
Hoogheemraadschap van 

Delfland 
SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 

DYNAMISCHE INZET GIETWATERBASSINS 
ORANJEPOLDER 

PARTUEN: 

Het Hoogheemraadschap van Delfland, vertegenwoordigd door de heer A. van 
den Berg, Hoogheemraad, daartoe gemachtigd door het besluit van mr. M.A.P. 
van Haersma Buma, Dijkgraaf van Delfland d.d. 26 juni 2012, handelende ter 
uitvoering van het besluit van het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden van 
Delfland d.d. 26 juni 2012, 

hierna te noemen: Delfland 

De gemeente Westland, vertegenwoordigd door de heer A.W. Meijer, daartoe 
gemachtigd door het besluit van dhr. J. van der Tak, Burgemeester van de 
gemeente Westland d.d. 26 juni 20.12, handelende ter uitvoering van het besluit 
van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Westland 
d.d. 26 juni 2012. 

hierna te noemen: Westland 

Lans Westland Holding B.V., statutair gevestigd te Maasland, kantoorhoudend 
Maasambacht 2B te Maasdijk, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 
27218344, blijkens het Handelsregister ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd 
door de heer CJ.W. van der Lans, directeur, 

Hierna te noemen: Lans 

LTO-Noord/Glaskracht, statutair gevestigd te Den Haag, kantoorhoudend 
Klappolder 130 te Bleiswijk, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 
27294015, blijkens het Handelsregister ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd 
door de heer J . van der Knaap voorzitter van LTO Glaskracht Westland, 

Hierna te noemen: LTO 

Hierna gezamenlijk te noemen: Paitijen 

OVERWEGENDE DAT: 

In de 'nota Ruimte' van het ministerie van VROM de kracht van het 
glastuinbouwcomplex is onderschreven en het Westland is aangewezen als één 
van de vijf Greenports in Nederland. Een greenport is een omvangrijke 
tuinbouwcluster die van groot belang is voor de Nederlandse economie; 

- Westland in samenwerking met andere partijen investeert in wonen, werken en 
recreëren en in dat kader haar positie als Greenport nog verder wil versterken. 
Westland heeft daarvoor een strategisch ruimtelijke visie ontwikkeld, de Visie 
Greenport Westland 2020; 

Delfland op grond van de Waterschapswet en de Waterwet zorg draagt voor het 
waterbeheer in zijn taakgebied en dat dit mede omvat het voorkomen en waar 
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nodig beperken van wateroverlast in samenhang met bescherming en 
verbetenng van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen; 

Lans een innovatief glastuinbouwonderneming is waar Maatschappelijk bewust 
ondernemen een belangrijk uitgangspunt is. Lans heeft in de Oranjepolder een 
vestiging inclusief gietwaterbassin; 

LTO de regionale belangen behartigt van haar leden in het Westland en gaat voor 
een sector die toekomstgericht en innovatief is, gekoesterd door de samenleving, 
en investeert in samenwerking met de tuinbouwketen; 

De Oranjepolder sinds 2009 een proeftuin is waarin Westland en Delfland samen 
met de burgers en de ondernemers en de koepelorganisaties innovatieve 
oplossingen ontwikkelen om wateroverlast te voorkomen en te beperken; 

Partijen nadrukkelijk de diverse maatschappelijke kosten en baten van 
innovatieve oplossingen, waaronder de economische, inzichtelijk maken zodat de 
totale kosten van beperking van wateroverlast geminimaliseerd kunnen worden; 

Partijen in lijn met de proeftuin Oranjepolder het voornemen hebben gezamenlijk 
een pilot uit te voeren zoals beschreven in het Plan van aanpak "Dynamische 
inzet van gietwaterbassins" (zie bijlage 1); 

Partijen de voorwaarden waaronder zij willen mee werken aan de pilot in deze 
overeenkomst (verder de Overeenkomst) willen vastleggen. 

VERKLAREN ALS VOLGT TE ZUN OVEREENGEKOMEN: 

Artikel 1 Doel van de overeenkomst 

1.1 Partijen gaan deze Overeenkomst aan ter realisatie van de pilot 'Dynamische 
inzet van gietwaterbassins" (verder de Pilot). 

1.2 De Pilot heeft als doel om van mei 2012 tot en met december 2013 gezamenlijk 
onderzoek te verrichten naar de optimale jaarrond inzet van een gietwaterbassin 
als één van de mogelijkheden om wateroverlast te beperken. 

1.3 Het onderzoek heeft een innovatief karakter en ziet op: 

I. Een vernieuwende aanpak ontwikkelen om op een glastuinbouwbedrijf de 
afvoer van hemelwater naar het oppervlaktewater tijdens piekbuien te 
vertragen waardoor de maximale waterstanden in de watergangen 
afnemen; dit wordt bereikt door onderzoek te doen naar actieve sturing 
van het peil in de gietwaterbassins op basis van de neerslagvoorspelling 
en de gietwaterbehoefte; 

II. Het inrichten van een simulatieomgeving waarin de aanpak kan worden 
onderzocht; 

III. Het uitvoeren van praktijkproeven om de effectiviteit en de haalbaarheid 
van de aanpak te onderzoeken; 

IV. Inzicht krijgen in bredere toepassingsmogelijkheden van deze aanpak 
binnen de glastuinbouwsector inclusief de voorwaarden; 

V. Inzicht krijgen in 'de kas van de toekomst' waarin beperking van 
wateroverlast als doelstelling samen met andere doelstellingen is 
geïntegreerd in het kasontwerp 
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Artikel 2 Organisatie 

2.1 Delfland richt een projectgroep (verder de projectgroep) op die zorgt voor de 
uitvoering van de activiteiten die nodig zijn om de doelstellingen van de Pilot te 
bereiken. 

2.2 Delfland is trekker van de Pilot en levert de projectleider van de projectgroep. 
Delfland initieert en organiseert de projectgroepbijeenkomsten, stelt de 
voortgangsrapportage en het verslag van de projectgroepbijeenkomsten op. 

2.3 De projectgroep rapporteert aan het Bestuurlijk Overleg Westland-Delfland 
middels een voortgangsrapportage. 

2.4 Delfland richt in overleg met de andere partijen een klankbordgroep (verder de 
klankbordgroep) op die de opdracht heeft om in samenspraak met de 
projectgroep de (tussen) resu Itaten zoals beschreven in de voortgangsrapportage 
te evalueren. De klankbordgroep doet tevens een uitspraak over de haalbaarheid 
en toepasbaarheid van de door de projectgroep gedane voorstellen. 

2.5 De klankbordgroep bestaat in ieder geval uit vertegenwoordigers van en 
adviseurs werkzaam in de tuinbouwsector die voor eigen rekening en risico een 
bijdrage willen leveren aan de Pilot. Partijen dragen deelnemers voor de 
klankbordgroep aan. 

2.6 De klankbordgroep komt zoveel als nodig bijeen. De bijeenkomsten van de 
klankbordgroep worden georganiseerd en voorbereid door de projectgroep. 

Artikel 3 Plan van aanpak 

3.1 Partijen hebben activiteiten benoemd ten einde de doelstelling van de Pilot te 
behalen. Deze activiteiten en de uitvoerende partijen staan omschreven in het 
Plan van aanpak (zie bijlage 1). 

3.2 Het Plan van aanpak maakt integraal deel uit van deze 
samenwerkingsovereenkomst. Door ondertekening van deze overeenkomst 
verklaren de partijen over deze bijlage te beschikken. In geval van strijdigheid 
tussen de bijlage en deze overeenkomst, prevaleert het gestelde in deze 
overeenkomst. 

Artikel 4 Bekostiging onderzoek en instrumenten, en activiteiten 

4.1 Delfland draagt de kosten voor het onderzoek en de benodigde instrumenten. 

4.2 Westland levert een bijdrage in personele zin. 

4.3 Lans levert een bijdrage in natura door: 
- delen van zijn bedrijf kosteloos ter beschikking te stellen om 

meetapparatuur en meetpunten te plaatsen en voor het houden van 
bijeenkomsten waaronder de openingshandeling; Lans verleent Delfland, 
en degene die namens Delfland werken, toegang en toestemming om 
meetpunten te laten plaatsen op zijn opstallen en installaties. 
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- medewerking te verlenen aan het verzamelen van meetgevens en het 

verstrekken van andere gegevens van belang voor de Pilot; deze 
gegevens worden gebruikt in een door Delfland op te zetten 
simulatieomgeving. 

- op specifieke tijdstippen in overleg met Delfland een bepaalde 
hoeveelheid water af te laten uit het gietwaterbassin ter beperking van 
wateroverlast; de hoeveelheid wordt in overleg met Lans bepaald; Voor 
dit aflaten van deze afgesproken hoeveelheid water zal Delfland geen 
vergoeding verstrekken; 

- actief een bijdrage te leveren en deel te nemen aan de 
klankbordgroepbijeenkomsten en andere relevante bijeenkomsten; 

- actief de pilot-doelstellingen en resultaten uit te dragen. 

4.4 LTO levert een bijdrage in natura door: 
- actief een bijdrage te leveren en deel te nemen aan alle 

klankbordbijeenkomsten en andere relevante bijeenkomsten; 
- actief een bijdrage te leveren aan het samenstellen van de 

klankbordgroep; 
- actief de pilot-doelstellingen en resultaten uit te dragen. 

4.5 Tussen partijen zijn geen verrekeningen van kosten en vergoedingen, anders dan 
de in dit artikel genoemde verrekeningen aan de orde. 

4.6 Partijen verplichten zich over en weer om ten behoeve van de ontwikkeling en 
realisatie van de Pilot hun deskundigheid en (markt-)kennis beschikbaar te 
stellen. 

4.7 Partijen leveren informatie aan of brengen kennis in over: 
- Delfland: waterbeheer, 
- Westland: economie, ruimtelijke ordening, beheer openbare ruimte 
- Lans: teelten en bedrijfsprocessen, ondernemersbelangen 
- LTO: de glastuinbouwsector in het algemeen 

Artikel 5 Beheer en eigendom instrumenten 

5.1 Het onderzoek wordt uitgevoerd met behulp van diverse meetinstrumenten. De 
benodigde instrumenten worden door Delfland aangeleverd. Een aantal 
instrumenten zal worden bevestigd in of aan opstallen/werken van Lans. Delfland 
draagt zorg voor het plaatsen, bevestigen dan wel verwijderen van de 
instrumenten. Delfland zorgt ervoor dat hierbij geen schade ontstaat aan 
eigendommen van Lans. 

5.2 Lans verleent Delfland, of de partij die werkt namens Delfland, toestemming om 
de handelingen genoemd in het vorige lid te verrichten. De datum en het tijdstip 
van deze handelingen zal in overleg met Lans worden bepaald. 

5.3 De instrumenten worden tijdelijk bevestigd en wel op een wijze zodat de 
instrumenten zonder schade kunnen worden verwijderd. De instrumenten blijven 
in eigendom bij Delfland. 
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Artikel 6 Communicatie 

6.1 Delfland is verantwoordelijk voor de externe communicatie en de organisatie van 
de openingshandeling. 

6.2 Partijen maken melding van de pilot op zijn of haar website. Partijen zullen deze 
externe communicatie vooraf met elkaar afstemmen. 

Artikel 7 Verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en vrijwaring 

7.1 Indien bij de uitvoering van de activiteiten uit het Plan van aanpak schade 
ontstaat aan eigendom(men) van een partij of van een derde(n) dan is de partij 
die schade heeft veroorzaakt verplicht de aansprakelijkstelling af te handelen en 
de schade te vergoeden. 

7.2 Partijen vrijwaren elkaar van alle aanspraken van derden ter zake van alle 
schade die zij mochten lijden als gevolg van de vanwege deze Pilot verrichte 
werkzaamheden en de daarmee samenhangende door of vanwege de verspreide 
publicaties. 

7.3 Elke partij bij deze overeenkomst draagt de verantwoordelijk voor de eigen 
werknemers en materiaal op het moment dat zij ingezet worden voor de Pilot. 

Artikel 9 Geheimhouding 

9.1 Partijen zullen strikte vertrouwelijkheid in acht nemen terzake van alle 
onderzoekgegevens, vertrouwelijke gegevens, gerubriceerde gegevens, 
mondelinge-, elektronische- en schriftelijke gegevens en alle overige informatie 
welke hem bekend is of zal worden vanuit de Pilot, waarvan partijen het 
vertrouwelijke karakter kent of redelijkenwijs moet kennen. 

9.2 De door Partijen verzamelde onderzoekgegevens, voor zover deze gegevens 
vallen onder de vertrouwelijkheid van lid 1, mogen door de Partijen uitsluitend 
worden gebruikt ten behoeve van de uitvoering van het overeengekomen 
onderzoek. Voor elk ander gebruik, zoals bijvoorbeeld ten behoeve van de 
klankbordgroep, is toestemming nodig van Partijen. Voor zover niet vallend 
onder de vertrouwelijkheid van lid 1 hebben Partijen het recht om een kopie van 
alle resultaten van haar werkzaamheden in het kader van de Overeenkomst te 
behouden en voor haar eigen interne bedrijfsvoering te gebruiken. 

Artikel 10 Openbaarmaking 

10.1 Partijen hebben het recht op het (doen) verveelvoudigen en het (doen) openbaar 
maken van het eindrapport of delen daarvan en het recht om deze voor eigen 
gebruik aan te wenden. 

10.2 De eerste verveelvoudiging en eerste openbaarmaking van het eindrapport of 
delen daarvan geschiedt uitsluitend op een door Partijen gezamenlijk te bepalen 
wijze en tijdstip. 
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Artikel 11 Onvoorziene omstandigheden 

11.1 Indien als gevolg van een wijziging van de omstandigheden, wet- of regelgeving, 
inzichten of uitgevoerde onderzoeken (onderdelen van) deze overeenkomst 
aanpassing behoeft, treden partijen hierover in overleg, waarbij deze 
overeenkomst kan worden aangepast. 

11.2 Indien dit overleg niet tot een voor partijen bevredigend resultaat leidt, dan 
kunnen alle partijen deze overeenkomst eenzijdig beëindigen. 

11.3 Gewijzigde omstandigheden, ongeacht of deze leiden tot aanpassing van deze 
overeenkomst, leiden niet tot financiële verrekening tussen partijen, tenzij 
partijen dit uitdrukkelijk nader overeenkomen. 

Artikel 12 Opzegging 

Deze overeenkomst is van kracht zolang de Pilot gaande is. Een partij kan slechts 
opzeggen met instemming van alle overige partijen en na volbrenging van alle in deze 
overeenkomst genoemde plichten. 

Artikel 13 Inwerkingtreding en geldigheidsduur 

Deze overeenkomst treedt in werking met terugwerkende kracht op 14 mei 2012 en 
eindigt, behoudens tussentijdse opzegging, op het moment dat alle activiteiten uit de 
Pilot zijn uitgevoerd. 

Artikel 14 Slotbepalingen 

14.1 Deze overeenkomst wordt door partijen aangehaald als 
'Samenwerkingsovereenkomst Pilot dynamische inzet van gietwaterbassins 
Oranjepolder'. 

14.2 Indien tussen Partijen een verschil van mening ontstaat door de uitleg of de 
uitvoering van deze overeenkomst zullen partijen in overleg treden en trachten 
het geschil te beslechten. Een geschil is aanwezig indien een der partijen dit 
schriftelijk stelt. 
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ALDUS OVEREENGEKOMEN, IN TWEEVOUD OPGEMAAKT EN GETEKEND OP 
5 JULI 2012 TE MAASDIJK, 

Hoogheemraadschap van Delfland 

namens deze 
Functie: Hoogheemraad 

Naam: A. van den Berg 

Lans 

namens deze 
Functie: Directeur 

Gemeente Westland 

namens deze 
Functie- Wethouder 

NaapprTA. W. Meijer 

LTO 

namens deze 
Functie: Voorzitter 

fitt 
m: C.J.W. van der Lans Naam: J . van der Knaap 
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