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Nv Rvs 27.12 

Overeenkomst financiering brugwachtershuisje en grond 

Doesbrug 

 
De ondergetekenden: 
 

1. De Gemeente Leiderdorp, gevestigd aan de Willem-Alexanderlaan 1, 2351 DZ te Leiderdorp, te 
dezen krachtens artikel 171 lid 1 van de Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd 
door L.M. Driessen-Jansen in haar hoedanigheid van burgemeester,hierna te noemen: “de 
gemeente” 
  
en 
 

2. De Provincie Zuid-Holland, gevestigd aan het Zuid-Hollandplein 1, 2509 LP te Den Haag, 
ingevolge artikel 176 van de Provinciewet en het mandaatbesluit van het college van 
Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland van 20 december 2016, provinciaal blad van 
22 december 2016, nummer 6905, te dezen bevoegd vertegenwoordigd door  mr P. den Dunnen, 
directeur van de Dienst Beheer Infrastructuur, verder te noemen “de Provincie” 

 
hierna ook aan te duiden als ’partijen’; 
 
Overwegende dat: 
 

a. Het Hoogheemraadschap Rijnland verantwoordelijk is voor het vaarweg- en nautisch beheer 
van de vaarweg de Does; 
b. de Provincie voornemens was om de Doesbrug voor de Gemeente op afstand te bedienen; 
c. de Gemeente daarop in het jaar 1994 het brugwachtershuisje bij de Doesbrug heeft gesloopt; 
d. de Provincie vervolgens besloten heeft om vanwege veiligheidsredenen de Doesbrug niet op 
afstand te bedienen; 
e. de Provincie afspraken met de gemeente wenst te maken over de gevolgen van het voortzetten 
van het met de hand bedienen (niet bedienen op afstand) van de Doesbrug. 
 

komen het volgende overeen: 
 
Artikel 1 Doel van de overeenkomst 
 

1. Het doel van de overeenkomst is het vastleggen van afspraken vanwege het door de 
Provincie Zuid-Holland intrekken van het voornemen het afstand bedienen van de Doesbrug. 

2. Partijen beogen een (her-)bouw van een brugwachtershuisjes bij de Doesbrug door de 
gemeente Leiderdorp waarbij de Provincie Zuid-Holland een financiële bijdrage van 50% van 
de kosten op zich neemt. 

 
Artikel 2  Verplichtingen Provincie 
 

1. De Provincie betaalt aan de Gemeente éénmalig een bedrag van € ………,=, zijnde 50% van de 
kosten voor de aankoop van de gronden die specifiek voor de herbouw van het 
brugwachtershuisje benodigd zijn en 50% van de herbouwkosten van het brugwachtershuisje. 

 
2. Het totaalbedrag voor de aankoop van de gronden en de herbouw van het brugwachtershuisje 

staan vermeld in bijlage 1 bij deze overeenkomst, zijnde de kostenraming brugwachtershuisje 
t.b.v. de Doesbrug bouw gelijktijdig met plan 4 woningen in bijlage 1 bij deze overeenkomst.  
 

3. De Provincie betaalt het totaalbedrag aan de Gemeente binnen 30 dagen, nadat zij een factuur 
van de Gemeente hiervoor heeft ontvangen. 
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 Artikel 3 Verplichtingen Gemeente 

 
1. De Gemeente koopt gronden aan die voor de herbouw van het voormalige burgwachtershuisje 

bij de Doesbrug benodigd zijn. 
 

2. De Gemeente stuurt, nadat de grond is aangekocht en de herbouw van het brugwachtershuisje is 
afgerond, een factuur aan de Provincie. 

 
 

Artikel 4 Onvoorziene omstandigheden 
 

1. In het geval van een niet voorziene omstandigheid, die wezenlijke gevolgen heeft voor de 
uitvoering van deze overeenkomst, kan een partij de andere partij schriftelijk verzoeken deze 
overeenkomst te wijzigen. Binnen twee weken daarna overleggen partijen over de noodzaak van 
wijziging. Een wijziging op deze overeenkomst wordt schriftelijk vastgelegd in een allonge welke 
na ondertekening door beide partijen als aanhangsel aan deze overeenkomst zal worden 
gehecht. 
 

2. Leidt het in lid 1 bedoelde overleg niet tot overeenstemming, dan staat het partijen vrij deze 
overeenkomst schriftelijk geheel of partieel buitengerechtelijk te ontbinden , indien en voor zover 
nakoming daarvan in redelijkheid niet kan worden gevergd. 

  
3. Zo spoedig mogelijk na de ontbinding ingevolge lid 2 treffen partijen een schriftelijke regeling voor 

de reeds gemaakte kosten en de reeds aangegane verplichtingen. 
 
Artikel 5 Ontbinding 
 

1. Indien een van de partijen een verplichting niet tijdig of niet behoorlijk nakomt kan de wederpartij, 
onverminderd haar overige rechten waaronder het recht op nakoming en/of schadevergoeding, 
deze overeenkomst schriftelijk ontbinden, maar niet dan nadat de in gebreke zijnde partij bij 
aangetekende brief gemotiveerd in gebreke is gesteld en een redelijke termijn is gegund om de 
verplichting alsnog na te komen. 
 

2. Zo spoedig mogelijk na de ontbinding ingevolge lid 1 treden partijen in overleg, teneinde een 
goede en adequate voltooiing/afwikkeling van de werkzaamheden mogelijk te maken, alsmede 
een schriftelijke regeling te treffen voor de reeds gemaakte kosten en de reeds aangegane 
verplichtingen. 

 
3. Verplichtingen, voortkomend uit wettelijke verantwoordelijkheden, welke naar hun aard bestemd 

zijn om ook na de ontbinding voort te duren, blijven in stand. 

 

Artikel 6 Inwerkingtreding 
 

Deze overeenkomst treedt in werking nadat beide partijen de overeenkomst hebben getekend. Deze 

overeenkomst eindigt nadat partijen over en weer volledig aan hun verplichtingen, zoals hierboven 

omschreven, hebben voldaan. 

 

Artikel 7 Beëindiging overeenkomst 

 

Deze overeenkomst kan slechts door partijen worden gewijzigd dan wel beëindigd middels een 
schriftelijke verklaring van beide partijen. In geval van opzegging dient een opzegtermijn van zes 
maanden in acht te worden genomen. 

 

 

Aldus overeengekomen, vastgelegd op 5 pagina’s tekst (exclusief bijlagen) en in tweevoud opgemaakt 

en ondertekend te: 
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Plaats:       Plaats: 
 
Datum:      Datum: 
 
Provincie Zuid-Holland Gemeente Leiderdorp 
 
De Commissaris van de Koning,  Burgemeester en Wethouders 
namens deze     namens deze  
 
 
 
 
……………………………………..  ………………………………………………. 
P. den Dunnen      De burgemeester, 
Directeur Dienst Beheer en Infrastructuur  L.M. Driessen-Jansen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


