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Datum: 13 maart 2014 

Status:  Definitief 

 
 
Partijen,  
 
 

1. De Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, 
   gevestigd te ’s-Graveland, hierna te noemen: “Natuurmonumenten”, 

 rechtsgeldig vertegenwoordigd door de algemeen directeur, dhr. M.G.A.C. van 
den Tweel.  

 
2. De Staat der Nederlanden, te dezen vertegenwoordigd door de Minister van 

Infrastructuur en Milieu, mevrouw drs. M.H. Schultz van Haegen, handelend als 
vertegenwoordiger van de Staat der Nederlanden, hierna genoemd, “de Staat”. 

 
3. De provincie Flevoland, te dezen vertegenwoordigd door de heer A. Gijsberts, 

gedeputeerde van de Provincie, namens gedeputeerde staten van Flevoland 
handelend als vertegenwoordiger van de provincie Flevoland, namens de 
commissaris van de koning te Flevoland, gevolmachtigd op basis van artikel 176, 
tweede lid van de Provinciewet, hierna genoemd, “de Provincie Flevoland”.  
 

4. De Stichting Groenfonds, gevestigd te ’s Gravenhage en kantoorhoudend te 
Hoevelaken, hierna te noemen: “ het Groenfonds” rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door de heer J.P. Schaaij, directeur; 
 
Hierna partijen  bij deze Kaderovereenkomst. 

 
Overwegen het volgende,  

 
a. Partijen 1 t/m 3 hebben een Samenwerkingsovereenkomst gesloten met 

betrekking tot het daarin benoemde Project . 
b. De Samenwerkingsovereenkomst is tot stand gekomen na een openbare 

uitnodiging tot deelname aan het Project en de samenwerking (Staatscourant 
2013 nr. 25889 d.d. 17 september 2013); 

c. Het Groenfonds heeft in reactie op deze uitnodiging aangegeven een bijdrage te 
willen leveren door haar kennis, expertise en netwerk in te zetten voor het 
Project.  

d. Partijen bij Samenwerkingsovereenkomst in dat kader overeengekomen zijn om 
de door hen beschikbaar gestelde financiën door het Groenfonds te laten 
beheren en het Groenfonds daarmee heeft ingestemd. 

e. Partijen hun samenwerking aangaande het beheer en de inzet van het 
Groenfonds in deze overeenkomst willen vastleggen. 
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Komen het volgende overeen, 
 

Artikel 1  Begrippenkader  
Het begrippenkader van de Samenwerkingsovereenkomst is tevens van toepassing op 
deze Kaderovereenkomst. In aanvulling hierop bevat dit begrippenkader een nadere 
beschrijving van begrippen die in de Kaderovereenkomst worden gebruikt.  

 
1. Project 
Het Project als bedoeld in artikel 1 van de Samenwerkingsovereenkomst. 
 
2. Projectbudget 
Het Projectbudget als bedoeld in artikel 1 van de Samenwerkingsovereenkomst. 
 
3. Projectrekening 
Een bij het Groenfonds ten name van partijen 1t/m 3 aan te houden gezamenlijke 
rekening met te onderscheiden deelbudgetten ten behoeve van het Project, waarin 
publieke en private middelen gebundeld worden en van waar uit betalingen, 
rapportages en vermogensbeheer verzorgd worden. 
 
4. Samenwerkingsovereenkomst 
De tussen Natuurmonumenten, De Staat en de Provincie Flevoland gesloten 
Samenwerkingsovereenkomst Eerste Fase Marker Wadden. 
 
5. Stuurgroep 
De Stuurgroep als bedoeld in artikel 1 en artikel 6 van de Samenwerkingsovereenkomst. 
 
6. Uitvoeringsorganisatie. 
De organisatievorm waarin Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat ieder voor eigen 
rekening en risico en zonder dat sprake is van enige rechtsvorm samenwerken zoals 
nader vastgelegd in de Uitvoeringsovereenkomst. In het kader van deze 
Kaderovereenkomst wordt onder Uitvoeringsorganisatie verstaan de door partijen 1 t/m 
3 aangewezen en gemandateerde/gevolmachtigde vertegenwoordiger(s) van de 
Uitvoeringsorganisatie zoals weergegeven op door partijen 1 t/m 3 getekende bijlage 1 
of een daarvoor in de plaats getreden en door partijen bij de 
Samenwerkingsovereenkomst ondertekende wijziging daarvan.  
 
7. Kaderovereenkomst 
Deze overeenkomst. 

 
Artikel 2  Doel en reikwijdte van de Kaderovereenkomst en vertegenwoordiging partijen 

1 t/m3 
1. Doel van deze Kaderovereenkomst is om de afspraken vast te leggen over het door 

het Groenfonds te voeren beheer over de door partijen 1 t/m 3 beschikbaar gestelde 
Projectbudget. 

2. Partijen 1 t/m 3 worden bij de uitvoering van deze Kaderovereenkomst 
vertegenwoordigd door de Uitvoeringsorganisatie tenzij is aangegeven dat die 
partijen zelf handelingen dienen te verrichten. 
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Artikel 3  Storting Projectbudget op Projectrekening 
1. Het Groenfonds opent in overleg met partijen na ondertekening van deze 

Kaderovereenkomst voor het Project een Projectrekening. De Projectdirecteur sluit 
op grond van een volmacht voor partijen 1 t/m 3 daartoe 
Projectrekeningovereenkomsten met het Groenfonds.  

2. Partijen 1 t/m3 bij deze Kaderovereenkomst storten binnen een halfjaar na 
ondertekening van de Samenwerkingsovereenkomst het Projectbudget, althans hun 
aandeel daarin zoals nader omschreven in de Samenwerkingsovereenkomst, op de 
Projectrekening. 

 
Artikel 4  Financieel beheer 

1. Het Groenfonds voert het financieel beheer over het Projectbudget. 
2. Het financieel beheer over het Projectbudget omvat het openen van een 

Projectrekening, het uitvoeren van betalingsopdrachten ten laste van de 
Projectrekening, het bijhouden van een inzichtelijke administratie en het afleggen 
van verantwoording over het beheer aan de Uitvoeringsorganisatie. Tot het 
financieel beheer behoort niet het aanvragen, en na het verkrijgen daarvan het 
afleggen van verantwoording daarover aan de subsidieverstrekker, van subsidies. 

3. Aanwijzingen/Opdrachtverstrekking(en) omtrent het beheer aan het Groenfonds en 
verantwoording door het Groenfonds geschiedt door respectievelijk aan de 
Uitvoeringsorganisatie. Aan het Groenfonds worden in dat kader door de 
Uitvoeringsorganisatie door partijen 1 t/m 3 daarvoor verstrekte 
mandaten/volmachten overgelegd.  

4. Het Groenfonds is bij het beheer gebonden aan het treasurystatuut zoals dat is 
vastgesteld in de bestuursvergadering van het Groenfonds van 20 maart 2013. 

5. Groenfonds hanteert bij de administratie van stortingen op en betalingen van de 
Projectrekening ter uitvoering van een betalingsopdracht aparte deelbudgetten zoals 
gespecificeerd door de Uitvoeringsorganisatie. 

6. Stortingen worden geboekt op het deelbudget van de partij die de storing doet en 
betalingsopdrachten worden geboekt ten laste van het deelbudget dat door de 
Uitvoeringsorganisatie wordt aangewezen.  

7. Het op het Projectbudget behaalde rendement komt ten goede aan het 
Projectbudget en wordt geadministreerd conform de aanwijzingen van de 
Uitvoeringsorganisatie ten bate van het daartoe door de Uitvoeringsorganisatie 
aangewezen deelbudget.  
 

Artikel 5  Betaling van facturen 
1. Facturen worden door het Groenfonds na een daartoe door de 

Uitvoeringsorganisatie verstrekte betalingsopdracht van de Projectrekening betaald. 
Bij de opdracht zal door de Uitvoeringsorganisatie een bijbehorende door de 
Uitvoeringsorganisatie ondertekende prestatieverklaring worden verstrekt, bij 
gebreke waarvan geen betaling zal plaatsvinden. 

2. De betaling ter uitvoering van een betalingsopdracht zal binnen vijf werkdagen na 
ontvangst van de betalingsopdracht en de prestatieverklaring plaatsvinden. Op 
schriftelijk verzoek van Uitvoeringsorganisatie wordt in afwijking van de gestelde 
termijnen, onverminderd de voor betaling in lid 1 genoemde formaliteiten, op 
verzoek per direct uitvoering gegeven aan een betalingsopdracht.  
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Artikel 6  Informatie verstrekken 
1. Op verzoek van de Uitvoeringsorganisatie of een van de Partijen 1 t/m 3 bij deze 

Kaderovereenkomst levert het Groenfonds alle gevraagde informatie ten behoeve 
van (onder meer) inzicht in de uitputting van het Projectbudget. In januari van elk 
kalenderjaar levert het Groenfonds aan de Uitvoeringsorganisatie een overzicht van 
de besteding en uitputting van het Projectbudget van het voorafgaande jaar, 
gespecificeerd per deelbudget. 

2. Het Groenfonds levert aan accountants van Partijen 1 t/m 3 alle gevraagde 
informatie en biedt daartoe - indien gewenst - toegang tot haar administratie voor 
zover deze het Projectbudget betreft. 

3. Over de voortgang van het financieel beheer door het Groenfonds wordt per 
kwartaal overleg gevoerd met de Uitvoeringsorganisatie. 
 

Artikel 7  Kosten 
1. Het Groenfonds brengt een beheervergoeding van € 10.000,- waarin begrepen de 

BTW per jaar in rekening. De rekening wordt verstrekt aan de Uitvoeringsorganisatie 
(per adres) en gesteld op naam van Partijen 1 t/m 3 (crediteur). De rekening wordt, 
na opdrachtverstrekking door de Uitvoeringsorganisatie, betaald van de 
Projectrekening. 

2. Voor spoedbetalingen worden door het Groenfonds bancaire kosten in rekening 
gebracht die derden aan het Groenfonds in rekening brengen. 

3. Naast het in dit artikel bepaalde brengt het Groenfonds geen kosten in rekening. 
 

Artikel 8 Aansprakelijkheid 
De aansprakelijkheid van het Groenfonds jegens Partijen 1 t/m 3 is beperkt tot het 
bedrag aan kosten als genoemd in artikel 7 lid 1 die Groenfonds (cumulatief) heeft 
verkregen, behalve bij grove schuld of opzet van het Groenfonds. In dat geval is het 
Groenfonds aansprakelijk voor alle kosten en schade die voor Partijen 1 t/m 3 
voortvloeien uit een toerekenbare tekortkomingen van het Groenfonds. Onder grove 
schuld verstaan partijen bij deze Kaderovereenkomst onder meer doch niet uitsluitend: 

a.  het handelen in strijd met het alsdan geldende treasurystatuut,  
b. het na schriftelijke en aangetekende ingebrekestelling met een termijn van 

minimaal tien werkdagen weigeren te voldoen aan verplichtingen die 
voortvloeien uit deze overeenkomst en/of  

c. het verrichten van handelingen ten laste van het Projectbudget en/of de 
Projectrekening in opdracht van anderen dan de leden van de 
Uitvoeringsorganisatie zoals weergegeven op bijlage 1 of een daarvoor in de 
plaats getreden en door partijen bij de Samenwerkingsovereenkomst 
ondertekende wijziging daarvan.  
 

Artikel 9  Communicatie 
De Uitvoeringsorganisatie maakt nadere afspraken met het Groenfonds over de wijze 
waarop de Uitvoeringsorganisatie en het Groenfonds over de deelname van het 
Groenfonds aan het Project communiceren.  
 

Artikel 10  Duur overeenkomst 
Deze Kaderovereenkomst treedt in werking na ondertekening ervan door alle Partijen 
doch niet eerder dan de Samenwerkingsovereenkomst en de Uitvoeringsovereenkomst 
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door alle partijen bij die overeenkomsten is ondertekend. Deze Kaderovereenkomst 
wordt beëindigd conform het bepaalde in artikel 12 .  

 
Artikel 11  Wijziging 

1. Het Groenfonds en de Uitvoeringsorganisatie kunnen verzoeken deze 
Kaderovereenkomst te wijzigen. De wijziging behoeft voorafgaande schriftelijke 
instemming van alle Partijen. 

2. Het Groenfonds en de Uitvoeringsorganisatie treden in overleg binnen 4 weken 
nadat de wens daartoe schriftelijk is meegedeeld. 

3. De wijziging en de verklaringen tot instemming van partijen worden als bijlage aan 
deze Kaderovereenkomst gehecht. 

4. Bij wijziging van het treasurystatuut verstrekt het Groenfonds de actuele tekst aan 
de wederpartij en licht de relevante wijzigingen ten opzichte van de vigerende tekst 
toe aan de Uitvoeringsorganisatie. Na schriftelijke instemming van de 
Uitvoeringsorganisatie geldt het gewijzigd treasurystatuut als aanvaard.  
 

Artikel 12  Verzuim en overmacht en beëindiging 
1. Tenzij nakoming blijvend of tijdelijk onmogelijk is, treedt verzuim eerst in nadat een 

partij schriftelijk en bij aangetekend schrijven in gebreke is gesteld en een redelijke 
termijn is gegund om haar verplichtingen alsnog na te komen.  

2. Onder overmacht wordt in ieder geval niet verstaan: gebrek aan personeel, 
stakingen, ziekte van personeel en tekortschieten van ingeschakelde derde partijen.  

3. Deze Kaderovereenkomst kan door Partijen 1 t/m 3 gezamenlijk en/of het 
Groenfonds worden ontbonden indien een Partij in verzuim verkeert. 

4. Deze Kaderovereenkomst kan door Partijen 1 t/m 3 gezamenlijk bij aangetekend 
schrijven worden beëindigd als de Stuurgroep een beëindigingsbesluit heeft 
genomen als bedoeld in artikel 7 lid 6 van de Samenwerkingsovereenkomst of zoveel 
eerder als de Samenwerkingsovereenkomst tussentijds op grond van het bepaalde in 
artikel 13 van de Samenwerkingsovereenkomst is beëindigd.  

5. Indien de Uitvoeringsorganisatie de wijziging van het treasurystatuut als bedoeld in 
artikel 11 lid 4 niet aanvaardt, kunnen partijen 1 t/m 3 gezamenlijk en/of het 
Groenfonds deze Kaderovereenkomst bij aantekende schrijven en met in achtneming 
van een termijn van één maand opzeggen. 

6. Indien wordt voldaan aan een der opzeggingsgronden uit een door Partijen gesloten 
Projectrekeningovereenkomst en het Groenfonds deswege tot opzegging van die 
overeenkomst overgaat, kunnen Partijen 1 t/m 3 gezamenlijk en/of het Groenfonds 
deze Kaderovereenkomst bij aangetekend schrijven en met in achtneming van een 
termijn van één maand opzeggen.  

7. Indien deze Kaderovereenkomst tussentijds eindigt, wordt het op de Projectrekening 
aangehouden resterende Projectbudget binnen 5 werkdagen overgemaakt naar een 
of meer door de Uitvoeringsorganisatie aangegeven rekening(en). 

 
Artikel 13 Toetredingsregeling 

Indien een derde partij conform het bepaalde in artikel 16 van de 
Samenwerkingsovereenkomst, is toegetreden tot de samenwerking tussen de Partijen 1 
t/m 3, wordt deze toegetreden partij, na instemming bij aangetekend schrijven van het 
Groenfonds, ook partij bij deze Kaderovereenkomst.  
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Artikel 14 Geschillen 
1. Geschillen met betrekking tot deze Kaderovereenkomst worden in eerste instantie in 

gezamenlijk overleg opgelost. 
2. Indien het gezamenlijk overleg niet tot overeenstemming leidt, wordt mediation 

ingezet overeenkomstig het reglement van het Nederlands Mediation Instituut te 
Rotterdam. 

3. Indien het onmogelijk is gebleken een geschil met behulp van mediation op te 
lossen, wordt het geschil beslecht door de bevoegde rechter te ’s-Gravenhage.  
 

Artikel 15 Slotbepalingen en overige zaken 
Het overdragen van rechten of verplichtingen of bezwaren van rechten (waaronder doch 
niet uitsluitend het vestigen van bijvoorbeeld stil pandrecht) uit deze overeenkomst is 
slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke instemming van alle partijen. 

 
Artikel 16 Bijdrage Groenfonds 

Over de wijze waarop invulling zal worden gegeven aan de bijdrage van het Groenfonds 
door de inzet van haar kennis, expertise en netwerk voor het Project, maken partijen na 
het sluiten van deze Kaderovereenkomst nadere afspraken. 

 
Artikel 17 Inwerkingtreding 

Deze overeenkomst treedt in werking na ondertekening door alle partijen doch niet 
eerder dan dat de Samenwerkingsovereenkomst, Uitvoeringsovereenkomst en de 
Erfpachtovereenkomst door alle bij die overeenkomsten betrokken partijen zijn 
getekend. 

 
Artikel 18 Bijlagen 

Bij deze overeenkomst behorende de navolgende bijlagen:  
Bijlage 1 :  Ge(vol)machtigden overzicht 
 
 
Aldus overeengekomen door: 
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Tekenblad behorende bij de Kaderovereenkomst Eerste Fase Marker Wadden 
 
 
 
 
Datum ondertekening:  
 
Dhr. M.G.A.C. van den Tweel 
Algemeen directeur Natuurmonumenten ……………………………………… 
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Tekenblad behorende bij de Kaderovereenkomst Eerste Fase Marker Wadden 
 
 
 
 
Datum ondertekening: 
 
Mevr. drs. M.H. Schultz van Haegen 
De minister van Infrastructuur en Milieu ……………………………………… 
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 Tekenblad behorende bij de Kaderovereenkomst Eerste Fase Marker Wadden 
 
 
 
 
Datum ondertekening:  
 
Dhr. A. Gijsberts 
Gedeputeerde van de Provincie Flevoland …………………………………….. 
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Tekenblad behorende bij de Kaderovereenkomst Eerste Fase Marker Wadden 
 
 
 
 
Datum ondertekening: 
 
Dhr. J.P. Schaaij,  
directeur Groenfonds   …………………………………. 
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Bijlage 1 Volmacht Eerste Fase Marker Wadden 

 

 
 
 

Partijen,  
 
 

1. De Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, 
   gevestigd te ’s-Graveland, hierna te noemen: “Natuurmonumenten”, 

 rechtsgeldig vertegenwoordigd door de algemeen directeur, dhr. M.G.A.C. van 
den Tweel.  

 
2. De Staat der Nederlanden, te dezen vertegenwoordigd door de Minister van 

Infrastructuur en Milieu, mevrouw drs. M.H. Schultz van Haegen, handelend als 
vertegenwoordiger van de Staat der Nederlanden, hierna genoemd, ‘De Staat’. 

 
3. De provincie Flevoland, te dezen vertegenwoordigd door de heer A. Gijsberts, 

gedeputeerde van de Provincie, namens gedeputeerde staten van Flevoland 
handelend als vertegenwoordiger van de provincie Flevoland, namens de 
commissaris van de koning te Flevoland, gevolmachtigd op basis van artikel 176, 
tweede lid van de Provinciewet, hierna genoemd, ‘de Provincie Flevoland’.  
 

 
 
Verlenen hierbij een bijzondere volmacht aan: 
 
a. R. Posthoorn geboren op 7-1-1960, hierna projectdirecteur, voor het aangaan 

van Projectrekeningovereenkomsten ten name van Partijen, en het geven van 
betalingsopdrachten aan het Groenfonds voor het doen van betalingen van deze 
projectrekening een en ander zoals nader geregeld in de Kaderovereenkomst 
Eerste fase Marker Wadden. De bevoegdheid is beperkt tot het geven van 
betalingsopdrachten in het kader van de verdere voorbereiding van de realisatie 
en van de daadwerkelijke realisatie van het project zoals benoemd in de 
voornoemde overeenkomst ten laste van het projectbudget zoals bedoeld in de 
voornoemde overeenkomst.  

b. R.J.M. Splitthoff geboren op 24-11-1961, G.P.H. Hagemann, geboren op 17-01-
1963 en T.J. Wams geboren op 21-09-1959 (hierna ieder afzonderlijk lid van het 
dagelijks bestuur) om de voornoemde betalingsopdrachten te geven. Voormelde 
leden van het dagelijks bestuur zullen van voormelde bevoegdheid slechts 
gebruik maken indien afwezigheid of verhindering van de projectdirecteur 
hiertoe noopt dan wel de projectdirecteur aan een of meer van hen het recht 
van substitutie heeft verleend. 
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c. Voor het geven van een betalingsopdracht tussen € 200.000 en € 2.000.000 per 
opdracht dient de projectdirecteur voorafgaand schriftelijk toestemming te 
hebben verkregen van het dagelijks bestuur zoals bedoeld in de 
Uitvoeringsovereenkomst Eerste fase Marker Wadden, bestaande uit R.J.M. 
Splitthoff geboren op 24-11-1961, G.P.H. Hagemann, geboren op 17-01-1963 en 
T.J. Wams geboren op 21-09-1959.  

d. Voor het geven van een betalingsopdrachten boven € 2.000.000 per opdracht 
dient de projectdirecteur of een lid van het dagelijks bestuur voorafgaand 
schriftelijk toestemming te hebben verkregen van de DG RWS en van de 
Algemeen Directeur van Natuurmonumenten.  

 
 
 

 
 
Aldus overeengekomen door: 
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Tekenblad behorende bij de Volmacht Eerste Fase Marker Wadden 
 
 
 
 
Datum ondertekening:  
 
Dhr. M.G.A.C. van Tweel 
Algemeen directeur Natuurmonumenten ……………………………………… 
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Tekenblad behorende bij de Volmacht Eerste Fase Marker Wadden 
 
 
 
 
Datum ondertekening: 
 
drs. M.H. Schultz van Haegen 
De minister van Infrastructuur en Milieu ……………………………………… 
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Tekenblad behorende bij de Volmacht Eerste Fase Marker Wadden 
 
 
 
 
Datum ondertekening:  
 
Dhr. A. Gijsberts 
Gedeputeerde van de Provincie Flevoland …………………………………….. 
 


