbesteding geldende docu
menten, die het Openbaar Lichaam RegioTram opstelt 
tijdens de aanbesteding. 

het Algemeen Bestuur van het Openbaar Lichaam Regio
Tram 

het dagelijks bestuur van het Openbaar Lichaam Regio
Tram 

de DBFMO-Overeenkomst met betrekking tot het Regio
tram Project die door het Openbaar Lichaam RegioTram 
met de Opdrachtnemer zal worden aangegaan. 

Het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie 
Groningen, het College van Burgemeester en Wethouders 
van de gemeente Groningen, alsmede later toegetreden 
colleges. 

De dag die als zodanig in de DBFMO-Overeenkomst is 
gedefinieerd. 

De door de Provincie en de Gemeente overeen te komen 
gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Regio
Tram 

de gemeente Groningen. 

De infrastructuur die als zodanig in de DBFMO-
Overeenkomst is gedefinieerd. 

De datum die als zodanig in de DBFMO-Overeenkomst is 
gedefinieerd. 

het Openbaar Lichaam RegioTram in zijn hoedanigheid 
als opdrachtgever van de DBFMO-Overeenkomst. 

de (rechts)persoon waarmee het Openbaar Lichaam Re
gioTram de DBFMO-Overeenkomst zal aangaan. 

het openbaar lichaam, bedoeld in artikel 4 van de rege
ling; 

het op de Traminfrastructuur in het kader van de exploita-
tie van het Systeem te verrichten openbaar vervoer - per 
tram -, in de zin van artikel 1 sub h van de Wet personen
vervoer 2000, in een later stadium eventueel uit te breiden 
met tramvervoer over bepaalde thans reeds bestaande 
dan wel nog aan te leggen of aan te passen spoorlijnen 
binnen het grondgebied van de Regio. 

De als zodanig in de DBFMO-Overeenkomst gedefinieer-
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OV-Bureau 

Regiotram Project 

Provincie 

Regionet 

Rollend Materieel 

Systeem 

Traminfrastructuur 

Wet 

Wijziging 

de documenten. 

het Openbaar Lichaam OV-BUREAU GRONINGEN-
DRENTHE, een openbaar lichaam met rechtspersoonlijk
heid, zetelend te Assen. 

het als zodanig in de DBFMO-Overeenkomst gedefinieer-
de project. 

de provincie Groningen. 

het geheel van andere spoon/erbindingen dan de Tramin
frastructuur, waarop de Traminfrastructuur op enig mo
ment zal worden aangesloten met het oogmerk om ook 
ander Openbaar Vervoer dan dat is bestemd voor de ex-
ploitatie van het Systeem daarvan gebruik te laten maken, 
c.q. waarop het Openbaar Vervoer zal kunnen worden 
uitgebreid. 

de in verband met het Regiotram Project door de Op
drachtnemer ter beschikking te stellen tramrijtuigen, met 
inbegrip van het daarvoor benodigde reserve- en onder-
houdsmaterieel. 

het samenstel van Traminfrastructuur, Rollend Materieel 
en Openbaar Vervoer, bestemd voor de exploitatie van 
lijnen 1 en 2. 

De infrastructuur die als zodanig in de DBFMO-
Overeenkomst is gedefinieerd. 

de Wet gemeenschappelijke regelingen 

Een ingevolge de DBFMO-Overeenkomst door het Open
baar Lichaam RegioTram op te dragen wijziging in het 
Outputspecificatie, het betalingsmechanisme, het mana-
gementplan, de Einddatum, de geplande Ingebruikstel
lingsdatum of andere ingevolge de DBFMO-
Overeenkomst als zodanig aan te merken wijzigingen in 
de DBFMO-Overeenkomst of de bijbehorende bijlagen. 
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BIJLAGE 2 

NADERE BEPALINGEN OVER HET REGIOTRAM PROJECT 

1. EIGENDOM SYSTEEM 

(a) De eigendom van de Traminfrastructuur zal berusten bij de Gemeente. De eigendom van de Infra
structuur Gemeente zal berusten bij de Gemeente. In de DBFMO-Overeenkomst zal worden gere
geld onder welke voonwaarden de Opdrachtnemer aansprakelijk zal zijn voor het herstel van bepaal
de aan de Traminfrastructuur en de Infrastructuur Gemeente optredende schade. 

(b) De Gemeente zal het Openbaar Lichaam RegioTram in staat stellen om onder de DBFMO-
Overeenkomst aan de Opdrachtnemer toegang te verlenen tot de voor de aanleg en de exploitatie 
van de Traminfrastructuur en Infrastructuur Gemeente benodigde gronden, met inbegrip van de voor 
tijdelijke voorzieningen benodigde gronden. 

(c) De eigendom van het Rollend Materieel zal, vanaf de Ingebruikstellingsdatum, berusten bij het 
Openbaar Lichaam RegioTram, dan wel (op grond van een nader hierover door Partijen te nemen 
besluit) 6en der Partijen, tenzij tijdens de aanbesteding zal komen vast te staan dat het meenwaarde 
heeft om de eigendom van het Rollend Materieel bij de Opdrachtnemer te laten berusten. In de 
DBFMO-Overeenkomst zal worden geregeld onder welke voonwaarden de Opdrachtnemer aanspra
kelijk za| zijn voor het herstel van bepaalde aan het Rollend Materieel optredende schade. 

2. REGIOTRAM PROJECT 

2.1 Infrastructuur Gemeente 

De Gemeente en het Openbaar Lichaam RegioTram zullen gezamenlijk de procedures beschrijven 
die toezicht op de uitvoering, financiering en contractering van de Infrastructuur Gemeente regelen, 
alsmede de manier waarop zij de raakvlakken tussen de aanleg en de exploitatie van Systeem en 
van de Traminfrastructuur zullen beheersen. 

2.2 Het Regiotram Project 

(a) Door het aangaan van de DBFMO-Overeenkomst verplicht het Openbaar Lichaam RegioTram zich 
tegenover de Gemeente en de Provincie om, zolang de DBFMO-Overeenkomst van kracht is, het 
Regiotram Project overeenkomstig het Outputspecificatie en het overigens in deze Overeenkomst 
bepaalde door de Opdrachtnemer te laten ontwerpen, bouwen, financieren, onderhouden en behe
ren. 

(b) De Gemeente en het Openbaar Lichaam RegioTram zullen afspreken hoe en op welk tijdstip de In
frastructuur Gemeente zal worden opgeleverd en welke onderhouds- en garantieverplichtingen aan 
de Opdrachtnemer zullen worden opgelegd, c.q. welke onderhoudswerkzaamheden de Gemeente 
zelf zal uitvoeren, met inbegrip van de daaruit voor de Gemeente jegens het Openbaar Lichaam Re
gioTram voortvloeiende verbintenissen. 

2.3 Garantstelling en Directe Overeenkomst 

(a) De Gemeente en de Provincie moeten het Openbaar Lichaam RegioTram in staat stellen om aan 
haar verplichtingen uit de DBFMO-Overeenkomst te voldoen en moeten het Openbaar Lichaam Re
gioTram daartoe steeds tijdig van de daarvoor benodigde financiele middelen voorzien, een en an
der met inachtneming van Bijlage 3 bij deze Gemeenschappelijke Regeling. 

(b) Bij de ondertekening van de DBFMO-Overeenkomst garanderen de Gemeente en de Provincie aan 
de Opdrachtnemer hoofdelijk de nakoming van alle betalingsverplichtingen van het Openbaar Li
chaam RegioTram tegenover de Opdrachtnemer op grond van de DBFMO-Overeenkomst. 

(c) De in paragraaf (b) bedoelde garantie wordt gegeven door ondertekening door de Gemeente en de 
Provincie, tegelijk met het aangaan van de DBFMO-Overeenkomst, van de desbetreffende verkla
ring.. 
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2.4 Wijzigingen onder de DBFMO-Overeenkomst 

(a) Algemene Regel 

(b) Iedere door het Openbaar Lichaam RegioTram op te dragen Wijziging moet door de Ge
meente en Provincie worden goedgekeurd overeenkomstig hetgeen zij bij oprichting van het 
Openbaar Lichaam RegioTram hierover verder zullen bepalen. i 

(c) Een betrokken Deelnemend Bestuursorgaan moet altijd meewerken aan het uitvoeren van 
een door de andere Partij gewenste Wijziging als aan de volgende voorwaarden wordt vol
daan: 

(d) De Wijziging is geen wezenlijke wijziging; 

(e) De Wijziging heeft geen (of geen wezenlijke) invloed op het risicoprofiel van de an
dere Partij; 

(0 De Partij die de Wijziging wil opdragen draagt de financiele gevolgen daarvan zelf. 

(g) Als het Openbaar Lichaam RegioTram de meerkosten van een Wijziging geheel of gedeelte
lijk voor rekening van de Provincie of de Gemeente wil laten komen, zal het daartoe aan de 
Provincie en de Gemeente een verzoek doen. Als de Gemeente c.q. de Provincie bereid is 
om die meerkosten geheel of gedeeltelijk voor haar rekening te nemen, stellen Partijen in 
overieg vast of dat zal gebeuren door verhoging van de Periodieke Vergoeding of door beta
ling van bepaalde bedragen op bepaalde tijdstippen. Een dergelijke vaststelling kan worden 
gedaan in het Algemeen Bestuur van het Openbaar Lichaam RegioTram. 

(h) Als een Wijziging tot gevolg heeft dat de door het Openbaar Lichaam RegioTram aan de 
Opdrachtnemer op grond van de DBFMO-Overeenkomst te betalen bedragen verminderen, 
komt dit voordeel toe aan de Gemeente voor zover de Wijziging betrekking heeft op bedra
gen die door de Gemeente bekostigd zijn, en aan de Provincie voor zover de Wijziging be
trekking heeft op bedragen die door de Provincie bekostigd zijn. De Provincie en de Ge
meente en het Openbaar Lichaam RegioTram stellen in overieg vast of, in hoeverre en op 
welke manier het voordeel aan de Gemeente c.q. de Provincie toekomt. 

2.5 Uitbreiding buiten de Gemeente Groningen 

In verband met de voorziene beeindiging van de spoorconcessies in 2020 en in verband met het 
voornemen van de Provincie en de Gemeente om het Systeem op enig moment daarna - op nader 
overeen te komen manier - buiten Groningen uit te breiden, moeten De Provincie en de Gemeente, 
in overieg met het Openbaar Lichaam RegioTram, tijdig die maatregelen nemen die exploitatie van 
Openbaar Vervoer op het Systeem en buiten Groningen zo efficient mogelijk zullen kunnen maken 
en die naar verwachting de meeste Meerwaarde bieden. 

3. HOOFDELIJKHEID EN REGRES 

(a) Indien en voor zover de Deelnemende Bestuursorganen krachtens een of meer overeenkomsten 
jegens derden naast het Openbaar Lichaam RegioTram hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de nako
ming van de verplichtingen door het Openbaar Lichaam RegioTram, dan geldt het volgende: 

(b) Indien een van de Deelnemende Bestuursorganen aldus met succes door een derde wordt aange
sproken, dan zal het Openbaar Lichaam RegioTram aan dat Deelnemende Bestuurorgaan uit hoof
de van het regresrecht van dat Deelnemende Bestuurorgaan al datgene betalen wat dat Deelne
mende Bestuurorgaan aan die derde heeft betaald, opeisbaar op de dag dat de betaling aan de der
de heeft plaatsgevonden; 

(c) Indien het Openbaar Lichaam RegioTram niet in staat is aan de verplichting uit het vorige artikellid 
van deze Bijlage te voldoen dan heeft het Deelnemende Bestuursorgaan regres op het andere 
Deelnemende Bestuursorgaan, voor zover het aan die derde betaalde bedrag meer is dan dat Deel
nemende Bestuursorgaan op grond van artikel 27(b) van deze Gemeenschappelijke Regeling in 
verhouding tot het andere Deelnemende Bestuursorgaan aan het Openbaar Lichaam RegioTram 
moet bijdragen. 
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(d) 
4. OV-BUREAU 

Het Openbaar Lichaam RegioTram en het OV-Bureau zullen een samenwerkingsovereenkomst 
aangaan waarin onder meer het volgende zal zijn geregeld: 

(a) ; dat de bij het OV-Bureau aanwezige expertise maximaal kan worden ingezet bij het opstel
len van de Aanbestedingsdocumenten; en 

(b) dat het OV-Bureau, bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden, deze werkzaamheden steeds 
zo goed mogelijk zal coOrdineren met het uitvoeren van de exploitatie van het Systeem, een 
en ander als onderdeel van een hoogwaardig Openbaar Vervoerssysteem in de Gemeente, 
de Provincie en in de Regio. 

(c) Een kostenvergoeding voor het OV-Bureau. 
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BIJLAGE 3 

FINANCIELE AFSPRAKEN EN RISICOVERDELING 

[Volgt na goedkeuring Provincie en Gemeente van onderlinge verdeelregeling] 
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