
PZDB-O-01073  1 

BESTUURSOVEREENKOMST  
 

 
 

betreffende: 
de voorbereiding, uitvoering en financiering van het in het kader van het project 
Zeeweringen in Zeeland aanpassen door het Rijk van een aantal dijkvakken in beheer 
van de waterschappen Zeeuwse Eilanden en Zeeuws-Vlaanderen, 
 
 
DE ONDERGETEKENDEN: 
1.  De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, vertegenwoordigd door de 

hoofdingenieur-directeur van directie Zeeland van het Directoraat-Generaal 
Rijkswaterstaat, de heer ir. W.P.A. Broeders,  
hierna te noemen ‘de Staatssecretaris’, 

 
en 

 
2.  Waterschap Zeeuwse Eilanden, vertegenwoordigd door W.A. Gosselaar, dijkgraaf 

van waterschap Zeeuwse Eilanden te Goes; 
 

en 
 

Waterschap Zeeuws-Vlaanderen, vertegenwoordigd door W.J. de Graaf, dijkgraaf 
van waterschap Zeeuws-Vlaanderen te Terneuzen; 

 
      hierna te noemen ‘de waterschappen’ 
 

overwegende: 
 

dat na overleg de Minister van Verkeer en Waterstaat, als toenmalig 
vertegenwoordiger van de Staat, en de waterschappen hebben besloten dat het 
noodzakelijk is de dijken aan te passen, daar de dijken in het kader van de nieuwste 
inzichten niet meer voldoen aan de wettelijk gestelde veiligheidseisen die in de Wet op 
de waterkering worden gesteld;  

 
dat deze aanpassingswerken in Zeeland worden uitgevoerd in het kader van het 
project Zeeweringen; 

 
dat de Minister zich bereid heeft verklaard om de noodzakelijke werken uit te voeren 
en daarvoor een projectorganisatie op te zetten; 

 
dat de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, thans belast met onderhavige 
aangelegenheid, overeenstemming  met het Interprovinciaal Overleg en de Unie van 
Waterschappen heeft bereikt over een nieuwe regeling inzake de financiering van zorg 
voor de primaire waterkeringen (zie brief van de Staatssecretaris aan de voorzitter van 
de Tweede Kamer d.d. 3 december 2001, kenmerk HK/AK 2001/9423); 
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dat deze regeling inhoudt dat de Staat nieuwe werken die worden uitgevoerd op basis 
van een door de waterkeringbeheerder vastgesteld en door Gedeputeerde Staten 
goedgekeurd plan als bedoeld in artikel  7 van de Wet op de waterkering financiert. 
 
dat de Staatssecretaris, met instemming van de waterschappen, als opdrachtgever 
naar de aannemer zal optreden; 

 
dat partijen de bestuurlijk gemaakte afspraken wensen vast te leggen in deze 
bestuursovereenkomst; 

 
dat concrete afspraken tussen de Staatssecretaris en de waterschappen over de door 
de waterschappen in het kader van het project Zeeweringen te verrichten 
werkzaamheden, leveringen en diensten nader zullen worden vastgelegd in een 
samenwerkingsovereenkomst; 

 
stellen vast: 

 
 

Artikel 1 
De Staatssecretaris verklaart zich bereid: 
a.  om de noodzakelijke werken uit te voeren en daarvoor een projectorganisatie op te 

zetten; 
b.  de in het kader van het project Zeeweringen uit te voeren werken te financieren; 
c.  met instemming van de waterschappen als opdrachtgever naar de aannemer op te 

treden; 
 

 
Artikel 2 
De waterschappen stemmen er mee in: 
a.  dat de noodzakelijke werken worden uitgevoerd door de projectorganisatie; 
b.  dat de in het kader van het project Zeeweringen in Zeeland uit te voeren werken 

worden gefinancierd door de Staatssecretaris; 
c.  dat de Staatssecretaris optreedt als opdrachtgever naar de aannemer; 
d.  om deskundige en facilitaire bijstand te verlenen ter ondersteuning van het project. 

 
 

Artikel 3 
De Staatssecretaris en de waterschappen zullen een aparte samenwerkingsovereen-
komst naar burgerlijk recht sluiten waarin de door de waterschappen in het kader van 
het project te verrichten werkzaamheden, leveringen en diensten zullen worden 
vastgelegd. 
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Artikel 4 
1.  Onvoorziene omstandigheden welke van dien aard zijn dat de ongewijzigde 

instand-houding van de bestuursovereenkomst naar maatstaven van redelijkheid en 
billijkheid niet kan worden verlangd, kunnen voor de partij die zich op die 
omstandigheden beroept aanleiding geven zich te wenden tot de rechter met het 
verzoek om de gevolgen van dit convenant te wijzigen of deze te ontbinden. 

2.  Alvorens zich tot de rechter te wenden nodigt de in het vorige lid bedoelde partij de 
andere partij uit om met haar in overleg te treden over een oplossing van de 
gerezen problemen. Leidt dit overleg niet binnen drie maanden tot 
overeenstemming dan kan de in het eerste lid bedoelde partij zich alsnog tot de 
rechter wenden. 

3.  Partijen onderkennen de mogelijkheid dat zich omstandigheden voordoen die welis-
waar de essentialia van de bestuursovereenkomst betreffen en uit dien hoofde tot 
ontbinding van deze bestuursovereenkomst zouden kunnen leiden, doch die 
partijen ertoe nopen ter uitvoering van deze bestuursovereenkomst nadere 
afspraken met elkaar te maken. Zij verbinden zich alsdan op constructieve wijze 
met elkaar te over-leggen en al het mogelijke te doen ter verzekering van de juiste 
nakoming van deze bestuursovereenkomst. 

4.  Indien het in het tweede en/of derde lid bedoelde overleg tot overeenstemming leidt 
zal herziening, wijziging of aanvulling van de bestuursovereenkomst worden 
vastge-legd in een nader te sluiten wijzigings- c.q. aanvullende overeenkomst. 

 
 

Artikel 5 
Elk der partijen is gerechtigd deze bestuursovereenkomst geheel of gedeeltelijk buiten 
rechte te ontbinden: 
a.  wanneer de besluiten of andere rechtshandelingen die op grond van wettelijke 

regelingen vereist zijn om te kunnen overgaan tot realisering van het project 
Zeeweringen niet tot stand komen dan wel de inhoud daarvan aan de nakoming 
van de in deze bestuursovereenkomst aangegane verplichtingen geheel of 
gedeeltelijk in de weg staat; 

b.  wanneer van rijkswege, al dan niet vanwege gewijzigde beleidsinzichten in de 
Ministerraad en/of de Tweede Kamer der Staten-Generaal, de voor de realisering 
van het project Zeeweringen benodigde financiële middelen niet of in niet-
voldoende mate ter beschikking worden gesteld. 

 
 

Artikel 6 
1.  Op deze bestuursovereenkomst is het Nederlandse recht van toepassing. 
2.  Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze bestuursovereen-

komst, dan wel nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, 
zullen worden beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter te Middelburg. 

3.  Er is sprake van een geschil zodra één der partijen dit schriftelijk aan de andere 
partij meldt. Partijen dienen hierop in overleg met elkaar te treden teneinde te 
bezien of in der minne een oplossing voor dit geschil kan worden gevonden. 
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Artikel 7 
1.  Deze overeenkomst treedt in werking na ondertekening door alle partijen met terug-

werkende kracht tot en met 1 januari 2002. 
2.  De beëindiging van deze overeenkomst zal door partijen schriftelijk aan elkaar worden 

bevestigd. 
 
 
Aldus opgemaakt en in drievoud ondertekend, 
 
1.  de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,  

namens deze, de hoofdingenieur-directeur  
 

     plaats en datum 
 
     naam 
 
     handtekening 
 
 
2.  de waterschappen, onder voorbehoud van goedkeuring van de Algemene 

Vergadering, 
 
    Waterschap Zeeuwse Eilanden, 
     plaats en datum 
 
     naam 
 
     handtekening 
 
 
    Waterschap Zeeuws-Vlaanderen, 
     plaats en datum 
 
     naam 
 
     handtekening 
 
 
 


