
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 

 

Uitvoeringsovereenkomst Regionaal Groenprogramma 2018-2022,
cluster Duin- en Bollenstreek versie 16 oktober 2018 

DE ONDERGETEKENDEN: 
Gemeente Hillegom, Gemeente Katwijk, Gemeente Lisse, Gemeente Noordwijk, Gemeente 
Noordwijkerhout en Gemeente Teylingen  

vertegenwoordigd door hun clustervertegenwoordiger, de heer M.G. Bilars, wethouder duurzaamheid 
en groenbeleid van de gemeente Noordwijkerhout, hiertoe gemachtigd volgens artikel 4.4 van de 
Samenwerkingsovereenkomst inzake Gebiedsprogramma Duin- en Bollenstreek 2016-2020 
B(l)oeiende Bollenstreek, welke de gemeenten op 4 mei 2017 zijn aangegaan 
tezamen te noemen: Cluster Duin- en Bollenstreek 

EN 

Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland, vertegenwoordigd door de portefeuillehouder 
Natuur en Landschap, dhr. N. Mol, 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. 1 november  2018, 
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 23 september 2013; 

-	 Het Regionaal Groenprogramma 2010 – 2020 vastgesteld in de openbare vergadering van het 
Algemeen Bestuur van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland op 17 februari 2010; 

-	 Het Gebiedsprogramma Duin- en Bollenstreek 2016-2020 B(l)oeiende Bollenstreek; 
-	 De Samenwerkingsovereenkomst inzake Gebiedsprogramma 2016-2020 B(l)oeiende 


Bollenstreek, getekend op 4 mei 2017. 


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

d. 	 Gebiedsprogramma: de visie en de doelstellingen van het Regionaal Groenprogramma 
toegespitst op een specifiek gebied, of rond een thema met projecten, planning en 
kostenraming;. 

e. 	 Maatregelen: de afzonderlijke (meestal fysieke) onderdelen van een project 
f. 	 Project: een voorstel voor maatregelen, dat in een projectblad beschreven en uitgevoerd wordt; 
h. 	 Projectblad: de gegevens van een project in een Gebiedsprogramma weergegeven in 

de opmaak zoals weergegeven in bijlage 5 van het Regionaal Groenprogramma 
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i. Projecttrekker: de gemeente, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van een project; 
j. Regionaal Investeringsfonds Holland Rijnland (of afgekort RIF): het totaal aan 

financiële middelen dat de deelnemende gemeenten ingevolge de Beheersverordening 
RIF (23 september 2013) tussen 2008 en 2024 storten en de daarbij te ontvangen rente 
dat de financiële bijdrage levert voor de vijf in de Overeenkomst Regionale 
Investeringsstrategie genoemde Regionale 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 2018 – 2022 zullen realiseren. 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 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 van alle 
projecten. 
1. Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland: 

1. 	 Wijst een contactpersoon aan, die de contacten over de uitvoering van deze 

uitvoeringsovereenkomst onderhoudt met de andere partijen.
 

a. 	 Kan ondersteuning bieden bij het verwerven van aanvullende financiering. 
b. 	 Kan terugkoppeling leveren op het programma van eisen, definitief ontwerp, 

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

c. 	 Monitort de voortgang van de projecten  
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 het Gebiedsprogramma Duin- en Bollenstreek en projectbladen, die niet onder 

het Uitvoeringsprogramma Duin- en Bollenstreek vallen.  
5. 	 Is medefinancier van de in de Uitvoeringsovereenkomst Holland Rijnland- Duin-en 


Bollenstreek opgenomen projecten.
 
6. 	 Beoordeelt aan de hand van de projectbladen of uitvoering van maatregelen binnen vier jaar 

kan plaatsvinden. 

2. Cluster van gemeenten: 
1. 	 Wijst een contactpersoon aan, die de contacten met de andere partijen onderhoudt over de 

uitvoering van deze uitvoeringsovereenkomst. 
2. 	 Is indiener van een gezamenlijke aanvraag voor uitvoeringsprojecten, die vallen onder het 

Gebiedsprogramma B(l)oeiende Bollenstreek en verwante projecten uit het provinciale 
Erfgoedlijnen beleid. 

3. 	 Wijst uit hun midden een clustervertegenwoordiger aan, die zij machtigen/mandateren 
namens hen te handelen bij de ondertekening en uitvoering van deze 
Uitvoeringsovereenkomst Regionaal Groenprogramma, cluster Duin-en Bollenstreek 2018
2022 versie 16 oktober 2018. 

4. 	 Voert de regie tijdens de uitvoering van het Gebiedsprogramma. 
5. 	 Wijst per project een projectverantwoordelijke gemeente aan, de zogenaamde projecttrekker. 
6. 	 Draagt er zorg voor dat de respectievelijke projecttrekkers de diverse projecten uitvoeren dan 

wel laten uitvoeren. 
7. 	 Is verantwoordelijk voor informatievoorziening en terugkoppeling voortgang werkzaamheden 

aan Holland Rijnland. 
8. 	 Zal na oplevering van alle projecten uit deze uitvoeringsovereenkomst schriftelijk aan de 

partijen verklaren de verplichtingen van deze uitvoeringsovereenkomst te hebben afgerond. 
9. 	 Verzorgt de communicatie richting betrokkenen en bewoners. 
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10. Draagt zorg voor financiering van derden, niet zijnde gemeenten, om aanleg van projecten 
mogelijk te maken. 

11. Zorgt dat het eigendom, beheer en onderhoud na oplevering van projecten geregeld is. 

3. Gemeente (zijnde de projecttrekker van een project): 
1. 	 Is deelnemer aan de SOK en uitvoerder van in de Uitvoeringsovereenkomst opgenomen 

projecten. 
2. 	 Zorgt voor de financiële bijdrage zoals vastgelegd in het projectblad. 
3. 	 Is de uitvoerende partij van het project waarvan hij projecttrekker is of verantwoordelijk voor 

het toezicht op de uitvoerende partij indien dit een maatschappelijke organisatie is.  
3.1 Indien een maatschappelijke organisatie het project uitvoert, is de gemeente (en niet 
Holland Rijnland of het cluster) haar eerste aanspreekpunt. 

4. 	 Zal de voorbereiding, aanleg en nazorg van het project waarvan hij projecttrekker is uitvoeren 
of hierop toezien. 

5. 	 Verzorgt, indien nodig de aanvragen van aanvullende subsidies om de realisatie van een 
project mogelijk te maken of hierop toezien. 

6. 	 Draagt zorg voor het (laten) 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. 

7. 	 Is verantwoordelijk voor of ondersteunt het correct doorlopen van, voor de uitvoering van hun 
eigen projecten benodigde, procedures voor vergunningen en ontheffingen (inclusief    
quickscan Flora & Faunawet en Habitatrichtlijn en provinciale Milieuverordening). 

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

9. 	 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 
of ondersteunt hierin. 

10. Verzorgt de communicatie of laat dit verzorgen ten behoeve van dat project, waaronder 
verstaan kan worden: 
11.1. Plaatsing van een projectbord tijdens en informatiebord na afloop van de uitvoering. 
Leveren, plaatsen, onderhouden en verwijderen van het projectbord en leveren en plaatsen 
van het informatiebord zijn onderdeel van het bestek. 
11.2. De voorlichting aan omwonenden en betrokkenen door middel van een persbericht bij de  
start en oplevering. 
11.3. Periodieke nieuwsbrieven vallen niet onder de financierbare communicatie. 
11.4. Bij de communicatie wordt vermeld dat het project met medefinanciering van Holland 
Rijnland en andere medefinanciers of subsidiegevers wordt gerealiseerd. 

11. 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 project door middel van rapportages aan Holland Rijnland. Hiervoor kunnen 
de rapportages, die ook voor de Duin- en Bollenstreek en provincie Zuid-Holland zijn 
opgesteld, worden gebruikt. 

12. Is verantwoordelijk voor en eerste aanspreekpunt van ingenieursdienst, dan wel 

toezichthouder en aannemer tijdens voorbereiding en uitvoering van het project. 


13. Draagt zorg voor een correcte financiële boekhouding en eindafrekening  	afhankelijk van de 
hoogte van de begroting zoals in artikel 3.4 is aangegeven.  

14. 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, de algemene geldende afspraken en 
taakverdeling uit artikel 2.2 van deze overeenkomst. 
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Hoofdstuk 3: Clusterspecifieke afspraken 
Artikel 3.1 Gebiedsprogramma Duin- en Bollenstreek 
Het Gebiedsprogramma B(l)oeiende Bollenstreek 2016-2020 is reeds bekend bij partijen en niet 
nogmaals bij deze uitvoeringsovereenkomst gevoegd worden. Deze uitvoeringsovereenkomst betreft 
de onderstaande projecten uit het Gebiedsprogramma Uit de projectbladen blijkt dat deze projecten 
uitvoeringsgereed zijn. 

1. Parel Landgoed en Streekmuseum Veldzicht – Erf en belevingsroute 
a. 	 Inhoud: belevingswandelroute vanaf Museum Veldzicht door het Vinkenveld naar de duinen, 

terug via Willem van de Bergh Stichting of doorlopen naar boulevard. Poort, kruidentuin en 
(pluk)tuin Veldzicht, belevingstuin Willem  v.d. Bergh stichting. 

b. 	 Begroting: € 150.000 
c. Bijdrage RIF: € 37.500 

De overige dekking komt van de provinciale subsidieregeling Gebiedsprogramma’s Groen (de 
zogenaamde programmasubsidie Gebiedsprogramma’s), de gemeente Noordwijk en de eigen 
bijdrage van de Stichting Veldzicht/Geestgrond. 

2. Rust en Fit plek Oude Trimbaan 
a. 	Inhoud: locatie in de duinen natuurlijke inrichting met fitness toestellen en hang/rustplekken 
b. Begroting: € 80.000 
c. Bijdrage RIF: € 18.450 

De overige dekking komt van de provinciale subsidieregeling Gebiedsprogramma’s Groen en de 
gemeente Noordwijk. 

3. Natuurspeeltuin en educatiepunt Nationaal Park Hollandse Duinen 
a. 	Inhoud: Bij strandovergang Langeslag komt een uitleef plek voor kinderen, waardoor het 

naastgelegen Natura2000 gebied wordt ontlast. Het educatiepunt geeft informatie over het 
natuurgebied, de duinen als zeewering, de Atlantikwall en Nationaal Park Hollandse Duinen. 
Begroting: € 190.000 

b. Bijdrage RIF: € 47.500 
De overige dekking komt van de provinciale Subsidieregeling gebiedsprogramma’s groen (Sgg), de 
gemeente Noordwijk en de eigen bijdrage van de Stichting Speelzandt. 

4. Parel Merovech park 
a. 	Inhoud: Op het Merovingisch grafveld, dat in de ondergrond aanwezig is, komt een 

parkgebied dat goed is aangesloten op fiets- en wandelnetwerken en ecologische structuren 
waardoor het verankerd is in de groenstructuur van Rijnsburg en de streek. Inrichting ten bate 
van de cultuurhistorische aspecten en biodiversiteit  (vleermuizen, bij vriendelijke beplanting 
en natte natuur). 

b. Begroting: € 824.100 
c. Bijdrage RIF: € 201.025 

De overige dekking komt van de provinciale Subsidieregeling gebiedsprogramma’s groen en de 
gemeente Katwijk. 

5. Park Rusthoff – fase 1 opwaarderen entree noordzijde en fase 2 opwaarderen hoofdentree 
a. 	 Inhoud: Opwaarderen entree zijde Kerklaan is fase 1 - aanleg kleine boomgaard met oude 

fruitrassen, een nieuwe fietsenstalling en heesterbeplanting, restauratie pilasters. Fase 2 - 
aanplant van 10 monumentale lindes, terugbrengen symmetrie aanpassen straatwerk van de 
rode loper, uitbreiding aanplant rododendrons. 

b. 	 Begroting: € 33.400 fase 1 en € 82.100 fase 2 
c. Bijdrage RIF: € 8.350 fase 1 en € 20.525 fase 2 

De overige dekking komt van de provinciale subsidieregeling Erfgoedlijnen Landgoederenzone  en de 
eigen bijdrage van de Stichting Vrienden van Park Rusthoff. 

6. Tuinmuur Calorama 
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a. 	Inhoud: De restauratie historische tuinmuur als onderdeel uit van een groter en omvattender 
renovatie van de gehele tuin- en parkaanleg. Tuinmuren zijn een karakteristiek onderdeel van 
veel landgoedparken. 

b. Begroting: € 48.400 
c. Bijdrage RIF: € 12.100 

De overige dekking komt van de provinciale subsidieregeling Erfgoedlijnen Landgoederenzone en de 
Stichting Calorama-Everwijn-Taets van Amerongen. 

7. Bloemrijke bermen Hillegom – Prinses Irenelaan 
a. 	Inhoud: Aanplant van bermtype 3 (verwilderingsbollen onder bomen) in een strook langs de 

Prinses Irenelaan gesitueerd in het Van Nispenpark (voormalig landgoed Treslong). 
b. Begroting: € 36.250 
c. Bijdrage RIF: € 9.065 

De overige dekking komt van de provinciale Subsidieregeling gebiedsprogramma’s groen en de 
gemeente Hillegom. 

8. Bloemrijke bermen Hillegom – Rotonde Weerlaan-Voltlaan 
a. 	Inhoud: Aanplant van bermtype 7 en 8 (vaste planten en gazon met bollen) bij en in een 

rotonde in de rondweg van Hillegom. 
b. Begroting: € 45.720 
c. Bijdrage RIF: € 11.430 

De overige dekking komt van de provinciale Subsidieregeling gebiedsprogramma’s groen en de eigen 
bijdrage van de Gebroeders van der Geest, die deze rotonde hebben geadopteerd. 

9. Bloemrijke bermen Noordwijk 2017 
a. 	Inhoud: Aanplant van bermtypen 7 en 8 (vaste planten en gazon met bollen) in de bermen op 

vier locaties binnen de gemeente Noordwijk. 
b. Begroting: € 38.300 
c. Bijdrage RIF: € 9.575 

De overige dekking komt van de provinciale Subsidieregeling gebiedsprogramma’s groen en de 
gemeente Noordwijk. 

10. Bloeiende bermen – Opwaarderen de Vliet 
a. 	Inhoud: Aanplant van bloeiende heesters en bollen in gazon op de oever van de Vliet langs 

het tracé van het wandelroutenetwerk. 
b. Begroting: € 85.000 
c. Bijdrage RIF: € 21.250 

De overige dekking komt van de gemeente Katwijk. 

11. Herinrichting Landgoedpark Calorama 
a. 	Inhoud: restauratie vijver en aanleg natuurvriendelijke oevers, herinrichting historische haag 

en lanenstructuur, versterken zichtlijnen op het landgoed en herinrichting rosarium en 
voormalige moestuin.  

b. Begroting: € 235.000 
c. Bijdrage RIF: € 58.750 

De overige dekking komt van de provinciale Subsidieregeling gebiedsprogramma’s groen, de 
gemeente Noordwijk en de eigen bijdrage van de Stichting Calorama-Everwijn-Taets van Amerongen, 
Het project tuinmuur Calorama is een zelfstandig project met een andere verantwoordinglijn. 

12. Landgoed Leeuwenhorst toegankelijk fase 2 
a. 	Inhoud: Tijdens deze tweede fase zullen de overgebleven onderdelen van het Masterplan 

Nieuw Leeuwenhorst Herstel Landgoedallure (2014) ten uitvoer komen. Dit betreft de entree 
inclusief parkeervoorzieningen, een reconstructie van de Gooweg om de entree en oversteek 
te integreren in het landgoed, herinrichting lanenstructuur en aanleg brug Spiegelvijver, 
vogelkijkscherm met informatiepaneel, inrichting recreatieve sport en spel voorzieningen aan 
de oostzijde van de Gooweg. 

b. Begroting: € 933.500 

Versie 16 oktober 2018 



 

 

 

 
 
 

 
  

 
 

  

 
  

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

  

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

c. 	Bijdrage RIF: € 233.375 

De overige dekking komt van de provinciale Subsidieregeling gebiedsprogramma’s groen, de 
provinciale subsidie Erfgoedlijnen, de gemeente Noordwijkerhout en de eigen bijdrage van de 
Stichting Zuid-Hollands Landschap. 

13. Bloemrijke bermen Hillegom - Sixlaan 
a. 	Inhoud: Sixlaan ligt nabij Van Nispenpark (onderdeel Parel Hof van Hillegom) aan de 

regionale ontsluitingsweg N208. Het betreft een groot oppervlakte door vlakgroen en bermen. 
De aanleg sluit aan op de bloemrijke bermen langs de N208 in Hillegom-Noord, die Hillegom 
met eigen middelen aanlegt. 

b. Begroting: € 296.000 
c. Bijdrage RIF: € 74.000 

De overige dekking komt van de provinciale Subsidieregeling gebiedsprogramma’s groen en de 
gemeente Hillegom. 

14. Fietspad Dorpsweide Katwijk – ontbrekende schakel 
a. 	Inhoud: Dit betreft de aanleg van een ontbrekende schakel inclusief 2 bruggen in het fietspad, 

waarmee het fietsknooppuntennetwerk een veel mooiere route krijgt langs de zuidoever van 
de Rijn in plaats van het huidige traject langs de Talmaweg. Het park Dorpsweide wordt met 
deze aanleg beter zichtbaar en bereikbaar voor fietsers en wandelaars. Het fietspad heeft 
aansluiting op een nieuwe ontsluitingsbrug over de Rijn.  

b. Begroting: € 400.000 
c. Bijdrage RIF: € 100.000 

De overige dekking komt van de provinciale Subsidieregeling gebiedsprogramma’s groen en de 
gemeente Katwijk. 

15. Bloemrijke bermen Katwijk 
a. 	Inhoud: betreft nog nader te bepalen bermen langs doorgaande wegen binnen de bebouwde 

kom. Katwijk voert deze beplanting uit in het kader van het gemeentelijke beleid om de 
openbare ruimte natuurvriendelijker in te richten. 

b. Begroting: € 50.000 
c. Bijdrage RIF: € 12.500 

De overige dekking komt van de gemeente Katwijk. 

16. Parel Trekvaart – bredere bekendheid trekvaart en belevingstops 
a. 	Inhoud: Realisatie van (4) aanlandplekken en (10)  informatievoorziening in de provincie Zuid-

Holland. Ook de provincie Noord-Holland sluit met twee aanlegsteigers en tien 
informatievoorzieningen aan bij dit project. Dit moet leiden tot en betere bekendheid van de 
trekvaart alsmede van de cultuurhistorische elementen die vroeger en/of nu nog aan de 
trekvaart hebben gelegen/liggen. 

b. Begroting: € 126.000 
c. Bijdrage RIF: € 27.500 

De overige dekking komt van de provinciale subsidieregeling Erfgoedlijnen Trekvaart, de gemeente 
Leiden en de gezamenlijke bijdragen van de gemeenten in de Duin- en Bollenstreek. 

17. Verbindingen en routenetwerken – actualisatie netwerken 
a. 	Inhoud: Het betreft de actualisatie van de netwerken voor fietsen en wandelen met het 

opnemen van nieuwe aanvullingen en ontbrekende schakels, extra routes en quick wins. 
b. Begroting: € 51.000 
c. Bijdrage RIF: € 11.500 

De overige dekking komt van de provinciale subsidieregeling Gebiedsprogramma’s Groen en de 
gezamenlijke gemeenten in de Duin- en Bollenstreek. 

Artikel 3.2. Reservering Regionaal Investeringsfonds Holland Rijnland:
 
Voor de cofinanciering van de uitvoering van deze projecten uit het programma reserveert 

Holland Rijnland een totaalbedrag van maximaal € 914.395.
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Artikel 3.3 Voorschot
 
Holland Rijnland kan een verrekenbaar voorschot verlenen tot een maximum van 80% van de begrote 

projectkosten op verzoek van de projecttrekker.
 

Artikel 3.4  Eindafrekening
 
Voor de verantwoording van projecten geldt:  

-	 voor projecten met een begroting van  minder dan € 25.000: alleen verantwoording op uitvoering 

en resultaat 
-	 voor projecten met een begroting van € 25.000 tot € 250.000: financiële verantwoording op basis 

van facturen en verantwoording op resultaat. 
-	 voor projecten met een begroting hoger dan € 250.000: een financiële verantwoording met 


accountantsverklaring en verantwoording op resultaat. 


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 en 3.2 
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. 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.  

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. 
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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, worden 

voorgelegd aan een door partijen geformeerde geschillencommissie.  
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.  

Hoofdstuk 6 bijlagen: 
De volgende bijlagen maken onderdeel uit van deze Uitvoeringsovereenkomst  

1.	 Projectbladen 
2. Kostenraming en financiering 

Projectblad 1. Parel Landgoed en Streekmuseum Veldzicht – Erf en belevingsroute 
Projectblad 2. Rust en Fit plek Oude Trimbaan 
Projectblad 3. Natuurspeeltuin en educatiepunt Nationaal Park Hollandse Duinen 
Projectblad 4. Parel Merovech park 
Projectblad 5. Erfgoedlijn - Park Rusthoff – fase 1 opwaarderen entree noordzijde en fase 2 

 opwaarderen hoofdentree. 
Projectblad 6. Erfgoedlijn Tuinmuur Calorama 
Projectblad 7.  Bloemrijke bermen Hillegom – Prinses Irenelaan 
Projectblad 8.  Bloemrijke bermen Hillegom – Rotonde Weerlaan-Voltstraat 
Projectblad 9.  Bloemrijke bermen – Noordwijk 2017 
Projectblad 10.Bloemrijke bermen – Opwaarderen de Vliet 
Projectblad 11.Herinrichting Landgoedpark Calorama 
Projectblad 12. Parel Landgoed Leeuwenhorst toegankelijk fase 2 
Projectblad 13. Bloemrijke bermen Hillegom - Sixlaan 
Projectblad 14. Fietspad Dorpsweide Katwijk – ontbrekende schakel 
Projectblad 15. Bloemrijke bermen Katwijk 
Projectblad 16. Parel Trekvaart – bredere bekendheid trekvaart en belevingstops 
Projectblad 17. Verbindingen en routenetwerken – actualisatie netwerken 
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Aldus overeengekomen en in 8-voud getekend op …….2018 

Ondertekening partij 1, Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland, 
vertegenwoordigd door de portefeuillehouder Natuur en Landschap: 

datum: ………..2018 

de heer N. Mol plaats: 

Ondertekening Partij 2, Cluster Duin-en Bollenstreek 
vertegenwoordigd door de clustervertegenwoordiger, wethouder duurzaamheid en groenbeleid van de 
gemeente Noordwijkerhout 

datum: ……..2018 

de heer M.G. Bilars plaats: 
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