SAMENWERKINGSOVEREENKOMST BETREFFENDE DE MONITORING VAN NO2 IN DE
GENTSE WIJKEN BUITEN DE R40

Tussen

-

De Stad Gent, met zetel op het stadhuis te 9000 Gent, Botermarkt 1, vertegenwoordigd door het
college van burgemeester en schepenen, waarvoor optreden mevrouw Tine Heyse, Schepen van
Milieu, Klimaat, Energie en Noord-Zuid en mevrouw Mieke Hullebroeck, algemeen directeur en die
handelen in uitvoering van het collegebesluit d.d. xx/XX/xxx; hierna genoemd ‘de Stad Gent’,
EN

-

De Vlaamse Milieumaatschappij, intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid, als
bedoeld in het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003, opgericht bij decreet van 7 mei 2004
tot wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid,
tot aanvulling ervan met een titel Agentschappen en tot wijzigingen van diverse andere wetten en
decreten, gewijzigd bij decreet van 23 december 2005, dat in werking is getreden ingevolge het
besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 tot operationalisering van het beleidsdomein
Leefmilieu, Natuur en Energie en dat, overeenkomstig het besluit van de Vlaamse Regering van 31
maart 2006 houdende de werking van het intern verzelfstandigd agentschap met
rechtspersoonlijkheid Vlaamse Milieumaatschappij, haar maatschappelijke zetel heeft te Aalst,
Dokter De Moorstraat 24-26, alhier vertegenwoordigd door Bernard De Potter. Hierna genoemd
‘VMM’.

wordt overeengekomen hetgeen volgt:

Doel en voorwerp van de overeenkomst

Art. 1 – Doel en voorwerp van de overeenkomst
Met het oog op de monitoring van het circulatieplan en de lage-emissiezone werd in 2018 een
samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen de Stad Gent en de VMM (zie
“Samenwerkingsovereenkomst betreffende de monitoring van de luchtkwaliteit naar aanleiding van de
lage-emissiezone”). Deze omvat de 20 meetplaatsen voor stikstofdioxide (NO 2) op en binnen de R40
enerzijds en de BC-monitor in de Lange Violettestraat anderzijds, net als alle afspraken m.b.t. deze
meetplaatsen. Deze overeenkomst blijft van toepassing en wordt verder “basisovereenkomst” genoemd.
Ook in de wijken buiten de R40 is er nood aan NO2-meetpunten om fijnmazig en langdurig de
luchtkwaliteit te monitoren. Voor de NO2-monitoring buiten de R40 wensen de twee partijen samen te
werken om 25 bijkomende NO2-meetpunten te voorzien in de aandachtswijken voor luchtkwaliteit
(waaronder Nieuw-Gent, Stationsbuurten Noord en Zuid, Oud-Gentbrugge, Dampoort, Ledeberg,
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Bloemekeswijk en Muide-Meulestede). De NO2-concentraties zullen gemeten worden met passieve
samplers in deze wijken van 1 januari 2023 tot 31 december 2025.
Gezien de schaal van deze bijkomende meetcampagne, werd daarvoor deze nieuwe
samenwerkingsovereenkomst opgemaakt.
In sommige wijken wordt gelijktijdig een wijkmobiliteitsplan ingevoerd. In dat geval is er gedurende een
periode van 1,5 jaar reeds NO2-monitoring in de wijk voorzien conform de “Samenwerkingsovereenkomst betreffende de monitoring van NO2 in het kader van de Gentse wijkmobiliteitsplannen”.
Gedurende deze periode wordt er geen extra monitoring in het kader van de Gentse buitenwijken
voorzien en wordt gebruik gemaakt van de reeds voorziene NO 2-monitoring in het kader van het
wijkmobiliteitsplan.

De VMM factureert jaarlijks aan de Stad Gent de kosten verbonden aan de aankoop, voorbereiding,
monstername, verwerking, analyse en validatie en rapportering van de NO2-monitoring zoals
opgenomen in bijlage 1. De voorliggende overeenkomst legt alle afspraken hieromtrent vast.

Verplichtingen van de VMM

Art. 2 – Aankoop, voorbereiding, monstername, verwerking, analyse en validatie passieve
samplers
De VMM staat in voor de aankoop, voorbereiding, monstername, verwerking, analyse en validatie van
passieve NO2-samplers zodat de monitoring van de wijken buiten de R40 (25 meetlocaties verspreid
over de wijken, in duplo en meetperiodes van 2 weken) kan opgestart worden en ononderbroken verder
gezet kan worden vanaf januari 2023.
Eventuele wijzigingen aan het meetopzet gebeuren steeds in overleg met en na akkoord tussen de twee
partijen. Als een gewijzigde meetopzet een financiële impact heeft, worden daarover de nodige
schriftelijke afspraken gemaakt, waarbij de afspraken uit de voorliggende overeenkomst de leidraad
zijn.
Art. 3 – Verwerking en ter beschikking stellen van meetgegevens (rapportering)
Eén van de decretale taken van de VMM met betrekking tot de verontreiniging van de atmosfeer is het
verzamelen, beoordelen en verwerken van gegevens en informatie door het meten van de
verontreiniging van de atmosfeer, de modellering die hiermee gepaard gaat en het beoordelen en
verwerken van al deze gegevens en informatie. Deze opdracht past daar volledig in.
Jaarrapport
Zoals in de basisovereenkomst opgenomen, zal de VMM jaarlijks een rapport over de luchtkwaliteit
m.b.t. PM10, PM2,5, NOx en BC in de Stad Gent opstellen. Aanvullend bij dit rapport zullen ook de NO 2resultaten van de wijken besproken worden. Dezelfde rapporteringscriteria als in de basisovereenkomst
gelden, namelijk:
o Het rapport wordt opgemaakt tegen uiterlijk 30 november van het jaar dat volgt op het
besproken kalenderjaar;
o De VMM zal ten laatste op 30 september van het jaar x een ontwerprapport over het jaar x1 overmaken aan de Stad Gent;
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o
o

De Stad Gent zal ten laatste op 31 oktober van het jaar x haar opmerkingen over het
ontwerprapport overmaken aan de VMM;
Het rapport zal in word- en pdf-versie aan de Stad Gent bezorgd worden.

De inhoudelijke en wetenschappelijke verantwoordelijkheid voor dit rapport berust bij de VMM. De VMM
is dus ook verantwoordelijk voor de eindredactie. Deze prestaties worden vergoed op basis van het
aantal dagen door VMM besteed aan de opmaak van het rapport.

Ondersteuning
De VMM verbindt er zich toe de Stad Gent bij te staan met de nodige expertise bij het toelichten van de
meetresultaten indien hier specifieke vraag naar is, voor zover er hiervoor ruimte is op de dienst.

Verplichtingen van de Stad Gent

Art. 4 – Openbaarheid van meetgegevens
De Stad Gent geeft de VMM de toelating de definitief gevalideerde meetresultaten van de NO2-samplers
te rapporteren aan derden en openbaar te verspreiden o.a. via de jaarrapporten en eventueel door
publicatie op internet, zoals dit gebeurt met de eigen meetresultaten van de VMM.
Art. 5 – Locatie meetplaatsen
De Stad Gent staat in voor het locatieonderzoek voor de NO 2-meetlocaties op basis van de
luchtkwaliteitskwaliteitskaarten.
Het aanduiden van de meetlocaties gebeurt in overleg met en na akkoord tussen de twee partijen.
Art. 6 – Kostprijs
De VMM factureert jaarlijks aan de Stad Gent de kosten verbonden aan de aankoop, voorbereiding,
monstername, verwerking, analyse, validatie en rapportering van de NO2-monitoring, zoals opgenomen
in bijlage 1.
Om rekening te houden met eventuele schommelingen, die zich in de loop van de opdracht voordoen,
van de lonen en de daarbij horende sociale lasten en verbruiksgoederen, wordt het bedrag van de
prijzen voor posten 2, 3 en 5 ( zie bijlage 1 ) bij het begin van een nieuw kalenderjaar aangepast volgens
de onderstaande formule:
Ph= Pa * Ih / Ia
Waarbij

Ph = herziene prijs
Pa = aanvankelijke prijs
Ia = gezondheidsindex op 1 januari 2022
Ih = gezondheidsindex op 1 januari jaar van facturatie

Prijsstijgingen in de aankoopprijs/analysekost van de samplers (post 1 uit bijlage 1) worden
doorgerekend aan de Stad Gent.
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De Stad Gent ontvangt hiervoor van de VMM jaarlijks een elektronische factuur via het
Mercuriusplatform op het einde van elk kalenderjaar. De factuur omvat alle kosten van het voorbije
kalenderjaar. De factuur wordt binnen dertig dagen na ontvangst ervan betaald. Als de factuur niet
betaald wordt binnen dertig dagen na de factuurdatum lopen van rechtswege de wettelijke
verwijlinteresten. Er is ook een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van de niet tijdig
betaalde factuur. De factuur bevat een factuurdatum die overeenkomt met de dag waarop de factuur
aan de Wederpartij bezorgd wordt. Protesteren van de factuur dient te gebeuren met een aangetekende
brief verstuurd ten laatste veertien dagen na de factuurdatum.

Algemene bepalingen

Art. 7 – Duur van de overeenkomst
De overeenkomst treedt in werking op 01/10/2022 en eindigt op 31/12/2025.
Na deze periode kan de overeenkomst jaarlijks verlengd worden via een aangetekend schrijven van de
Stad Gent aan de VMM, verstuurd ten minste 6 maanden voor het einde van het verstrijken van de
looptijd van de overeenkomst.
Indien één van de partijen in gebreke blijft bij de uitvoering van de overeenkomst kan de andere partij
de overeenkomst beëindigen mits het respecteren van een opzeggingstermijn van drie maanden.
Art. 8 – Onvoorziene werken
Het uitvoeren van onvoorziene werken, zoals de opvolging van schadedossiers bij schade door
blikseminslag, diefstal, brand enz. en dossiers voor infrastructuurwerken, zoals het aanleggen van
wegen en verhardingen maken geen deel uit van deze overeenkomst. Indien onvoorziene werken
noodzakelijk zijn, wordt dit in overleg met en na akkoord tussen de twee partijen door de VMM geregeld
en gefactureerd aan de Stad Gent.
Art. 9 – Geschillen
In geval van betwisting over de uitvoering van deze overeenkomst kan de meest gerede partij de zaak
aanhangig maken bij de bevoegde rechtbank te Gent.
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Opgemaakt te Gent, ………………………………………. in twee exemplaren.

Voor de VMM,

Bernard De Potter
Administrateur-generaal VMM

Voor de Stad Gent,
Voor de burgemeester
Bij delegatiebesluit van 24 mei 2022

Mieke Hullebroeck

Tine Heyse

Algemeen directeur Stad en OCMW Gent

Schepen
Wonen

van

Milieu,
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Bijlage 1: Overzicht van de kostenposten voor Stad Gent, btw inclusief
POST nr.
Financiering
Totaal (euro)
Aard
1.

Kostprijs voor aankoop en analyse per
sampler

10,25

2

Kostprijs voor voorbereiding, monstername,
verwerking, analyse en validatie per sampler

22

3.

Jaarlijkse
kost
verbruiksgoederen 150
(handschoenen,…) per meetplaats
Aankoop extra ladder (optioneel en indien van 70
toepassing)
Kostprijs rapportering per dag
452

4.
5.
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Bijlage 2: Overzicht totaal geraamde kosten voor Stad Gent op basis van voorlopige planning invoering WMP, btw inclusief

Wijken buiten de R40
2023
2024
2025
2026
2027
Samplers (aantal)*
720
1080
1020
880
700
Kostprijs aankoop, voorbereiding,
monstername, verwerking, analyse en
€ 25.470,0 € 38.205,0 € 36.082,5 € 31.125,0 € 24.750,0
validatie samplers + verbruiksgoederen
(post 1,2,3 en 4)
Kostprijs rapportering (post 5)
€ 0,0
€ 452,0
€ 452,0
€ 452,0
€ 452,0
Totaal
€ 25.470,0 € 38.657,0 € 36.534,5 € 31.577,0 € 25.202,0

2028
1000

2029
0

€ 35.370,0

€ 0,0

€ 452,0
€ 35.822,0

€ 452,0
€ 452,0

*In sommige wijken wordt gelijktijdig een wijkmobiliteitsplan ingevoerd. In dat geval is er gedurende een periode van 1,5 jaar reeds NO2-monitoring in de wijk voorzien conform de
“Samenwerkingsovereenkomst betreffende de monitoring van NO 2 in het kader van de Gentse wijkmobiliteitsplannen”. Gedurende deze periode wordt er geen extra monitoring in het kader van de
Gentse buitenwijken voorzien en wordt gebruik gemaakt van de reeds voorziene NO 2-monitoring in het kader van het wijkmobiliteitsplan. Let wel: bij de opmaak van de overeenkomst werd rekening
gehouden met de op dat moment geldende indicatieve timing van de wijkmobiliteitsplannen. Deze is onderhevig aan bijsturing en kan invloed hebben op de geraamde jaarlijkse kosten van deze
overeenkomst.
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