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Partijen: 

1. De provincie Gelderland, voor zover het over bestuursbevoegdheden gaat en het college van 

Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland, rechtsgeldig vertegenwoordigd door …….  

handelend ter uitvoering van het besluit van Gedeputeerde Staten van (…); hierna te 

noemen: provincie Gelderland. 

 

 

De gemeenten:  

2. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente (...), rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door: de (heer/mevrouw (...), hierna te noemen; gemeente (…).  

3. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente (...), rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door: de (heer/mevrouw (...), hierna te noemen; gemeente (…).  

4. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente (...), rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door: de (heer/mevrouw (...), hierna te noemen; gemeente (…).  

5. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente (...), rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door: de (heer/mevrouw (...), hierna te noemen; gemeente (…).  

6. (…) 

 

 

De partijen hiervoor genoemd 2 tot en met (...) ieder handelend in hun hoedanigheid van 

bestuursorgaan en hierna samen te noemen: De Gemeenten  

En  

Veluwe Alliantie, namens het samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid “Veluwe op 1”, 

zoals is ingesteld in de samenwerkingsovereenkomst Veluwe op 1 van 15 februari 2018, hierbij 

vertegenwoordigd door de heer W. Bijleveld, voorzitter;  

Stuurgroep Vitale Vakantie Parken, namens het samenwerkingsverband zonder 

rechtspersoonlijkheid van Veluwse gemeenten, zoals is ingesteld in het bestuursakkoord “Vitale 

Vakantie Parken 2017-2021” van 6 april 2017, hierbij vertegenwoordigd door de heer H. Lambooij, 

voorzitter; 

 

En 

 
PRIVATE PARTIJ, statutair gevestigd te [adres}, hierbij vertegenwoordigd door [naam en functie], 
hierna te noemen: [Naam]  
 

 

Alle Partijen hierna allen tezamen te noemen: Partijen. 

 

Overwegingen  
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• Partijen herkennen en erkennen dat zowel de samenwerkingsovereenkomst Veluwe op 1, 

het bestuursakkoord Vitale Vakantie Parken, de daarin vertegenwoordigde gemeenten en 

private partijen als de provincie ieder op hun eigen vakgebied tot doel hebben om de 

samenwerking in de regio te vergroten, om de Veluwe toekomstbestendig te maken en te 

houden. 

• Partijen erkennen dat op Veluwe veel functies nauw met elkaar zijn verweven en dat iedere 
publieke en private partij afzonderlijk en in de genoemde samenwerkingsverbanden daarin 
een rol kan en heeft te vervullen. Met deze Regio Deal wordt de verbinding gelegd met de 
bestaande samenwerkingsverbanden de Veluwe op 1 en de Vitale Vakantieparken en hun 
programma’s zoals respectievelijk verwoord in het Uitvoeringsprogramma 2018-2021 en het 
Programmaplan 2019-2022 en (het) daaropvolgende programma(s).  

• De provincie, de Veluwe Alliantie en de Stuurgroep Vitale Vakantie Parken hebben daarom 

besloten een gezamenlijk bod voor de RegioDeal in te dienen.  

• Dit bod verbindt de belangen van de genoemde samenwerkingsverbanden, de individuele 

gemeenten en private partijen en de provincie in een plan van aanpak voor de Veluwe voor 

de periode najaar 2020 tot en met 31 december 2024.  

• Aan de hand van dit bod heeft het Rijk besloten om met de provincie, de Veluwe Alliantie en 

de Stuurgroep Vitale Vakantie Parken een RegioDeal aan te gaan. 

• Door de Stuurgroep Vitale Vakantieparken, de Veluwe Alliantie, een afgevaardigde namens 

de gemeenten en de provincie is de RegioDeal inhoudelijk voorbereidt en afgestemd met 

het Rijk. Ondanks de Covid-19 problematiek is er in nauw (digitaal) overleg met de 

gemeenten en partners een evenwichtig voorstel ingediend waar de Veluwe trots op kan 

zijn.  

• De RegioDeal Veluwe is door de provincie getekend op 13 juli 2020 en is gepubliceerd als 

bijlage bij de kamerbrief van de minister van LNV van 13 juli 2020 kenmerk DGNVLG / 

20172283. 

• Uit de RegioDeal Veluwe volgt dat LNV bereid is een bijdrage uit de Regeling specifieke 

uitkering RegioDeals derde tranche beschikbaar te stellen als impuls voor het realiseren van 

de ambities van de Regio Veluwe;  

• De Rijksbijdrage van maximaal €12.500.000,- (inclusief BTW) wordt in een aantal tranches in 

de periode 2020-2024 beschikbaar gesteld in de vorm van twee uitkeringen aan de Kassier 

van de Regio Veluwe; 

• Uitgangspunt in de RegioDeal is in principe een gelijkwaardige verdeling van de financiële 

middelen tussen het Rijk en de regio. In dit geval betekent dit dat het Rijk en de regio een 

bedrag ter hoogte van €12.500.000,- ter beschikking stellen ter uitvoering van de RegioDeal.  

Het bedrag dat de regio ter beschikking stelt, is in beginsel evenredig verdeeld, hetgeen 

betekent dat de provincie €6.250.000,- en de Veluwse gemeenten gezamenlijk ook 

€6.250.000 ter beschikking stellen.  

• Gelet op de tijdsdruk bij de totstandkoming van deze deal en de verplichting dat de 

regionale bijdrage op moment van ondertekenen van de Regio Deal beschikbaar moet zijn,  

is ervoor gekozen dat de provincie de rol van formele contractpartner en de functie van 

Kassier van de RegioDeal op zich zal nemen.  Het gevolg is dat in de RegioDeal de provincie 

de regionale cofinanciering ter hoogte van €12.500.000,-  eerst voor haar rekening zal 

nemen, waarbij het principe van evenredige financiering door gemeenten, eventuele private 

partijen en provincie Gelderland als uitgangspunt heeft te gelden. 

• Het bedrag dat de Gemeenten voor deze RegioDeal ter beschikking stellen aan de Kassier, 

zal door de provincie onder nader overeen te komen voorwaarden worden ingezet ten 
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behoeve van projecten in het verlengde van de RegioDeal en ter versterking van de Veluwe 

tijdens en na de RegioDeal onder de noemer Plus op de Regio Deal.  

• Partijen werken binnen de RegioDeal en deze samenwerkingsovereenkomst samen op basis 

van gelijkwaardigheid, waarbij is gezocht naar een zo goed mogelijke representatie van de 

belangen van de Veluwe Alliantie, het programma Vitale Vakantie Parken, de individuele 

gemeenten en de provincie;  

• Het doel van deze samenwerkingsovereenkomst is tweeledig: enerzijds is deze 

samenwerkingsovereenkomst bedoeld om de bereidheid van alle relevante partners om de 

uitgangspunten in de Regiodeal te onderschrijven, te promoten en te ondersteunen en 

anderzijds om de afspraken vast te leggen voor de gemeenten en eventuele private partijen 

onder welke voorwaarden zij kunnen bijdragen aan de RegioDeal.  

• Uitdrukkelijk is de financiering van individuele projecten met RegioDeal middelen geen 

onderwerp van deze overeenkomst, omdat die financiering door middel van 

subsidieverlening geschiedt en beheerst wordt door het subsidierecht.  

• De uitgangspunten, nadere (rand) voorwaarden en afspraken over de wijze van 

samenwerking, de financiering, de governance en de monitoring zijn opgenomen in deze 

samenwerkingsovereenkomst, die behoort bij de RegioDeal Veluwe;  

• De nadere (rand) voorwaarden en afspraken over de inzet van middelen uit de RegioDeal en 

afspraken over de, monitoring en voortgangsrapportages zijn opgenomen in de RegioDeal 

Veluwe.  

 

Partijen komen het volgende overeen:  

 

Artikel 1 Begrippen  

In de Overeenkomst gelden de volgende begripsbepalingen:  

1. Overeenkomst: deze overeenkomst;  

2. RegioDeal: de Regio Veluw die op (…) is gesloten tussen het Rijk en de provincie Gelderland 

3. Rijk: de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de Minister van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties, de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Minister 

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties, de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, ieder handelend 

in hun hoedanigheid van bestuursorgaan;  

4. Regionale Regiegroep: het bestuurlijk overlegorgaan, zoals omschreven in artikel 8 van de 

Overeenkomst;  

5. Ambtelijk Kernteam: het ambtelijk overlegorgaan, zoals omschreven in artikel 9 van de 

Overeenkomst; 

6. Budget: het totaal aan middelen van het Rijk en de Regio zoals vastgelegd in artikel 5 van de 

RegioDeal; 

7. Subsidieregeling: de subsidieregeling die wordt vastgesteld door de Provinciale Staten van 

Gelderland om subsidie te verlenen voor projecten die vallen onder de RegioDeal.  

8. Plus op de Regio Deal: het deel aan gemeentelijke bijdrage dat door de provincie Gelderland 

onder gelijke cofinanciering door gemeenten wordt ingezet ter stimulering van projecten die 

de RegioDeal ondersteunen of verder kunnen brengen tijdens en na de RegioDeal.  
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Artikel 2 Intentie 

1. Partijen erkennen het belang van de RegioDeal. Daarom verbinden zij zich aan in de 

RegioDeal genoemde uitgangspunten en doelstellingen en zullen zij zich inspannen om de 

RegioDeal tot een succes te maken. Partijen zullen daarom binnen en buiten deze 

overeenkomst en de bestaande samenwerkingsverbanden de uitgangspunten en 

doelstellingen uit de RegioDeal actief uitdragen.   

2. Op het moment dat Gemeenten een financiële bijdrage willen leveren aan de uitvoering van 

een project dat wordt gefinancierd met RegioDeal middelen, verbinden zij zich door 

ondertekening van deze Overeenkomst aan de afspraken zoals deze zijn vastgelegd in deze 

overeenkomst. 

3. Als private partijen, anders dan het met eigen middelen participeren in een project waarvoor 

subsidie wordt verleend door de Kassier,  een bijdrage leveren aan de regionale RegioDeal 

middelen,  verbinden zij zich eveneens door ondertekening van deze Overeenkomst aan de 

afspraken zoals deze zijn vastgelegd in deze overeenkomst. 

 

Artikel 3 Doel van de Overeenkomst  

Partijen beogen met deze overeenkomst de uitgangspunten en randvoorwaarden voor de 

samenwerking in het kader van de uitvoering van Regiodeal Veluwe vast te leggen en inhoudelijke 

en procedurele afspraken te maken over:  

A) De wijze van samenwerken ter uitvoering van de Regiodeal, waaronder de verdeling van 

taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en risico’s tussen de provincie Gelderland en 

De Gemeenten;  

B) De inbreng en aanwending van de voor de uitvoering van de Regiodeal beschikbare 

financiële middelen, met name de provinciale en gemeentelijke cofinanciering;  

C) Deze overeenkomst regelt niet de randvoorwaarden voor en de verantwoording over de 

inzet van de middelen die het Rijk beschikbaar heeft gesteld voor de RegioDeal Veluwe. 

Deze afspraken zijn vastgelegd in de RegioDeal Veluwe.  

D) Deze overeenkomst regelt niet de randvoorwaarden voor en de verantwoording over de 

inzet van de middelen die de Kassier ter beschikking gaat stellen voor de uitvoering van de 

projecten onder de RegioDeal Veluwe, nu daarop conform artikel 5, tweede lid het 

vigerende subsidierecht van toepassing is.  

 

Artikel 4 Algemene verplichtingen Partijen  

1. Partijen spreken af de Regiodeal in onderling vertrouwen en integer, doelmatig, 

doeltreffend, rechtmatig, transparant en solidair uit te voeren.  

2. Partijen bewaken daarbij zowel de samenhang bij de uitvoering van de Regiodeal zelf, alsook 

de samenhang met flankerende programma's, projecten en initiatieven. Waar mogelijk vindt 
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de verbinding van projecten en initiatieven plaats. Partijen onderschrijven dat de integrale 

afweging van belangen daarbij wordt gewaarborgd.  

3. Partijen spreken af dat bij de voorbereiding en uitvoering van de RegioDeal de in de Regio 

belanghebbende natuurlijke en rechtspersonen en geen rechtspersoonlijkheid bezittende 

samenwerkingsverbanden op een passende wijze zullen worden betrokken. Het staat de 

Partijen daarbij vrij om te kiezen voor inspraak of participatie, tenzij wettelijk anders is 

bepaald.   

4. Partijen stellen voldoende ambtelijke capaciteit beschikbaar voor de uitvoering van de 

RegioDeal.  

5. Partijen zorgen voor een adequate informatievoorziening richting Provinciale Staten en 

Gemeenteraden.  

6. Partijen informeren elkaar doorlopend, gevraagd, ongevraagd, volledig en tijdig over alle 

ontwikkelingen ter zake van de RegioDeal. 

7. Partijen spannen zich maximaal in om alles te doen respectievelijk na te laten, dat de 

Samenwerking bevordert respectievelijk belemmert. 

8. Partijen verplichten zich, als door enige oorzaak de Samenwerking wordt vertraagd of 

verhinderd of de dreiging daartoe aanwezig is, onverwijld met elkaar in overleg te treden om 

gezamenlijk te bezien of en zo ja, op welke wijze alsnog aan het doel van de Overeenkomst 

kan worden tegemoetgekomen.  

9. Partijen spreken af om binnen de relevante Europese en nationale wettelijke kaders 

uitvoering te geven aan de RegioDeal Veluwe en gaan daarbij uit van de afspraken zoals 

gemaakt in de RegioDeal Veluwe, in het bijzonder de uitgangspunten opgenomen in de 

overwegingen van die RegioDeal.  

 

Artikel 5 Taken van de Kassier  

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikelen 5 en 6 van de RegioDeal wordt de decentralisatie 

uitkering van het Rijk beschikbaar gesteld aan de Kassier, te weten de Provincie Gelderland. 

De Provincie Gelderland is als Kassier, onverminderd het bepaalde in de RegioDeal, als 

zodanig verantwoordelijk voor:  

a. Het verstrekken van subsidie voor projecten onder de RegioDeal Veluwe volgens, in 

overeenstemming met de Subsidieregeling, dan wel het verlenen van opdracht(en) aan 

opdrachtnemers ter uitvoering van de RegioDeal Veluwe;  

b. Het bijhouden van de (financiële) administratie;  

c.  Financiële verslaglegging en verantwoording.  

2. Bij subsidieverstrekking en inkoopopdrachten die de provincie Gelderland namens Partijen 

in het kader van de RegioDeal uitvoert, zijn de geldende kaders van de provincie Gelderland 

van toepassing.  

3. Met uitzondering van, onder voorbehoud van gevallen waarin sprake is van grove schuld of 

opzet, is de provincie Gelderland niet aansprakelijk voor fouten bij het uitvoeren van deze 

overeenkomst. Voor zover fouten, waarvoor provincie Gelderland niet aansprakelijk is, 

financiële gevolgen hebben, worden deze gezamenlijk door de Partijen gedragen.  

Artikel 6 Beschikbare financiële middelen  

1. Het Rijk heeft blijkens artikel 5 van de RegioDeal, een bedrag van €12.500.000, -, inclusief 

eventueel verschuldigde BTW, als Rijksbijdrage voor alle actielijnen beschikbaar gesteld. Dit 

bedrag wordt via twee uitkeringen door het Rijk beschikbaar gesteld aan de Kassier.  
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2. Provincie Gelderland heeft eveneens een bedrag ter hoogte van €12.500.000,- ter 

beschikking gesteld, met daarbij als uitgangspunt dat Partijen volgens, in overeenstemming 

met artikel 7 van de Overeenkomst een bedrag van maximaal €6.250.000,- als 

projectfinanciering of andersoortige bijdrage zullen leveren.  

 

Artikel 7. De Partijen die zich verplichten tot financiële bijdragen  

1. Partijen kunnen op de in artikel 2, tweede en derde lid beschreven wijze een financiële bijdrage 

leveren. 

2. Deze financiële bijdrage zullen door de gemeenten in de vorm van een subsidie en door de 

private partijen in de vorm van een gift aan de Kassier worden overgemaakt. In geval van 

financiering op grond van artikel 2,  eerste lid onder 1 dient de gemeentelijke bijdrage te zijn 

overgemaakt voor datum subsidieverlening door de Kassier en in geval van financiering op 

grond van artikel 2,  eerste lid onder 2 worden daarover maatwerkafspraken gemaakt tussen 

de Kassier en de betreffende partner(s).  

3. Het streven is dat de Gemeenten en private partijen gezamenlijk € 6.250.000, -, zijnde 50% van 

de Regionale financiering zullen bijdragen, waarbij in de berekening van het totale bedrag aan 

financiële bijdragen van partners per onderwerp kan verschillen, afhankelijk van de wettelijke 

taken van de Gemeenten en de provincie.  

4. De totale financiële bijdrage op grond van dit artikel zal door de provincie Gelderland worden 

ingezet voor de Plus op de Regio Deal. Over de precieze invulling van de Plus op de Regio Deal 

zal in de Regionale Regiegroep nog nadere afspraken over worden gemaakt.  

5. Het Ambtelijk Kernteam houdt een overzicht bij met daarin de bijdragen per project per 

actielijn. Dit overzicht wordt door het Ambtelijk Kernteam gedurende de looptijd van deze 

Overeenkomst doorlopend geactualiseerd.   

 

 Artikel 8 Regionale Regiegroep 

1. Partijen stellen een Regionale Regiegroep in voor de samenwerking tussen Partijen in deze 

RegioDeal. Overleg met het Rijk vindt plaats op de in artikel 7 van de RegioDeal beschreven 

wijze.  

2. De Regionale Regiegroep bestaat uit de vertegenwoordiger vanuit het college van 

Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland, een vertegenwoordiger van Vitale 

Vakantieparken, een vertegenwoordiger van de Veluwe Alliantie en een vertegenwoordiger 

van de Veluwse Gemeenten.   

3. De voorzitter van de Regionale Regiegroep is de voor de RegioDeal Veluwe 

verantwoordelijke gedeputeerde van de provincie Gelderland. 

4. De Regionale Regiegroep beoordeelt of de ingediende projectinitiatieven in aanmerking 

komen voor een subsidie uit de RegioDeal Veluwe. Deze wijze van beoordeling zal worden 

opgenomen in de Subsidieregeling. 

5. De Regionale Regiegroep draagt zorg voor:  

a. het bewaken van de randvoorwaarden en de afspraken ten aanzien van de uitvoering 

van de RegioDeal, waaronder de integrale afweging van de verschillende belangen 

binnen de regio Veluwe;  

b. de vaststelling van de inhoudelijke en financiële verantwoording op RegioDeal niveau 

en de voortgangsrapportages zoals bedoeld in artikel 8 van de RegioDeal;  
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c. de monitoring en evaluatie van de uitvoering van de RegioDeal Veluwe als bedoeld in 

artikel 8 van de RegioDeal;  

d. de coördinatie van de communicatie over de RegioDeal;  

e. de coördinatie richting het Rijk, in het bijzonder richting LNV en het voorbereiden van 

het Bestuurlijk Overleg met het Rijk.  

6. De Regionale Regiegroep vergadert ten minste tweemaal per jaar, waaronder in ieder geval 

in de eerste helft van mei, ten behoeve van de bespreking van de in artikel (…) van de 

RegioDeal bedoelde jaarlijkse voortgangsrapportage RegioDeal Veluwe.  

7. De Regionale Regiegroep beslist bij meerderheid van stemmen.   

8. Het in brede zin informeren over en betrekken van Partijen bij de uitvoering van de 

RegioDeal Veluwe en waar nodig het afstemmen met andere betrokken Partijen en andere 

regionale samenwerkingspartners en/of relevante stakeholders.  

9. De Regionale Regiegroep voorziet in zijn eigen werkwijze en kan nadere afspraken maken 

over de uitvoering van de RegioDeal en deze Overeenkomst.  

 

Artikel 9 Ambtelijk kernteam 

1. Het ambtelijk kernteam bestaat in ieder geval uit door de Provincie Gelderland aangewezen 

procesmanager gebiedsopgave Veluwe, de programmamanager gebiedsopgave Veluwe-op-1 

en de programmamanager Vitale Vakantieparken en de kassier.  

2. Het kernteam is belast met de dagelijkse werkzaamheden die betrekking hebben op de 

uitvoering van de RegioDeal en het RegioDeal Programma. 

3. Het kernteam komt zo vaak bijeen als noodzakelijk wordt geacht.  

4. De taken en bevoegdheden van het ambtelijk kernteam zijn:  

a. Het voorbereiden en bespreken van projecten met de uiteindelijke subsidieontvangers 

inclusief een  eerste staatssteuntoets en financiële toets;  

b. het voorbereiden van de vergaderingen van de Regionale Regiegroep; 

c. het initiëren en uitvoeren van de monitoring van de uitvoering van de RegioDeal en het 

daarbij behorende bestedingsplan, inclusief de rapportage hieromtrent ten behoeve van 

het Overleg Rijk-Regio. Deze taak hangt ook nauw samen met de taken van de Kassier 

zoals omschreven in artikel 5 van deze Overeenkomst; 

d. het bespreken en bewaken van de voortgang van de uitvoering van de RegioDeal, 

inclusief de voorbereiding van de rapportage hieromtrent ten behoeve van het Overleg 

Rijk-Regio; 

e. Voor het geval onderdelen van de RegioDeal niet tot uitvoering (kunnen) komen, het 

met advies voorleggen van alternatieve projecten aan de Regionale Regiegroep. Ter 

voorbereiding hiervan het inventariseren, (mede) ontwikkelen en beoordelen van de 

haalbaarheid van subsidieprojecten die passen binnen de actielijnen van de RegioDeal.  

 

 

Artikel 10 RegioDeal manager 

1. De Regionale Regiegroep wijst een RegioDeal manager aan die als voorzitter van het ambtelijk 

kernteam acteert. De RegioDeal Manager is belast met de volgende taken:  

a. bewaakt de integrale uitvoering van de RegioDeal met aandacht voor verbinding 
tussen de actielijnen, de aansluiting van de Partners en het effect van de 
RegioDeal op de Regio; 
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b. Acteert als voorzitter van het ambtelijk kernteam en als secretaris van de 

Regionale Regiegroep; 

c. ontvangt en beoordeelt voortgangsrapportages vanuit de actielijnen; 

d. voorziet in de dagelijkse communicatie van de RegioDeal;  

e. organiseert en faciliteert overleggen; en 

f. bereidt toetreding van nieuwe samenwerkingspartners voor. 

  

Artikel 11 Inwerkingtreding, duur en beëindiging 

1. Deze Overeenkomst treedt in werking met ingang van de dag van ondertekening door Partijen. 

2. Deze Overeenkomst is gesloten voor bepaalde tijd en eindigt voor alle Partijen per 31 december 

2024 of als dit later is: nadat het budget voor de Plus op de Regio Deal op is. 

3. Partijen hebben de intentie om de samenwerking ook na de beëindiging van de RegioDeal voort 

te zetten. Partijen treden in het voorlaatste jaar van de RegioDeal met elkaar in overleg elkaar 

om vast te stellen (of en) hoe zij hier invulling aan willen geven. 

4. Als Partijen besluiten om na deze Overeenkomst niet langer meer met elkaar samen te werken, 

zal een staat van baten en lasten worden opgemaakt door een door Partijen aangewezen derde.  

5. Als Partijen ervoor kiezen om na de beëindiging van deze Overeenkomst de samenwerking voor 

te zetten, dan kan deze Overeenkomst door Partijen bij formeel besluit worden verlengd dan 

wel vernieuwd. In de verlengde/vernieuwde overeenkomst kan een nieuwe structuur worden 

toegepast, waarin ook andere (nieuwe) partijen kunnen toetreden. 

6. Als Partijen geen toepassing hebben gegeven aan het bepaalde in lid 3, dan wel nog met elkaar 

per 31 december 2024 in overleg zijn geweest, wordt de duur van deze Overeenkomst 

stilzwijgend verlengd met 12 maanden ten aanzien van de projecten/programma’s die nog niet 

zijn afgerond en waarvoor al financiering verstrekt is, tenzij sprake is van opzegging door een of 

meer Partijen overeenkomstig hetgeen in artikel 13 is bepaald over, van, voor opzegging van 

deze Overeenkomst. 

 

 

Artikel 12 Tussentijdse wijziging 

 

1. Als zich gedurende deze Overeenkomst omstandigheden voordoen, die niet in redelijkheid 

voorzienbaar waren ten tijde van de ondertekening van deze Overeenkomst en die wezenlijke 

gevolgen hebben voor de uitvoering van deze Overeenkomst, zullen Partijen met elkaar in 

overleg treden over de vraag of deze omstandigheden noodzaken tot wijziging van deze 

Overeenkomst. 

2. Partijen treden in overleg binnen 21 kalenderdagen nadat een partij de wens daartoe onder 

opgave van de in het vorige lid bedoelde onvoorziene omstandigheden per mailbericht dan wel 

schriftelijk te kennen heeft gegeven aan de Regionale Regiegroep. 

3. Indien de Regionale Regiegroep een wens tot wijziging, als bedoeld in het vorige lid, heeft 

ontvangen, brengt de Regionale Regiegroep dit bericht ter kennis van alle Partijen. 

4. Een ingediende wens tot wijziging laat onverlet de bevoegdheid die toekomt aan iedere Partij 
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om op grond van artikel 13 de Overeenkomst op te zeggen. 

5. Besluiten tot wijziging van de overeenkomst op grond van dit artikel dienen unaniem te worden 

genomen. 

 

 

Artikel 13 Opzegging 

 

1. Elke Partij kan deze Overeenkomst, tegen de datum waarop deze Overeenkomst op grond van 

het in artikel 11 bepaalde eindigt, schriftelijk en met redenen omkleed opzeggen, dit met 

inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden. 

2. Elke Partij kan deze Overeenkomst eveneens tussentijds opzeggen, per 1 januari van het 

eerstvolgende kalenderjaar, eveneens met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal 

zes maanden. Deze opzegging geschiedt met redenen omkleed waarbij door de opzeggende 

Partij met zwaarwegende argumenten wordt gereflecteerd op de ten tijde van het sluiten van 

deze Overeenkomst bestaande intentie een langdurige samenwerking tot stand te brengen en 

de constatering dat deze intentie niet gestand kan worden gedaan.  

3. De in de vorige leden genoemde opzegtermijn van zes maanden dient ertoe, de opzeggende 

Partij dan wel een van de overige Partijen in de gelegenheid te stellen om met elkaar in overleg 

te treden over de in de opzegging gegeven reden(en) voor de opzegging. 

4. Indien een Partij ook na een overleg, als bedoeld in het vorige lid, persisteert in de opzegging 

komt deze Partij slechts recht toe om een op grond van deze Overeenkomst betaalde bijdrage 

geheel of gedeeltelijk terugbetaald te krijgen dan wel, indien sprake is van een nog te betalen 

gedeelte van de op grond van deze Overeenkomst verschuldigde bijdrage, af te zien van betaling 

van het resterende gedeelte, indien een op verzoek van deze Partij ingestelde commissie van 

externe deskundigen in een bindend advies enige compensatie aan deze Partij toekent. 

5. De in het vorige lid bedoelde commissie van externe deskundigen zal bestaan uit een door de 

opzeggende Partij aangewezen lid en een door alle overige Partijen aangewezen lid, welke beide 

leden gezamenlijk een derde aanwijzen als voorzitter van deze commissie. 

 

 

Artikel 14 Geschillenbeslechting 

1. Geschillen over de naleving van deze Overeenkomst worden zo veel mogelijk in onderling 

overleg beslecht.  

2. Als een of meer Partijen van oordeel zijn dat er sprake is van een geschil over de naleving van 

deze Overeenkomst kan door deze partij(en) per mailbericht schriftelijk aan de andere Partijen 

worden voorgesteld om over het door de desbetreffende Partij(en) omschreven geschil met 

elkaar in overleg te treden over dit geschil. Kennisgeving verband houdende met 

bovengenoemde mailbericht zullen geschieden aan de bij het Ambtelijk Kernteam bekende e-

mailadressen. 

3. Indien sprake is van een voorstel als bedoeld in het vorige lid, komt de Regionale Regiegroep 
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binnen 21 kalenderdagen bijeen om over dit voorstel met elkaar en de desbetreffende Partij(en) 

te overleggen. 

4. Indien na het in vorige lid bedoelde overleg de desbetreffende Partij(en) hun standpunt over 

een voor hen bestaand geschil handhaven, kan de Regionale Regiegroep aan de Partij(en) als 

bedoeld in het tweede lid, voorstellen het geschil voor te leggen aan een externe commissie 

van drie deskundigen, welke commissie een bindend advies zal uitbrengen.  

5. De in het vorige lid van dit Artikel genoemde externe commissie van drie deskundigen, wordt in 

onderling overleg samengesteld. 

6. Als Partijen het niet eens worden over de samenstelling van de commissie of indien niet wordt 

ingestemd met uitbrengen van een bindend advies, staat het Partij(en) vrij het geschil voor te 

leggen aan de in artikel 15 genoemde bevoegde rechter. 

 

 

Artikel 15 Bevoegde rechter.  

 

Als een geschil niet kan worden opgelost door middel van het vorige Artikel staat het Partij(en) vrij 

dit geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter, te weten de Rechtbank Gelderland, locatie 

Arnhem. 

 

 

Artikel 16 Toetreding van andere partijen 

 

1. Partijen staan open voor de mogelijkheid dat andere partijen toetreden tot de samenwerking 

onder deze Overeenkomst, mits deze geheel of gedeeltelijk als nieuwe partner toetredende 

partijen daartoe een schriftelijk verzoek tot toetreding indienen en in dit verzoek: 

• verklaren zich jegens Partijen schriftelijk te verbinden ten aanzien van de ambities en 

doelen van Partijen in deze Overeenkomst; 

• Indien van toepassing een omschrijving van de bijdrage conform artikel 7 wordt 

aangeboden. 

2. Het toetreden van een nieuwe partij kan via een verzoek tot toetreding dat dient te worden 

ingediend bij de Regionale Regiegroep. 

3. Partijen besluiten binnen één kalendermaand Partijen over het verzoek tot toetreding is 

ontvangen. 

 

 

 

Artikel 17 Evaluatie  

 

Partijen zijn overeengekomen om de met deze Overeenkomst beoogde samenwerking en de inhoud 

van deze Overeenkomst te evalueren uiterlijk juni 2024 of zoveel eerder als gewenst.  
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Artikel 18 Slotbepaling  

1. De bij deze Overeenkomst behorende bijlage(n) maakt/maken integraal onderdeel uit van deze 

Overeenkomst. 

2. Per door Partijen ondertekend addendum kan een op grond van Artikel 11 door te voeren 

wijziging van deze Overeenkomst worden vastgelegd dan wel andere bijlagen worden 

toegevoegd. 

3. In geval in een of meer bijlagen afgeweken wordt van hetgeen in de Overeenkomst tussen 

Partijen is overeengekomen, prevaleert hetgeen in de Overeenkomst is overeengekomen. 

4. In geval sprake is van onderlinge tegenstrijdigheid tussen een of meer bijlagen, prevaleert 

hetgeen is vastgelegd in de bijlage die qua opsomming de hoogste in volgorde is. 
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Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend op [●] 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


