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DE  ONDERGETEKENDEN: 
 
 
Gemeente Kaag en Braassem, Gemeente Katwijk, Gemeente Leiden, Gemeente Leiderdorp, 
Gemeente Oegstgeest, Gemeente Teylingen, 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, Katwijk, Leiden, Oegstgeest, en Teylingen, 
tezamen te noemen: Cluster Veenweide en Plassen 
 
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. 8 januari 2015,  
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 Uitvoeringsovereenkomst 2012-2016 Regionaal Groenprogramma getekend in mei-

juli 2012; 
 
Komen als volgt overeen: 
 
Hoofdstuk 1: Wijzigingen 
 
Artikel 1.1 Basis van de wijziging 

a. De basis van de wijziging is gelegen in Artikel 5.1 Ontbinding en wijziging van de 
Uitvoeringsovereenkomst 2012-2016. 

b. Lid 2 bepaalt dat 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, partijen met elkaar in overleg treden om nadere afspraken te maken. 

c. Lid 5 bepaalt dat indien het in het tweede lid bedoelde overleg tot overeenstemming 
leidt, 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. 

d. Deze overeenkomst is de overeenkomst bedoelt in artikel 5.1, lid 5 van de 
Uitvoeringsovereenkomst 2012-2016 Regionaal Groenprogramma. 

 
Artikel 1.2 Wijziging 

a. De wijziging betreft alleen Artikel 3.3 Cluster Veenweide en Plassen, lid 1 
Gebiedsprogramma Veenweide en Plassen, onderdeel 20 Boardwalk. 
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b. Het onderdeel Boardwalk wordt: 
20. Kwaliteitsslag inrichting kuststrook Katwijk 

a. 20 ha ingericht duingebied 
b. 1500 m2 boardwalk, 5000 m2 kleischelp-paden, 16 duinovergangen naar 

het strand waarvan 6 toegankelijk voor mindervaliden, glooiende duinen 
en beplanting, uitkijkpunten 

c. Budgetraming inrichtingskosten: € 1.400.000 
d. Bijdrage Holland Rijnland: € 350.000 

c. Deze wijzigingen worden ook opgenomen op bijlage 2. financiering en bijlage 3. 
Kasritme 

d. Het Projectblad Extra ambitie ruimtelijke inrichting Kustversterking Katwijk vervangt 
de bijlage 4.c.20 van de Uitvoeringsovereenkomst 2012-2016. 

 
Artikel 1.3 Overige bepalingen 
De overige hoofdstukken en bijlagen van de Uitvoeringsovereenkomst Regionaal 
Groenprogramma 2012-2016 blijven onverkort van kracht. 
 
Hoofdstuk 2: Bijlagen 
 
De volgende bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van deze overeenkomst: 
1. Projectblad Extra ambitie ruimtelijke inrichting Kustversterking Katwijk. 
2. Kostenraming en financiering. 
3. Verwachte uitgave van kasmiddelen. 
 
 
 
 
Aldus overeengekomen en in 6-voud getekend te Leiden op ** januari 2015. 
 
 
Ondertekening partij 1, Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland,  
vertegenwoordigd door de portefeuillehouder Natuur en Landschap: 
 
   
 
       datum:     
   
de heer C den Ouden     plaats: 
 
 
 
Ondertekening Partij 4, Cluster Veenweide en Plassen:  
vertegenwoordigd door de wethouder Onderwijs, Sport en Milieu van de gemeente Leiden 
 
 
       datum: 
 
Clustervertegenwoordiger de heer F.J. de Wit plaats: 
 


