ALLONGE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST
Allonge behorende bij de per 12 december 2018 door Staatsbosbeheer en Groenalliantie MiddenHolland e.o., ondertekende overeenkomst ‘Samenwerkingsovereenkomst 2018 - 2025.
Partijen
1.

De publiekrechtelijke rechtspersoon Staatsbosbeheer, gevestigd en kantoorhoudend op het
adres Smallepad 5 te (3811 MG) Amersfoort, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door
de heer ir. S. Thijsen BNT,
directeur,
hierna te noemen “Staatsbosbeheer”;
en

2.

De Gemeenschappelijke Regeling Groenalliantie Midden-Holland e.o., gevestigd te
Gouda en kantoorhoudend op het adres Overschieseweg 310 te (3112 NB) Schiedam, ten
deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C.A. Oskam, voorzitter,
hierna te noemen “Groenalliantie”;

De partijen bij deze overeenkomst worden samen aangeduid als "Partijen" en ieder afzonderlijk
als "Partij".

Overwegende dat:
-

Staatsbosbeheer op grond van de Wet verzelfstandiging Staatsbosbeheer, kort gezegd, de
taak heeft om natuur- en recreatiegebieden die Staatsbosbeheer in eigendom en in beheer
heeft te beheren en duurzaam in stand te houden en de natuur- en recreatieve waarde
daarvan te vergroten;

-

Staatsbosbeheer de betekenis van natuur en recreatie wil versterken in en nabij de stad ten
behoeve van een gezond woon-, werk- en leefklimaat en dat het werkingsgebied van
Groenalliantie als groot, groen en open gebied in de Zuidelijke Randstad hierbij een
belangrijke rol speelt. Staatsbosbeheer en Groenalliantie hierbij gezamenlijk meer
maatschappelijk rendement willen generen door onder meer de reeds gemaakte verbinding
met het sociaal domein verder uit te bouwen;

-

Groenalliantie als doel heeft hetgeen is omschreven in artikel 4 van de Gemeenschappelijke
regeling Groenalliantie Midden-Holland e.o.: “de behartiging van de bovengemeentelijke
belangen inzake het beheer en de ontwikkeling van groengebieden binnen het werkgebied
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van de Groenalliantie, daaronder begrepen het behoud en de versterking van de groen- en
recreatieve verbindingen, de landschappelijke kwaliteiten van en de biodiversiteit binnen de
groengebieden, alsmede de bevordering van de leefbaarheid en de toeristische
aantrekkingskracht daarvan”;
-

Partijen met ingang van 1 januari 2019 een horizontale publiek-publieke
samenwerkingsovereenkomst hebben gesloten (als bedoeld in art. 12 lid 4 Richtlijn
2014/24/EU) voor de duur van zeven jaren (hierna: ‘Samenwerkingsovereenkomst’);

-

Partijen met elkaar in overleg zijn getreden over de inhoud van de overeenkomst en dan
meer in het bijzonder over de inhoud van artikel 6 financiën, aangezien de tarieven- en
afrekensystematiek inmiddels is ingehaald door de werkelijkheid, daarnaast moet worden
voldaan aan de vereisten rondom de privacywetgeving;

-

In verband met het voorgaande Partijen de wijziging van de inhoud van de
Samenwerkingsovereenkomst in deze overeenkomst wensen vast te leggen, in welk verband
Partijen verklaren,

DE VOLGENDE WIJZIGINGEN/AANVULLINGEN OP DE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST
OVEREEN TE KOMEN:

1.

Partijen komen overeen dat per 1 januari 2022 artikel 6 van de Samenwerkingsovereenkomst
als volgt wordt gewijzigd:
1. Partijen werken binnen het wettelijk kader, waaronder, maar niet uitsluitend, de Wet
Verzelfstandiging Staatsbosbeheer, de Wet Gemeenschappelijke regelingen en de Wet
Markt en overheid, ieder op basis van een eigen begroting en met een gescheiden
boekhouding.
2. De Werkzaamheden die Staatsbosbeheer op grond van de samenwerkingsovereenkomst
uitvoert voor Groenalliantie worden gefinancierd door Groenalliantie.
3. De verwachte uitgaven ten behoeve van de Werkzaamheden blijken uit de begroting
welke jaarlijks, met inachtneming van de eisen van het Besluit Begroting en
verantwoording provincies en gemeenten, door het algemeen bestuur wordt
vastgesteld.
4. In oktober van het voorgaande jaar, of zoveel eerder als mogelijk, worden de van
toepassing zijnde tarieven voor het navolgende jaar middels een brief van
Staatsbosbeheer aan Groenalliantie bekendgemaakt.
5. Overschrijdingen van de vastgestelde begroting, dan wel onderdelen daarvan, worden
vooraf voorgelegd aan het bestuur van Groenalliantie in de zogenoemde Najaarsnota.
6. Aanpassingen in de begroting en de daaruit voortvloeiende aanpassing van
Werkzaamheden van Staatsbosbeheer zijn mogelijk op basis van door Staatsbosbeheer
en Groenalliantie te maken nadere afspraken.
7. Betaling van de door Staatsbosbeheer (zelf) uit te voeren Werkzaamheden vindt plaats
op basis van een maandelijkse facturatie achteraf.
8. Eindafrekening van de door Staatsbosbeheer (zelf) uit te voeren Werkzaamheden vindt
plaats voor 1 februari van het opvolgende jaar zodat de afrekening tijdig beschikbaar is
ten behoeve van de opstelling van de jaarrekening en het jaarverslag.

2.

Partijen komen overeen dat per 1 januari 2022 het volgende artikel (artikel 15)
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wordt toegevoegd:
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
1. Ieder van Partijen verwerkt zelf persoonsgegevens in het kader van deze
samenwerkingsovereenkomst. Mocht het nodig zijn persoonsgegevens uit te wisselen,
dan zullen Partijen daarbij alle zorgvuldigheid in acht nemen en slechts die
persoonsgegevens verstrekken voor zover deze zijn gebaseerd op een grondslag als
bedoeld in artikel 6 van de Algemene verordening gegevensbescherming.
2. Partijen zijn beide verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevens die zij zelf
verwerken.
3.

Deze Samenwerkingsovereenkomst heeft betrekking op de hiervoor genoemde wijzigingen.
Voor het overige blijft de Samenwerkingsovereenkomst tussen partijen van kracht.

4.

Deze aanvullende overeenkomst met bovengenoemde afspraak, vormt samen met de
Samenwerkingsovereenkomst van 12 december 2018, een onlosmakelijk geheel.

Aldus overeengekomen en ondertekend
te

op

te

op

Staatsbosbeheer

Groenalliantie

naam
functie

naam
functie

Allonge Samenwerkingsovereenkomst Staatsbosbeheer – Groenalliantie Midden-Holland e.o.

3

