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DE  ONDERGETEKENDEN: 
 
 
Gemeente Kaag en Braassem, Gemeente Leiden, Gemeente Leiderdorp, Gemeente 
Oegstgeest, Gemeente Teylingen, Gemeente Voorschoten, Gemeente Zoeterwoude, 
vertegenwoordigd door hun clustervertegenwoordiger, de heer F.W. de Wit, wethouder 
Onderwijs, Sport en Milieu van de gemeente Leiden, hiertoe aangewezen op grond van 
artikel 171 van de Gemeentewet door de burgemeesters van Kaag en Braassem, Leiden, 
Leiderdorp, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude  
tezamen te noemen: Cluster Leidse Ommelanden  
 
EN  
 
Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland, vertegenwoordigd door de portefeuillehouder 
Natuur en Landschap, dhr. C. den Ouden, hiertoe op grond van artikel 21 lid 3 van de 
gemeenschappelijke regeling gemachtigd door zijn voorzitter, handelend ter uitvoering 
van het besluit van het Dagelijks Bestuur d.d. ***,  
hierna te noemen: Holland Rijnland 
 
Hierna gezamenlijk te noemen: “partijen” of elk afzonderlijk “(een) partij” 
 
In aanmerking nemende:  
 
 De overeenkomst Regionale investeringsstrategie Holland Rijnland vastgesteld in de 

openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van het samenwerkingsorgaan 
Holland Rijnland op 19 december 2007; 

 
 De Beheerverordening Regionaal Investeringsfonds Holland Rijnland vastgesteld in de 

openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van het samenwerkingsorgaan 
Holland Rijnland op 19 december 2007 en gewijzigd op 17 februari 2010; 

 
 Het Regionaal Groenprogramma 2010 – 2020 vastgesteld in de openbare vergadering 

van het Algemeen Bestuur van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland op 
17 februari 2010; 

 
 De Samenwerkingsovereenkomst Uitvoeringsprogramma Leidse Ommelanden 2014 – 

2020, vastgesteld 19 december 2014.  
 
 Het addendum Vrijetijdslandschappen Groene Hart West   
 

 
Komen als volgt overeen: 
 
Hoofdstuk 1: Definities 
 
Artikel 1.1 Algemene begrippen 

a. Cluster: twee of meer deelnemende gemeenten, die samen een Gebiedsprogramma 
opstellen en uitvoeren, zoals bedoeld in de uitvoeringsstrategie van het Regionaal 
Groenprogramma; 

b. Clustervertegenwoordiger: de vaandeldrager van een Gebiedsprogramma, die bij 
volmacht namens alle gemeenten in een Cluster deze uitvoeringsovereenkomst tekent 
en een voortrekkersrol binnen het Cluster speelt; 

c. Deelnemende gemeenten: de twaalf gemeenten die op 1 januari 2008 deelnemen aan 
de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland; 

d. Eindbeheerder: de natuurlijke of rechtspersoon, die na oplevering van een project het 
langjarige beheer en onderhoud van het project op zich neemt; 

e. Gebiedsprogramma: de visie en de doelstellingen van het Regionaal Groenprogramma 
toegespitst op een specifiek gebied, of rond een thema met in de projectbladen de 
uitgewerkte projecten, planning en kostenraming; 
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f. Addendum: aanvulling of vervolg op een Gebiedsprogramma, waarin projecten zijn 
opgenomen, die het cluster toevoegt aan de projectenlijst uit het Gebiedsprogramma; 

g. Maatregelen: de afzonderlijke (meestal fysieke) onderdelen van een project; 
h. Project: een onderdeel van een Gebiedsprogramma dat in een bestek aanbesteed en 

uitgevoerd wordt; 
i. Projectblad: de gegevens van een project in een Gebiedsprogramma weergegeven in 

de opmaak zoals weergegeven in bijlage 5 van het Regionaal Groenprogramma; 
j. Projecttrekker: de gemeente, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van een 

project; 
k. Regionaal Investeringsfonds Holland Rijnland (of afgekort RIF): het totaal aan 

financiële middelen dat de deelnemende gemeenten ingevolge de Beheersverordening 
RIF (17 februari 2010) tussen 2008 en 2022 storten en de daarbij te ontvangen rente 
dat de financiële bijdrage levert voor de vijf in de Overeenkomst Regionale 
Investeringsstrategie genoemde projecten. 

 
 
Hoofdstuk 2: Doel van de uitvoeringsovereenkomst en taakverdeling 
 
Artikel 2.1 Doel  
Partijen stellen zich met het aangaan van deze uitvoeringsovereenkomst ten doel vast te 
stellen welke projecten zij in de periode 2014 – 2018 zullen realiseren. Deze projecten maken 
deel uit van het door de gemeenten vastgestelde Gebiedsprogramma Uitvoeringsprogramma 
Leidse Ommelanden 2014 – 2020 en het Addendum Vrijetijdslandschappen Groene Hart West. 
De uitvoering vindt plaats overeenkomstig de in deze uitvoeringsovereenkomst vastgelegde 
afspraken over financiering, voorbereiding, uitvoering, eigendom, beheer en onderhoud door 
partijen. 
 
Om daadwerkelijk te bereiken dat de projecten uit het Gebiedsprogramma worden 
gerealiseerd hebben partijen in deze overeenkomst de volgende afspraken vastgelegd: 
 
Artikel 2.2 Algemene afspraken en taakverdeling 
Afspraken met betrekking tot de voorbereiding, de uitvoering en het beheer en onderhoud, die 
in principe gelden voor alle projecten, tenzij anders bepaald in hoofdstuk 3 van deze 
uitvoeringsovereenkomst. 
 
1. Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland: 

1. Wijst een contactpersoon aan, die de contacten over de uitvoering van deze 
uitvoeringsovereenkomst onderhoudt met de andere partijen.  
1.1. Kan ondersteuning bieden bij het verwerven van aanvullende financiering. 
1.2. Levert terugkoppeling op het programma van eisen, definitief ontwerp, 

(concept)bestek en raming, aanbesteding, oplevering en overige mijlpalen van 
de projecten. 

1.3. Stelt jaarlijks een voortgangsrapportage op voor alle Gebiedsprogramma’s. 
2. Is eindverantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen uit het Regionaal 

Groenprogramma. 
3. Is verantwoordelijk voor het doelmatig en effectief inzetten van de bijdragen uit het 

Regionaal Investeringsfonds. 
4. Stemt in met de Gebiedsprogramma’s en projectbladen van het cluster. 
5. Is medefinancier van de projecten en maatregelen in het Gebiedsprogramma. 
6. Beoordeelt aan de hand van de toetsingsmatrix of uitvoering van maatregelen binnen 

vier jaar kan plaatsvinden (zie bijlage 1). 
 

2. Clusters van gemeenten: 
1. Wijzen een contactpersoon aan, die de contacten met de andere partijen onderhoudt 

over de uitvoering van deze uitvoeringsovereenkomst. 
2. Zijn indiener van een gezamenlijk Gebiedsprogramma Leidse Ommelanden met de 

projecten. 
3. Wijzen uit hun midden een clustervertegenwoordiger aan, die zij 

machtigen/mandateren namens hen te handelen bij de ondertekening en uitvoering 
van deze uitvoeringsovereenkomst. 
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4. Voeren de regie tijdens de uitvoering van het Gebiedsprogramma. 
5. Wijzen per project uit het Gebiedsprogramma een projectverantwoordelijke gemeente 

aan, de zogenaamde projecttrekker. 
6. Dragen er zorg voor dat de respectievelijke projecttrekkers de diverse projecten uit 

het Gebiedsprogramma uitvoeren. 
7. Zijn verantwoordelijk voor informatievoorziening en terugkoppeling voortgang 

werkzaamheden aan Holland Rijnland. 
8. Zullen na oplevering van alle projecten uit hun Gebiedsprogramma schriftelijk aan de 

partijen verklaren de verplichtingen van deze uitvoeringsovereenkomst te hebben 
afgerond. 

9. Verzorgen de communicatie richting betrokkenen en bewoners. 
10. Dragen zorg voor financiering van derden, niet zijnde gemeenten, om aanleg van 

projecten mogelijk te maken. 
11. Zorgen dat het eigendom, beheer en onderhoud na oplevering van projecten geregeld 

is. 
 

3. Gemeente (niet zijnde de trekker van een project): 
1. Is vaststeller van het Gebiedsprogramma van het cluster, waartoe deze gemeente 

behoort. 
2. Zorgt voor de juiste machtiging/mandatering van de clustervertegenwoordiger. 
3. Zorgt voor de eigen financiële bijdrage zoals vastgelegd in het Gebiedsprogramma. 

 
4. Gemeente (zijnde de projecttrekker van een project): 

1. Is vaststeller van het Gebiedsprogramma van het cluster waartoe deze gemeente 
behoort. 

2. Zorgt voor de juiste machtiging/mandatering van de clustervertegenwoordiger. 
3. Zorgt voor de financiële bijdrage zoals vastgelegd in het Gebiedsprogramma. 
4. Is de uitvoerende partij van het project waarvan hij projecttrekker is. 
5. Zal de voorbereiding, aanleg en nazorg van het project waarvan hij projecttrekker is 

uitvoeren. 
6. Verzorgt de aanvragen van subsidies om aanleg van project mogelijk te maken. 
7. Draagt zorg voor het opstellen van een programma van eisen van het project waarvan 

hij projecttrekker is. In het programma van eisen zijn de resultaten ten aanzien van 
een project beschreven. Ook worden hierin de kwaliteitscriteria gedefinieerd. 

8. Is verantwoordelijk voor het correct doorlopen van voor de uitvoering van hun eigen 
projecten benodigde procedures voor vergunningen en ontheffingen (inclusief quick 
scan Flora & Faunawet en Habitatrichtlijn en provinciale Milieuverordening). 

9. Draagt zorg voor de verwerving van, of overeenkomst over de gronden, die nodig zijn 
voor de uitvoering van de projecten. 

10. Draagt verder, voor dat project, zorg voor de voorbereiding van het bestek, de 
aanbestedings- en gunningprocedures, (begeleiden van) de uitvoering, de 
planologische procedures, de aanvraag van de benodigde vergunningen en 
ontheffingen, het melden van eventueel meerwerk en de financiële consequenties bij 
Holland Rijnland en de clustervertegenwoordiger. De gemeente zal deze stukken ter 
afstemming voorleggen aan het cluster. 

11. Verzorgt de communicatie ten behoeve van dat project, waaronder verstaan kan 
worden: 
11.1. Plaatsing van een projectbord. Leveren, plaatsen, onderhouden en verwijderen 

is onderdeel van het bestek. 
11.2. De voorlichting aan omwonenden en betrokkenen door middel van bijvoorbeeld 

een persbericht bij de start en oplevering. 
11.3. Bij de communicatie wordt vermeld dat het project met medefinanciering van 

Holland Rijnland en andere medefinanciers of subsidiegevers wordt 
gerealiseerd. 

12. Draagt zorg voor een goede terugkoppeling met cluster en Holland Rijnland over de 
voorwaarden en de voortgang (inhoudelijk, financieel en planning) van de 
voorbereiding en uitvoering van het bestek door middel van (half)jaarlijkse 
rapportages aan Holland Rijnland. Hiervoor kunnen de rapportages, die ook voor 
subsidies zijn opgesteld, worden gebruikt. 

13. Is verantwoordelijk voor en eerste aanspreekpunt van ingenieursdienst, 
toezichthouder en aannemer tijdens voorbereiding en uitvoering van het bestek. 
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14. Draagt zorg voor een correcte financiële boekhouding en eindafrekening inclusief 
accountantsverklaring. 

15. Levert het werk op aan de eindbeheerder. 
 
 
Artikel 2.3 Clusterspecifieke afspraken 
In hoofdstuk 3 van deze uitvoeringsovereenkomst, staan de clusterspecifieke afspraken. Deze 
gelden alleen voor het genoemde cluster in aanvulling op, dan wel in sommige gevallen in 
afwijking van de algemene geldende afspraken en taakverdeling uit artikel 2.2 van deze 
overeenkomst. 
 
 
Hoofdstuk 3: Clusterspecifieke afspraken 

 
Artikel 3.1 Gebiedsprogramma Leidse Ommelanden  
 
1. Gebiedsprogramma   
Bijlage 4 van deze overeenkomst is het Uitvoeringsprogramma Leidse Ommelanden 2014-
2020 en het addendum Vrijetijdslandschappen Groene Hart West. Deze 
uitvoeringsovereenkomst betreft de onderstaande projecten uit het Gebiedsprogramma. Uit de 
toetsingsmatrix (bijlage 1) blijkt dat deze projecten uitvoeringsgereed zijn. 

 
1. Singelpark; Singelroute met knooppunten 

a. 1 knooppunt Arboreum groeninrichting en bebording 
b. Aaneengesloten verbinding van alle deelgebieden van het Singelpark met een 

uitstraling die herkenbaar en attractief. Fase 2 van Singelpark – Singelroute.  
c. Budgetraming inrichtingskosten: € 277.067 
d. Bijdrage Holland Rijnland RIF: € 69.267 

 
2. Singelpromenade; Marseingel en Rijnsburgersingel 

a. 1,1 km 
b. Herinrichting van de Maresingel en Rijnsburgersingel conform het profiel van de 

Singelpromenade met onder andere brede singelberm met wandelpad en 
continue groenstructuur lang het water 

c. Budgetraming inrichtingskosten: € 1.89.000 
d. Bijdrage Holland Rijnland RIF: € 300.000 

 
3. Singelpark; knooppunt Morspoort, incl. verbindingen 

a. Circa 0,2 ha 
b. Herinrichting Morspoortplein-Park de Put door middel van aanleg recreatieve 

verbindingen en informatievoorzieningen 
c. Budgetraming inrichtingskosten: € 740.00 
d. Bijdrage Holland Rijnland RIF: € 154.500  

 
4. Singelpark; knooppunt Energiepark 

a. 0,6 ha 
b. Toegankelijk maken en herinrichten voormalig gasfabriekterrein, verplaatsing 

parkeerplaatsen en aanleg groen en fiets- en wandelpaden, informatiepanelen 
routes en cultureel erfgoed. 

c. Budgetraming inrichtingskosten: € 1.090.000 
d. Bijdrage Holland Rijnland RIF: € 272.500 

 
5. Polder Achthoven 

a. 417 ha 
b. Toegankelijk maken van de Polder Achthoven voor recreatie, waaronder  

opwaarden fiets- en wandelpaden en Ruigekade en landschapsinrichting en -
objecten. 

c. Budgetraming inrichtingskosten: € 2.150.000 
d. Bijdrage Holland Rijnland RIF: € 377.00 
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6. Boeiend Bloeiend Bedrijventerrein Grote Polder 
a. 60 ha  
b. Recreatief beleefbaar maken van het bedrijventerrein Grote Polder door 

natuurlijke, ecologische inrichting en creatie van een ecoroute en verbeteren 
van de biodiversiteit  

c. Budgetraming inrichtingskosten: € 337.260 
d. Bijdrage Holland Rijnland RIF: € 84.315 

 
7. Groen-recreatieve inrichting Ghoybos 

a. Circa 20 ha 
b. Ontwikkeling van een groen-recreatief verblijfsgebied met verschillende natuur- 

en recreatiefunctie. 
c. Budgetraming inrichtingskosten: € 1.475.100 
d. Bijdrage Holland Rijnland RIF: € 331.000 

 
8. Herinrichting Klinkenbergerplas 

a. Circa 60 ha  
b. Herinrichting van de Klinkenbergerplas tot een toegankelijk groen-recreatief 

verblijfsgebied met meerdere recreatieve functies en recreatieve verbindingen  
c. Budgetraming inrichtingskosten: € 800.000 
d. Bijdrage Holland Rijnland RIF: € 168.750 

 
9. Toegankelijkheid Klaas Hennepoelpolder 

a. 1 aansluiting wandelpad inclusief onderdoorgang 
b. Verbeteren toegankelijk van de Klaas Hennepoelpolder door een aanpassing van 

de onderdoorgang onder de Padoxlaan/spoor en aanleg van een wandelpad 
binnen het bestaande wandelnetwerk. 

c. Budgetraming inrichtingskosten: € 50.000 
d. Bijdrage Holland Rijnland RIF: € 12.500 

 
10. Bijenerven en Bijentuinen 

a. Circa 8 ha  
b. Boerenland inrichten als bijenland: begroeid met beplanting die zowel voedsel 

als beschutting levert voor de lokaal voorkomende bijen. Samenhangend vormt 
het bijenland zogenoemde bijenlinten in het landelijk gebied.  

c. Budgetraming inrichtingskosten: € 300.000 
d. Bijdrage Holland Rijnland RIF: € 75.000 

 
11. Rondvaart Zoetermeer 

a. 1 aanlegsteiger 
b. Nieuwe aanlegsteiger bij 't Geertje verbetert de veiligheid en toegankelijk voor 

de activiteiten van Rondvaart Zoetermeer. De stichting organiseert diverse 
vaartochten door het open polderlandschap tussen Zoetermeer, Den Haag en 
Leiden.  

c. Budgetraming inrichtingskosten: € 12.000 
d. Bijdrage Holland Rijnland RIF: € 3.000 

 
12. Boer en Goed / Recreatief Transferium Zoeterwoude 

a. Natuurwandelpad, informatiepanelen en bewegwijzering fietsroutes 
b. Impulsen aan Recreatief Transferium door middel van de aanleg van een 

wandelpad en geocache, versterking van routes en bewegwijzering en realisatie 
van informatiepanelen en interactieve kaarten. 

c. Budgetraming inrichtingskosten: € 49.280 
d. Bijdrage Holland Rijnland RIF: € 12.320 

 
13. Kwaliteitsimpuls Boeren-Leidse Kaasmuseum Kagereiland 

a. 1 ha 
b. Kwaliteitsimpulsen om het Boeren-Leidsekaasmuseum Kagereiland uit te 

bouwen tot een regionale toeristische attractie. Dit door oa. herinrichting van 
het erf en extra passentenplaatsen waterrecreatie.  

c. Budgetraming inrichtingskosten: € 59.000 
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d. Bijdrage Holland Rijnland RIF: € 14.750 
 
14. Recreatieboerderij Buitenverwachting 

a. 32 ha 
b. Uitbouwen van een toeristische pleisterplaats met oa bruggetje, fruitbomen, 

bloemstroken en aanlegplaatsen waterrecreatie.  
c. Budgetraming inrichtingskosten: € 20.000 
d. Bijdrage Holland Rijnland RIF: € 5.000 

 
15. Groene Ontmoeting ‘t Geertje 

a. Rustplek, belevingsroute en aanlegsteiger  
b. Impuls aan stadsboerderij 't Geertje waarbij wordt ingezet op beleving, educatie 

en verdieping. Dit, door realisatie van een openbare rustplek bij de molen, 
belevingsroute voor kinderen en nieuwe aanlegsteiger. 

c. Budgetraming inrichtingskosten: € 29.000 
d. Bijdrage Holland Rijnland RIF: € 7.250 

 
16. Herinrichten station Voorschoten tot OV-Poort naar Duin, Horst en Weide  

a. 7.000 m2 
b. Onderdelen groen, recreatie en speelvoorziening bij P+R gebied station 

Voorschoten. 
c. Budgetraming inrichtingskosten: € 229.713 
d. Bijdrage Holland Rijnland RIF: € 40.087 

 
2. Reservering Regionaal Investeringsfonds Holland Rijnland: 
Voor de cofinanciering van de uitvoering van deze projecten uit het programma reserveert 
Holland Rijnland een totaalbedrag van maximaal € 1.919.281. 
 
3. Holland Rijnland kan een verrekenbaar voorschot verlenen op verzoek van de 
projecttrekker. 

 
4. Voor projecten met een begroting van minder dan € 125.000 hoeft de gemeente, die de 
projecttrekker is, in afwijking op artikel 2.2 onderdeel 4.14 bij de eindafrekening geen 
accountantsverklaring te verzorgen.  
 
 
Hoofdstuk 4: Financiële bepalingen 
 
Artikel 4.1 Looptijd en reservering budgetten 
De looptijd van deze uitvoeringsovereenkomst is 4 jaar, te rekenen vanaf de datum van 
ondertekening. Projecttrekkers moeten hun projecten binnen deze periode afronden. 
Gedurende deze periode blijven de budgetten zoals omschreven onder artikel 3.1 lid 1 en lid 2 
gereserveerd. Hierna vallen de budgetten terug naar het algemene budget binnen de 
voorziening RIF, tenzij er nadere afspraken zijn vastgelegd conform artikel 5.1 lid 5.  
 
Artikel 4.2 Indexering inrichtingskosten en financiering 
Er zal geen indexering van de inrichtingskosten worden toegepast. In bijlage 2 is een 
overzicht van de geraamde kosten en de financiering weergegeven. Holland Rijnland financiert 
25 procent van de inrichtingskosten. Holland Rijnland betaalt geen BTW aan projecten, die 
gemeenten uitvoeren. De bedragen bij gemeentelijke projecten zijn in deze 
uitvoeringsovereenkomst exclusief BTW. Holland Rijnland financiert 25 procent mee van 
eventueel meer- of bijwerk tot een maximum van 10 procent van de totale inrichtingskosten. 
Meer- en bijwerk valt niet onder de onvoorziene omstandigheden uit artikel 5.1 lid 2. 
 
Artikel 4.3 Bijdrage Holland Rijnland en betaling 
Met het tekenen van deze Uitvoeringsovereenkomst gaat Holland Rijnland de juridische 
verplichting voor haar bijdrage uit het RIF aan. Tenzij anders bepaald in hoofdstuk 3 van deze 
uitvoeringovereenkomst, zal Holland Rijnland niet voorfinancieren en geen voorschotten 
geven. Holland Rijnland wacht het betalingsverzoek van Betalingsorgaan POP2 af. In bijlage 3 
is de uitgave van kasmiddelen aangegeven in de tijd. 
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Artikel 4.4 Verantwoordelijkheid overige kosten 
De projecttrekker neemt de verantwoordelijkheid voor de in het kader van de voorbereiding 
en uitvoering van een project te maken kosten. Kosten waarover in deze 
uitvoeringsovereenkomst geen afspraken zijn gemaakt, zijn geheel voor rekening van de 
projecttrekker. De kosten die gemoeid zijn met het voeren van planologische en/of 
onteigeningsprocedures komen voor rekening van de partij, die voor het voeren van deze 
procedures en de daaruit voortkomende besluitvorming ingevolge wettelijke voorschriften 
verantwoordelijk is. 
 
 
Hoofdstuk 5: Ontbindende voorwaarden, wijzigingen, geschillen en 
aansprakelijkheid 
 
Artikel 5.1 Ontbinding en wijziging 
1. Ernstige tekortkomingen in de nakoming aan de zijde van één van de partijen geeft de 

andere partijen het recht bij aangetekend schrijven de overeenkomst geheel of 
gedeeltelijk te ontbinden. Ontbinding kan pas plaatsvinden nadat de tekortschietende 
partij een redelijke termijn is gegund teneinde alsnog zijn verplichtingen na te komen. 

2. Indien de omstandigheden waaronder de uitvoeringsovereenkomst is gesloten zich 
zodanig wijzigen, dat in redelijkheid niet meer van één of meerdere partijen kan worden 
gevergd dat de uitvoeringsovereenkomst ongewijzigd in stand blijft, treden partijen met 
elkaar in overleg om nadere afspraken te maken. 

3. Partijen zullen deze overeenkomst ook per aangetekend schrijven geheel of gedeeltelijk 
ontbinden of wijzigen indien betrokken partijen geen financiële dekking kunnen vinden 
voor de geraamde kosten of zich andere onvoorziene omstandigheden voordoen. 

4. Indien zich de in het derde lid bedoelde onvoorziene omstandigheden voordoen 
verplichten partijen zich op constructieve wijze met elkaar te overleggen en al het 
mogelijke te doen om de overeenkomst uit te voeren of hierover nadere afspraken met 
elkaar te maken; 

5. Indien het in het tweede en vierde lid bedoelde overleg tot overeenstemming leidt, zullen 
de bij dat overleg overeengekomen wijzigingen worden vastgelegd in een nader te sluiten 
overeenkomst. Deze afspraken kunnen ook invloed hebben op de looptijd en 
budgetreservering uit artikel 4.1. 

 
Artikel 5.2 Geschillenregeling en toepasselijk recht 
1. Ieder geschil tussen partijen dat ontstaat in de uitvoering van deze overeenkomst zal, 

tenzij anders nader tussen partijen wordt overeengekomen, bij uitsluiting worden 
voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter; 

2. Op deze Uitvoeringsovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing. 
 

Artikel 5.3 Aansprakelijkheid  
Het cluster vrijwaart Holland Rijnland van alle aansprakelijkheid voortvloeiende uit de 
uitvoering van de projecten en maatregelen. Partijen hebben zich adequaat verzekerd en 
zullen zich naar behoren verzekerd houden voor in ieder geval wettelijke aansprakelijkheid en 
beroepsaansprakelijkheid. De projecttrekker draagt zorg dat door haar of door de aannemer 
een CAR-verzekering met de gebruikelijke voorwaarden zal worden afgesloten. 
 

 
Hoofdstuk 6: Bijlagen 
 
De volgende bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van deze overeenkomst: 
1. Toetsingsmatrix; 
2. Kostenraming en financiering; 
3. Verwachte uitgave van kasmiddelen; 
4. Uitvoeringsprogramma Leidse Ommelanden 2014-2020 met addendum 
Vrijetijdslandschappen Groene Hart West, inclusief projectbladen. 
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Aldus overeengekomen en in achtvoud getekend. 
 
 
Ondertekening partij 1, Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland,  
vertegenwoordigd door de portefeuillehouder Natuur en Landschap: 
   
 
        datum:    
    
 
de heer C. den Ouden     plaats: 
 
 

 
Ondertekening Partij 2, Cluster Leidse Ommelanden :  
vertegenwoordigd door de wethouder Onderwijs, Sport en Milieu van de gemeente Leiden:  
 
 
        datum: 
 
 
Clustervertegenwoordiger de heer F.W. de Wit  plaats: 
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