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1. Inleiding 
Dit is de samenwerkingsovereenkomst voor het jaar 2020 tussen Hoogheemraadschap De 
Stichtse Rijnlanden en gemeente Stichtse Vecht. In dit document staan afspraken om samen 
te werken aan de klimaatadaptatie in de stad. Het waterschap geeft een financiële impuls 
aan gemeentelijke maatregelen die zorgen voor een verbetering van de waterkwaliteit en 
ecologie, voorkomen van wateroverlast, droogte en/of hitte en de beleving van water. 
 
Het waterschap is bevoegd gezag voor de waterkwaliteit en peilbeheer van het 
oppervlaktewater, zowel in landelijk als in stedelijk gebied. Het nemen van maatregelen in de 
stad is een taak van zowel het waterschap als de beheerder van de openbare ruimte, de 
gemeente. Door samen te werken aan maatregelen werken de overheden tegen de laagste 
maatschappelijke kosten. 
 
Op 14 december 2016 heeft het algemeen bestuur de Verbrede Impulsregeling 2018-2022 
goedgekeurd (DM# 1125487). Op 14 februari 2017 heeft het college de Uitvoeringsrichtlijnen 
en Kaders voor deze Impulsregeling vastgesteld (DM#1079262).  
Jaarlijks heeft het waterschap een bedrag van € 450.000,- beschikbaar gesteld aan 
maatregelen die de gemeenten uitvoeren. Vanaf het jaar 2020 is het totale beschikbare 
budget € 650.000,-, conform de aangenomen motie van het algemeen bestuur en 
Voorjaarsnota 2019.  
 
Doel Impuls bijdrageregeling 

 Stimulering van gemeenten om ambities met betrekking tot stedelijk water te ontwikkelen. 

 Stimuleren van uitvoeringsmaatregelen door gemeenten en terreineigenaren in het 
landelijk gebied. Dit geeft een versnelling in de uitvoering om knelpunten in het 
watersysteem op te lossen. 

 En daarmee een impuls te geven aan het behalen van doelstellingen van de Europese 
Kaderrichtlijn Water (waterkwaliteit en ecologie), de wateropgave wateroverlast en 
ruimtelijke adaptatie; 

 Samenwerking tussen gemeente en waterschappen te bevorderen en zichtbaar te 
maken. 

 
2. Definities 

 College D&H: het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Hoogheemraadschap De 
Stichtse Rijnlanden. 

 Impulsregeling: Volledige titel: “Verbrede Impulsregeling Klimaatadaptatie in de Stad 
2018-2022”. Om te werken aan klimaatadaptatie in stedelijk gebied geeft het waterschap 
een financiële bijdrage aan gemeentelijke uitvoeringsmaatregelen.  

 
3. Partijen 
Deze samenwerkingsovereenkomst wordt aangegaan tussen de twee deelnemende partijen, 
te weten: 

 Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, ten deze krachtens artikel 95 
Waterschapswet rechtsgeldig ondertekend door de heer B. de Jong, handelend ter 
uitvoering van het besluit van 9 juli 2019 (kenmerk DM# 1547475).  

 Gemeente Stichtse Vecht, ten deze krachtens artikel 171 Gemeentewet ondertekend 
door mevrouw L. van Dort. 

hierna gezamenlijk aan te duiden als ‘partijen’. 
 
4. Doel van de samenwerkingsovereenkomst 
Het doel van de samenwerkingsovereenkomst is vast te leggen dat partijen zich eensgezind 
inspannen voor verbetering van leefomgeving en stadswateren. Hiervoor spreken partijen af 
maatregelen te nemen en uit te voeren. De Europese Kaderrichtlijn Water, de 
beleidsafspraken gemaakt binnen de samenwerkingsverbanden, het waterbeheerplan 
Waterkoers 2016-2021 en eventueel gemeentelijke beleidsplannen vormen de basis voor de 
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af te spreken maatregelen. Door deze overeenkomst worden nadere afspraken vastgelegd 
voor gemeentelijke maatregelen. 
 
De inrichting van de openbare ruimte en van het watersysteem is bepalend voor de 
potentiële waterkwaliteit en waterkwantiteit en klimaateffecten. Oplossingen voor knelpunten 
zullen gebaseerd blijven op ervaringsdeskundigheid. Realisatie zal versnellen als gemeente 
en waterschap samenwerken. Het waterschap zoekt synergie met de gemeente om 
knelpunten op te lossen en in 2050 het stedelijk gebied klimaatbestendig te hebben, conform 
de Europese Kaderrichtlijn Water afspraken, de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie 2017 
en het Bestuursakkoord Klimaatadaptatie 2018. 

5. Uit te voeren maatregelen 

Aan de volgende ingediende maatregelen zal het waterschap bijdragen in het kader van de 
Impulsregeling Klimaatadaptatie in de Stad: 
 

Maatregel Beoordeling 

Ecologische 
oeveraanpassingen 
watergang Valkenkamp  
 

De aanleg van natuurvriendelijke oevers draagt bij aan het verbeteren van 
de waterkwaliteit, ecologie en beleving. We dragen bij conform de 
aanvraag. Gezien de onzekerheid van uitvoering van de extra optie en het 
totaal beschikbare budget van de regeling, dragen we aan het optionele 
deel niet bij. De optie blijft ons inziens wel interessant om uit te voeren, 
omdat het talud ter plekke flauwer aangelegd kan worden dan in de rest van 
de watergang. 

Bewustwordingscampa
gne ‘Waar gaat het 
regenwater naartoe? 
 

Deze campagne met uitvoering in Maarssenbroek, Kockengen en Oud-
Zuilen is innovatief en vernieuwend. Het past goed bij de bewustwording 
van water en klimaat. Het project kan een voorbeeld zijn voor de regio. De 
resultaten kunnen op lange termijn leiden tot verbetering van de 
waterkwaliteit en tot minder wateroverlast. 

 

Maatregel Bijdrage Toelichting 

Ecologische oeveraanpassingen watergang 
Valkenkamp 

€ 31.500 Optioneel deel niet toegekend, omdat het 
niet zeker is dat dit deel doorgaat. 

Bewustwordingscampagne ‘Waar gaat het 
regenwater naartoe? 

€ 12.500 Conform aanvraag 

 
6 Procesafspraken 
 
6.1 Planvoorbereiding 

 Het waterschap moet zekerheid hebben dat de gemeente de maatregelen zodanig 
uitvoert, dat de benoemde effecten optreden. Om deze reden vraagt de gemeente de 
contactpersoon van het waterschap akkoord te gaan met een Programma van Eisen 
en/of Plan van Aanpak.  

 
6.2 Communicatie 

 De gemeente vermeld in haar communicatiemomenten van de uitvoering van de 
maatregel dat het waterschap een bijdrage geeft en dat de maatregel bijdraagt aan de 
verbetering van de leefomgeving en klimaatbestendigheid. 

 Indien de gemeente tijdens de uitvoering een projectbord plaatst, dan vermeldt de 
gemeente op dit bord ook de bijdrage van het waterschap. De gemeente zet dan op het 
bord het logo van het waterschap, een tekst met daarin het doel en vermelding dat dit 
project mede mogelijk is gemaakt door Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. 
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 De gemeente maakt een fotoverslag van de uitvoering (situatie voor realisatie, tijdens en 
na). 

 De gemeente maakt de start of afronding van een of meerdere maatregelen kenbaar 
door met een hoogheemraad een communicatiemoment te hebben. 

 Het waterschap zal de toegekende maatregelen publiceren op de webpagina 
www.hdsr.nl/impuls  

 
6.3 Oplevering 

 De oplevering van uitgevoerde maatregelen zal in aanwezigheid van beide partijen 
gebeuren, zodat daarna de financiële bijdragen kunnen worden afgehandeld. 

 Nadat de maatregelen zijn opgeleverd door de gemeente, toetst het waterschap, op 
basis van het in paragraaf 6.1. vastgestelde Programma van Eisen (of Plan van Aanpak) 
of de maatregelen conform zijn uitgevoerd. 

 Indien blijkt dat een maatregel niet conform is uitgevoerd, vervalt de bijdrage (deels). 
 
6.4 Risico’s 
De partij die de maatregelen uitvoert draagt de risico’s. 
 
6.5 Rapportage 
Jaarlijks wordt door het waterschap aan zijn bestuur gerapporteerd over de samenwerking 
en resultaten. Voor deze rapportage is het waterschap afhankelijk van de informatie van de 
gemeente. Het waterschap zal de contactpersoon van de gemeente vragen om (specifieke) 
informatie.  
 
6.6 Overleg 

 Partijen treden met elkaar in overleg in geval van nieuwe ontwikkelingen en onvoorziene 
omstandigheden.  

 Partijen bespreken de voortgang van de maatregelen en spreken zo nodig aanvullende 
maatregelen af om de doelen van deze overeenkomst te bereiken.  

 
Contactpersonen 

 Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden: Herman van Rooijen 

 Gemeente: Malou ten Have 
 

7. Financiering 
 
7.1 Toekenning financiering 

 Het college van het waterschap kent een financiële bijdrage toe aan de gemeente door 
een bestuursbesluit en op basis van deze samenwerkingsovereenkomst.  

 
7.2 Hoogte van bijdrage 

 Het waterschap draagt ten hoogste 50% van de watergerelateerde uitvoeringskosten van 
maatregelen bij. 

 De financiële bijdrage van het waterschap is gebaseerd op de aanneemsom, oftewel de 
werkelijk te maken uitvoeringskosten, exclusief BTW. Overige voorbereidingskosten, 
zoals het schrijven van bestekken, vallen buiten deze samenwerkingsovereenkomst. 

 De bijdrage van het waterschap is een vaste som. 

 De bedragen die het waterschap aan de gemeente bijdraagt zijn exclusief BTW en 
worden niet vermeerderd met het BTW-tarief. Tussen de gemeente en het waterschap 
worden geen transactiekosten berekend. 

 
7.3 Vertraging 

 De gemeente zal vertragingen in de maatregelen tijdig aan het waterschap doorgeven.  

http://www.hdsr.nl/impuls
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 De toegekende financiële bijdrage per maatregel komt te vervallen wanneer deze 
maatregel dermate vertraging oploopt dat deze maatregel niet meer in 2020, of uiterlijk 
het eerste kwartaal 2021 wordt uitgevoerd. 

 Bij vertragingen wordt in overleg besloten om een nieuwe deadline te stellen voor de 
uitvoering van de maatregel, of de maatregel uit deze overeenkomst te laten vervallen 
en/of in een volgend jaar weer in te dienen. Bij opnieuw indienen, weegt het waterschap 
de maatregelen opnieuw af. 

 
7.4 Betaling 

 De gemeente geeft aan het waterschap door dat de maatregelen uitgevoerd zijn. 

 Conform 6.3 toetst het waterschap de oplevering.  

 Na positieve toetsing, betaalt het waterschap de financiële bijdrage aan de gemeente. 

 Bij meerdere maatregelen zal het waterschap de financiële bijdrage in het geheel 
betalen, na oplevering van alle overeengekomen maatregelen. 

 
8. Looptijd, eigendom/onderhoud en opzegging 
 
8.1 Looptijd 

 Deze overeenkomst treedt in werking na ondertekening door beide partijen. De 
overeenkomst is geldig na deze ondertekening en eindigt van rechtswege uiterlijk op 
31 december 2021. 

 
8.2 Eigendom en onderhoud 

 De opgeleverde maatregelen blijven in eigendom en onderhoud bij de bestaande 
eigenaren. 

 De bijdrage is eenmalig voor de realisatie van de maatregel en niet voor het onderhoud. 

 Het waterschap betaalt geen vergoeding voor eventuele toename van toekomstig 
beheer- en onderhoudskosten. 

 Indien van toepassing maken gemeente en waterschap nadere afspraken over beheer 
en onderhoud na realisatie. 

 
Aldus overeengekomen en ondertekend in tweevoud. 
 
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Gemeente Stichtse Vecht 
Dijkgraaf en hoogheemraden Burgemeester & wethouders 
namens deze namens deze 
 
 
 
 
 
 
____________________ __________________ 
De heer B. de Jong Mevrouw L. van Dort 


