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Partijen,
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, handelend als bestuursorgaan en als vertegenwoordiger van de
Provincie Zuid-Holland, hierna te noemen 'de Provincie', te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door J.F. Weber
gedeputeerde natuur en recreatie en landbouw, handelende ter uitvoering van het besluit van Gedeputeerde
Staten van Zuid-Holland van 25 oktober 2016.
en
Burgemeester en wethouders van Bodegraven-Reeuwijk, vertegenwoordigd door wethouder J.L. van den Heuvel,
daartoe gemachtigd ingevolge hun besluit van 20 september 2016;
Burgemeester en wethouders van Waddinxveen, vertegenwoordigd door wethouder C. de Jong, daartoe

gemachtigd ingevolge hun besluit van 5 september 2016

;

Burgemeester en wethouders van Gouda, vertegenwoordigd door wethouder H. Niezen, daartoe gemachtigd
ingevolge hun besluit van 8 november 2016;

hierna te noemen: de gemeenten,
en
Dijkgraaf en hoogheemraden van Rijnland, vertegenwoordigd door Hoogheemraad J.J.J. Langeslag, daartoe

gemachtigd ingevolge hun besluit van 11 oktober 2016;
Dijkgraaf en hoogheemraden van Stichtse Rijnlanden, vertegenwoordigd door Hoogheemraad B. de Jong,
daartoe gemachtigd ingevolge hun besluit van 22 november 2016;
hierna te noemen: de hoogheemraadschappen
Handelend in hun hoedanigheid van bestuursorgaan,

Overwegingen
Ovenvegende dat:

-

De gemeenten en hoogheemraadschappen het regioadvies herijking natuurontwikkeling Gouwe Wiericke-de
Venen hebben opgesteld en op 26 augustus 2013 hebben aangeboden aan Gedeputeerde Staten van ZuidHolland;

-

Provinciale Staten van Zuid-Holland, gelezen het regioadvies herijking natuurontwikkeling Gouwe Wierickede Venen, bij besluit van 29 januari 2014 de Uitvoeringsstrategie EHS hebben vastgesteld, waarin de
programmering van de uitvoering is vastgelegd, inclusief de hoofdlijnen van het financieel kader;
Provinciale Staten van Zuid-Holland voor de financiële bijdrage van de provincie voor de periode van 2017

tot en met 2021 îormed nog goedkeuring moeten geven;
Provinciale Staten van Zuid-Holland bij besluit van 26 februari 2O14 de Nota Beheer EHS hebben
vastgesteld, waarin de voonryaarden voor beheer van gronden in de EHS zijn vastgelegd;
Provinciale Staten van Zuid-Holland bij besluit van 9 juli 2014 de Visie Ruimte en Mobiliteit en de
Verordeníng Ruimte hebben vastgesteld, waarin de begrenzing van de Ecologische Hoofdstructuur in Gouwe

Wiericke is vastgelegd en voor de begrenzing van het gebied Bodegraven Noord is bepaald dat deze
begrenzing voorlopig is en dat Gedeputeerde Staten de definitieve begrenzing binnen dit gebied vaststellen;
Provinciale Staten van Zuid-Holland bij besluit van 30 januari 2013 de Beleidsvisie Groen hebben
vastgesteld, waarin het beleid rond de Ecologische hoofdstructuur, landbouw en recreatie is bepaald;
Provinciale Staten van Zuid-Holland bijbesluit van29 mei2013 de Nota grondbeleid 2013 hebben
vastgesteld;
De Strategiegroep Gouwe Wiericke op 20 maart 2014 de evaluatie Veenweideconvenant Gouwe Wiericke

heeft vastgesteld;
Komen als volgt overeen:

Hoofdstuk I Definities, doelen en u¡tgangspunten
Artikel I Begripsbepalingen
ln deze Gebiedsovereenkomst wordt verstaan onder:
a. Beleidsvisie Groen: door Provinciale Staten van Zuid-Holland bij besluit van 30 januari 2013 vastgestelde visie
op het groenbeleid van de provincie Zuid-Holland.
b. Deelgebied: Gebied waarbinnen opgaven uit de deelprogramma's in samenhang met elkaar worden uitgevoerd
onder verantwoordelijkheid van de stuurgroep.
c. Deelprogramma's: De programma's voor de afzonderlijke opgaven voor natuur, voor landbouw en voor
recreatie, zoals in de bijlagen opgenomen.
d. Gebiedsovereenkomst: de Gebiedsovereenkomst Veenweiden Gouwe Wiericke 2016-2021.
e. KRW: Kader Richtlijn Water: De richtlijn 2000/61/EG zoals vastgesteld door het Europees Parlement en de
Raad van 23 oktober 2000 inhoudende communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid.
f. NNN: Nationaal Natuur Netwerk, voorheen Ecologische Hoofdstructuur (EHS), in de provincie Zuid-Holland
zoals opgenomen in de Visie Ruimte en Mobiliteit en de Verordening Ruimte die bij besluit van 9 juli 2O14 door
Provinciale Staten van Zuid-Holland zijn vastgesteld.

g. Nota beheer EHS: door Provinciale Staten van Zuid-Holland bij besluit van 26 februari 2014 vastgestelde nota
betreffende de kaders voor het beheervan de EHS.
h. Project: Project binnen een deelprogramma dat onder verantwoordelijkheid van de stuurgroep wordt
uitgevoerd.
i. SNL: Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Zuid-Holland 201 6.

j. Uitvoeringsstrategie EHS: door Provinciale Staten van Zuid-Holland bij besluit van 29 januari 2014 vastgestelde
uitvoeringsstrategie voor de EHS.
k. UPG: Uitvoeringsprogramma Groen: het programma van de provincie Zuid-Holland voor de uitvoering van de
ambities uit de Beleidsvisie Groen, dat jaarlijks wordt geactualiseerd en dat onder andere is gekoppeld aan de
URG.
l. URG: Uitvoeringsregeling Groen Zuid-Holland 2014: door gedeputeerde staten van Zuid-Holland vastgestelde
subsidieregeling ter venruezenlijking van de Beleidsvisie Groen en het UPG.
m. Veenweiden Gouwe Wiericke : het gebied op het grondgebied van de partijen die deelnemen in de stuurgroep,
als aangegeven op de kaarten in bijlagen.

Artikel2 Doelen
1. Partijen gaan de Gebiedsovereenkomst aan met als doel de realisatie van een samenhangende en integrale
uitvoering van deelprogramma's voor natuur, recreatie en landbouw en de daaraan gerelateerde bodem- en
waterbeheerkwesties in de gemeenten in het veenweidegebied Gouwe Wiericke.
2. Ten behoeve van de drie deelprogramma's gelden de volgende inhoudelijke doelstellingen:
a. Voor natuur bestaat de doelstelling uit de versterking van de biodiversiteit, realisatie van de Natura 2000
doelen en realisatie van het NNN in het gebied Veenweiden Gouwe Wiericke, waaronder een ecologische
verbindingszone tussen de Nieuwkoopse Plassen en Reeuwijkse Plassen, tussen de Reeuwijkse Plassen en de

Krimpenenraard en de versterking van weidevogelkemgebieden;
b. Voor recreatie bestaat de doelstelling uit het substantieel vergroten van het aantal bezoekers in het Groene
Hart van Zuid-Holland met als inzet 1,5 miljoen extra bezoekersin 2021. Te bereiken door een ovezichtelijke
recreatieve hoofdstructuur, die zorgt voor het vergroten van de vindbaarheid en de bereikbaarheid van het

gebied, het beleefbaar maken van natuur, landschapselementen en cultuurhistorie, het creëren van meer
samenhang tussen de identiteiten in het gebied en het vergroten van de gastvrijheid door meer samenwerk¡ng;
c. Op het vlak van landbouw bestaat de doelstelling uit de stimulering van een toekomstbestendige landbouw met
de volgende kerndoelen: duuzame landbouw en landbouwinnovatie, structuurverbetering in en rond de
melkveehouderij, verbetering van de agrologistiek en versterking van de biodiversiteit in het veenweidegebied.

Artikel 3 Uitgangspunten
1. De middelen ten behoeve van de realisatie van de doelen zoals bedoeld in artikel 2 worden op een effectieve
en efficiënte wijze ingezet.
2. Partijen zetten, voor zover dat met inachtneming van hun publiekrechtelijke verantwoordelijkheden,
verplichtingen en bevoegdheden mogelijk is, het hun ter beschikking staande instrumentarium in ter
venrvezenlijking van de doelen zoals bedoeld in artikel 2. Deze overeenkomst laat onverlet de eigen
publiekrechtelijke taken en verantwoordelijkheden van de deelnemende partijen.

3. Partijen informeren elkaar zo spoedig mogelijk indien door enige oozaak hun samenwerking mocht worden
vertraagd of verhinderd, of de dreiging daartoe aanwezig is en treden met elkaar in overleg om gezamenlijk te
bezien op welke wijze zoveel mogelijk invulling kan worden gegeven aan de uitvoering van de
Gebiedsovereenkomst

.

Artikel4 Bijlagen
1. Aan de Gebiedsovereenkomst zijn bijlagen toegevoegd betreffende de opgaven voor de deelprogramma's,

en/of projecten waarop deze overeenkomst van toepassing is.
2. De bijlagen maken integraal deel uit van de Gebiedsovereenkomst.

Hoofdstuk 2 Opgaven en aanpak
Artikel 5 Opgaven
1. De opgave voor de Stuurgroep Veenweiden Gouwe Wiericke betreft de bestuurlijke aansturing, coördinatie en
realisatie van de deelprogramma's met de doelstellingen zoals opgenomen in artikel 2.
2. De drie deelprogramma's worden in de periode 2016 - 2021 gerealiseerd overeenkomstig de in de
Gebiedsovereenkomst en bijlagen beschreven programmering en aanpak.

Artikel 6 Programmering
1. Ter realisatie van de doelen zijn deelprogramma's natuur, recreatie en landbouw voor de periode 2016-2021
opgesteld, waarin kaders, middelen, planning en verantwoordelijkheden van partijen in projecten zijn uitgewerkt.
2. De deelprogramma's worden nader uitgewerkt in de bijlagen. De beschrijving in de bijlagen geeft de actuele
inzichten in de opgaven op moment van aangaan van onderhavige overeenkomst weer en vormt het uitgangspunt

voor toekomstige aanvullingen en aanpassingen alsmede voor het werkplan als bedoeld in artikel 12 en 20.

Artikel 7 Uitvoering in projecten en deelgebieden
1. De deelprogramma's zoals bedoeld in artikel 5 en 6 worden gerealiseerd door middel van projecten of in
deelgebieden waarin de verschillende opgaven in samenhang worden uitgevoerd.
2. De deelgebieden en projecten zijn beschreven in bijlagen bij de Gebiedsovereenkomst.
3. Per deelgebied of project worden dan wel zijn plannen van aanpak opgesteld, waarin de rechten,
verplichtingen en verantwoordelijkheden (o.a. ten aanzien van financiering) van partijen en eventueel derden, die
deelnemen aan en een relevante rol vervullen bij de realisatie van een deelgebied of project, worden benoemd.

4. Een plan van aanpak dient in ieder geval te voldoen aan:
a. Het gestelde bij of krachtens de Gebiedsovereenkomst, en
b. Voor zover dit betrekking heeft op realisatie van de natuurdoelstelling, aan de verantwoordingseisen die de
provincie stelt;

c. Voor zover dit betrekking heeft op de realisatie van de recreatieve doelstelling, aan de kaders die zijn
vastgelegd in het deelprogramma "Recreatie Groene Hart Zuid-Holland2016-2021" en de daarbij
overeengekomen financieringsafspraken

;

d. Voor zover dit betrekking heeft op de realisatie van de landbouwdoelstelling, aan de kaders die zijn vastgelegd
in de Agenda Landbouw Gouwe Wiericke-Krimpenenvaard 2016-2021 en de daarbij overeengekomen
fi na ncieri n gsafspraken.

Hoofdstu k 3 Rol Ien, ve rantwoordel ijkheden, samenwerki ng en organ ¡sat¡e
Artikel 8 Opdrachtgevers
1. De provincie is de opdrachtgever van de stuurgroep voor de natuuropgave.
2. De gemeenten zijn de opdrachtgever van de stuurgroep voor de deelprogramma's recreatie en landbouw, voor
zover zij aan die deelprogramma's deelnemen.

3. Een opdrachtgever is verantwoordelijk voor de definiëring van de doelen en kaders waarbinnen een
deelprogramma dient te worden uitgevoerd en voor de organisatie van de benodigde middelen.

4. lndien sprake is van een koppeling van wateropgaven aan de opgaven natuur, landbouw of recreatie zijn de
hoogheemraadschappen mede-opdrachtgever.

Artikel 9 Stuurgroep Veenweiden Gouwe Wiericke
1. Er is een Stuurgroep Veenweiden Gouwe Wiericke, die wordt gevormd door de gemeenten en de
hoogheemraadschappen, die daartoe uit hun besturen ieder een vertegenwoordiger aanwijzen.
2. Provincie, gemeenten en hoogheemraadschappen verlenen hun vertegenwoordigers in de Stuurgroep

toereikend mandaat om namens hen besluiten te kunnen nemen waarvoor de Stuurgroep verantwoordelijk is.
3. De Stuurgroep wordt voorgezeten door een voozitter daartoe benoemd door de stuurgroep.
4. De Stuurgroep vergadert tenminste eenmaal per kwartaal.

Artikel I 0 Bevoegdheden en verantwoordelijkheden stuurgroep

L De Stuurgroep is verantwoordelijk voor de bestuurlijke aansturing, coördinatie en realisatie van de
gebiedsovereenkomst.
2. De Stuurgroep is opdrachtnemer van de deelprogramma's en aanvaardt de opdracht door vaststelling van de
deelprogramma's.

3. De Stuurgroep is verantwoordelijk voor de uitvoering en voortgang van de deelprogramma's en legt hierover
verantwoording af aan de opdrachtgevers overeenkomstig het bepaalde in Hoofdstuk 5 van de
Gebiedsovereenkomst.
4. Stuurgroepleden van partijen op wiens grondgebied slechts één of twee deelprogramma's uitgevoerd worden
beraadslagen in de stuurgroep enkel over de desbetreffende deelprogramma's en leggen slechts verantwoording
af over de desbetreffende deelprogramma's.

5. De Stuurgroep bewaakt de relatie tussen de verschillende deelprogramma's, deelgebieden en projecten van de
gebiedsovereenkomst, stuurt op integraliteit van de uitvoering van het programma en bewaakt de inhoudelijke
samenhang tussen natuur, water, landbouw en recreatie.
6. De Stuurgroep wijst portefeuillehouders, zoals bedoeld in artikel '11, aan voor de deelprogramma's en
deelgebieden of projecten.

7. De stuurgroep stelt het werkplan en de voortgangs- en verantwoordingsrapportages vast, zoals bedoeld in
artikel 12 en 20 van deze gebiedsovereenkomst.
8. Bestuurlijke en ambtelijke organisatie is weergegeven in bijlage lV.

Artikel

1

I

Portefeuillehouders

1. De portefeuillehouder van een deelprogramma:
a. ls verantwoordelijk voor het opstellen van het betreffende deelprogramma;
b. ls, na vaststelling door de Stuurgroep, verantwoordelijk voor de voortgang van de uitvoering van het
deelprogramma en rapporteert hierover aan de Stuurgroep;
c. Agendeert vanuit het deelprogramma de benodigde afstemming en besluitvorming in de Stuurgroep;
d. ls verantwoordelijk voor de afstemming met maatschappelijke partijen over de opdracht voor en vulling van het

deelprogramma;
e. Heeft een programmacoördinator tot zijn beschikking ten behoeve van de uitvoering van de benodigde
werkzaamheden.
2. De portefeuillehouder van een deelgebied of project:
a. ls verantwoordelijk voor het opstellen van de plannen van aanpak als bedoeld in artikel 7, derde lid;

b. ls verantwoordelijk voor de voortgang van de uitvoering van het deelgebied of project en rapporteert hierover
aan de Stuurgroep;
c. Agendeert vanuit het deelgebied of project de benodigde afstemming en besluitvorming in de Stuurgroep;
d. ls verantwoordelijk voor de afstemming met maatschappelijke partijen over de opdracht voor en uitvoering van
de opgave in het deelgebied of deelproject;
e. Heeft een projectleider tot zijn beschikking ten behoeve van de uitvoering van de benodigde werkzaamheden.

Artikel l2 Ambtelijke organisatie

l.

Programmabureau

a. De ambtelijke ondersteuning van de Stuurgroep is in handen van de programmamanager die hierover
verantwoording aflegt aan de stuurgroep.
b. De programmamanager fungeert als secretaris van de stuurgroep en heeft de dagelijkse leiding over het
programmabureau, dat zorg draagt voor:
i.de uitvoering van de projecten zoals beschreven in de bijlagen;
ii. het opstellen van het werkplan als bedoeld in artikel 20;
iii. het opstellen van de voortgangs- en verantwoordingsrapportage

zoals bedoeld in artikel 20.
c. Programmacoördinatoren van de deelprogramma's, projectleiders van projecten en deelgebieden, maken deel
uit van het programmabureau.
2. Programma Advies Groep
a. De vergaderingen van de stuurgroep worden voorbereid in de Programma Advies Groep (PAG).
b. De Programma Advies Groep brengt advies uit aan de programmamanager, over vergaderstukken en
voorstellen voor besluitvorming ten behoeve van de Stuurgroep die door het programmabureau worden
opgesteld.
c. Van de Programma Advies Groep maken deel uit: de programmamanager, de drie
deelprogrammacoördinatoren en anibtelijk adviseurs vanuit gemeenten, hoogheemraadschappen, regio MiddenHolland en provincie.

Artikel I 3 Maatschappelijke partijen
1. Maatschappelijke partijen zijn van belang voor de uitvoering van de opgaven zoals bedoeld in deze
overeenkomst en worden daarom door de portefeuillehouders betrokken bij de deelprogramma's, projecten en

deelgebieden zoals in deze overeenkomst bedoeld.
2. Eén à twee maal per jaar vindt over het programma in algemene zin overleg plaats tussen stuurgroep en
maatschappelijke partijen.

Hoofdstuk 4 Middelen
Artikel 14 Financiering deelprogramma natuur
1. De provincie Zuid-Holland heeft voor het deelprogramma natuur, verdeeld over de perioden 2013 tot en met
2016 en 2017 to| en met 2021€.36.889.000,- beschikbaar.
2. De stuurgroep heeft een ter onderbouwing van de kosten voor uitvoerring van het deelprogramma natuur een
Businesscase opgesteld.
3.Op grond van de Businesscase zijn de volgende deelbudgetten vastgesteld:
a. deelbudget voor projecten in de gemeente Nieuwkoop ter hoogte van € 17.813.000,b. deelbudget voor projecten in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk ter hoogte van € 18.243.000,c. deelbudget voor project in de gemeente Krimpenenaraard (gebruik gemeente Gouda) ter hoogte van €
833.000,-.
4. Voor zover de periodegrens niet wordt overschreden kan de stuurgroep, op voordracht van de

portefeuillehouder, binnen de deelbudgetten als bedoeld in het derde lid, schuiven met de middelen tussen de
deelgebieden en projecten.
5. lndien binnen een van de deelbudgetten als bedoeld in het derde lid budget resteert terwijl de realisatie in de
projecten en deelgebieden is afgerond, kan de stuurgroep de resterende middelen toevoegen aan (een van) de
andere deelbudgetten.

6. lngeval van dreigende overschrijding van het budget voor het deelprogramma natuur treedt de stuurgroep tijdig
in overleg met de provincie om te bepalen of en zo ja, op welke wijze de opgave natuur kan worden aangepast
en/of extra budget kan worden gegenereerd om tot een sluitend budget dan wel geen of een lagere overschrijding
te komen.

Artikel I 5 Financiering watergebiedsplan Bodegraven Noord
1. Voor het deelgebied Bodegraven-Noord stelt de provincie, aanvullend op het bedrag als genoemd in artikel 14,

eerste lid, € 1,9 miljoen als cofinanciering beschikbaar aan het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden voor
de realisatie van de beleidsdoelen op het gebied van bodem- en water(beheer).
2. Deze beleidsdoelen zijn: het verbeteren van de waterkwaliteit in het veenweidegebied, het realiseren van een
robuuste waterhuishouding en het afremmen van de bodemdaling.
3. Voor het beschikbaar komen van de cofinanciering is een eigen bijdrage van tenminste 50% van het

hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden vereist.
4. Deze middelen, als bedoeld in dit artikel, dienen een besteding te krijgen binnen de looptijd van de
gebiedsovereenkomst.

Artikel 16 Financiering watermaatregelen polder Achttienhoeven t.b.v. Natura 2000 gebied De Haeck
1.

Voor de maatregelen ten behoeve van de natuurdoelen in het N2000 gebied De Haeck, stelt de provincie

aanvullend aan het bedrag als genoemd in artikel 14, eerste lid , de volgende middelen beschikbaar aan het

hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden:
a. € 800.000 als cofinanciering voor het inrichten van een bufferzone tussen het agrarisch peil in polder

Achttienhoven en het N2000 gebied De Haeck door het verplaatsen van de hoofdwatergang, inrichten van een
buffer ter breedte van 75 m en gerelateerde maatregelen om tot een robuust watersysteem te komen;
b. € 400.000 voor schadeloosstelling bij aankoop van agrarisch bedrijf dat in de buffer is gelegen i.v.m. tegengaan

fosfaatdispositie op het N2000-gebied De Haeck. lndien dit bedrijf niet wordt aangekocht zal het
hoogheemraadschap de buffer ter plekke anderszins realiseren.
2. Voor het beschikbaar komen van de cofinanciering als bedoeld in het eerste lid sub a is een eigen bijdragen
van tenminste 50% van het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden vereist.

3. De middelen, als bedoeld in dit artikel, dienen een besteding te krijgen binnen de looptijd van de
gebiedsovereenkomst.

Artikel 17 Financiering deelprogramma recreatie en landbouw
1. Partijen streven naar een gezamenlijke financiering van de uitvoering van de deelprogramma's recreatie en

landbouw.

2. De betrokken gemeenten dragen zorg voor een financieel programmamanagement rekening houdend met:
a. een voorlopige totale budgetbehoefte van € 7.030.000 voor de Agenda Landbouw en een voorlopige totale
budgetbehoefte van € 6.000.000,- voor het programma "Recreatie Groene Hart Zuid-Holland2016-2021";
b. het uitgangspunt dat voor de uitvoering van de deelprogramma's een eigen bijdrage van de regiopartijen
(ondernemers, gemeenten, waterbeheerders en maatschappelijke partners) van minimaal 50% van de kosten van
de projecten noodzakelijk is, tenzij daarvoor reeds regelingen op toegepast zijn.
3. Partijen streven naar een evenredige cofinanciering door de provincie in het kader van provinciale
programma's en regelingen, waaronder het Uitvoeringsprogramma Groen, het
Plattelandsontwi kkelingsprogram ma POP3 en het LEADE R-programma.

4. De stuurgroep verleent haar medewerking en ondersteuning bij het aanvragen en organiseren van de middelen
als bedoeld in het eerste tot en met derde lid.

Artikel I 8 Proceskosten programmabureau
1. De kosten verbonden aan de programmamanager en -ondersteuning van het programmabureau zoals bedoeld
in artikel 12, eerste lid, komen voor rekening van de provincíe.
2. De opdrachtgever van een deelprogramma zoals bedoeld in artikel 8 levert de benodigde capaciteit voor de
programmacoördinatie en projectleiding voor de uitvoering: provincie voor de natuuropgave, gemeenten voor de
landbouw en recreatieopgaven en hoogheemraadschappen voor de wateropgaven.

Artikel 19 Overige middelen
l.Partijen stellen voldoende ambtelijke capaciteit ter beschikking voor afstemming over de uitvoering van de
projecten.

2. Partijen stellen voldoende ambtelijke capaciteit ter beschikking voor de Programma Advies Groep als bedoeld
in artikel 12, tweede lid.

3. De provincie stelt voor zolang nodig een gebiedsregisseur ter beschikking ten behoeve van het sluiten van
gebiedsdeals in het kader van de realisatie van de opgaven recreatie en landbouw.

Hoofdstuk 5 Voortgang en verantwoord¡ng
Artikel 20 Werkplan en rapportages
1. Jaarlijks wordt een werkplan voor het eerstvolgende jaar vastgesteld waarin de werkzaamheden voor het

programma, de deelprogramma's, de deelgebieden en projecten worden geregeld.

2. Minimaal twee maal per jaar wordt een voortgangs- en verantwoordingsrapportage vastgesteld . Deze
rapportage geeft voor het programma Veenweiden Gouwe Wiericke als geheel en voor de a2onderlijke
deelprogramma's, deelgebieden en projecten inzicht in:
a. De voortgang en de bereikte resultaten;
b. De mogelijke gevolgen en de te verwachten ontwikkelingen voor de verdere uitvoering.
3. De rapportage als bedoeld in het tweede lid dient tevens voor de verantwoording aan de opdrachtgevers van
de verschillende deelprogramma's en wordt zodanig tijdig opgesteld dat deze deel kan uitmaken van de beleidsen begrotingscycli van partijen.
4. Eind 2021 vindt de eindverantwoording en financiële añruikkeling over het programma Veenweiden Gouwe
Wiericke plaats.

Hoofdstuk 6 Evaluatie
Artikel2l Evaluatie
1 . ln 2020 zal in opdracht van de Stuurgroep de Gebiedsovereenkomst en de werking ervan worden geëvalueerd
2. Deze evaluatie heeft betrekking op alle aspecten die voor het functioneren van de Stuurgroep en de realisatie
van de opgaven van belang zijn, waaronder in ieder geval:
a. De stand van zaken van de uitvoering;
b. Het functioneren van de organisatie in al haar onderdelen;
c. De bereikte prestaties in relatie tot de ambities en doelstellingen;
d. De plannings-, sturings- en financiële systematiek.

Hoofdstuk 7 lnwerkingtreding, beëindiging, wijziging, toe- en uittreding
Artikel 22 lnwerkingtreding
Deze Gebiedsovereenkomst treedt in werking de dag na ondertekening hiervan door alle partijen.

Artikel 23 Duur en Beëindiging
Deze Gebiedsovereenkomst eindígt uiterlijk op 31 december 2021, of zoveel eerder als partijen dit
overeenkomen.

Artikel 24Wijziging
1. De Gebiedsovereenkomst kan alleen gewijzigd worden met instemming van alle partijen.
2. De partij die de Gebiedsovereenkomst wenst te wijzigen, doet daartoe een onderbouwd schriftelijk voorstel aan
de overige partüen en nodigt de overige partijen uit voor overleg over het voorstel.

3. lndien het wijzigingsvoorstel wordt geaccepteerd, dan stelt de partij die het voorstel heeft ingediend een
addendum bij de Gebiedsovereenkomst op en legt dit ter ondertekening aan de andere partijen voor.
4. Een overeengekomen wijziging treedt in werking de dag na ondertekening van het addendum door alle
partijen.

Artikel 25 Toetreding
Derden die naar het oordeel van partijen een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van de
doelstellingen en opgaven van de Gebiedsovereenkomst kunnen op eígen vezoek of op uitnodiging bij unaniem
besluit van partijen, als partij toetreden tot de Gebiedsovereenkomst.

Artikel 26 Uittreding
Een partij kan op haar vezoek voor het einde van Gebiedsovereenkomst uittreden, indien de inspanningen van
deze partij en de overeengekomen resultaten naar het oordeel van de overige partijen in overeenstemming met
de Gebiedsovereenkomst en de hieruit voortvloeiende verplichtingen zijn geleverd.

Hoofdstuk I Slotbepal¡ngen
Artikel2T Geschillen
1. lndien sprake is van een geschil tussen twee of meer partijen betreffende de uitleg van het gestelde in of
krachtens de Gebiedsovereenkomst dan wel de uitvoering hiervan zullen partijen zich tot het uiterste inspannen
om het geschil minnelijk te regelen, met inachtneming van ieders publiekrechtelijke taken, bevoegdheden en
verantwoordelijkheden.

2. lndien de oplossing van het geschil op de hiervoor beschreven wijze niet mogelijk is, benoemt elke partij een
adviseur. De adviseurs vormen samen een geschillencommissie.
3. De adviseurs wijzen samen een voozitter voor de geschillencommissie aan.
4. De voozitter van de geschillencommissie kan zich laten bijstaan door een secretaris.
5. De adviseurs en de secretaris van de geschillencommissie zijn onafhankelijk en kunnen niet worden
herbenoemd.
6. Tot adviseur en secretaris van de geschillencommissie zijn niet benoembaar:
a. leden van de algemeen en dagelijkse besturen van de bij deze overeenkomst betrokken bestuursorganen,
leden van door de bestuursorganen ingestelde adviescommissies;
b. ambtenaren die werkzaam zijn voor of namens een van de partijen die bij het geschil betrokken is.
7. De commissie brengt een advies uit aan alle partijen bij de Gebiedsovereenkomst.

8. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de uitvoering van het advies.

Artikel 28 Afdwingbaarheid
De overeenkomst is niet in rechte afdwingbaar

Artikel29 Publicatie
Binnen een maand na de ondertekening van deze overeenkomst wordt de zakelijke inhoud daarvan gepubliceerd
in het Provinciaal Blad.

Artikel 30 Titel
Deze overeenkomst kan worden aangehaald als Gebiedsovereenkomst Veenweiden Gouwe Wiericke 2016-2021
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