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(concept) Samenwerkingsovereenkomst Eiland van Schalkwijk 2013 
 
 
Ondergetekenden: 
 
1. Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht, op grond van het besluit van 4 juni 

2013 rechtsgeldig vertegenwoordigd door de gedeputeerde van Ruimtelijke Ontwikkeling, de heer 
R.W. Krol; 

2. Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Houten, op grond van het besluit 
van 14 mei 2013 rechtsgeldig vertegenwoordigd door de wethouder van Ruimtelijke Ordening, de 
heer H. Geerdes; 

3. Het Dagelijks Bestuur van het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden, op grond van het besluit 4 
juni 2013 rechtsgeldig vertegenwoordigd door de hoogheemraad, de heer G.P. Beugelink.  

 
Hierna gezamenlijk te noemen: de partijen. 
 
Overwegende dat: 
a. het Eiland van Schalkwijk (gemeente Houten) prachtig is en dat dat vooral zo moet blijven. Partijen 

samen willen werken aan een toekomst voor het Eiland waarin groen (met landbouw als belang-
rijkste kracht), blauw en leefbare kernen met elkaar zijn verweven op een manier die de ruimtelijke 
kwaliteit van het gebied ten goede komt; 

b. het Eiland van Schalkwijk vraagt om een innovatieve manier van vraaggestuurd ontwikkelen waarbij 
de behoefte van de eindgebruiker aan de basis staat. De eindgebruiker wordt uitgedaagd om zélf 
een rol te pakken bij de realisatie van wensen en ideeën. Particuliere initiatieven zijn essentieel voor 
de ontwikkelingen van het Eiland van Schalkwijk. Particuliere initiatieven kunnen gekoppeld worden 
aan initiatieven vanuit de drie overheden;   

c. partijen de ambitie hebben om deze nieuwe vormen van gebiedsontwikkeling te professionaliseren 
en toe te passen. Partijen streven bij deze nieuwe manier van ontwikkelen naar een inhoudelijk 
consistente en efficiënte samenwerking waarbij initiatiefnemers geadviseerd, ondersteund sneller 
naar een beter resultaat worden geleid; 

d. provincie en gemeente op 3 december 2009 een Intentieverklaring Eiland van Schalkwijk hebben 
getekend, waarin zij onder meer hebben afgesproken om ieder vanuit haar eigen verantwoordelijk-
heden en bevoegdheden samen te werken aan een visie op de toekomst voor het Eiland van 
Schalkwijk;  

e. de ontwikkelingsmogelijkheden van het Eiland van Schalkwijk vastgelegd zijn in de Provinciale 
Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028, Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 en in de gemeente-
lijke Structuurvisie Eiland van Schalkwijk met bijbehorende beoordelingskader; 

f. het Hoogheemraadschap een raamwaterplan opstelt voor het Eiland van Schalkwijk en een peil-
besluit heeft opgesteld. Het raamwaterplan beschrijft hoe knelpunten voor de komende 25 jaar op 
watergebied kunnen worden voorkomen en maakt  daarin keuzes; 

g. partijen afspraken willen maken over de wijze van samenwerken, begeleiden en beoordelen van 
initiatieven. 

 
Partijen verklaren daartoe het volgende te zijn overeengekomen: 
 
Artikel 1 Samenwerking 
1. Partijen spreken de nadrukkelijke wens uit om samen te werken met betrekking tot een duurzame 

ontwikkeling van het Eiland van Schalkwijk. Partijen richten daartoe binnen drie maanden na onder-
tekening van deze Samenwerkingsovereenkomst een uitvoeringsorganisatie op. 

2. Partijen richten de samenwerking op initiatieven die een bijdrage kunnen leveren aan de gewenste 
ontwikkeling van het Eiland van Schalkwijk. Partijen wegen samen af en bepalen samen welke 
initiatieven ten goede komen aan de duurzame toekomst van het Eiland van Schalkwijk. Partijen 
zetten zich in om waar mogelijk de initiatieven te optimaliseren zodat de meerwaarde voor het 
gehele Eiland van Schalkwijk wordt vergroot. Dit betekent dat initiatieven moeten bijdragen aan de 
doelstellingen zoals vastgelegd in de gemeentelijke en provinciale structuurvisies.  

3. Partijen spannen zich in om, in de mate waarin dat in de gegeven omstandigheden in redelijkheid 
gevergd kan worden, al datgene te doen respectievelijk na te laten, hetgeen hun samenwerking 
zoals voorzien in deze Samenwerkingsovereenkomst, zal kunnen bevorderen respectievelijk be-
lemmeren.  
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4. Partijen informeren elkaar over en weer over alle activiteiten, initiatieven en ontwikkelingen op het 
Eiland van Schalkwijk, voor zover relevant in het kader van deze Samenwerkingsovereenkomst. 

5. Partijen spannen zich in om, behoudens voor zover wettelijke procedures en de te betrachten zorg-
vuldigheid zich daartegen verzetten, ter uitvoering van een initiatief dat de status definitief ontwerp 
heeft gekregen, als bedoeld in de bij deze Samenwerkingsovereenkomst gevoegde bijlage Protocol 
Initiatieven, medewerking te verlenen aan het initiatief en de totstandkoming van benodigde 
besluiten met de nodige voortvarendheid te behandelen.  

6. Partijen verplichten zich over en weer jegens elkaar om, indien door enige oorzaak hun samen-
werking mocht worden vertraagd of verhinderd, of de dreiging daartoe aanwezig is, onverwijld met 
elkaar in overleg te treden teneinde gezamenlijk te bezien of en zo ja op welke wijze alsnog aan de 
bedoeling van deze samenwerkingsovereenkomst kan worden tegemoet gekomen.  

 
Artikel 2 Uitvoeringsorganisatie 
1. De uitvoeringsorganisatie heeft tot doel het faciliteren, begeleiden en beoordelen van initiatieven 

voor een duurzame ontwikkeling van het Eiland van Schalkwijk.  
2. De uitvoeringsorganisatie bestaat in ieder geval uit een bestuurlijke stuurgroep, ambtelijke project-

leiders en ambtelijke accounthouders.  
3. Partijen wijzen ieder een vertegenwoordiger aan als lid van de stuurgroep. De stuurgroep stuurt het 

proces aan op hoofdlijnen. De stuurgroep komt in ieder geval twee keer per jaar bijeen. Om de vijf 
jaar evalueert de stuurgroep de samenwerking tussen de partijen.  

4. Partijen wijzen ieder binnen de eigen organisatie één of meerdere ambtenaren aan als account-
houder. De accounthouders begeleiden en beoordelen initiatieven overeenkomstig de bij deze 
Samenwerkingsovereenkomst gevoegde bijlage Protocol Initiatieven. De accounthouders over-
leggen daartoe in ieder geval één keer in de drie weken. 

5. Partijen wijzen ieder binnen de eigen organisatie één of meerdere ambtenaren aan als projectleider. 
De projectleiders onderzoeken actief dan wel laten actief onderzoeken of er initiatieven zijn en of 
initiatieven aan elkaar gekoppeld kunnen worden. De projectleiders zijn verantwoordelijk voor het 
aansturen, begeleiden, monitoren en evalueren van het gebiedsproces, en doen voorstellen voor 
bijsturing waar nodig. Na afloop van elk kalenderjaar stellen de gezamenlijke projectleiders een 
evaluatieverslag op van de uitvoering van de Samenwerkingsovereenkomst en van de behaalde 
resultaten. In het evaluatieverslag wordt ook aandacht besteed aan de wijze van voortzetting van 
deze Samenwerkingsovereenkomst. Dit evaluatieverslag wordt vóór 1 april van het volgende 
kalenderjaar aangeboden aan de Stuurgroep.  

6. Partijen kunnen een gebiedsmakelaar aanwijzen. Een gebiedsmakelaar initieert en onderzoekt of er 
initiatieven zijn en of deze initiatieven gekoppeld kunnen worden aan andere initiatieven.  

7. Partijen organiseren ieder voor zich de eigen backoffice. Alle te maken kosten die verband houden 
dan wel samenhangen met deze Samenwerkingsovereenkomst worden door partijen ieder voor 
zich gedragen.  

 
Artikel 3 Inwerkingtreding, beëindiging en toetreding 
1. De Samenwerkingsovereenkomst treedt in werking de dag na ondertekening door partijen van deze 

Samenwerkingsovereenkomst.  
2. De Samenwerkingsovereenkomst eindigt op 31 december 2028. Partijen treden uiterlijk zes 

maanden voor laatstgenoemde datum in overleg over voortzetting van deze Samenwerkingsover-
eenkomst.  

3. Voor gemeenten en rijk(swaterstaat) wier grondgebied grenst aan het grondgebied van Eiland van 
Schalkwijk bestaat de mogelijkheid om als partij bij de Samenwerkingsovereenkomst toe te treden, 
mits de andere partijen daarmee instemmen. Een toetredende partij dient alle rechten en verplich-
tingen uit deze Samenwerkingsovereenkomst zonder voorbehoud te aanvaarden.  

 
Artikel 4 Wijziging 
1. Elke partij kan andere partijen schriftelijk verzoeken de Samenwerkingsovereenkomst te wijzigen. 

De wijziging behoeft de schriftelijke instemming van alle partijen.  
2. Partijen treden in overleg binnen één maand nadat een partij de wens daartoe aan de andere 

partijen schriftelijk heeft medegedeeld.  
3. De wijziging en de verklaring tot instemming worden in afschrift als bijlage aan deze Samenwer-

kingsovereenkomst gehecht.  
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Artikel 5 Opzegging en beëindiging  
1. Elke partij mag deze Samenwerkingsovereenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van 

zes maanden schriftelijk tussentijds opzeggen, indien een zodanige verandering van omstandig-
heden is opgetreden dat deze Samenwerkingsovereenkomst billijkheidshalve op korte termijn 
behoort te eindigen. De opzegging moet de verandering in omstandigheden vermelden.  

2. Wanneer een partij de Samenwerkingsovereenkomst opzegt, worden er indien nodig afspraken ge-
maakt over hoe er met initiatieven en de samenwerking wordt omgegaan. 

3. Wanneer een partij de Samenwerkingsovereenkomst opzegt, blijft de Samenwerkingsovereenkomst 
voor de overige partijen in stand voor zover de inhoud en strekking ervan zich daartegen niet 
verzet.  

 
Artikel 6 Geschillenbeslechting  
1. Alle geschillen in verband met deze Samenwerkingsovereenkomst of afspraken die daarmee 

samenhangen, trachten partijen op te lossen met behulp van mediation overeenkomstig het 
reglement van de Stichting Nederlands Mediation Instituut te Rotterdam.  

 
Artikel 7Algemene slotbepalingen 
1. Binnen één maand na ondertekening van deze Samenwerkingsovereenkomst wordt de zakelijke 

inhoud hiervan op de afzonderlijke internetsites van partijen geplaatst. 
2. Eventuele persberichten of publieke aankondigingen in verband met de inhoud en uitvoering van 

deze Samenwerkingsovereenkomst zullen uitsluitend door partijen in onderling overleg en zoveel 
mogelijk gezamenlijk worden gedaan.  

3. Bij deze Samenwerkingsovereenkomst behoort bijlage 1 Protocol Initiatieven. 
 
 
 
 
Aldus overeen gekomen in drievoud op 20 juni 2013, Fort Werk aan de Korte Uitweg, gemeente Houten 
 
 
Provincie Utrecht,   Gemeente Houten,   Hoogheemraadschap 
          De Stichtse Rijnlanden 
 
 
 
 
 
 
De heer R.W. Krol   De heer H. Geerdes   De heer G.P. Beugelink 
Gedeputeerde     Wethouder    Hoogheemraad 
Ruimtelijke Ontwikkeling  Ruimtelijke Ordening 
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Bijlage 1 Protocol Initiatieven 

 
De initiatieven worden begeleid en beoordeeld aan de hand van de onderstaande schema’s: 
 Prefase van de intake; 
 Beoordelingsproces initiatieven die niet passen in b.p.│voorbereiding besluitvorming. 
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Bijlage 2 Wat is er tot nu toe gebeurd?  

 
 
2008 
 RAP 2008-2011 met als project 3 ‘transformatie en herontwikkeling’, provincie; 
 Projecten Samenwerkingsagenda, met Eiland van Schalkwijk (HOU-07), provincie; 
 
 
2009 
 Provincie en gemeente stellen samen ‘ambitiedocument’ op; 
 Provincie en gemeente tekenen Intentieverklaring Eiland van Schalkwijk; 
 
 
2010  
 Koersdocument Eiland van Schalkwijk, provincie en gemeente Houten; 
 
 
2011  
 Structuurvisie Eiland van Schalkwijk, gemeente Houten; 
 Beoordelingskader Eiland van Schalkwijk, gemeente Houten; 
 
 
2012 
 Peilbesluit HDSR; 
 RAP 2012-2015, met daarin opgenomen als project 14, provincie; 
 
 
2013  
 Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028; 
 Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013. 
 
 


