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De Staat der Nederlanden, te dezen vertegenwoordigd door  

 

• de Minister van Infrastructuur en Milieu, voor deze: 

o het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI), Prof. dr. G 

van der Steenhoven, hoofddirecteur, hierna te noemen KNMI, 

o het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), dr. ir. A.C.A.P. van 

Lammeren, Onderdirecteur, hierna te noemen PBL, 

o het Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat (RWS), K. Portegies MSc, 

Directeur Veiligheid en Water,  Rijkswaterstaat Water, Verkeer en 

Leefomgeving, hierna te noemen RWS. 

 

• de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, voor deze  

o het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de heer ir 

C.M. van Luijk, hoofd CentrumMilieukwaliteit van het RIVM, hierna te noemen 

RIVM. 

 

en 

Nederlandse organisatie voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek 

(TNO), publiekrechtelijke rechtspersoon op basis van artikel 3 van de TNO-

wet, kantoorhoudend aan het Anna van Buerenplein 1, 2595, DA  Den Haag, 

Nederland, hierna te noemen , ‘TNO’  ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd 

door haar Raad van Bestuur, namens deze mevrouw M.H. Wijngaard, 

Managing Director Circular Economy & Environment, 

 

en 

Deltares, dr. ir. A.G Segeren, Directeur Unit Zee- en Kustsystemen, hierna te noemen 

Deltares. 

 

en 

Wageningen Environmental Research, dr.ir. JA (Bram) de Vos, Algemeen Directeur, 

hierna te noemen WEnR. 

 

hierna gezamenlijk of ieder afzonderlijk aan te duiden als partners respectievelijk 

partner, 

 

 

overwegende dat 

 

de partners, elk binnen hun eigen deskundigheid, werken aan maatschappelijke 

vraagstukken op het gebied van water, bodem, klimaat(verandering), gezondheid, 

veiligheid, ruimtelijke ontwikkeling, verkeer & vervoer, milieu en natuur; 

 

bij deze vraagstukken computermodellen en (meet)data een belangrijke rol spelen; 

 

specialistische kennis op het snijvlak van kennis van de fysieke leefomgeving, 

ontwikkeling van modellen en datasets schaars is en daarom een kritische succesfactor 

vormt bij het succesvol uitvoeren van projecten en opdrachten rond de fysieke 

leefomgeving; 

 

de juridische afdeling van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bij de totstandkoming van dit 

convenant betrokken zijn, 
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gelet op 

 

de Regeling van de Minister-President, Minister van Algemene Zaken, van 21 januari 

2003, tot vaststelling van de Aanwijzingen voor convenanten,  

 

 

 

 

spreken af samen te werken binnen het Nationaal Modellen- en Data Centrum 

(NMDC) met de intenties en afspraken als hierna vermeld in dit Convenant 

samenwerking Nationaal Modellen- en Data Centrum voor de leefomgeving 

(NMDC), hierna te noemen convenant, 

 

1. Doel en rol NMDC 

1.1. Doel van het NMDC is de verbinding, synergie en efficiëntie tussen de partijen 

(“partners”) te bevorderen door afstemming, kennisuitwisseling en delen van 

faciliteiten en door het uitvoeren van gezamenlijke projecten op het gebied van 

beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering. 

1.2. De partners hebben de ambitie om het NMDC een rol te laten vervullen als 

expertisecentrum op het gebied van nationale modellen en data voor de fysieke 

leefomgeving. Belangrijke thema’s zijn Water, Luchtkwaliteit, Bodemdaling en 

Verkeer & Vervoer. 

De beoogde rol omvat: 

• Het gezamenlijk onderhouden van expertise voor de nationale modellen en 

data voor de leefomgeving. 

• Het afstemmen van ontwikkelingen op het gebied van de nationale modellen 

en data voor de leefomgeving. 

• Het gezamenlijk inspelen op ontwikkelingen op het gebied van 

beleidsvoorbereiding en –uitvoering; het verkennen van aanpalende 

thema’s. 

• In wisselende coalities initiëren en uitvoeren van projecten in opdracht van 

IenW, EZK en andere overheidspartijen die bijdragen aan het in stand 

houden, ontwikkelen en toepasbaar maken van de nationale data- en 

modelinfrastructuur voor de leefomgeving. Deze projecten van de externe 

opdrachtgevers zijn derhalve geen opdrachten aan het NMDC en staan 

formeel los van het NMDC. 

Dit alles op basis van een gezamenlijke agenda van ontwikkel-prioriteiten en -

activiteiten en met inachtneming van de Aanbestedingswet 2012. Dit convenant 

wordt niet gebruikt voor de implementatie van EU-besluiten. 

 

2. NMDC organisatie 

NMDC kent de volgende opbouw van de samenwerkingsorganisatie: 

2.1. De Raad van Toezicht (RvT):  

2.1.1. Geeft richting aan de samenwerking door het bespreken van en besluiten 

over werkplan, begroting en voortgangsrapportage, die jaarlijks door de 

Partner Board (PB) worden voorbereid. Daarnaast zal de RvT zich 

bezighouden met nieuwe strategische thema’s. De PB zal deze nieuwe 

thema’s aandragen zoals bijvoorbeeld de integratie van modellen in het 

stedelijk domein.  

2.1.2. Van de directie of het managementteam van iedere partner neemt één 

vertegenwoordiger zitting in de RvT. Deze vertegenwoordiging is iemand 

op directieniveau of een representant met doorzettingsmacht/mandaat.  
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2.2. Partner Board (PB): 

2.2.1. Heeft als taak de samenwerking binnen NMDC-verband en de uitvoering 

van het werkplan te bevorderen.  

2.2.2. De PB wordt samengesteld uit één vertegenwoordiger op 

managementniveau van iedere deelnemende partner. 

 

3. NMDC werkwijze 

3.1. Het NMDC is een samenwerkingsverband “ván de partners, vóór de partners”. 

Met dit samenwerkingsverband is geen sprake van het oprichten van een 

rechtspersoon.  

3.2. Jaarlijks wordt door de PB een NMDC-werkplan en begroting opgesteld, waarin in 

ieder geval zijn opgenomen de vaststelling en prioritering van de gezamenlijke 

initiatieven of interne projecten, ontwikkelingen en faciliteiten.  

3.3. Jaarlijks wordt door de PB een jaarrapportage opgesteld van de activiteiten van 

het NMDC.  

3.4. Werkplan, begroting en jaarrapportage worden voorgelegd aan de RvT ter 

goedkeuring. 

3.5. RvT alsook de PB nemen besluiten op basis van consensus. Deelnemende 

partners hebben een vetorecht in de RvT. Onderlinge geschillen worden in 

overleg in de RvT opgelost. 

 

 

4. Financiën 

4.1. Iedere partner betaalt jaarlijks een  financiële bijdrage te leveren van ca 10 k€ 

ter bestrijding van de kosten van het NMDC. De hoogte van deze bijdrage wordt 

jaarlijks vastgesteld door de RvT op voorstel van de PB waarbij rekening wordt 

gehouden met mogelijke reserves. 

4.2. Bij opheffing van het NMDC vloeien de reserves die niet zijn aangesproken 

gelijkelijk terug naar de partners 

 

 

5. NMDC samenwerking: duur en verlenging  

5.1. De samenwerking wordt aangegaan voor de duur van 3 jaar, en treedt in 

werking op de eerste werkdag na ondertekening van dit convenant door de 

laatste partner.  

5.2. Een partner kan tussentijds, eenzijdig,  uittreden met ingang van het 

eerstvolgende kalenderjaar, na een schriftelijke aankondiging daarvan met 

inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 4 maanden.. Wanneer een 

partij het convenant opzegt, blijft het convenant voor de overige partners in 

stand voor zover de inhoud en de strekking ervan zich daartegen niet verzet. 

5.3. De partners hebben de intentie tot verlenging van NMDC na deze 3 jaar voor een 

alsdan nader te bepalen duur. Partners treden daartoe tenminste zes maanden 

vóór afloop van het convenant met elkaar in overleg. 

5.4. De RvT kan het initiatief nemen het onderhavige convenant te wijzigen in het 

licht van het bevorderen van de het doel van het NMDC. Een wijziging wordt 

schriftelijk voorgelegd aan de partners.  
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6. Slotbepalingen 

6.1. Toetreden van nieuwe partners tot dit convenant is mogelijk, als zowel PB als 

RvT hiermee unaniem instemmen.  

6.2. Zaken waarin dit convenant niet voorziet worden waar nodig aanvullend 

schriftelijk geregeld, waar mogelijk en wenselijk generiek en anders in project 

specifieke afspraken. 

6.3. Overige zaken waarin dit convenant niet voorziet zijn ter besluitvorming door de 

RvT. 

6.4. Iedere partner is verplicht geheimhouding te betrachten met betrekking tot alle 

gegevens van de overige partners waarvan redelijkerwijs kan worden 

aangenomen dat deze gegevens een vertrouwelijk karakter hebben tenzij er 

sprake is van een verplichting tot openbaarmaking krachtens de wet of een 

rechterlijk vonnis. 

6.5. Partners zullen de uitvoering en werking van het convenant jaarlijks, voor het 

eerst na twee jaar na inwerkingtreding, evalueren. De evaluatie wordt verricht 

door de PB. De PB rapporteert hierover aan de RvT. Dit verslag wordt binnen 

twee maanden na afloop van een kalenderjaar aan de partners aangeboden. 

6.6. Dit convenant is in rechte niet afdwingbaar. 

6.7. De zakelijke inhoud van dit convenant wordt gepubliceerd in de Staatscourant. 
 

______________________________ 
 

Ondertekend d.d. 8 juli 2020 door               
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KNMI 
 

 

 
 

 

Datum:  8 juli 2020 

Naam:   Prof. dr. Gerard van der Steenhoven 

Functie: Hoofddirecteur  
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PBL 
 

 

 

 

 

Datum: 

Naam: dr. ir. A.C.A.P. van Lammeren 

Functie: Onderdirecteur 
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RWS 
 

 

 

 

 

Datum: 8 juli 2020 

Naam: K. Portegies MSc 

Functie: Directeur Veiligheid en Water 

 
  



NMDC 
Nationaal Modellen- en Data Centrum 
voor de leefomgeving 

RIVM 

Datum: ) j2o.2o 
Naam: ir .M. van Luijk 

Functie: hoofd CentrumMilie 
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NMDC 
Nationaal Modellen- en Data Centrum 
voor de leefomgeving " 

TNO 

Datum 

Naam: M.H. Wijngaard 

Functie: Managing Director Circular Economy & Environment 
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NMDC 
Nationaal Modellen- en Data Centrum 

voor de leefomgeving 

Deltares 

egeren 

eur Unit Zee- en Kustsystemen 
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NMDC 
Nationaal Modellen- en Data Centrum 
voor de leefomgeving 

Stichting Wageningen Research, Wageningen Environmental 

Research 

)-}-0o Datum: t 
Naam: dr.ir. JA (Bram) de Vos 

Functie: Algemeen Directeur 
_.,.- 
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