Samenwerkingsovereenkomst Recreatieschap Midden-Delfland, Staatsbosbeheer en
provincie Zuid-Holland voor 2017 en 2018

Partijen
Het recreatieschap Midden-Delfland, vertegenwoordigd door de vice-voorzitter de heer S.M.
Brandligt, hierna te noemen 'het Recreatieschap',
Staatsbosbeheer, vertegenwoordigd door de directeur de heer ir S. Thijsen BNT, hierna te noemen
'Staatsbosbeheer',
De provincie Zuid-Holland, vertegenwoordigd door de CdK (art 176 PW) de heer J. Smit, hierna te
noemen'de Provincie,
tezamen ook wel te noemen 'Partijen'

Overwegende dat:

o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o

o
o

Het belang van natuur en recreatie voor een gezonde woon- en leefomgeving groot is;
Het Recreatieschap als taak heeft de behartiging van de belangen van natuur, landschap en
openluchtrecreatie en het beheer van groen- en recreatiegebieden in het beheergebied van, sedert 1
januari 2016, ca 900 ha;
De taken en werkzaamheden voor het Recreatieschap in voorgaande jaren door de Groenservice
Zuid-Holland (G.Z-H), een dienstonderdeel van de Provincie, zijn uitgevoerd op basis van een door
de Provincie met het Recreatieschap gesloten dienstverleníngsovereenkomst;
Het 'Recreatieschap' als governance model onderwerp van gesprek is, inclusief de wijze waarop
Partijen in de regio met elkaar samenwerken dan wel de mogelijkheid van opheffing van het
Recreatieschap. Naar verwachting leidt deze discussie in 2016 tot de conclusie dat het Schap zich
opheft, mogelijk al met ingang van l januari 2O1B;
ln de loop van 2016 zullen definitieve besluiten worden genomen over de toekomst van het
recreatieschap Midden-Delfland, waarna in de periode 2017-2018 deze besluiten zullen worden
geëffectueerd;
Partijen in de periode tot en met 2018, waarin het Recreatieschap besluiten neemt over de nieuwe
wijze van organiseren van natuur- en recreatiebeheer, de dienstverlening in het betreffende gebied
willen borgen;
Staatsbosbeheer als wettelijke taak heeft het duurzaam in stand houden en ontwikkelen van de hem
toevertrouwde gronden en onder meer het vergroten van de natuurwaarde en recreatieve waarde
daarvan (artikel 3 lid I van de Wet verzelfstandiging Staatsbosbeheer);
Staatsbosbeheer meer in het bijzonder door middel van zijn programma 'De Groene Metropool' de
betekenis van natuur en recreatie wil versterken in en bijde stad, ten behoeve van een gezond en
goed woon-, werk- en vestigingsklimaat;
Staatsbosbeheer in het beheergebied van Midden-Delfland ca 500 ha grond bezit in bloot eigendom,
waarvan het beheer nu door het Recreatieschap wordt gevoerd;
De door het recreatieschap beheerde gebieden en door Staatsbosbeheer beheerde gebieden qua
ligging dusdanig zijn gesitueerd dat deze gezamenlijk functionele eenheden vormen;
Staatsbosbeheer daarnaast nog in het werkingsgebied van het schap 600 ha aan gronden in
eigendom en beheer heeft, welke tot I januari 2016 nog zonder tussenkomst en financiering van
Staatsbosbeheer in beheer waren bij het schap en die in 2016 door het schap voor en op kosten
van Staatsbosbeheer worden beheerd;
De Provincie alleen in een rol op strategisch niveau betrokken wil blijven bij het natuur- en
recreatiebeheer;
De Provincie van mening is dat het in die nieuwe rol niet nodig is om deel te nemen in het
Recreatieschap en evenmin om zelf de dienstverlening, zoals de afgelopen jaren tot en met 2016
werd / wordt verzorgd door G.Z-H, te continueren;

o
o
o
o

o

o
o

De Provincie tot haar zorgplicht rekent de continurteit van de dienstverlening te borgen en de kennis
en de know-how die berust bij de medewerkers van de G.Z-H te behouden voor het gebied;
De Provincie en Staatsbosbeheer bij overeenkomst van 25 mei 2016 overeenstemming hebben
bereikt over de overdracht van personeel van de G.Z-H aan Staatsbosbeheer per 1 januari 2017;
Staatsbosbeheer vanaf I januari 2017 tot en met 31 december 2018 de dienstverlening met
betrekking tot het beheer, zoals voorheen door G.Z.-H werd verricht voor het Recreatieschap zal
uitvoeren.
Het Recreatieschap en Staatsbosbeheer de periode 2O17 en 2018 tevens willen / zullen benutten
om, vanuit ieders taken en doelstellingen daar waar zij overeenkomen of overlappen, te
onderzoeken of en hoe zij in een duurzame samenwerking de realisatie van elkaars doelstellingen
kunnen versterken en samen kunnen komen tot een gedeelde beheervisie;
Deze samenwerking tussen Staatsbosbeheer en het Recreatieschap onder meer beoogt te komen
tot een optimale spreiding en aansluiting van natuur en recreatie, het aanleggen en beheren van de
routenetwerken, een onderling goede verbinding van de netwerken en optimale en efficiënte
benutting van middelen en capaciteit;
Een samenwerking tussen het Recreatieschap en Staatsbosbeheer gezamenlijke voordelen kan
brengen op het gebied van inkoop, logistiek en specifieke kennis;
De Provincie en het Recreatieschap in deze samenwerkingsovereenkomst nadere afspraken met
Staatsbosbeheer wensen te maken ter opvolging van de dienstverleningsovereenkomst 2016.

Komen overeen als volgt:

Artikel

I

Doel van de overeenkomst

Deze overeenkomst heeft tot doel :
a) de mogelijkheden voor en inhoud van een duurzame samenwerking te verkennen gebaseerd op de
gezamenlijke taken en doelstellingen op het terrein van ontwikkeling en integraal beheer van ieders natuur-

en recreatiegebieden ;
b) de continulleit van dienstverlening te borgen waartoe Staatsbosbeheer op verzoek van het
Recreatieschap vanaf 1 januari 2017 werkzaamheden voor, respectievelijk namens het Recreatieschap zal
verrichten;
c) het optimaliseren van synergie bij inkoop, logistiek en kennis.

Artikel 2 Toezegging Provincie
De Provincie zal geen aanspraak meer maken op doorbelasting van mogelijke kosten ex artikel
4 van de Dienstverleningsovereenkomst 2016 tussen het Recreatieschap en de Provincie.

4lid

3 en lid

Artikel 3 Inhoud en organisatie van de samenwerking
1.

2.

3

Partijen geven hun samenwerking vorm als een horizontale publiek-publieke samenwerking zoals
bedoeld in artikel 12, vierde lid, van de Richtlijn 2O14l24lEU betreffende het plaatsen van
overheidsopdrachten.
Staatsbosbeheer en het Recreatieschap bepalen in overleg hoe de samenwerking wordt
vormgegeven en sluiten daarbij zoveel als mogelijk aan bij de bestaande regionale
overlegstructuren. De samenwerking betreft in ieder geval de volgende onderwerpen:
- het gezamenlijk beheren van routenetwerken (inclusief de bebording) en goede onderlinge
verbindingen daartussen;
- (afstemming van) de communicatie en zichtbaarheid van beide partijen in en nabij/rond het

werkingsgebied van het Recreatieschap;
- onderzoek naar mogelijkheden van samenwerking met derde partijen, waaronder het faciliteren
van particuliere en lokale initiatieven;
- kwaliteitsborging, overleg over voortgang en verantwoording van de door Staatsbosbeheer te
verrichten werkzaamheden als bedoeld in artikel I onder b en de te bereiken synergievoordelen;
Staatsbosbeheer zal op verzoek van het Recreatieschap vanaf I januari 2017 werkzaamheden
voor, respectievelijk namens, het Recreatieschap verrichten, welke werkzaamheden zijn gelegen op
het vlak van bestuursondersteuning, juridische advisering, communicatie en marketing, planvorming,
toezicht, beheer en onderhoud en financiën.

4.

Partijen zullen deze samenwerking voor het eerst uiterlijk in januari2018 evalueren, ter
voorbereiding op het besluit als bedoeld in artikel 12 derde lid.

Artikel 4 De financiën van de samenwerking

1.

2.

3.
4.
5.
6.

Jaarlijks worden, met inachtneming van de eisen van het Besluit Begroting en Verantwoording
Provincies en Gemeenten en op basis van de programmabegroting van het Recreatieschap de in
artikel 3 lid 3 genoemde diensten overeengekomen. Partijen leggen deze werkzaamheden en de
daarvoor verschuldigde tarieven separaat en schriftelijk vast.
Aanpassingen in de programmabegroting en daaruit voortvloeiende aanpassing van de
werkzaamheden van Staatsbosbeheer zijn mogelijk op basis van door Staatsbosbeheer en het
Recreatieschap te maken nadere afspraken. Partijen houden er rekening mee dat dit daadwerkelijk
zal gebeuren als het Recreatieschap zich opheft met ingang van 1 januari 2018. Uitgangspunt is dat
werkzaamheden in het kader van de liquidatie nog voor het Recreatieschap zullen worden
uitgevoerd, maar de afspraken betreffende werkzaamheden samenhangend met het beheer worden
overgedragen naar de partij cq. partijen die de gronden vervolgens gaat beheren.
De door Staatsbosbeheer bij het Recreatieschap in rekening te brengen en door het Recreatieschap
verschuldigde bedragen zijn gebaseerd op de afrekeningssystematiek zoals die in 2016 wordt
gehanteerd en betreft vaste, ten minste kostendekkende, tarieven.
Aan het begin van elk kwartaal zal het Recreatieschap een declaratie ontvangen van
Staatsbosbeheer voor het ultimo eind van dat kwartaal te betalen voorschot. Dit voorschot is
gebaseerd op de door het Recreatieschap met Staatsbosbeheer overeengekomen werkzaamheden.
Vóór 15 maart van elk kalenderjaar zal Staatsbosbeheer de afrekening over het afgelopen
kalenderjaar opstellen en een eventueel voor- of nadelig saldo verrekenen met het Recreatieschap.
Het Recreatieschap zal de samenwerking met Staatsbosbeheer voor wat betreft de door
Staatsbosbeheer te verrichten werkzaamheden als bedoeld in artikel 3 lid 3 in 2018 op het niveau
houden van de vast te stellen begroting 2017.

Arti kel 5 Voortgan gsrapportage en verantwoord i n g
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 4 komen Staatsbosbeheer en het Recreatieschap overeen dat
Staatsbosbeheer op adequate wijze én periodiek aan het dagelijks bestuur van het Recreatieschap
inhoudelijke informatie verstrekt over de feitelijke uitvoering van de werkzaamheden (als bedoeld in
artikel 3 lid 3) voor het Recreatieschap en de financiële stand van zaken.
2. De in het eerste lid bedoelde verantwoording loopt mee in de standaard P&C cyclus van het
Recreatieschap. Nadere invulling van de wijze waarop en wanneer de in het eerste lid genoemde
informatie wordt verstrekt ten behoeve van de evaluatie als bedoeld in artikel 3 l¡d 4 geschiedt op
basis van in het najaar van 2O16 tussen partijen te maken afspraken.

Artikel 6 Beschikbaarstelling door Recreatieschap

1.

2.

Het Recreatieschap verleent de met de uitvoering van deze samenwerkingsovereenkomst belaste
medewerkers van Staatsbosbeheer en de eventueel door Staatsbosbeheer al dan niet namens het
Recreatieschap ingeschakelde derden toegang tot gronden, middelen en informatie opdat
Staatsbosbeheer deze samenwerkingsovereenkomst op adequate wijze kan uitvoeren.
Het bepaalde in het voorgaande lid geldt mutatis mutandis voor Staatsbosbeheer jegens het
Recreatieschap voor zover nodig voor het op adequate wijze kunnen uitvoeren van deze
sam enwerkingsovereenkomst.

Artikel 7 Verzekering
De medewerkers van Staatsbosbeheer vallen onder de door Staatsbosbeheer aangegane WA-verzekering
Het Recreatieschap dient echter zelf ook een verzekering tegen de geldelijke gevolgen van wettelijke
aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de werkzaamheden ex artikel 3 derde lid aan te gaan.

Artikel 8 lnschakeling derden

1.

lndien ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden als bedoeld in artikel 3 lid 3 een
contractuele relatie met een aannemer, leverancier, koper of wat dies meer zij moet worden

aangegaan, zal de daarop betrekking hebbende overeenkomst uitsluitend tot stand worden gebracht
tussen het Recreatieschap en die derde.
De directeur van Staatsbosbeheer is gedurende de werkingsduur van deze
samenwerkingsovereenkomst bevoegd de in het eerste lid genoemde rechtshandelingen namens
het Recreatieschap aan te gaan. De directeur Staatsbosbeheer kan diens bevoegdheid in
ondervolmacht geven aan medewerkers van Staatsbosbeheer.
De voorgaande leden van dit artikel laten onverlet de bevoegdheid van Staatsbosbeheer de aan de
overeengekomen werkzaamheden toe te rekenen kosten aan het Recreatieschap door te
berekenen.

2.

3.

Artikel 9 Bevoegdheid en mandaat
Met in achtneming van het bepaalde in met name artikel 8 van deze overeenkomst zal het Recreatieschap in
overleg met Staatsbosbeheer tijdig voor 1 januari 2017 ten behoeve van Staatsbosbeheer een mandaat- en
volmachtbesluit nemen en zorg (laten) dragen voor adequate publicatie.

Artikel l0 Aansprakelijkheid en vrijwaring

1.

Staatsbosbeheer en het Recreatieschap zullen bij de uitvoering van deze overeenkomst de
zorgvuldigheid in acht nemen die daarbij past.
Waar Staatsbosbeheer handelt namens of ten behoeve van het Recreatieschap is het
Recreatieschap aansprakelijk voor eventuele schade, hoe ook genaamd (en het Recreatieschap
vrijwaart Staatsbosbeheer ter zake van alle daarbij behorende aansprakelijkheid) tenzij er sprake is
van opzet of grove schuld aan de zijde van Staatsbosbeheer.

2.

Artikel 11 Geschillen
1. Staatsbosbeheer en het Recreatieschap houden zich het recht voor een geschil over de uitvoering
van deze overeenkomst voor te leggen aan een onafhankelijke geschillencommissie, waarvan de
uitspraak bindend is voor beíde partijen. Er is sprake van een geschil wanneer één van beide
partijen dat schriftelijk aan de ander kenbaar maakt.
2 De geschillencommissie bestaat uit drie deskundigen die als volgt benoemd worden: één door het
Recreatieschap, één door Staatsbosbeheer en deze beide benoemde deskundigen benoemen
samen een derde deskundige die in ieder geval niet afkomstig is uit de kringen van de
Recreatieschappen of Staatsbosbeheer.
De geschillencommissie zal twee maanden nadat haar een geschil is voorgelegd uitspraak doen
over het geschil. De commissie bepaalt zelf haar procedureregels.

3.

Artikel 1 2 Werkingsduur

1.

2.
3.

Deze overeenkomst geldt tussen Partijen zodra elk der Partijen deze overeenkomst rechtsgeldig
heeft ondertekend en wordt aangegaan voor de periode 1 januari 2017 tot en met 31 december
2018. Na ondertekening van de overeenkomst starten partijen met de voorbereidingen van het
overleg als bedoeld in artikel 3lid 2 en artikel 5 lid 2.
Nadat de overeenkomst eindigt, blijven de bepalingen geldend die naar hun aard nawerking hebben
zoals daar bijvoorbeeld is de bepaling omtrent het afleggen van verantwoording.
Uiterlijk op 1 juni 2018 besluiten het Recreatieschap en Staatsbosbeheer schriftelijk of de
samenwerking wordt voortgezet in 2019 onder dan te stellen voorwaarden.

Artikel l3 Onvoorziene omstandigheden / conversie

1.

Artikel

lndien de omstandigheden waaronder deze overeenkomst is gesloten, wijzigingen ondergaan, of als
zich niet verwachte consequenties voordoen, van zodanige aard dat van Staatsbosbeheer of van het
Recreatieschap in redelijkheid niet(meer) gevergd kan worden dat deze de overeenkomst
ongewijzigd geheel of gedeeltelijk nakomen / nakomt of deze overeenkomst niet meer kunnen/kan
nakomen, zijn zij verplicht met elkaar in overleg te treden om te bezien op welke onderdelen deze
overeenkomst ongewijzigd kan worden voortgezet en/of op welk onderdeel de overeenkomst door
partijen aangepast zal moeten worden.
1

4 (lnformatie)overdracht

Partijen werken over en weer mee aan het verschaffen en overdragen van de noodzakelijke informatie en
maken separaat afspraken over de verwerking van gegevens en archivering.

Artikel l5 Nawerking
Partijen onderkennen de mogelijkheid dat het lopende proces bij het Recreatieschap ertoe kan leiden dat het
Recreatieschap een nieuwe koers in zal slaan waardoor na 31 december 2018 de samenwerking tussen het
Recreatieschap en Staatsbosbeheer niet zal worden voortgezet.
Partijen verbinden zich er dan toe om :
a. in gezamenlijk overleg te bezien of en hoe zij kunnen bijdragen aan het beperken van de mogelijk
nadelige consequenties voor Staatsbosbeheer en zijn medewerkers;
b. in gezamenlijk overleg te bezien hoe zij kunnen bijdragen aan de borging van de continufteit van
beheer van het recreatiegebied vanaf 2019;
c. Een en ander zonder dat dit op voorhand tot enige andere verplichting dan het voeren van overleg
leidt.

Artikel l6 citeerartikel
Deze overeenkomst wordt aangehaald als Samenwerkingsovereenkomst Provincie Z-H, Staatsbosbeheer

en Recreatieschap Midden-Delfland.
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