
Samenwerkingsovereenkomst voor de uitvoering van het programma 
Ruimtelijke kwaliteit Zwakke Schakels Noord-Holland 
 
 
Ondergetekenden, 
 

- de provincie Noord-Holland, hierna te noemen “de provincie” ten deze 
rechtsgeldig vertegenwoordigd door ……. en handelend ter uitvoering van 
het besluit van gedeputeerde staten van Noord-Holland van…. 

- de gemeente Zijpe ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door …. en 
handelend ter uitvoering van het besluit van burgemeester en wethouders 
van Zijpe van… 

- de gemeente Bergen ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door en 
handelend ter uitvoering van het besluit van burgemeester en wethouders 
van Bergen van … 

- de stichting Landschap Noord-Holland ten deze rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door… 

- de Vereniging Natuurmonumenten ten deze rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door… 

 
 
Overwegende:  
 
 
a. Dat partijen gezamenlijk een Programma Ruimtelijke Kwaliteit Zwakke Schakels 
Noord-Holland, Afsprakenprogramma Regionale partijen, d.d. 14 januari 2011, 
hebben opgesteld waarin projecten zijn opgenomen die dienen ter verbetering 
van de ruimtelijke kwaliteit van de kuststrook in de bij deze overeenkomst 
betrokken gemeenten. Het programma is opgenomen in bijlage 1; 
 
b. Dat partijen een aantal projecten nader hebben uitgewerkt en deze hebben 
opgenomen in de ‘Notitie nadere uitwerkingen bouwstenen horend bij het 
Programma Ruimtelijke Kwaliteit Zwakke Schakels, d.d. december 2011, welke is 
opgenomen bij bijlage 1; 
  
c. Dat partijen beogen deze projecten voor gezamenlijke rekening en zo spoedig 
mogelijk uit te voeren; 
 
d. Dat de provincie bereid is de financiële bijdragen van de partijen te innen en te 
beheren en de partijen die activiteiten uit het gezamenlijke programma uitvoeren, 
ten laste van deze financiële bijdragen te compenseren; 
 
e. Dat het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft toegezegd mee te 
werken aan de uitvoering van het gezamenlijke programma;  
 
f. Dat met het programma Ruimtelijke Kwaliteit Zwakke Schakels Noord-Holland 
door de provincie, de gemeenten Zijpe en Bergen, het Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier en de natuurbeschermingsorganisaties invulling wordt 
gegeven aan de met het ministerie van Infrastructuur en Milieu afgesproken 
dubbeldoelstelling om de zwakke schakels in Noord-Holland veilig te maken en in 
deze kustregio de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Partijen komen overeen als volgt: 
 
 
Artikel 1 Projecten 
 
1. Partijen spreken af om in het kader van deze overeenkomst voor gezamenlijke 
rekening de projecten uit te voeren die zijn opgenomen in bijlage 2 bij deze 
overeenkomst. In deze bijlage is tevens opgenomen welke partij belast is met de 
uitvoering van elk project, als mede een planning van de uitvoering. Het beheer 
en onderhoud van de uitgevoerde projecten maakt niet deel uit van deze 
overeenkomst. 
 
 
2. Partijen hebben de geraamde kosten van deze projecten neergelegd in bijlage 
2  bij deze overeenkomst. Partijen verbinden zich deze ramingen geheim te 
houden tot het moment waarop de projecten succesvol zijn aanbesteed en 
gegund.  
 
3. De partij die verantwoordelijk is voor de uitvoering van een project genoemd in 
bijlage 2, draagt onder andere zorg voor het verkrijgen van de benodigde 
vergunningen, de eventuele aanbesteding en de opdrachtverlening. 
 
 
Artikel 2 Gezamenlijke rekening 
 
1. a. Partijen storten hun bijdrage in de totale kosten van de projecten genoemd 
in artikel 1 op een door de provincie te administreren rekening.  
1.b. In bijlage 3 bij deze overeenkomst hebben partijen vastgelegd op welke 
datum en in hoeveel termijnen elke partij zijn bijdrage zal betalen. 
 
 
2. De provincie voert namens de partijen het penningmeesterschap voor deze 
rekening. 
 
3. De provincie vermeerdert het saldo- minus de provinciale bijdrage- van deze 
rekening met de rente die de provincie in het kader van het schatkistbankieren op 
dit saldo realiseert. 4. De partijen dragen het volgende bij aan de totale kosten 
van de projecten genoemd in artikel 1: 
gemeente Zijpe € 
gemeente Bergen € 
provincie Noord-Holland €  
Stichting Landschap Noord-Holland € 
Vereniging Natuurmonumenten €  
 
 
 
Artikel 3  Betalingen  
 
1.a. De partijen die blijkens bijlage 2 belast zijn met de uitvoering van de 
projecten kunnen, nadat een opdracht is verleend, en de eventueel benodigde 
vergunningen zijn verleend, de provincie verzoeken tot betaling van de 
projectkosten ten laste van de gezamenlijke rekening.  
1.b. De hoogte van de projectkosten worden bepaald op basis van de 
opdrachtverlening, met dien verstande dat niet meer zal worden betaald dan de 
projectkosten die zijn opgenomen in bijlage 2. 
 
2. Uitbetalingen van bedragen groter dan  € 100.000 vinden plaats volgens de 
volgende systematiek: 50 %; binnen zes weken na het daartoe ingediende verzoek 
en het restant nadat de eerste betaling tot besteding is gekomen.  Uitbetalingen 
van bedragen lager dan € 100.000,- vinden plaats binnen zes weken na het 
daartoe ingediende verzoek. 



3. De bijdrage van PNH wordt als eerste aangewend voor de uitbetalingen, 
waardoor aan de bijdragen van de andere partijen zolang mogelijk rente wordt 
toegerekend 
 
 
4. Partijen voorzien de provincie na afloop van de werkzaamheden van een 
project van een eindrapportage, voorzien van een accountantsverklaring. De 
provincie laat op kosten van de gezamenlijke partijen een accountantsverklaring 
opstellen in verband met haar penningmeesterschap . 
 
 
 
Artikel 4  Stuurgroep 
 
1. Er is een stuurgroep bestaande uit één vertegenwoordiger van elke partij onder 
voorzitterschap van de vertegenwoordiger van de provincie, die tot taak heeft toe 
te zien op de uitvoering van de projecten genoemd in artikel 1. 
 
2. De stuurgroep komt tenminste twee maal per jaar bijeen, en zo dikwijls als de 
voorzitter dit nodig acht. 
 
3. De stuurgroep beslist over de gevolgen van afwijkingen tussen de ramingen in 
bijlage 2 bij deze overeenkomst en de uiteindelijk gevraagde projectkosten. 
 
4. Over eventuele wijzigingen in de uit te voeren activiteiten en de planning 
hiervan beslist de stuurgroep. 
 
5. Besluiten in de stuurgroep worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij 
het staken van de stemmen beslist de provincie. 
 
6. Over de voortgang van voorbereiding en uitvoering van de projecten leggen de 
partijen die blijkens bijlage 2 belast zijn met de uitvoering van de projecten 
tweemaal per jaar aan de stuurgroep verantwoording af op op nader door de 
stuurgroep te bepalen momenten. 
 
 
Artikel 5 Planologie en vergunningen 
 
1. Partijen spannen zich in alle medewerking te verlenen aan het verlenen van 
eventueel benodigde vergunningen en wijzigingen van bestemmingsplannen 
noodzakelijk voor het uitvoeren van de projecten genoemd in artikel 1. 
 
2. Het bepaalde in het vorige lid laat onverlet de krachtens publiekrechtelijke 
voorschriften of regelingen op partijen rustende verplichtingen die er toe kunnen 
leiden dat een partij besluiten neemt of anderszins publiekrechtelijke 
handelingen verricht die nadelig zijn voor de uitvoering van deze overeenkomst.  
 
Artikel 6 Verrekening 
 
1. Indien na afloop van deze overeenkomst het saldo van de bijdragen van 
partijen niet geheel tot besteding is gekomen, zal de provincie het restant naar 
rato van de inbreng aan partijen terugbetalen, met dien verstande dat indien op 
een van de partijen de verplichting rust tot terugbetaling aan een derde van de 
door die partij geleverde bijdrage, het bedrag van die verplichting eerst ten laste 
van het saldo wordt gebracht alvorens tot terugbetaling wordt overgegaan. Het 
gedeelte van de bijdrage van de vereniging Natuurmonumenten dat verkregen is 
d.m.v. specifieke wervingsacties ten behoeve van de Harger en Pettemer Polder 
blijft buiten deze verrekening.  
 
 
 



Artikel 7 Duur van de Overeenkomst 
1. Deze overeenkomst gaat in op de datum van ondertekening door alle partijen en 
eindigt wanneer alle projecten als bedoeld in artikel 1 zijn afgerond en alle 
overeenkomstig het bepaalde in deze overeenkomst of naar aanleiding van deze 
overeenkomst tussen partijen verschuldigde betalingen zijn gedaan en partijen aan alle 
overige uit deze overeenkomst en eventuele nadere overeenkomsten voortvloeiende 
verplichtingen hebben voldaan, danwel door een besluit van de stuurgroep.   
 
 
Artikel 8 Overdracht rechten en verplichtingen 
 
1. Partijen dragen hun rechten en verplichtingen die op grond van deze 
overeenkomst zijn overeengekomen niet over aan een andere partij zonder 
uitdrukkelijke toestemming van de stuurgroep. 
 
 
Artikel 9 Onvoorziene omstandigheden 
 
1. Indien er sprake is van onvoorziene omstandigheden, die van dien aard zijn dat 
deze overeenkomst billijkheidshalve behoort te worden gewijzigd of die 
wezenlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van deze overeenkomst, zullen 
partijen over wijziging van deze overeenkomst in overleg treden.  
 
2. Partijen treden in overleg binnen zes weken nadat een partij de wens daartoe 
aan de andere partijen schriftelijk heeft meegedeeld.  
 
3. Indien het overleg niet binnen 3 maanden tot overeenstemming heeft geleid, 
mag elke partij deze overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van 
3 maanden schriftelijk opzeggen. 
 
 
Artikel 10 Geschillenbeslechting 
 
1. Alle geschillen die uit of naar aanleiding van de niet-nakoming van deze 
overeenkomst voortvloeien zullen partijen op schrift stellen en eerst op 
minnelijke wijze trachten op te lossen. In onderling overleg kunnen de 
betreffende partijen die met elkaar een geschil hebben daartoe een derde 
neutrale partij uitnodigen om een niet bindend advies te geven; 
 
2. Indien niet binnen twee maanden na ontvangst van het advies tot een voor de 
betrokken partijen aanvaardbare oplossing kan worden gekomen, kan één van de 
partijen het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter. 
 
 
Artikel 11 Bijlagen  
 
De volgende bijlagen maken integraal onderdeel uit van deze overeenkomst: 
Bijlage 1 “Programma Ruimtelijke Kwaliteit Zwakke Schakels, d.d. 14 januari 
2011” 
Bijlage 2 “Lijst van projecten, met initiatiefnemers/ uitvoerders, geraamde kosten 
per project.” 
Bijlage 3 “vervaldata betaling bijdragen” 
 
 
 
 
 
 



Aldus overeengekomen te Haarlem op (datum) 
 
 
 
 
 
 
De provincie Noord-Holland 
 
Functie:      Naam: 
 
 
 
 
de gemeente Zijpe 
 
Functie:     Naam: 
 
 
 
 
de gemeente Bergen 
 
Functie:     Naam: 
 
 
 
 
 
de stichting Landschap Noord-Holland 
 
Functie:     Naam: 
 
 
 
 
 
de Vereniging Natuurmonumenten 
 
Functie:     Naam: 
 
 
 
 

Voor gezien:  Hoogheemraadschap  
Hollands Noorderkwartier 

 
Functie:      Naam: 

 
 


