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I. Partijen
 

Partijen:

1. De publiekrechtelijke rechtspersoon, de provincie Noord-Holland, te dezen vertegenwoordigd

door de heer A.Th.H. van Dijk, Commissaris van de Koning, krachtens artikel 176 van de

Provinciewet en handelend ter uitvoering van het besluit van gedeputeerde staten van Noord-

Holland van [datum] hierna te noemen ‘de Provincie Noord-Holland’;

 

2. De publiekrechtelijke rechtspersoon, de provincie Zuid-Holland, te dezen vertegenwoordigd

door de heer J. Smit, Commissaris van de Koning, krachtens artikel 176 van de Provinciewet

en handelend ter uitvoering van het besluit van gedeputeerde staten van Zuid-Holland van

[datum] hierna te noemen ‘de Provincie Zuid-Holland’;

 

3. De publiekrechtelijke rechtspersoon, de provincie Utrecht, te dezen vertegenwoordigd door

J.H. Oosters, Commissaris van de Koning, krachtens artikel 176 van de Provinciewet en

handelend ter uitvoering van het besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van [datum]

hierna te noemen ‘de Provincie Utrecht’;

 

4. De publiekrechtelijke rechtspersoon, de provincie Flevoland, te dezen vertegenwoordigd door

de heer L. Verbeek, Commissaris van de Koning, krachtens artikel 176 van de Provinciewet

en handelend ter uitvoering van het besluit van gedeputeerde staten van Flevoland van

[datum] hierna te noemen ‘de Provincie Flevoland’;

 

Hierna allen samen te noemen: Partijen.

II. Overwegingen
 

Nemen in overweging:

1) Toen in 2007 het ‘Samenwerkingsverband Randstad’, dat zich binnen Nederland bezighield

met het bevorderen van de Randstadsamenwerking, werd opgeheven besloten de vier

provincies hun samenwerking op EU-zaken voort te zetten.

 

2) Ter ondersteuning van de onderlinge samenwerking werd een door de Partijen gezamenlijk

bekostigde uitvoeringsorganisatie ingesteld, de Regio Randstad, met een voor de

gezamenlijkheid werkende Randstadcoördinator en een Randstadbeleidsondersteuner.

Hiertoe werd in 2008 door de Partijen de “P4 kostenovereenkomst” gesloten.

 

3) Deze kostenovereenkomst is tot op heden de basis voor de samenwerking en is in de loop

der jaren niet gewijzigd. Sindsdien is er evenwel het nodige veranderd, zowel in Brussel als in

de provincies.

 

4) Met de huidige uitvoeringsovereenkomst willen de Partijen hun wens om samen te werken op

EU-zaken herbevestigen en de afspraken over de uitvoeringsorganisatie Regio Randstad en

de financiering hiervan actualiseren.
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5) De Partijen beogen hiermee een publiek-publieke samenwerking op grond van artikel 2:24c

Aanbestedingswet, waarbij de provincie Utrecht optreedt als uitvoerder voor de gezamenlijke

Partijen.

III. Administratieve en financiële afspraken

Komen het volgende overeen:

Artikel 1: Administratieve thuisbasis

1.1 De uitvoeringsorganisatie voor de samenwerking op EU-zaken van de Randstadprovincies,

de Regio Randstad, is ondergebracht bij de provincie Utrecht.

1.2 De provincie Utrecht is belast met de personele zorg voor de Randstadcoördinator en, indien

van toepassing, andere voor de gezamenlijkheid werkende medewerkers. De manager van de

provincie Utrecht belast met EU-zaken treedt op als functioneel leidinggevende, daarbij rekening

houdend met de inbreng van de EU-managers van de andere Partijen.

1.3 De provincie Utrecht beheert de gezamenlijke financiën, zoals beschreven in artikel 2, 3 en 4

van deze uitvoeringsovereenkomst.

 

Artikel 2: Jaarbegroting

2.1 De Randstadcoördinator stelt jaarlijks een begroting op van de gezamenlijke uit deze

overeenkomst voortvloeiende kosten. Het Bestuurlijk Overleg EU-zaken Randstad, waarin de

Partijen bestuurlijk vertegenwoordigd zijn, stelt deze vast.

2.2 Vaststelling van de begroting dient plaats te vinden voor aanvang van het jaar waarop de

begroting betrekking heeft.

2.3 Na vaststelling van de begroting ziet de Randstadcoördinator toe op de correcte uitvoering

ervan. In geval van tussentijdse begrotingswijzigingen legt de Randstadcoördinator een

aanvullende begroting voor aan het Bestuurlijk Overleg EU-zaken Randstad.

 

Artikel 3: Verdeelsleutel

3.1 De gezamenlijke kosten voortvloeiend uit deze uitvoeringsovereenkomst worden door de

Partijen gedragen volgens de volgende verdeelsleutel: de helft van de begroting wordt verdeeld

in vier gelijke delen en de andere helft wordt verdeeld naar rato van het inwonertal van de

provincies, uitgaand van de meest actuele CBS-cijfers.

3.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 3.3 geldt deze verdeelsleutel voor de duur van een

mandaatperiode van Provinciale Staten. Bij aanvang van een nieuwe mandaatperiode kan het

Bestuurlijk Overleg EU-zaken Randstad tot actualisering van de verdeelsleutel besluiten. Iedere

wijziging behoeft de instemming van alle Partijen.

3.3 Het Bestuurlijk Overleg EU-zaken Randstad kan voor het einde van begrotingsjaar 2022

besluiten de verdeelsleutel te herzien. Deze herziening behoefte instemming van alle partijen en

geldt voor de resterende duur van de mandaatperiode.

3.4 Bij uitblijven van een besluit tot actualisering wordt de bestaande verdeelsleutel steeds

verlengd voor de duur van een mandaatperiode.
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Artikel 4: Verrekening

4.1 De gezamenlijke kosten zullen achteraf, op basis van werkelijk gemaakte kosten, worden

verrekend. Deze verrekening vindt plaats in het jaar volgend op het jaar waarop de verrekening

betrekking heeft.

 

4.2 De provincie Utrecht maakt hiertoe een jaarrekening op van de gezamenlijke kosten inclusief

een verdeling daarvan aan de hand van de in artikel 3 genoemde verdeelsleutel en zendt de

andere Partijen op basis hiervan een factuur.

IV. Overige bepalingen
 

Artikel 5: Looptijd

5.1 Deze uitvoeringsovereenkomst treedt in werking met ingang van 1 januari 2021 en wordt

aangegaan voor onbepaalde tijd.

5.2 Met inwerkingtreding van deze overeenkomst is de P4 kostenovereenkomst 2008 ontbonden.

 

Artikel 6: Wijzigingen

6.1 Elke Partij kan de andere Partijen verzoeken om de uitvoeringsovereenkomst te wijzigen.

6.2 Iedere wijziging behoeft de schriftelijke instemming van alle Partijen.

 

Artikel 7: Geschillenbeslechting

7.1 In geval van geschillen, voortvloeiend uit deze uitvoeringsovereenkomst, treden partijen met

elkaar in overleg.

7.2 Wanneer dit niet tot resultaat leidt, zullen Partijen trachten de geschillen op te lossen met

behulp van mediation, conform het reglement van de Mediatorsfederatie Nederland te Rotterdam.

 

Artikel 8: Opzegging

8.1 Elke Partij kan deze overeenkomst schriftelijk opzeggen, met inachtneming van een

opzegtermijn van 1 jaar.

8.2 In geval van opzegging van een van de Partijen zullen de Partijen in overleg treden met als

uitgangspunt dat de desintegratiekosten worden verdeeld conform de verdeelsleutel als bedoeld

in artikel 3.

 

Artikel 9: Toepasselijk recht

Op deze uitvoeringsovereenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 10: Openbaarmaking

Deze uitvoeringsovereenkomst zal openbaar gemaakt worden.
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V. Ondertekening
 

Aldus overeengekomen en ondertekend in viervoud:

Provincie Noord-Holland

Commissaris van de Koning

A.Th.H. van Dijk

Provincie Zuid-Holland

Commissaris van de Koning

J. Smit

Provincie Utrecht

Commissaris van de Koning

J.H. Oosters

Provincie Flevoland

Commissaris van de Koning

L. Verbeek


