
Samenwerkingsovereenkomst 
Zaanstreek - Waterland 

 
 
 
 
 

Overeengekomen tussen de gemeente Beemster, de gemeente Edam-
Volendam, de gemeente Landsmeer, de gemeente Oostzaan, de 

gemeente Purmerend, de gemeente Waterland, de gemeente 
Wormerland en de gemeente Zaanstad 

  



De ondergetekenden: 
 
De gemeente  Beemster gevestigd te …………………, te dezer zake rechtsgeldig vertegenwoordigd door 
de …, hierna te noemen: ‘Beemster’ 
 
en 
 
De gemeente  Edam-Volendam gevestigd te ………………., te dezer zake rechtsgeldig vertegenwoordigd 
door de ………………, hierna te noemen: ‘Edam-Volendam 
 
en 
 
De gemeente  Landsmeer gevestigd te ……………….., te dezer zake rechtsgeldig vertegenwoordigd 
door de ……………., hierna te noemen: ‘Landsmeer’ 
 
en 
 
De gemeente  Oostzaan gevestigd te …………..…, te dezer zake rechtsgeldig vertegenwoordigd door de 
………….., hierna te noemen: ‘Oostzaan’ 
 
en 
 
De gemeente  Purmerend gevestigd te …………….…, te dezer zake rechtsgeldig vertegenwoordigd door 
de ……………., hierna te noemen: ‘Purmerend 
 
en 
 
De gemeente Waterland, gevestigd te………………….. te, te dezer zake rechtsgeldig vertegenwoordigd 
door de ………………., hierna te noemen: ‘Waterland’ 
 
en 
 
De gemeente Wormerland, gevestigd te……………………. , te dezer zake rechtsgeldig vertegenwoordigd 
door de ……………….., hierna te noemen: ‘Wormerland’ 
 
en 
 
De gemeente Zaanstad, gevestigd, te…………………………, te dezer zake rechtsgeldig vertegenwoordigd 
door de ………………., hierna te noemen: ‘ Zaanstad’ 
 
hierna gezamenlijk te noemen: Partijen 
 
Overwegende dat: 

 Partijen binnen de Metropoolregio (MRA) de deelregio Zaanstreek – Waterland vormen 

 Partijen, als deelregio Zaanstreek - Waterland, actief deel willen nemen aan de MRA-Actie-
Agenda en in gezamenlijkheid willen werken aan de ruimtelijke-economische opgaven.  

 Partijen daartoe in 2017 de Samenwerkingsagenda Zaanstreek – Waterland 
(Samenwerkingsagenda) hebben opgesteld.  

 De voormalige Stadsregio Amsterdam (nu Vervoerregio) in juli 2017 haar reserves voor 
Economie en Wonen heeft teruggestort naar de 15 gemeenten die deel uitmaken van de 
voormalige Stadsregio . 



 De Regioraad van de Vervoerregio in juli 2017 heeft besloten genoemde reserves te 
oormerken voor regionale activiteiten.  

 De gemeenten in de deelregio Zaanstreek-Waterland, in lijn met genoemd besluit van de 
Regioraad, hebben afgesproken de ontvangen reserves te oormerken voor regionale 
activiteiten, gekoppeld aan de Samenwerkingsagenda en de MRA-Actie-Agenda. 

 De gemeenten in de deelregio Zaanstreek – Waterland, ter uitvoering van de 
Samenwerkingsagenda, gezamenlijk regionale activiteiten uit willen voeren.  

 Zaanstreek – Waterland een bestuurlijke netwerksamenwerking is die geen rechtsgeldige 
rechtshandelingen kan verrichten. 

 Partijen ervaren dat behoefte bestaat aan één partij die namens de gemeenten in 
Zaanstreek-Waterland opdrachten tot regionale activiteiten kan verstrekken, welke partij 
ook de financiële administratie van deze activiteiten op zich wil nemen. 

 Partijen daartoe de gemeente Zaanstad bereid hebben gevonden dit namens de gemeenten 
in Zaanstreek- Waterland te doen. 

 Mocht dit leiden tot een aanbesteding die de Inkoopafdeling van Zaanstad moet begeleiden 
en dus extra capaciteit vraagt dan wordt dit verrekend met de overige Zaanstreek-Waterland 
gemeenten.  
 

 
Komen als volgt overeen: 
 
 
Artikel 1 Begrippen 
 
Regioraad    Het algemeen bestuur van de Vervoerregio  
 
Actieplan Zaanstreek – Waterland Het plan met acties ter uitvoering van de   
     Samenwerkingsagenda Zaanstreek  - Waterland 
 
Metropoolregio Amsterdam (MRA) De Metropoolregio Amsterdam is het samenwerkingsverband 

van de provincies Noord-Holland en Flevoland, 32 gemeenten 
(Aalsmeer, Almere, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, 
Beverwijk, Blaricum, Bloemendaal, Diemen, Edam-Volendam, 
Gooise Meren, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, 
Heemstede, Hilversum, Huizen, Landsmeer, Laren, Lelystad, 
Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uitgeest, Uithoorn, 
Velsen, Waterland, Weesp, Wijdemeren, Wormerland, 
Zaanstad, Zandvoort) en de Vervoerregio Amsterdam. 

 
MRA-Actie-Agenda De agenda van de overheden binnen de MRA met acties op 

ruimtelijk en economisch gebied met als doel dat de MRA 
een internationaal concurrerende regio zal zijn, met 
compacte steden, een voor recreanten aantrekkelijk 
landschap en een perfect functionerend infrastructureel 
netwerk dat de woonkernen met elkaar, het landschap en de 
rest van de wereld verbindt.  

 
Opdracht(en) Opdracht(en) voor regionale activiteiten voor Zaanstreek – 

Waterland, voortvloeiend uit het Actieplan Zaanstreek – 
Waterland ter uitvoering van de Samenwerkingsagenda 
Zaanstreek  - Waterland.  



 
Opdrachtverlening Het verstrekken van Opdracht(en) door de gemeente 

Zaanstad  
 

Overeenkomst Voorliggende samenwerkingsovereenkomst Zaanstreek – 
Waterland 

 
Vervoerregio De Vervoerregio is een samenwerkingsverband van vijftien 

gemeenten (Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, 
Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, 
Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, 
Wormerland en Zaanstad), op het gebied van verkeer en 
openbaar vervoer. 
 

Samenwerkingsagenda  De gezamenlijke visie en samenwerkingsagenda van  
Zaanstreek – Waterland Zaanstreek - Waterland, vastgesteld in 2017   
 
Zaanstreek – Waterland De bestuurlijke netwerksamenwerking bestaande uit de 

gemeenten Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, 
Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland en Zaanstad 

 
 

Artikel 2 Doel en inhoud van de overeenkomst 
1. Deze Overeenkomst heeft als doel de samenwerking tussen Partijen te regelen met 

betrekking tot het verlenen en (laten) uitvoeren van opdrachten door gemeente Zaanstad 
voor regionale activiteiten ter uitvoering van de Samenwerkingsagenda Zaanstreek – 
Waterland.  

2. De volgende document(en) maken onlosmakelijk onderdeel uit van deze overeenkomst: 
Bijlage 1: De Samenwerkingsagenda Zaanstreek – Waterland: Zaanstreek – Waterland, Een 
gezamenlijke visie & samenwerkingsagenda  
Bijlage 2: Strategisch Inkoopbeleid 2017gemeente Zaanstad  “Samen naar buiten, met inkoop 
meer bereiken”  

3. Wijzigingen van de samenwerkingsovereenkomst zijn slechts geldig, indien zij schriftelijk 
vastgelegd zijn. De wijzigingen zullen als aanvullingen bij de samenwerkingsovereenkomst 
worden gevoegd. 

 
Artikel 3 Organisatie van opdrachtverlening 

1. Te verstrekken Opdrachten vloeien voor uit het Actieplan Zaanstreek – Waterland, welk 
actieplan door elk van de Partijen binnen de eigen gemeente voor besluitvorming wordt 
voorgelegd.  

2. Opdrachtverlening  wordt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Zaanstad 
uitgevoerd met toepassing van het Zaans Strategisch Inkoopbeleid 2017 “Samen naar buiten, 
met inkoop meer bereiken”. 

3. Om Opdrachtverlening namens Partijen mogelijk te maken, dienen Partijen hiertoe een 
mandaat en volmacht te verlenen aan de gemeente Zaanstad.  

4. De ondertekende mandaat en volmacht besluiten zullen als bijlage worden toegevoegd 
aan deze Overeenkomst. 

5. Gemeente Zaanstad informeert Partijen twee maal per jaar (in januari en juli) welke 
Opdrachten in de zes voorafgaande maanden zijn verstrekt en voor welke bedragen.  

6. Het totaal beschikbare budget voor het verrichten van activiteiten ter uitvoering van de 
Samenwerkingsagenda Zaanstreek – Waterland bedraagt € 1,7 miljoen ,zijnde het totaal van 
de bedragen die door de Vervoerregio aan Partijen zijn uitgekeerd en door Partijen zijn 



geoormerkt voor regionale activiteiten, gekoppeld aan de Samenwerkingsagenda en de 
MRA-Actie-Agenda 

7. In het geval de Opdrachtverlening leidt tot onverwachte kosten, daaronder begrepen de 
kosten en claims in verband met eventuele (juridische) procedures, zullen deze kosten naar 
rato worden verdeeld tussen Partijen. 

 
Artikel 4 Taken en verantwoordelijkheden Partijen 

1. Gemeente Zaanstad is verantwoordelijk voor het verstrekken van Opdrachten.  
2. Gemeente Zaanstad voert de financiële administratie rond Opdrachtverlening.  
3. Gemeente Zaanstad stuurt Partijen jaarlijks een factuur, naar rato van inwoneraantal voor de 

kosten die elke Partij bijdraagt.  
 
Artikel 5 Financiële administratie 

1.  Gemeente Zaanstad is belast met het financieel beheer.  
2. Gemeente Zaanstad draagt er zorg voor dat haar financiële administratieve organisatie 

aansluit op de Planning & Control Cyclus van de gemeente Zaanstad.  
 
Artikel 6 Looptijd 

1. Deze Overeenkomst gaat in op 1 april 2019 en eindigt van rechtswege op 31 december 2020. 
2. Deze Overeenkomst kan worden verlengd voor een periode van 2 jaar.  
3. Voordat tot verlenging wordt besloten wordt een evaluatie uitgevoerd waarin onder meer 

wordt bekeken of het doel van deze Overeenkomst is gerealiseerd, of de samenwerking 
heeft bijgedragen aan het uitvoeren van regionale activiteiten ter uitvoering van de 
Samenwerkingsagenda Zaanstreek – Waterland en hoe Partijen de samenwerking hebben 
ervaren.  

4. Indien een Partij de overeenkomst tussentijds wenst te beëindigen, dient deze Partij overige 
Partijen hiervan minstens dertig dagen van te voren op de hoogte te stellen. 

 
Artikel 7 Onvoorziene omstandigheden 

1. De Partijen zullen bij onvoorziene of anderszins bijzondere omstandigheden met elkaar in 
overleg treden over aanpassing van de gemaakte afspraken, die zoveel mogelijk aansluiten 
bij de afspraken en uitgangspunten van deze samenwerkingsovereenkomst. 
 

Artikel 8 Overige bepalingen 
1. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. 
2. Het bepaalde in deze samenwerkingsovereenkomst laat onverlet de publiekrechtelijke 

verantwoordelijkheid van de deelnemende gemeenten. 
3. Indien tussen partijen een geschil ontstaat over de toepassing of interpretatie van de 

overeenkomst, zal het geschil niet eerder aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde 
rechter in Amsterdam, nadat eerst getracht is het geschil op ambtelijk niveau en daarna op 
bestuurlijk niveau in den minne op te lossen. Van de pogingen en uitkomsten tot 
geschilbeslechting wordt een verslag gemaakt. 

4. Deze samenwerkingsovereenkomst kan worden aangehaald als 
“Samenwerkingsovereenkomst Zaanstreek – Waterland ”.  
 

Aldus overeengekomen, opgemaakt in …. en ondertekend, 
 
 
De gemeente Beemster, datum   De gemeente  Edam - Volendam, datum 
 
 
 



-----------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------------- 
De burgemeester, namens deze  De burgemeester, namens deze  
De heer / mevrouw …., functie   De heer / mevrouw ..., functie 
 
 
 
 
 
De gemeente Landsmeer, datum   De gemeente  Oostzaan, datum 
 
 
 
-----------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------------- 
De burgemeester, namens deze  De burgemeester, namens deze  
De heer /mevrouw …., functie   De heer / mevrouw ..., functie 
 
 
 
 
 
De gemeente Purmerend,, datum   De gemeente  Waterland, datum 
 
 
 
-----------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------------- 
De burgemeester, namens deze  De burgemeester, namens deze  
De heer / mevrouw …., functie   De heer / mevrouw ..., functie 
 
 
 
 
 
De gemeente Wormerland, datum   De gemeente  Zaanstad, datum 
 
 
 
-----------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------------- 
De burgemeester, namens deze  De burgemeester, namens deze  
De heer /mevrouw …., functie   De heer / mevrouw ..., functie 
 
 
 
 
 
 




