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Samenwerkingsovereenkomst 

Vereniging Fietsersbond en Provincie Zuid-Holland  

1 Partijen:

1. De Vereniging Fietsersbond, gevestigd te 3511 HE Utrecht, Nicolaas Beetsstraat 2a, 

vertegenwoordigd door mevrouw S. Kluit, directeur, daartoe gemachtigd door het bestuur 

bij besluit van 15 september 2015, hierna te noemen: de Fietsersbond;

2. De provincie Zuid-Holland, gevestigd te 2596 AW Den Haag aan het Zuid-Hollandplein 1, 

te dezen vertegenwoordigd door de heer F. Vermeulen, in zijn hoedanigheid van 

gedeputeerde van Verkeer en Vervoer, daartoe ex artikel 176 lid 2 van de Provinciewet 

gemachtigd door de commissaris van de Koning, uitvoering gevend aan het besluit van 

gedeputeerde staten van 30 mei 2017, hierna te noemen: de Provincie;

hierna gezamenlijk te noemen: Partijen.

2 Overwegende dat:

a. De Fietsersbond als grootste belangenvereniging voor fietsers in Nederland zich inzet

voor meer en betere mogelijkheden om te fietsen;

b. De kennis en ervaring van de mobilist / gebruiker / consument wil de Fietsersbond inzetten bij 

het adviseren over ontwerpen van nieuwe infrastructuur en het verbeteren van bestaande 

situaties. 

c. De Provincie het Fietsplan 2016-2025 heeft vastgesteld en de uitvoeringsagenda “Samen 

verder fietsen 2016-2020” op 31 mei 2016 waarin de Provincie doelstellingen heeft 

geformuleerd om fietsen in de Provincie veiliger te maken, meer mensen vaker op de fiets te 

krijgen en een CO2-reductie te bereiken bij aanleg, beheer en onderhoud van fietspaden;  

d. Partijen de langdurige inzet van kennis van de Fietsersbond beter willen waarborgen en deze 

kennispartner meer financiële zekerheid willen bieden;

e. Partijen de tussen hen gemaakte afspraken wensen vast te leggen in de onderhavige 

overeenkomst.
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3 Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

a. Dat de Fietsersbond werkzaamheden uit zal (doen) voeren door haar medewerkers 

waaronder de  provinciaal vertegenwoordiger en kennis zal inbrengen over verkeersveiligheid 

en  fietsverkeersbeleid. De Fietsersbond onderzoek initieert met het doel om de 

fietsverkeersveiligheid op bestaande en nieuwe situaties op het wegen- en fietspadennet in 

Zuid-Holland te verbeteren. 

b. Dat behalve voor specifieke projecten, de kennis en ervaring van de Fietsersbond ook wordt 

ingezet bij het formuleren van uitgangspunten van een fietsvriendelijk beleid, het verbeteren 

van specifieke fietsroutes en de communicatie daarover, bijvoorbeeld in het provinciale 

fietsbeleid. 

c. Dat door het inschakelen van de kennis en ervaring van Fietsersbond-leden in een vroeg 

stadium van het ontwerpproces bij specifieke uitvoeringsprojecten kan bijdragen aan een op 

de fietspraktijk toegesneden ontwerp. Mogelijk (dure) aanpassingen achteraf kunnen hiermee 

worden voorkomen.

d. De provinciaal medewerker onderhoudt contacten binnen diverse afdelingen van de provincie. 

Hierdoor kan de Fietsersbond veelal in een vroeg stadium signaleren of beleidsontwikkelingen 

van verschillende sectoren versterkend of juist remmend op elkaar werken. Belangrijk hierbij 

is dat Fietsersbond en provincie elkaar voldoende informeren over ontwikkelingen in beleid en 

projecten die voor fietsers van belang zijn.

e. De Fietsersbond kennis en informatie uitwisselt met de Provincie op alle opgaven van de 

Uitvoeringsagenda Fiets. 

f. De Provincie samen met de Fietsersbond aan het begin van elk jaar gezamenlijk afstemmen 

en overeenstemming bereiken over de aard van de uit te voeren werkzaamheden en tot welke 

prioritering gezamenlijk wordt besloten voor dat jaar. Daarnaast kan voortschrijdend inzicht en 

de actualiteit zich vertalen naar een andere keuze en projecten. Deze gezamenlijke doelen 

worden jaarlijks in een Jaarplan Fietsersbond vastgelegd.

g. De Fietsersbond dient hiertoe een subsidieaanvraag in en de provincie spant zich in om de 

subsidie te verlenen.

h. De Fietsersbond zal jaarlijks over de uitgevoerde activiteiten verslag uitbrengen door middel 

van een activiteitenverslag en het ‘Jaarverslag Fietsersbond medewerker Zuid-Holland’ die 

tevens bij de vaststelling van de subsidie kunnen  worden gebruikt. 

4 Ingangsdatum en duur Samenwerkingsovereenkomst 

De Samenwerkingsovereenkomst treedt in werking op de datum van ondertekening door 

Partijen voor de periode van drie jaar. Na afloop van deze periode wordt deze samenwerking 

geëvalueerd en op basis van opgedane ervaring mogelijk aangepast tenzij Partijen
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gezamenlijk besluiten de Samenwerkingsovereenkomst eerder te beëindigen en dit schriftelijk 

met elkaar overeenkomen. 

5 Wijziging van de Samenwerkingsovereenkomst

Wijziging van de Samenwerkingsovereenkomst kan uitsluitend plaatsvinden indien Partijen 

hierover volledige overeenstemming hebben bereikt. Dergelijke wijzigingen zullen schriftelijk 

worden vastgelegd.

6 Geschillenbeslechting

6.1. Partijen verklaren zich jegens elkaar bereid om bij het ontstaan van verschillen van inzicht met 

betrekking tot uitleg en/of de uitvoering van de Samenwerkingsovereenkomst te trachten de 

bestaande verschillen van inzicht in goed overleg met elkaar te bespreken, teneinde bedoelde 

verschillen te overbruggen.

6.2. Indien en voor zover het in het eerste lid bedoelde overleg niet tot een oplossing leidt, zal 

bevoegd zijn de bevoegde rechter te Den Haag. 

6.3. Op de Samenwerkingsovereenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Aldus opgemaakt in tweevoud en ondertekend te Den Haag op [datum]

Vereniging Fietsersbond Provincie Zuid-Holland

S. Kluit F. Vermeulen

Directeur Gedeputeerde Verkeer en Vervoer

PZH-2017-585643810 dd. 30-05-2017


