Samenwerkingsovereenkomst Stroomgebied Rijn-West
De Partijen:
1. De Staat der Nederlanden, gevestigd te Den Haag, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, ten deze
krachtens daartoe verkregen volmacht rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Hoofdingenieur directeur
van Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid te Rotterdam, de heer S.J. Poel;
2. De provincie Zuid-Holland, ten deze krachtens daartoe verkregen volmacht van de commissaris van de
Koning d.d.…2020, rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw J. Baljeu, gedeputeerde;
3. de provincie Noord-Holland, ten deze krachtens daartoe verkregen volmacht van de Commissaris van de
Koning d.d….2020, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. J. Loggen, gedeputeerde;
4. De provincie Utrecht, ten deze krachtens daartoe verkregen volmacht van de commissaris van de Koning
d.d.…2020, rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw M. Bruins Slot, gedeputeerde;
5. De provincie Gelderland, ten deze krachtens daartoe verkregen volmacht van de commissaris van de
Koning d.d.…2020, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P. van ‘t Hoog, gedeputeerde;
6. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer S.J.
Schenk, hoogheemraad, daartoe gemachtigd ingevolge het besluit van Dijkgraaf en Hoogheemraden d.d.
…. 2020
7. Hoogheemraadschap van Rijnland, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer W. von Faber,
hoogheemraad, daartoe gemachtigd ingevolge het besluit van Dijkgraaf en Hoogheemraden d.d. ….
2020;
8. Waterschap Amstel Gooi en Vecht, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer drs. S.E. Mager, lid
dagelijks bestuur, daartoe gemachtigd ingevolge het besluit van het dagelijks bestuur van Waterschap
Amstel Gooi en Vecht van …. 2020;
9. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer L. de Groot,
hoogheemraad, daartoe gemachtigd ingevolge het besluit van Dijkgraaf en Hoogheemraden d.d. ….
2020;
10. Hoogheemraadschap van Delfland, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer drs. ing. M. W. Belt,
hoogheemraad, daartoe gemachtigd ingevolge het besluit van Dijkgraaf en Hoogheemraden d.d. ….
2020;
11. Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, rechtsgeldig vertegenwoordigd door
mevrouw A.M. van Zoelen, hoogheemraad, daartoe gemachtigd ingevolge het besluit van Dijkgraaf en
Hoogheemraden d.d. …. 2020;
12. Waterschap Hollandse Delta, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer J.L. van Driel, heemraad,
daartoe gemachtigd ingevolge het besluit van Dijkgraaf en Heemraden d.d. …. 2020;
13. Waterschap Rivierenland, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer M. Gremmen, heemraad, daartoe
gemachtigd ingevolge het besluit van Dijkgraaf en Heemraden d.d. ….2020;

Overwegende dat:
a. de implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water in Nederland tot gevolg heeft dat er tussen
overheden in het Stroomgebied Rijn-West moet worden samengewerkt en handelingen moeten worden
afgestemd ter realisatie van de doelen en het treffen van maatregelen uit hoofde van het
Stroomgebiedbeheerplan Rijn;
b. de samenwerking tussen de deelnemers tot dusverre van informele aard was;
c. de samenwerking geleid wordt door een uit de deelnemers gekozen voorzittende organisatie;
d. de samenwerking resulteert in een jaarlijks en meerjaarlijks activiteitenprogramma en een daarbij
behorende jaarlijkse en meerjaarlijkse programmabegroting;
e. de deelnemers bijdragen in de kosten van de samenwerking op basis van onderlinge afspraken, welke
gemaakt zijn bij het aangaan van het informele samenwerkingsverband Stroomgebied Rijn-West;
f. de deelnemers het wenselijk achten de gemaakte informele samenwerkingsafspraken schriftelijk vast te
leggen;
komen ter invulling en concretisering van de samenwerking het navolgende overeen:
Artikel 1 Begripsbepalingen
In deze overeenkomst wordt verstaan onder:
a. Afgevaardigde:
de bestuurder, of diens bestuurlijke dan wel ambtelijke
plaatsvervanger(s), die een deelnemer vertegenwoordigt in het
Regionaal Bestuurlijk Overleg.
b. Deelnemer:
een organisatie die partij is bij deze overeenkomst.
c. Overeenkomst:
De onderhavige samenwerkingsovereenkomst.
d. Samenwerkingsverband:
de organisatie van de samenwerking, zoals deze bij of krachtens deze
overeenkomst tot stand gebracht wordt.
e. Voorzittende organisatie:
de deelnemer die krachtens deze overeenkomst als zodanig is
aangewezen en leiding en uitvoering geeft aan het
samenwerkingsverband.
Artikel 2 Doel
Het doel van deze overeenkomst is het maken van afspraken met betrekking tot het voorbereiden en
uitvoeren van de activiteiten, die benodigd zijn ter implementatie van de Kaderrichtlijn Water in het gebied
Rijn-West, met inbegrip van de financiering daarvan.
Artikel 3 Regionaal Bestuurlijk Overleg
1. Het samenwerkingsverband kent een Regionaal Bestuurlijk Overleg waarin elk van de deelnemers zitting
heeft met één afgevaardigde.
2. De deelnemers kunnen voor hun afgevaardigde als bedoeld in het eerste lid een of meerdere vaste
bestuurlijke of ambtelijke plaatsvervangers aanwijzen.
3. De afgevaardigden en hun eventuele plaatsvervangers worden door de bevoegde organen van de
deelnemers van de benodigde mandaten en volmachten voorzien om in het kader van de samenwerking
namens de deelnemers de besluiten te nemen als bedoeld in artikel 4 eerste lid en hen ter zake te binden.
Afschriften van de betreffende mandaat- en volmachtsbesluiten worden aan de voorzittende organisatie
gezonden. In gevallen waarin een te nemen besluit het mandaat van een afgevaardigde te buiten gaat,
draagt de afgevaardigde zorg voor inbreng van besluitvorming vanuit de eigen organisatie op het juiste
niveau.
4. Voorzitter van het Regionaal Bestuurlijk Overleg is de afgevaardigde van de aangewezen voorzittende
organisatie.
5. Het Regionaal Bestuurlijk Overleg geeft bestuurlijke sturing aan het samenwerkingsverband en neemt de
besluiten ter invulling van de samenwerking en de verdere organisatie en inrichting van het
samenwerkingsverband.

6. Het Regionaal Bestuurlijk Overleg kan vertegenwoordigers van andere organisaties dan de deelnemers
toestaan aan haar beraadslagingen deel te nemen. De vertegenwoordigers van deze andere organisaties
hebben geen stem in de besluitvorming van het Regionaal Bestuurlijk Overleg.
7. Het Regionaal Bestuurlijk Overleg kan nadere regels stellen ter regeling van haar vergaderorde en andere
werkzaamheden.
Artikel 4 Besluitvorming
1. Besluiten van het Regionaal Bestuurlijk Overleg waaruit financiële verplichtingen voortvloeien voor de
deelnemers, waaronder in ieder geval de vaststelling van het jaarplan en de programmabegroting van de
samenwerking als bedoeld in artikel 6, worden slechts met algemene instemming van de afgevaardigden
van alle deelnemers genomen.
2. Andere besluiten dan welke zijn genoemd in het eerste lid, worden genomen bij acclamatie, of door
stemming door de ter vergadering van het Regionaal Bestuurlijk Overleg aanwezige afgevaardigden.
Indien een besluit door stemming wordt genomen, komt dit tot stand bij volstrekte meerderheid van
stemmen van de afgevaardigden.
3. De afgevaardigden in het Regionaal Bestuurlijk Overleg, waaronder de voorzitter, hebben ieder één stem.
4. Besluiten als bedoeld in het tweede lid worden slechts genomen in een vergadering van het Regionaal
Bestuurlijk Overleg, waarin tenminste de helft van de afgevaardigden van de deelnemers aanwezig is.
Artikel 5 Voorzittende organisatie
1. Het samenwerkingsverband wordt geleid door een uit de deelnemers aan te wijzen voorzittende
organisatie.
2. De voorzittende organisatie geeft leiding aan het samenwerkingsverband en geeft namens de deelnemers
onder eigen naam en titel feitelijk uitvoering aan de in het kader van de samenwerking genomen
besluiten. De daaraan verbonden kosten worden door de voorzittende organisatie met de deelnemers
verrekend, overeenkomstig hetgeen dienaangaande in de onderhavige overeenkomst is bepaald.
3. De aanwijzing van de voorzittende organisatie vindt plaats overeenkomstig een door het Regionaal
Bestuurlijk Overleg vast te stellen procedureregeling.
Artikel 6 Planning en financiering
1. Het Regionaal Bestuurlijk Overleg stelt aan het begin van elk jaar een jaarplan en een meerjarenplan
vast, waarin de activiteiten worden opgenomen die in het kader van de samenwerking voor de betreffende
jaren noodzakelijk of wenselijk worden geacht of anderszins worden voorzien.
2. Het Regionaal Bestuurlijk Overleg stelt voor het begin van het boekjaar een programmabegroting voor het
aankomende boekjaar en een meerjarenbegroting vast.
3. De in de programmabegrotingen geraamde uitgaven worden geraamd op basis van de voorgenomen
activiteiten als opgenomen in het jaarplan en bestaan uit zowel overheadkosten als uitgaven die aan
derden geraamd zijn ten behoeve van de uitvoering van activiteiten in het aankomende jaar of
aankomende jaren.
4. Met de vaststelling van een programmabegroting zijn de deelnemers gebonden aan de daarin vervatte
ramingen. In geval van geraamde budgetten voor meerjarenprojecten blijven de deelnemers daaraan
gebonden, ongeacht of een deelnemer besluit gedurende de uitvoering van die project uit te treden uit het
samenwerkingsverband.
5. Op basis van de geraamde uitgaven in de programmabegrotingen worden de aan het
samenwerkingsverband verbonden kosten jaarlijks over de deelnemers verdeeld op basis van de
volgende verdeelsleutel:
a. de gezamenlijke provincies: één derde gedeelte van de totale kosten, ofwel één twaalfde gedeelte
van de totale geraamde kosten per elk van de vier deelnemende provincies;
b. de gezamenlijke waterschappen: één derde van de totale kosten, ofwel één vierentwintigste gedeelte
van de totale geraamde kosten per elk van de acht deelnemende waterschappen;
c. de Staat (Rijkswaterstaat): één derde gedeelte van de totale geraamde kosten.

Artikel 7 Financiële administratie
1. De Voorzittende organisatie treedt voor de deelnemers op als budgetbeheerder en verzorgt de financiële
administratie van het samenwerkingsverband.
2. De werkzaamheden die de voorzittende organisatie in dat kader verricht omvatten in ieder geval:
a. het verzorgen van de inrichting en actualisatie van een adequate financiële administratie;
b. het naleven van de administratieve procedures;
c. het versturen van facturen aan de deelnemers;
d. de vastlegging en verantwoording van de gemaakte kosten door middel van een jaaroverzicht;
e. het naleving van toepasselijke belastingwetgeving.
Artikel 8 Facturering
1. Door de voorzittende organisatie wordt jaarlijks aan de deelnemers een voorschotfactuur gezonden voor
de door de deelnemers te leveren bijdrage in de kosten van de samenwerking. De facturen omvatten
maximaal 100% van de bijdrage per deelnemer voor het lopende boekjaar als bedoeld in artikel 6, vijfde
lid.
2. De verschuldigde bijdragen als bedoeld in het eerste lid worden overgemaakt op de door de voorzittende
organisatie aan te houden bankrekening.
3. De aan het einde van een boekjaar onbenutte budgetten welke bij voorschot door de deelnemers zijn
voldaan, kunnen slechts met instemming van de betrokken deelnemers worden aangehouden voor
volgende boekjaren, of met een voor het opvolgende boekjaar verschuldigd geworden bijdrage worden
verrekend. Overschotten aan het einde van het boekjaar waarover geen instemming is van de betrokken
deelnemers worden naar rato teruggeboekt naar de financierende deelnemers.
Artikel 9 Marktbenadering
1. Inkoop en aanbesteding ten behoeve van het samenwerkingsverband wordt behartigd door de
voorzittende organisatie.
2. In het kader van inkoop en aanbesteding neemt de voorzittende organisatie naast het Europese en
nationale aanbestedingsrecht het door de voorzittende organisatie vastgestelde aanbestedingsbeleid in
acht.
3. In geval van aanbestedingen boven de Europese drempelbedragen treedt de voorzittende organisatie
vooraf in overleg met de deelnemers die het betreft, teneinde de verdere invulling van de betreffende
aanbesteding onderling af te stemmen.
Artikel 10 Communicatie
1. De deelnemers verschaffen elkaar gevraagd en ongevraagd de voor de uitvoering van deze
samenwerking benodigde informatie.
2. De deelnemers verplichten zich ertoe om informatie die vertrouwelijk ter beschikking wordt gesteld in het
kader van de uitvoering van deze overeenkomst vertrouwelijk te behandelen, ook na afloop van de
overeenkomst. Deelnemers maken deze informatie eerst aan derden openbaar indien daarmee vooraf
schriftelijk is ingestemd door de andere deelnemers, of op grond van een wettelijke verplichting of een
rechterlijk bevel.
Artikel 11 Conflicterende belangen en geschillen
1. Indien in een concreet geval sprake is van conflicterende of tegengestelde belangen tussen de
deelnemers, treden de deelnemers hierover in overleg.
2. In geval van geschillen tussen deelnemers, welke verband houden met uitvoering of uitleg van deze
samenwerkingsovereenkomst, zullen de deelnemers trachten deze zoveel mogelijk middels minnelijk
overleg te beslechten.

Artikel 12 Wijziging
Wijzigingen van, en aanvullingen op deze overeenkomst zijn slechts van kracht voor zover zij schriftelijk en
door alle deelnemers zijn overeengekomen. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van deze
overeenkomst.
Artikel 13 Geschillen
1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing
2. Civielrechtelijke geschillen voortvloeiend uit, of verband houdend met deze overeenkomst worden
aangebracht bij de rechtbank van het arrondissement waarin de hoofdvestiging van de voorzittende
organisatie is gelegen.
Artikel 14 Looptijd
Deze overeenkomst treedt in werking op het moment waarop deze door alle partijen is ondertekend en geldt
zolang de Kaderrichtlijn Water binnen het Stroomgebied Rijn-West van toepassing is en niet alle uit deze
overeenkomst voortvloeiende zaken zijn afgewikkeld, of eindigt zoveel eerder als de deelnemers
overeenkomen.
Aldus overeengekomen en ondertekend,

op…………………………,te………………………………..
Namens de Staat (Rijkswaterstaat),

de heer S.J. Poel
Namens de provincie Zuid-Holland,

mevrouw J. Baljeu
Namens de provincie Noord-Holland,

de heer C. J. Loggen
Namens de provincie Utrecht,

mevrouw H. Bruins Slot
Namens de provincie Gelderland,

de heer P. van ’t Hoog
Namens het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier,

de heer S. J. Schenk
Namens het Hoogheemraadschap van Rijnland,

de heer W. von Faber
Namens het Waterschap Amstel Gooi en Vecht,

de heer drs. S.E. Mager
Namens het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden,

de heer L. de Groot
Namens het Hoogheemraadschap van Delfland,

de heer drs. ing. M. W. Belt
Namens het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard,

mevrouw A.M. van Zoelen
Namens het Waterschap Hollandse Delta,

de heer J.L. van Driel
Namens het waterschap Rivierenland,

de heer M. Gremmen

