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PREAMBUL E

Onderstaande tekst kwalificeert totdat ondertekening door beide partijen heeft plaatsgevonden als "tekstvoorstel

voor een overeenkom st". Uit dit tekstvoorstel voor een overeenkomst vloeien nog geen verplichtingen voort en er

kunnen nog geen rechten aan worden ontleend (er is ook geen sprake van een voorwaardelijke overeenkomst) .

Pas na besluitvorming door het college van Gedeputeerde Staten en ondertekening door beide partijen

kwalificeert de tekst als overeenkomst waaruit verplichtingen voortvloeien en waaraan rechten kunnen worden

ontleend.

Ondergetekenden,

De publiekrechtelijke rechtspersoon, de provincie Utrecht, gevestigd aan de Archim edeslaan 6, 3584 BA

(postbus 80300, 3508 TH) te Utrecht, krachtens volm acht van de comm issaris van de Koning , de heer m r. J.H.

Oosters , rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw mr. drs. H.G.J. Bruins Slot Gedeputeerde Natuur ,

Landbouw, Bodem en Water, Sport, Recreatie en Toerism e en Bestuur, en handelend ter uitvoering van het

besluit van het college van Gedeputeerde Staten van Utrecht d.d. 31 mei 2016 en artikel 2 lid 3h van het

Organisatiebesluit Provincie Utrecht 2004 , hierna te noemen de provincie Utrecht;

en

De publiekrechtelijke rechtspersoon, de provincie Zuid-Holland, gevestigd aan Zuid-Hollandplein 1,  te 's

Gravenhage, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door door mevrouw dr. A.W. Bom-Lem stra, gedeputeerde

econom ie en innovatie, Land- en tuinbouw (inclusief faunabeheer) , Gezond en veil ig (m ilieu, bodem ,

klim aatadaptatie) en handelend ter uitvoering van het besluit van het college van Gedeputeerde

Staten van Zuid-Holland d.d. 27 juni 2017 hierna te noemen de provincie Zuid-Holland;

hierna, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, gezam enlijk te noem en: Partijen,

verklaren dat deze Overeenkom st wordt aangegaan onder de volgende bepalingen en bedingen:

Overwegende dat:

A. Partijen willen bijdragen aan een duurzam e instandhouding van het Veenweiden Innovatiecentrum (VIC) .

B. Gezien de evaluatie van het programma 2017 -2019

C. Tussen de provincies Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Holland bestuurlijke afspraken zijn gemaakt over de

subsidiëring van het VIC per 1 januari 2017 .

D. Basis van deze afspraken is dat de provincie Utrecht de subsidiëring van de exploitatie van het VIC

overneem t van de provincie Zuid-Holland . De provincie Zuid-Holland betaalt de afgesproken bijdrage aan

het VIC aan de provincie Utrecht.

E. Partijen de financiering van het VIC voor vier jaar willen continueren.

F. Partijen hun afspraken over de samenwerking schriftelijk willen vastleg gen in onderhavige Overeenkom st.

Artikel 1 Begrippen

In deze Samenwerkingsovereenkomst en bijbehorende bij lagen gelden onderstaande begripsbepalingen.

1. Overeenkom st: deze Samenwerkingsovereenkomst .

2. VIC: Stichting Veenweiden Innovatiecentrum te Zegveld, bekend onder KvK-nummer 55177506

3. Meerjarige exploitatiesubsidie: een door de provincie Utrecht op basis van een meerjarenuitvoeringsplan te

verstrekken subsidie aan het VIC voor exploitatie van het VIC betreffende de jaren 2020 Um 2023.

Artikel 2 Doel van de Overeenkomst

1. Partijen beogen met deze Overeenkom st de uitgangspunten en randvoorwaarden voor de subsidiering van

het VIC door de provincie Utrecht vast te leggen en inhoudelijke en procedurele afspraken te maken over de

wijze van financieren.

2. Beoogd resultaat van de Overeenkomst is eenvoudigere subsidieverlening aan het VIC via één loket, de

provincie Utrecht m iddels een Meerjarige exploitatiesubsidie. 
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Artike l 3 Algemene verplicht ingen

1. Partijen verplichten zich over en weer om elkaar steeds gevraagd en ongevraagd adequaat en volledig tijdig

te informeren over alle ontwikkelingen rondom de beschikbaarheid van bijdragen voor het verstrekken van

een Meerjarige exploitatiesubsidie aan het VIC.

2. Partijen spannen zich over en weer maxim aal in, al datgene te doen, respectievelijk na te laten, hetgeen hun

samenwerking zoals voorzien in deze Overeenkom st zal kunnen bevorderen, respectievelijk belemmeren.

3. Partijen verplichten zich over en weer jegens elkaar om , indien door enige oorzaak hun samenwerking

mocht worden vertraagd of verhinderd, of de dreig ing daartoe aanwezig is, onverwijld met elkaar in overleg

te treden teneinde gezamenlijk te bezien of en zo ja op welke wijze alsnog aan het doel van deze

Overeenkom st kan worden tegemoet gekomen.

Artikel 4 Taakverdeling

1. De provincie Zuid-Holland is verantwoordelijk voor:

a. Het beschikbaar stellen van de afgesproken middelen aan de provincie Utrecht voor het verlenen van

een Meerjarige exploitatiesubsidie aan het VIC , via de provincie Utrecht;

b. Deelnam e aan het jaarlijkse bestuurlijke overleg met het VIC , waarin de voortgang van de Meerjarige

exploitatiesubsidie geagendeerd zal worden.

2. De provincie Utrecht is verantwoordelijk voor:

a. Het verstrekken van een Meerjarige exploitatiesubsidie aan het VIC voor de jaren 2020 Um 2023 en

jaarlijkse bevoorschotting van de subsidie;

b. Het financieel en inhoudelijk bewaken van de Meerjarige exploitatiesubsidie door m iddel van jaarlijkse

rapportages in 2020, 2021 en 2022.

c. Het vaststellen van de Meerjarige exploitatiesubsidie na ontvangst van een vaststellingsverzoek vanuit

het VIC.

Artikel 5 Financiën

1. De kosten voor de samenwerking bestaan uit de exploitatiekosten zoals opgenomen in de Meerjarige

exploitatiesubsidie.

2. Personele inzet wordt niet doorbelast en is geen onderdeel van deze overeenkomst.

3. Partijen kom en overeen dat de kosten opgenomen in de Meerjarige exploitatiesubsidie als volgt worden

verdeeld:

a. de provincie Utrecht 40% uitgaande van €60.000,-- incl. BTW per jaar excl indexering conform

het CEP indexcijfer;

b. de provincie Zuid-Holland 40% uitgaande van €60.000 ,-- incl. BTW per jaar excl de indexering

conform het CEP indexcijfer;

4. De kosten voor de provincie Zuid-Holland worden jaarlijks door de provincie Utrecht gefactureerd op basis

van de door de provincie Zuid-Holland begrote bijdrage aan het VIC.

5. Jaarlijks informeren Partijen elkaar vóór 1 decem ber van volgende subsidiejaar, indien zij voor dat volgende

jaar wijzig ingen wil len aanb rengen in de bij lid 2 genoemde percentages of bedragen. De Meerjarige

exploitatiesubsidie aan het VIC wordt evenredig verlaagd indien een lagere / geen bijdrage beschikbaar is

vanuit één of meerdere Partijen. Bij substantiële verlag ing of beëindig ing van de subsidie aan het VIC,

informeren de partijen elkaar eerder, opdat de provincie Utrecht het VIC tijdig kan informeren conform de

term ijnen van de Algem ene wet bestuursrecht.

6. Als Partijen besluiten de samenwerking stop te zetten of bij beëindig ing van deze Overeenkomst, zullen de

exploitatiekosten procentueel worden verdeeld conform de percentages in lid 3 van dit artikel.

7. Indien de Meerjarige exploitatiesubsidie wordt verlaagd bij vaststelling ontvangen de Partijen het resterende

deel van hun bijdrage terug conform de percentages in lid 3 van dit artikel.
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8. De provincie Utrecht is verantwoordelijk voor de inzet van bovenstaande m idde len overeenkom nstig het

m eerjarenprog ram m a van het VIC.

9 . Na onderteken ing van deze overeenkom st, zal de provincie Utrecht jaa rlijks in januari een factuur naar de

de provincie Zuid-Holland sturen. Betali ng zal b innen dertig (30 ) dag en na factuurdatum plaatsvinden door

storting op                                          en nam e van de provincie Utrecht onder

verm elding van het factuurnum m er .

Artikel 6 Organisatie en besluitvorming

1. Besluitvorming voortkomend uit de samenwerking vindt te allen tijde plaats in de afzonderlijke Colleges van

Partijen en indien nodig in de betreffende Provinciale Staten.

2. Afstemm ing over deze bestuurlijke besluitvorming , vindt plaats in het am btelijk afstemm ingsoverleg . Het

am btelijk afstemm insoverleg bestaat uit vertegenwoordigers van elk der Partijen en wordt belegd als de

inhoud van de Meerjarige exploitatiesubsidie aanmerkelijk verandert. Verder is er overleg naar behoefte.

Artikel 7 Communicatie

1. Partijen zorgen voor onderlinge afstemm ing over de communicatie en woordvoering over de Meerjarige

exploitatiesubsidie aan het VIC.

2. De informatieverstrekking over de Meerjarige exploitatiesubsidie aan belanghebbenden en media wordt

gecoördineerd door de provincie Utrecht..

Artikel 8 Onvoorziene omstandigheden

Indien deze Overeenkomst 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 deze

Overeenkomst niet van een Partij mag worden verwacht, zullen de bestuurders daarover op verzoek van de Partij

die zich op de onvoorziene omstandigheden beroept in overleg treden, teneinde te bezien of deze Overeenkomst

op voor Partijen aanvaardbare voorwaarden aan deze omstandigheden kan worden aangepast.

Artikel 9 Looptijd en verlenging, wijziging of aanvulling van Overeenkomst

1. Deze Overeenkom st treedt in werking op 1 januari 2020 en eindigt na afloop van de bezwaarterm ijn volgend

op de definitieve vaststelling van de Meerjarige exploitatiesubsidie. Partijen treden uiterlijk jul i 2023 in

overleg over een mogelijke verleng ing van de Overeenkomst.

2. Deze Overeenkomst kan niet eenzijdig worden beëindigd tenzij er sprake is van een ernstige toerekenbare

tekortkom ing in de naleving van verplichtingen uit deze Overeenkomst van één of meerdere Partijen. De

Partij die toerekenbaar te kort kom t in de naleving van haar verplichtingen uit deze Overeenkomst kan zich

niet op deze beëindig ingsgrond beroepen.

3. Wijzig ing , aanvulling of verleng ing van deze Overeenkomst geschiedt schriftelijk bij gezamenlijk besluit van

alle Partijen.

4. Bepalingen die naar hun aard, ook na het beëindigen van deze Overeenkomst, van kracht horen te blijven,

waaronder in ieder geval de regeling van aansprakelijkheid en geschillenregeling , blijven ook na het

eventueel beëindigen van deze Overeenkomst van kracht voor zolang als nodig is voor de afdoening.
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Slotbepalingen

1. Partijen zullen, indien sprake is van een geschil , trachten dit geschi l bij te legge n door m iddel van

(bestuurlijk) overleg , vóórdat zij zich wenden tot de rechter, spoedeisende gevallen daargelaten. Geschi llen

zullen in eerste aanleg met uitsluiting worden voorgelegd aan de rechtbank Midden-Nederland. 

2. Een ieder verplicht zich alles wat hem bij de uitvoering van de Overeenkomst ter kennis kom t en waarvan hij

het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden, op geen enkele manier bekend te maken

aan derden, behalve voor zover enig wettelijk voorschrift of uitspraak van de rechter hem tot bekendmaking

verplicht.

3. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing .

Aldus overeengekomen en ondertekend in tweevoud op Datum te Plaats.

Provincie Zuid-Holland

Namens deze

Mevr. Dr. A.W. (Adri) Bom-Lemstra

(Gedeputeerde)

Provincie Utrecht

Namens deze

                      

Mevr. mr. drs. H.G.J. (Hanke) Bruins Slot

(Gedeputeerde)
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