Nadere Samenwerkingsovereenkomst
Vernieuwen Wilhelminasluis
De ondergetekenden,
1. De Provincie Noord-Holland, gevestigd te Haarlem, krachtens het Vertegenwoordigingsbesluit Provincie en Commissaris van de Koningin 2010, zoals
bekendgemaakt bij besluit van GS van 30 maart 2010, nr. 2010-11666, rechtsgeldig
vertegenwoordigd door E. Post, Gedeputeerde van de provincie Noord-Holland,
hierna te noemen “de Provincie”;
2. De gemeente Zaanstad, rechtsgeldig vertegenwoordigd door D.D. Straat,
Wethouder van de gemeente Zaanstad, namens de Burgemeester, hierna te noemen:
“de Gemeente”;
De partijen als bedoeld onder 1 en 2 gezamenlijk worden hierna genoemd: “Partijen”;
overwegende dat:
a. Op 14 oktober 2009 de Provincie, de Gemeente, het hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier en de Staat der Nederlanden (de Minister van Verkeer
en Waterstaat) de “Overeenkomst ‘Vaart in de Zaan’, Wilhelminasluis,
Wilhelminabrug en Beatrixbrug” hebben ondertekend;
b. In artikel 4.3 van de “Overeenkomst ‘Vaart in de Zaan’, Wilhelminasluis,
Wilhelminabrug en Beatrixbrug” Partijen overeengekomen zijn een Nadere
Samenwerkingsovereenkomst te sluiten;
c. De Wilhelminasluis in eigendom en beheer is van de Provincie en dat de
Wilhelminabrug en de Beatrixbrug in eigendom en beheer zijn van de Gemeente;
komen overeen als volgt:
Artikel 1
Definities
1. Project: de realisatie van het werk zoals omschreven in artikel 2.1 van de
“Overeenkomst ‘Vaart in de Zaan’, Wilhelminasluis, Wilhelminabrug en
Beatrixbrug”, welk artikel als volgt luidt:
“ 2.1. Onder het ‘Werk’ worden de volgende infrastructurele maatregelen verstaan:
2.1.1. de vernieuwing van de huidige Wilhelminasluis tot een volwaardige CEMTklasse Va schutsluis; waarbij de nieuwe sluis op de plaats komt van de bestaande
Wilhelminasluis en de nieuwe sluis zal voldoen aan de wettelijke normen uit de
Wet op de Waterkering en, na inwerkingtreding, uit de Waterwet. De sluis zal een
doorvaartbreedte van 14 meter hebben met een waterdiepte (tevens drempeldiepte) van 4,70 meter en een kolklengte van ca. 156 meter;
2.2.2. de vernieuwing van de huidige Wilhelminabrug; en
2.2.3. de vernieuwing van de huidige Beatrixbrug;
welke maatregelen tevens worden omschreven in ‘Planstudie de Zaan, onderzoek
naar kosten en effecten van verbetering van de vaarweg; Actualisering 2009’. ”
2. Projectplan: het “Projectplan Vernieuwen Wilhelminasluis” (versie 3.1) welke als
bijlage bij deze overeenkomst is gevoegd.
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Artikel 2
Samenwerkingsafspraken en Projectplan
1. Partijen hebben onderlinge samenwerkingsafspraken gemaakt, welke afspraken
zijn neergelegd in het Projectplan. Het Projectplan geeft inzicht in de aanpak en
werkwijze van de Provincie en in de samenwerking tussen de Provincie, de
Gemeente en de overige betrokken partijen. Het Projectplan vormt een integraal
onderdeel van deze overeenkomst.
2. De Gemeente en de Provincie zullen in goed overleg samenwerken om het Project
tot stand te brengen. Hiertoe komen zij het volgende overeen:
a. de Provincie wijst een projectmanager aan.
b. de projectmanager is de contactpersoon voor de Gemeente.
c. de Gemeente wijst een contactpersoon aan voor de Provincie.
d. uit het Projectplan volgt dat het Project bestaat uit zes projectfasen. De
Provincie zal bij de afronding van iedere fase een beslisdocument ter
bespreking aan de Gemeente overleggen. De Gemeente wordt in de
gelegenheid gesteld om te reageren op het beslisdocument. De Provincie zal
de reactie van de Gemeente verwerken in het beslisdocument, tenzij er
zwaarwegende redenen zijn om dit niet te doen. Indien de Provincie (een
onderdeel van) de reactie van de Gemeente niet overneemt zal zij dit
gemotiveerd aan de Gemeente berichten.
e. de Provincie en de Gemeente zullen elkaar over en weer informeren over alle
zaken die van belang kunnen zijn voor een goede samenwerking en het
realiseren van het Project.
Artikel 3
Personele inzet
De Gemeente stelt de benodigde personele inzet tijdig en om niet beschikbaar. Dit
betekent dat de Gemeente zelf de eigen organisatiekosten draagt en geen personele
en/of materiële apparaatskosten doorberekent ten laste van het Project en/of de
Provincie. De Provincie zal geen personele en/of materiële apparaatskosten ten laste
van de Gemeente brengen.
Artikel 4
Volmacht
De Provincie verricht namens de Gemeente de aanbesteding alsmede de uitvoering
van de vernieuwing van de Wilhelminabrug en de Beatrixbrug. De Gemeente verleent
door ondertekening van deze overeenkomst aan de Provincie een volmacht voor alle
werkzaamheden die moeten worden verricht voor het vernieuwen van de
Wilhelminabrug en de Beatrixbrug. Onder deze werkzaamheden worden in ieder
geval, maar niet uitsluitend de volgende werkzaamheden verstaan:
a. het projectmanagement voor de uitvoering van alle werkzaamheden tijdens alle
projectfasen;
b. alle werkzaamheden met betrekking tot inkoop en aanbesteding;
c. de opdrachtverlening namens de Gemeente aan adviseurs, aannemers e.d.;
d. het aangaan van overige verplichtingen jegens derden;
e. de financiële beheersing en contractmanagement; en
f. het omgevingsmanagement en de communicatie.
De kosten van de werkzaamheden voor de vernieuwing van de Wilhelminabrug en de
Beatrixbrug worden door de Provincie ten behoeve van de Gemeente voldaan.
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Artikel 5
Rechtmatige besteding van middelen en verantwoording
De Provincie gaat uit van een doelmatige en rechtmatige besteding van middelen. Om
dit te realiseren zorgt de Provincie door middel van haar eigen financiële
beheersorganisatie, mede op basis van de volmacht als genoemd in artikel 3, voor de
feitelijke opdrachtverstrekking aan derden, waaronder tevens wordt begrepen de
financiële afwikkeling van opdrachtverstrekking, prestatieverklaring en betaling van
verplichtingen aan derden en regelgeving. Aanbestedingen zullen geschieden op
basis van de “Aanbestedingsregels Noord-Holland 2010”.
Artikel 6
Financiële projectadministratie
1. Alle facturen van derden worden gericht aan en op naam gesteld van de Provincie.
De Provincie ontvangt, verantwoordt en betaalt alle aan het Project verbonden
facturen van derden, inclusief de BTW. De Provincie zal zorg dragen voor tijdige
betaling van deze facturen.
2. De Gemeente kan verzoeken om inzage in de originele financiële documenten
betreffende het Project.
Artikel 7
Voortgangsrapportage en verantwoording
1. De Provincie verstrekt aan de Gemeente ieder kwartaal een voortgangsrapportage
van het Project op hoofdlijnen (“Projectthermometer Infra”) met de stand van zaken
ten aanzien van uitgevoerde werkzaamheden, gerealiseerde producten, de
planning van de projectfasen, de financiële stand van zaken, de top 3 risico’s met
beheersmaatregelen, en de besluitvorming.
2. De Provincie verstrekt aan de Gemeente jaarlijks in het eerste kwartaal een
voortgangsrapportage van het Project (“Voortgangsrapportage”) met de financiële
stand van zaken ten aanzien van de projectkosten en de bijdragen. Tevens wordt
een prognose opgesteld van nog te besteden middelen en een beoordeling of de
beschikbare middelen naar verwachting toereikend zullen zijn.
Artikel 8
Betaling van de bijdrage
1. De Gemeente zal een financiële bijdrage aan de Provincie voldoen ten bedrage
van € 7.110.000,- (exclusief BTW, prijspeil 2009). De betalingsmomenten van deze
bijdrage worden gekoppeld aan de volgende mijlpalen:
a. bij start aanbestedingsprocedure
20%,
b. bij opdrachtverlening aan de aannemer
30%,
c. bij oplevering van het Project
50%.
2. De bijdrage van de Gemeente zal jaarlijks, voor het eerst met ingang van 1 januari
2010, worden geïndexeerd overeenkomstig de Prijsindexcijfers grond-, weg- en
waterbouw (GWW) voor kunstwerken zoals vastgesteld door het CBS. Het bedrag
bij oplevering van het Project (c) wordt vermeerderd met het totaal van de van
toepassing zijnde indexeringsbedragen.
3. De Gemeente is gehouden binnen dertig (30) dagen na verzending van een
factuur tot betaling over te gaan.
4. Met instemming van de Provincie kan een betalingsmoment desgewenst (op basis
van een schriftelijk verzoek door de Gemeente) worden vervroegd.
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Artikel 9
Overdracht en eindrapportage
1. Bij de overdracht van het Project stelt de Provincie een afsluitende rapportage op
(“Eindrapportage”). In deze Eindrapportage wordt ten minste ingegaan op het
opgeleverde projectresultaat, de besteding van middelen en het financiële
eindresultaat.
2. De Provincie voorziet de Eindrapportage van een door een accountant afgegeven
verklaring met betrekking tot de getrouwheid van de financiële gegevens en stelt
deze uiterlijk binnen drie (3) maanden na de overdracht van het Project in het bezit
van de Gemeente.
3. De Gemeente bevestigt bij de overdracht van het Project dat het projectresultaat
voldoet aan de overeengekomen keuzes en uitgangspunten en de juiste en
rechtmatige besteding van de hiervoor beschikbaar gestelde middelen.
Artikel 10 BTW verrekening en compensatie
1. Partijen streven er naar de bij het Project te betalen BTW terug te kunnen
ontvangen via het BTW Compensatie Fonds (BCF).
2. De in het Projectplan beschreven werkwijze voor de verrekening van BTW is door
de Provincie afgestemd met de Belastingdienst.
3. De Provincie draagt de aan de Gemeente gefactureerde BTW af aan de
Belastingdienst. De BTW op de facturen van de Provincie aan de Gemeente komt
bij de Gemeente in beginsel in aanmerking voor compensatie bij het BCF.
Artikel 11 Wijzigingen
1. Indien de omstandigheden waaronder deze overeenkomst is gesloten zodanig
onvoorzien wijzigen, dat in redelijkheid niet meer van één of beide Partijen kan
worden gevergd dat de overeenkomst ongewijzigd in stand blijft, treden Partijen
met elkaar in overleg om nadere afspraken te maken.
2. Wijzigingen in en aanvullingen op deze overeenkomst binden Partijen uitsluitend
indien en voor zover die wijzigingen en aanvullingen schriftelijk en uitdrukkelijk zijn
overeengekomen, onder vermelding van het moment waarvan de wijzigingen en/of
aanvullingen zullen gelden.
Artikel 12 Inwerkingtreding en duur
1. Deze overeenkomst treedt in werking op de datum van ondertekening door beide
Partijen.
2. De overeenkomst eindigt op het moment dat Partijen aan alle verplichtingen uit
deze overeenkomst hebben voldaan. Deze overeenkomst eindigt in ieder geval
niet eerder dan nadat (i) de financiële eindrapportage door de Provincie is
opgesteld en de Gemeente de overdracht van het Project heeft bevestigd, als
bedoeld in artikel 9, en (ii) de BTW is verrekend overeenkomstig hetgeen is
bepaald in artikel 10.
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Artikel 13 Rangorde
1. Indien bepalingen uit deze overeenkomst afwijken van of strijdig zijn met eerder
ten aanzien tussen Partijen gemaakte afspraken, hoe ook genaamd, geldt de
volgende rangorde:
a. de “Overeenkomst ‘Vaart in de Zaan’ Wilhelminasluis, Wilhelminabrug en
Beatrixbrug” dd. 14 oktober 2009;
b. de bepalingen uit deze Nadere Samenwerkingsovereenkomst;
c. overige afspraken.
2. Bijlagen bij deze overeenkomst vormen een integraal onderdeel van de
overeenkomst. Ingeval van strijdigheid tussen het bepaalde in een bijlage en deze
overeenkomst prevaleert deze overeenkomst.
3. Indien een bepaling van deze overeenkomst in enige mate als nietig, vernietigbaar,
ongeldig, onwettig of anderszins als niet-bindend moet worden beschouwd, zal die
bepaling, voor zover nodig, uit deze overeenkomst worden verwijderd en worden
vervangen door een bepaling die wèl bindend en rechtsgeldig is en die de inhoud
van de niet-geldige bepaling zoveel als mogelijk benadert. Het overige deel van de
overeenkomst blijft in een dergelijke situatie ongewijzigd.
Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillenregeling
1. De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
2. Geschillen tussen Partijen, daaronder begrepen die welke door slechts één der
Partijen als zodanig worden beschouwd, zullen zoveel mogelijk door middel van
goed overleg tot een oplossing worden gebracht. Indien Partijen niet tot een
oplossing komen, staat het ieder van de Partijen vrij het geschil bij uitsluiting voor
te leggen bij de Rechtbank Noord-Holland, tenzij Partijen alsnog arbitrage of
bindend advies overeenkomen.

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend,
te Haarlem, op 13 maart 2014,
1. Namens de provincie Noord-Holland,
E. Post

2. Namens de gemeente Zaanstad,
D.D. Straat
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