
Convenant inzake business case “Regionale Ontwikkeling Vrijetijdseconomie Flevoland-Lelystad” 

Datum [INVULLEN] 

 

De ondergetekenden: 

De gemeente Lelystad, krachtens artikel 171 van de Gemeentewet vertegenwoordigd door haar 

…………………, handelende ter uitvoering van het besluit van burgemeester en wethouders van 

Lelystad ………….van …………….., hierna te noemen  

"de Gemeente".  

 

en  

 

De provincie Flevoland, krachtens artikel 176 van de Provinciewet vertegenwoordigd door haar 

………………………., handelende ter uitvoering van …………………………….., hierna te noemen  

"de Provincie".  

 

hierna gezamenlijk te noemen “Partijen”.  

 

Overwegende 

- Dat partijen samen met haar partners willen werken aan verdere toeristische ontwikkeling 

van de kustzone van Lelystad; 

 

- Dat Bureau Buiten in opdracht van provincie Flevoland een business case “Regionale 

Ontwikkeling Vrijetijdseconomie Flevoland-Lelystad” (hierna: business case) heeft opgesteld 

(Bijlage); en aan  partijen heeft aangeboden; 

 

- Dat de business case bestaat uit vijf deelprojecten, zijnde: 

o Het ATB parcours over de dijk (mountainDIJKEN); 

o Voorzieningen voor de riviercruisevaart; 

o Herinrichting van de Oostvaardersdijk; 

o De ‘WaterWandelWeg’; 

o De kite- en windsurflocatie; 

- Dat men verwacht dat de positie van Lelystad en Flevoland wordt versterkt als aantrekkelijk 

toeristisch-recreatieve bestemming en dat dit zal bijdragen aan de bestedingen en 

werkgelegenheid; 

- Dat Partijen in het onderhavige convenant afspraken maken over de wijze waarop zij gaan 

samenwerken om deze vijf deelprojecten te realiseren; 
 

verklaren, met inachtneming van bovengenoemde overwegingen, het volgende te zijn 

overeengekomen:  

 

1. Doel 

Partijen werken, ieder vanuit hun eigen rol, verantwoordelijkheid en bevoegdheden samen 

en spannen zich in om de in de business case “Regionale Ontwikkeling Vrijetijdseconomie 

Flevoland – Lelystad” genoemde vijf  deelprojecten te realiseren. 

 



2. Looptijd 

1. Het convenant treedt in werking op [DATUM] en wordt afgesloten voor de duur van drie jaar.  

2. Bij de jaarlijkse evaluatie bezien partijen of aanleiding bestaat de looptijd van het convenant 

te verlengen. Minimaal 3 maanden voor het verstrijken van de in het eerste lid genoemde 

periode en indien niet alle projectonderdelen zijn afgerond (in uitvoering, administratief of 

financieel) kunnen Partijen besluiten het convenant te verlengen onder gezamenlijk te 

bepalen voorwaarden.  

3. Indien gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheid om het convenant te verlengen, wordt dit 

uiterlijk 6 maanden voor het verstrijken van de termijn dit door Partijen  schriftelijk 

overeengekomen.  

4. Indien alle projectonderdelen zijn afgerond (in uitvoering, administratief of financieel) 

voordat de termijn van het convenant is verlopen, wordt door Partijen schriftelijk een 

einddatum van het convenant overeengekomen.  

 

3. Wijzigingen en ontbinding van het convenant 

1. Partijen evalueren de uitvoering van dit convenant  jaarlijks. 

2. Indien naar aanleiding van de evaluatie blijkt dat wijzigingen van het convenant nodig zijn, 

krijgen deze rechtskracht nadat Partijen dat schriftelijk zijn overeengekomen.  

3. Gedurende de looptijd kan een van de Partijen aan de andere Partij schriftelijk verzoeken tot 

wijziging van het convenant. Naar aanleiding van dit verzoek zullen Partijen met elkaar in 

overleg treden over de voorstelde wijziging. Partijen zullen voorgestelde wijzigingen in het 

convenant op basis van redelijke gronden niet tegenhouden.   

4. Het convenant kan met wederzijds goedvinden door Partijen schriftelijk ontbonden worden, 

waarbij Partijen zich eraan conformeren dat het tot zijn beschikking hebben van minder 

financiële middelen dan opgenomen in de business case, in beginsel geen aanleiding is om 

het convenant te beëindigen wanneer uit het in artikel 4 lid 5 genoemde overleg blijkt dat de 

business case niet in aangepaste vorm kan worden gerealiseerd.  

5. Indien Partijen besluiten het convenant te ontbinden zal gezamenlijk een einddatum worden 

vastgesteld, waarbij rekening gehouden wordt met al die termijn die nodig is om al die 

handelingen te verrichten die noodzakelijk zijn om de ontbinding binnen de eigen organisatie 

op een correcte wijze af te ronden. 

6. Alle schade die voortvloeit uit de ontbinding van het convenant wordt door ieder der partijen 

zelfstandig gedragen, tenzij vaststaat dat deze schade verwijtbaar voortvloeit uit handelen 

van de andere partij. 

 

4. Taken en verantwoordelijkheden  

1. Partijen dragen allen in verhouding en naar draagkracht bij aan de uitvoering. Met dien 

verstande dat onder draagkracht wordt verstaan het budget zoals door de gemeenteraad 

respectievelijk de gedeputeerde staten ter beschikking is gesteld. 

2. Partijen zullen ter uitvoering van de deelprojecten nadere afspraken maken met elkaar dan 

wel derden inzake het beheer en onderhoud per deelproject voor zover dit noodzakelijk is 

voor de doorgang van het betreffende deelproject.  

3. De uitvoering van de deelprojecten ‘WaterWandelWeg’ en ‘Het ATB parcours over de dijk 

(MountainDIJKEN)’ zal geschieden door derden. De rol van de Partijen blijft hiertoe beperkt 

zoals omschreven in lid 6 onder a en b.  



4. Partijen komen overeen dat men streeft naar een verdeling zoals opgenomen in de begroting 

in de business case. 

5. Partijen zullen zich maximaal inspannen om de financiële middelen beschikbaar te stellen ten 

behoeve van de deelprojecten. Indien (één van beide) Partijen minder financiële middelen 

beschikbaar kan stellen dan opgenomen in de business case, treden partijen met elkaar in 

overleg om na te  gaan of (deels) uitvoering kan worden gegeven aan het deelproject. 

6. De partijen komen overeen dat de uitvoerende en financiële verantwoordelijkheid voor de 

deelprojecten als volgt verdeeld is:  

 

a. De Gemeente:  

i. Zal zich inspannen om  de benodigde financiële middelen beschikbaar te stellen voor de  

realisatie van  de deelprojecten ‘Het ATB parcours over de dijk (mountainDIJKEN)’, ‘De 

WaterWandelWeg’, ‘Voorzieningen voor de riviercruisevaart’ en ‘Herinrichting van de 

Oostvaardersdijk’, waarbij benadrukt wordt dat alle toezeggingen ten aanzien van de 

financiële middelen plaatvinden onder het voorbehoud van deze goedkeuring. 

ii. De maximaal toe te kennen financiële bijdrage  wordt gebaseerd op  de werkelijke kosten 

van de deelprojecten ‘Het ATB parcours over de dijk (mountainDIJKEN)’ en ‘De 

WaterWandelWeg’ met dien verstande dat dit nooit het bedrag zoals opgenomen in de 

business case zal overschrijden noch de financiële middelen zoals beschikbaar is gesteld 

door de Gemeente.  

iii. Zal zich, wanneer zij bevoegd gezag is voor het afgeven van de op grond van wet- en 

regelgeving benodigde vergunningen, afwijkingen/ en/of ontheffingen om de 

deelprojecten ‘Het ATB parcours over de dijk (mountainDIJKEN)’, ‘De WaterWandelWeg’ 

te kunnen realiseren,  inspannen om deze wanneer de daartoe ingediende aanvraag aan 

alle vereisten zoals in de relevante wet en regelgeving opgenomen, tijdig afgeven 

(eventueel indien naar het oordeel van de gemeente aangevuld met noodzakelijk 

geachte voorwaarden/voorschriften).  

iv. Is voornemens de deelprojecten  ‘Voorzieningen voor de riviercruisevaart’ en 

‘Herinrichting van de Oostvaardersdijk’ zelfstandig onder haar eigen 

verantwoordelijkheid (te laten) uitvoeren. Indien voor de uitvoering van deze 

deelprojecten mogelijk derden betrokken zijn, zullen deze tijdig door de Gemeente 

benaderd worden om met deze derden hierover afspraken te maken.  

 

b. De Provincie: 

i. Zal zich inspannen om de benodigde financiële middelen beschikbaar te stellen voor het  

realiseren van het deelproject ‘kite- en windsurflocatie’,. 

ii. Is voornemens het deelproject ‘kite- en windsurflocatie’ zelfstandig onder haar eigen 

verantwoordelijkheid (te laten) uitvoeren. Indien voor de uitvoering van dit deelproject 

mogelijk derden betrokken zijn, zullen deze tijdig door de Provincie benaderd worden om 

met deze derden hierover afspraken te maken.  

iii. Stelt menskracht beschikbaar om gezamenlijk met stichting mountainDIJKEN het 

projectmanagement op zich te nemen. Indien voor de uitvoering van dit deelproject 

mogelijk derden betrokken zijn, zullen deze tijdig door de Provincie benaderd worden om 

met deze derden hierover afspraken te maken.   

 



5. Uitvoering 

1. Partijen richten voor de uitvoering van  de business case een projectgroep op.  

2. De projectgroep zorgt voor gecoördineerde uitvoering van de deelprojecten en houdt de 

voortgang van de deelprojecten bij.  

3. Vanuit de projectgroep wordt ook samengewerkt met andere partijen, zoals Rijkswaterstaat 

en het Waterschap.  

4. De projectgroep bestaat uit (ambtelijke) vertegenwoordigers van de Partijen. 

5. De projectgroep komt minimaal eens per kwartaal bijeen, of zo vaak als de Partijen nodig 

achten.  

6. Indien de projectgroep het noodzakelijk acht ten behoeve van de uitvoering van één of 

meerder deelprojecten een derde deelneemt aan de projectgroep kunnen de leden van de 

projectgroep daartoe unaniem besluiten.  

 

6. Geschillen 

1. Een geschil wordt geacht te bestaan, zodra één der Partijen dit bij aangetekend schrijven aan 

de wederpartij meedeelt. 

2. Geschillen tussen Partijen, daaronder begrepen die welke door slechts één der Partijen als 

zodanig worden beschouwd, zullen zoveel mogelijk door goed overleg tussen Partijen tot een 

oplossing worden gebracht. Partijen committeren zich hierbij aan een ‘no blame-cultuur’ 

voor wat betreft conflicten, geschillen, vergissingen, wanprestaties, slechte prestaties en 

andere zaken die zich kunnen voordoen. Partijen committeren zich aan het direct en 

wederzijds oplossen van conflicten en geschillen binnen het raamwerk van dit convenant.  

3. Een geschil dat niet in goed overleg opgelost kon worden zal met uitsluiting van de gewone 

rechter worden voorgelegd aan een door partijen in gezamenlijkheid aangewezen erkende 

mediator, tenzij alsnog arbitrage of bindend advies wordt overeenkomen. 

  

7. Communicatie 

1. Partijen zullen in hun externe communicatie zo veel mogelijk staan voor de samenwerking 
 conform het convenant. 
2. Externe communicatie omtrent het convenant zal plaatsvinden door de projectgroep in 
 overeenstemming met een door de Partijen vast te stellen communicatieplan. 

 
8. Slotbepalingen 

1. Kennisgevingen die Partijen op grond van dit convenant aan elkaar zullen doen, vinden 
schriftelijk plaats. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen 
rechtskracht, tenzij deze door daartoe bevoegde personen schriftelijk zijn bevestigd. 

2. Nietigheid of vernietigbaarheid van een gedeelte van dit convenant betekent niet dat het 
gehele convenant nietig of vernietigbaar is. Partijen verplichten zich alsdan het convenant 
zodanig aan te passen dat aan de aard en strekking van dit convenant wordt voldaan. 

3. Indien en voor zover van toepassing geldt het bepaalde in dit convenant onverlet de 
publiekrechtelijke verantwoordelijkheden van de Partijen. 

4. Dit convenant vervangt, behalve afspraken waarin dit convenant niet voorziet, alle 
andersluidende afspraken uit het verleden.  

5. De bijlage maakt onderdeel uit van dit convenant. Voor zover dit document in tegenspraak is 
met het convenant, prevaleert het convenant. 

 

9. Inwerkingtreding en Ondertekening 



Het convenant treedt in werking op dag dat beide Partijen  hebben ondertekend en geldt voor de 

duur van drie jaar. 

 

 

De partners 

Getekend de dato <datum> 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………..    …………………………………………..  

Gemeente Lelystad     Provincie Flevoland 

     

 


