Gebiedsconvenant Westeinderscheg
Betrokken partijen
De gemeente Aalsmeer alsmede het college van Burgermeester en Wethouders: de burgemeester
van de gemeente Aalsmeer verklaard, de heer Guido Oude Kotte, ten deze handelend in zijn
hoedanigheid van burgemeester van de publiekrechtelijke rechtspersoon de Gemeente Aalsmeer en
als zodanig deze gemeente ingevolge het bepaalde in artikel 171 van de Gemeentewet rechtsgeldig
vertegenwoordigende en handelend ter uitvoering van het besluit met nummer … van burgemeester
en wethouders van de gemeente Aalsmeer de dato 7 december 2021, middels deze volmacht te
geven aan: De heer van Rijn, wethouder van de gemeente Aalsmeer om namens de burgemeester te
ondertekenen.
De openbare rechtspersoon Gemeente Amstelveen alsmede het college van Burgemeester en
Wethouders van de Gemeente Amstelveen, te deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de
wethouder Recreatie, Sport en Waterbeheer, de heer R.E. Ellermeijer en hierna te noemen:
gemeente,
De openbare rechtspersoon Gemeente Amsterdam alsmede het college van Burgemeester en
Wethouders van de gemeente Amsterdam, te deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de
wethouder voor Ruimtelijke Ordening en Duurzaamheid, Marieke van Doorninck en hierna te
noemen: gemeente Amsterdam,
De openbare rechtspersoon Gemeente Haarlemmermeer alsmede het college van Burgemeester en
Wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, te deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de
wethouder voor Ruimtelijke Ordening, Milieu en Agrarisch beleid, M.L. Sedee-Schuitemaker en
hierna te noemen: gemeente Haarlemmermeer,
De openbare rechtspersoon Gemeente Uithoorn alsmede het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Uithoorn, te deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de wethouder
J.P.G. (Jan) Hazen en hierna te noemen: gemeente Uithoorn,
Het hoogheemraadschap van Rijnland alsmede het Dagelijks Bestuur, gevestigd te Leiden, te dezen
op grond van artikel 95 van de Waterschapswet rechtsgeldig vertegenwoordigd door hoogheemraad
M. Kastelein, daartoe gemachtigd door de dijkgraaf met instemming van dijkgraaf en
hoogheemraden d.d. (besluitdatum), nummer (besluitnummer) hierna verder te noemen “het
hoogheemraadschap”
De openbare rechtspersoon Provincie Noord-Holland alsmede het college van Gedeputeerde Staten
van de provincie Noord-Holland, te deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de gedeputeerde voor
natuur, landschap en grond, Esther Rommel en hierna te noemen: provincie

Overwegingen
1. Het gebied, dat kansen biedt voor ontwikkeling tot een samenhangend groenblauw en recreatief
gebied, loopt vanaf het IJ via de Kostverlorenvaart naar de Oeverlanden, het Amsterdamse Bos, het
Schinkel Bos, de Bovenlanden, de ringdijk en de ringvaart Haarlemmermeer en de
Westeinderplassen.
2. Partijen willen dit gebied bekendheid geven als ‘Westeinderscheg’.
3. Elke partij heeft (een deel van) de Westeinderscheg op haar grondgebied liggen.

4. De groenblauwe functie van de Westeinderscheg staat onder druk door verstedelijkingsopgaven in
het gebied en versnippering/verdichting van het gebied rondom. Een versterking van onder andere
de groenblauwe en recreatieve functie in en naar het gebied kan de leefbaarheid vergroten.
5. Deze versterking vraagt om actie, hetgeen leidt tot opgaven op het gebied van natuur, water,
groen-/recreatieve verbindingen in en naar de Westeinderscheg, cultuur en recreatie.
6. Deze opgaven zijn omvangrijk en onderling met elkaar verweven. Gemeenten werken er dan ook
via integrale gebieds- of omgevingsvisies aan. Kansen zijn zichtbaar om de kwaliteit en uitvoering van
de visies te versterken door het leggen van groen- en recreatieve verbindingen.
7. Een uitvoeringsprogramma kan een concrete verbetering betekenen voor de samenhang en
samenwerking in de Westeinderscheg, evenals voor de routes naar de Westeinderscheg vanuit de
directe omgeving,
8. Synergievoordeel kan worden behaald door combinaties in planvoorbereiding en/of uitvoering van
de natuur-, landschaps- en wateropgaven.
9. In samenhang werken aan versterking van de leefbaarheid en groenblauwe kwaliteiten biedt
bovendien meer kansen voor externe financiering van projecten en/of gebiedsontwikkelingen.
10. Samenwerking op projectniveau met maatschappelijke organisaties, bedrijven, boeren en
bewoners van het gebied is gewenst. Het versterkt de samenhang tussen de projecten. Een nauwe
samenwerking is nodig om de gewenste ontwikkeling van de Westeinderscheg voor elkaar te krijgen.
Komen overeen
Artikel 1 – doel gebiedsconvenant
Partijen willen de groenblauwe kwaliteit, de leefbaarheid en de recreatieve verbindingen van de
Westeinderscheg, als long voor de Metropoolregio Amsterdam, versterken. Doel is om te komen tot
een landschap zoals geschetst in bijlage 1: het Handelingsperspectief Westeinderscheg, dat beter
inspeelt op de behoeften van de bewoners c.q. gebruikers. Hierbij worden gezamenlijke stappen
gezet die nodig zijn om te komen tot een uitvoeringsovereenkomst en programma voor de
Westeinderscheg.
Artikel 2 - Uitvoeringsprogramma
Partijen beogen een uitvoeringsprogramma op te stellen en de afspraken hierover vast te leggen in
een uitvoeringsovereenkomst. Dit programma bevat concrete investeringsprojecten en
planprocessen om de komende jaren een forse uitvoeringsimplus te geven aan de Westeinderscheg.
Partijen willen zich via een overeenkomst verbinden aan de planvorming en uitvoering van het nog
op te stellen programma. Voorts werken ze aan de beschikbaarheid van de benodigde financiering,
waarbij elke partij de eigen taken en bevoegdheden zo goed mogelijk invult.
Artikel 3 – Taken en verantwoordelijkheden
1 Partijen stellen de ambtelijke inzet beschikbaar die nodig is om een uitvoeringsprogramma te
realiseren.
2 Partijen zijn bereid om de verantwoordelijkheid van de nodige projecten en processen voor de
voorbereiding van het uitvoeringsprogramma op zich te nemen.
3 Partijen doen wat nodig is om de diverse plannen, die voortvloeien uit dit gebiedsconvenant, vanuit
het bredere perspectief te beoordelen. Specifiek betekent dit beoordeling op de gevolgen en/of
positieve bijdragen voor het gebied, waaronder water, natuur, recreatieve verbindingen en cultuur.
4 Provincie Noord-Holland treedt op als trekker in de planstudiefase. In deze fase wordt een
uitvoeringsprogramma en uitvoeringsovereenkomst opgesteld.
5 Provincie Noord-Holland heeft een uitvoeringsregeling subsidie landschapsontwikkeling
Westeinderscheg Noord-Holland 2021 opengesteld om lopende projecten binnen de
Westeinderscheg versneld te ontwikkelen en realiseren.

6 Partijen leveren ambtelijke inzet om informatie te leveren, de onderzoeken te begeleiden, de
resultaten samen met partijen te toetsen en inhoudelijke bijdragen te leveren aan het op te stellen
uitvoeringsprogramma en de uitvoeringsovereenkomst.
Artikel 4 – Werkwijze en Organisatie
Partijen behouden bij het nastreven van de doelen van dit convenant hun onafhankelijkheid en eigen
verantwoordelijkheid.
4.1 Stuurgroep Westeinderscheg
1.1 Samenstelling
Namens een partij neemt 1 bestuurder deel aan de stuurgroep.
1.2 Bevoegdheden
De stuurgroep stuurt aan en stelt documenten en activiteiten vast om de voortgang in de doelen te
realiseren, in lijn met haar verantwoordelijkheden.
1.3 Vergaderfrequentie
De stuurgroepvergadering vindt 3 tot 4 keer per jaar plaats.
4.2 Projectgroep Westeinderscheg
2.1 Samenstelling
Namens een partij neemt 1 afgevaardigde deel aan de projectgroep.
2.2 Taken
De projectgroep stuurt de onderzoeken en activiteiten aan die nodig zijn voor het opstellen van het
uitvoeringsprogramma en bereidt de stuurgroep-stukken voor.
2.3 Vergaderfrequentie
De projectgroepvergadering vindt minimaal 1 keer per 6 weken plaats.
Artikel 5 Financiering
1 Partijen dragen zelf de kosten van inzet van ambtelijke capaciteit.
2 Provincie Noord-Holland draagt de Kosten van externe onderzoeken, rapportages en capaciteit
voor de integrale gebiedsontwikkeling Westeinderscheg, tot een bedrag van €100.000,-.
3) Kosten boven € 100.000,- moeten vooraf binnen de partijen zijn gedekt.
4) De inzet en uitvoering van de bijdrage van partijen aan het gebiedsconvenant is afhankelijk van
beschikbaarheid van financiële middelen.

Artikel 6 Algemeen bestuurlijk voorbehoud
1 Partijen gaan dit convenant aan onder voorbehoud van goedkeuring van de bevoegde organen
binnen hun organisaties.
2 De afspraken in dit convenant respecteren de bestaande (publieksrechtelijke) bevoegdheden van
partijen.
Artikel 7 Onvoorziene omstandigheden
Indien dit convenant niet onverkort kan worden uitgevoerd als gevolg van onvoorziene
omstandigheden die van dien aard zijn dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid
ongewijzigde instandhouding van dit convenant niet van een Partij mag worden verwacht, zullen
Partijen daarover op verzoek van de Partij die zich op de onvoorziene omstandigheid beroept in
overleg treden, teneinde te bezien of het convenant op voor Partijen aanvaardbare voorwaarden aan
deze omstandigheden kan worden aangepast
Artikel 8 Wijzigen, opzeggen convenant
1 Dit convenant is tussentijds opzegbaar. Partijen treden met elkaar in overleg indien één van de
partijen het wenselijk acht het convenant te wijzigen of op te zeggen.

2 Eventuele wijzigingen dienen schriftelijk vastgelegd te worden en zullen onlosmakelijk deel
uitmaken van het convenant.
Artikel 9 Inwerkingtreding en looptijd
1 Deze overeenkomst treedt in werking op de dag waarop zij door en namens alle partijen is
ondertekend.
2 Dit convenant eindigt nadat partijen een uitvoeringsprogramma hebben opgesteld en hier een
nadere overeenkomst voor hebben opgesteld.
3 Uiterlijk 1 december 2022 stellen partijen vast of en wanneer het aangaan van
uitvoeringsprogramma en –overeenkomst als benoemd in artikel 2 gerealiseerd gaat worden. Mocht
dit niet het geval zijn, dan eindigt daarmee dit convenant.
Artikel 10 Bijlagen
1 Bij het convenant hoort de volgende bijlage: het Handelingsperspectief Westeinderscheg;
Bouwstenen voor een groenblauwe recreatieve scheg met toekomstwaarde. Het
handelingsperspectief heeft een adaptief karakter met ruimte voor lokaal maatwerk door de
gelaagde methodiek en dient als basis voor de planstudiefase.
2 De in lid 1 van dit artikel genoemde bijlage vormt een integraal onderdeel van het convenant.

Aldus overeengekomen te Haarlem, op datum,

Namens de Gemeente Amsterdam en het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Amsterdam, Mevrouw M. van Doorninck, Wethouder gemeente Amsterdam.

Namens de Gemeente Amstelveen en het college van Burgemeester en Wethouders, de heer R.E.
Ellermeijer, Wethouder Gemeente Amstelveen

Namens de gemeente Aalsmeer en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Aalsmeer, De heer van Rijn, wethouder van de gemeente Aalsmeer om namens de burgemeester te
ondertekenen.

Namens de openbare rechtspersoon Gemeente Uithoorn alsmede het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Uithoorn, te deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de wethouder
J.P.G. (Jan) Hazen

Namens de Gemeente Haarlemmermeer en het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Haarlemmermeer, te deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de
wethouder M.L. Sedee-Schuitemaker.

Het hoogheemraadschap van Rijnland
voor deze, Hoogheemraad M. Kastelein

Namens de Provincie Noord-Holland en het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
Mevrouw E.A.S Rommel, Gedeputeerde Provincie Noord-Holland

