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Bestuursovereenkomst Drenthe - Fryslân - Groningen Regio Deal Natuurinclusieve landbouw 

Ondergetekenden,  
 
I. 
De provincie Drenthe, dan wel voor zover het bestuursbevoegdheden betreft, het college van 
Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de 
gedeputeerde, de heer H.G. Jumelet, en als zodanig handelend ter uitvoering van het besluit van het 
college van Gedeputeerde Staten van … 2019, hierna te noemen: de Provincie Drenthe; 
 
II. 
De provincie Fryslân, dan wel voor zover het bestuursbevoegdheden betreft, het college van 
Gedeputeerde Staten van de provincie  Fryslân, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de 
gedeputeerde, de heer J. Kramer, en als zodanig handelend ter uitvoering van het besluit van het 
college van Gedeputeerde Staten van … 2019, hierna te noemen: de Provincie Fryslân; 
 
III. 
De provincie Groningen, dan wel voor zover het bestuursbevoegdheden betreft, het college van 
Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de 
gedeputeerde, de heer H. Staghouwer, en als zodanig handelend ter uitvoering van het besluit van 
het college van Gedeputeerde Staten van … 2019, hierna te noemen: de Provincie Groningen; 
 
De partijen, hiervoor genoemd, worden hierna gezamenlijk genoemd: “Partijen”, 
 
Nemen het volgende in overweging :  
- Het Rijk en de drie noordelijke provincies hebben de ambitie om in 2030 een duurzame, 

natuurinclusieve landbouw en een vitale woon- en werkgemeenschap te hebben. Het Rijk en de 
noordelijke provincies werken samen in het kader van de Regio Deal Natuurinclusieve landbouw. 
Daarnaast wordt samengewerkt met andere partijen en organisaties; 

- De Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw vertoont samenhang met de Regio Deal Noardeast 
Fryslân, businesscase Fjildlab; 

- In de Regio Deal Natuurinclusieve landbouw zijn afspraken gemaakt over de samenwerking tussen 
het Rijk en de regio. De provincies bepalen de inzet van de verkregen middelen en de 
decentralisatie-uitkering wordt overgemaakt aan de provincie Groningen;  

- De onderlinge samenwerkingsafspraken tussen de drie noordelijke provincies moeten nog verder 
worden uitgewerkt. De drie provincies wensen deze afspraken schriftelijk vast te leggen in 
onderliggende Overeenkomst.

 
Komen het volgende overeen: 
 
Artikel 1 Begrippen 
In de Overeenkomst gelden de volgende begripsbepalingen: 
- Budget: het totale budget van € 20 miljoen euro inclusief BTW als bedoeld in artikel 6, eerste lid, 

van de Regio Deal Natuurinclusieve landbouw, bestaande uit een decentralisatie-uitkering van 
€ 10 miljoen inclusief BTW van het Rijk en een cofinanciering van Partijen van in totaal € 10 
miljoen inclusief BTW; 

- Cofinancieringsbijdrage: de bijdrage, een derde van € 10 miljoen inclusief BTW, die elke provincie 
levert; 

- Jaarplan: het in artikel 6 bedoelde plan; 
- Overeenkomst: deze overeenkomst;  
- Overleg: het overleg tussen het Rijk en de noordelijke provincies, zoals bedoeld in artikel 7, eerste 

lid, van de Regio Deal; 
- Stuurgroep Regio: de in artikel 4 bedoelde stuurgroep; 



 

- Regio Deal: de Regio Deal Natuurinclusieve landbouw van … 2019; 
- Regioteam: het team als bedoeld in artikel 7, vijfde lid, van de Regio Deal.  
 
Artikel 2 Doel van de Overeenkomst 
Partijen beogen met de Overeenkomst de uitgangspunten en randvoorwaarden voor de provinciale 
samenwerking in het kader van de Regio Deal Natuurinclusieve landbouw nader uit te werken en 
binnen de kaders van de Regio Deal inhoudelijke en procedurele afspraken te maken over: 

a. het voor de uitvoering van de Regio Deal beschikbare Budget, inclusief de provinciale 
Cofinancieringsbijdrage; 

b. de randvoorwaarden voor en de verantwoording over de inzet van deze middelen; 
c. de wijze van samenwerken binnen de Regio Deal, waaronder de verdeling van taken en 

bevoegdheden tussen de partijen. 
 
Artikel 3 Algemene verplichtingen 
1. Partijen spreken af de Regio Deal in onderling vertrouwen en integer, doelmatig, doeltreffend, 

rechtmatig, transparant en solidair uit te voeren. Zij bewaken daarbij zowel de samenhang bij de 
uitvoering van de Regio Deal zelf, alsook de samenhang met flankerende programma's, 
projecten en initiatieven. 

2. Specifieke aandacht is er voor de inhoudelijke en geografische samenhang van de Regio Deal 
met de Regio Deal Noardeast Fryslân, businesscase Fjildlab. Partijen bewaken de samenhang en 
evenredigheid ten aanzien van inzet van financiële middelen bij de uitvoering tussen beide Regio 
Deals en maken hierover nadere werkafspraken. 

3. Partijen spreken af dat bij de voorbereiding en uitvoering van de Regio Deal op een passende 
wijze inspraak of participatie wordt verleend aan de in de Regio belanghebbende natuurlijke en 
rechtspersonen. Het staat de Partijen daarbij vrij om de wijze van inspraak te kiezen, tenzij 
wettelijk de inspraakprocedure is voorgeschreven. 

4. Partijen informeren elkaar doorlopend, gevraagd, ongevraagd, volledig en tijdig over alle 
ontwikkelingen ter zake van de Regio Deal. 

5. Partijen spannen zich maximaal in om al hetgene te doen respectievelijk na te laten, dat de 
samenwerking in het kader van de Regio Deal en deze Overeenkomst bevordert respectievelijk 
belemmert.  

6. Partijen verplichten zich, indien door enige oorzaak de samenwerking in het kader van de Regio 
Deal en deze Overeenkomst wordt vertraagd of verhinderd of de dreiging daartoe aanwezig is, 
onverwijld met elkaar in overleg te treden teneinde gezamenlijk te bezien of en zo ja, op welke 
wijze alsnog aan het doel van de Overeenkomst kan worden tegemoet gekomen. 

7. Partijen stellen voldoende ambtelijke capaciteit beschikbaar voor de uitvoering van de Regio 
Deal. 

8. Partijen zorgen voor een adequate informatievoorziening richting Provinciale Staten. 
 
Artikel 4 Stuurgroep Regio 
1. Partijen stellen voor de provinciale samenwerking in het kader van de Regio Deal een 

Stuurgroep Regio in, die bestaat uit de volgende functionarissen:  
a. Gedeputeerde landbouw Fryslân; 
b. Gedeputeerde landbouw Drenthe; 
c. Gedeputeerde landbouw Groningen; 
Partijen mandateren de in het eerste lid genoemde functionarissen hen te vertegenwoordigen 
in de Stuurgroep Regio; 



 

2. De Stuurgroep Regio is het overlegorgaan voor de samenwerking tussen Partijen in het kader 
van de Regio Deal. Overleg met het Rijk vindt plaats op de in artikel 7 van de Regio Deal 
beschreven wijze.  

3. In de Stuurgroep Regio vindt besluitvorming plaats over de inzet van de middelen als bedoeld in 
artikel 6, vijfde lid, van de Regio Deal. Daarnaast vindt afstemming plaats over de provinciale 
uitvoering van de Regio Deal en deze Overeenkomst, een en ander onverminderd het bepaalde 
in de Regio Deal. 

4. De Stuurgroep Regio bewaakt de in de Regio Deal en deze Overeenkomst vastgelegde afspraken, 
een en ander onverminderd het bepaalde in de Regio Deal.  

5. Na besluitvorming in de colleges van gedeputeerde staten van Partijen, stelt de Stuurgroep 
Regio het Jaarplan, als bedoeld in artikel 6 van deze Overeenkomst vast. 

6. De Stuurgroep Regio draagt zorgt voor de in artikel 8, vijfde lid, van de Regio Deal bedoelde 
voortangsrapportage. 

7. Besluitvorming in de Stuurgroep Regio vindt plaats bij aanwezigheid van alle Partijen en bij 
unanimiteit. 

8. De Stuurgroep Regio voorziet in zijn eigen werkwijze en kan nadere afspraken maken over de 
uitvoering van de Regio Deal en deze Overeenkomst, een en ander onverminderd het bepaalde 
in de Regio Deal en deze Overeenkomst.  

 
Artikel 5 Taken provincie Groningen 
1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 6, vijfde lid van de Regio Deal wordt de decentralisatie-

uitkering beschikbaar gesteld aan de Provincie Groningen. De Provincie Groningen is, 
onverminderd het bepaalde in de Regio Deal, als zodanig verantwoordelijk voor:  
a. Het fungeren als eerste aanspreekpunt voor het programma; 
b. Het zorg dragen voor de voorbereiding en afwikkeling van de beslissingen van de colleges 

van gedeputeerde staten van Partijen en de Stuurgroep Regio, inclusief staatssteuntoets en 
financiële afwikkeling; 

c. De invulling van het programmamanagement, kenniscoördinatie en communicatie, een en 
ander conform besluitvorming van de Stuurgroep Regio; 

d. bijhouden van de (financiële) administratie; 
e. verslaglegging en verantwoording, waaronder het doen van een voorstel voor de 

voortgangsrapportage, als bedoeld in artikel 8 van de Regio Deal.  
2. In de in het Jaarplan opgenomen begroting wordt een bedrag gereserveerd voor de kosten die 

verband houden met de taken die de Provincie Groningen uitoefent op basis van de Regio Deal 
en deze Overeenkomst. De Provincie Groningen spant zich in deze kosten zo laag mogelijk te 
houden. 

3. De Provincies Drenthe en Fryslân respectievelijk de colleges van Gedeputeerde Staten van de 
betreffende provincies verstrekken mandaat, machtiging en volmacht aan de provincie 
Groningen respectievelijk het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen voor 
de onder het eerste lid genoemde taken en andere taken en bevoegdheden die op basis van de 
Regio Deal en deze Overeenkomst worden uitgevoerd. Hiervoor wordt een afzonderlijk besluit 
mandaat, machtiging en volmacht genomen. 

4. Behoudens gevallen waarin sprake is van grove schuld of opzet, is de Provincie Groningen niet 
aansprakelijk voor fouten bij het uitvoeren van deze overeenkomst. Voor zover fouten, 
waarvoor Provincie Groningen niet aansprakelijk is, financiële gevolgen hebben, worden deze 
gedekt uit het Budget. Als het Budget ontoereikend is, dragen Partijen gezamenlijk bij, een en 
ander overeenkomstig een besluit van de Stuurgroep Regio. 

 



 

Artikel 6 Jaarplan 
1. In het door Partijen vast te stellen en jaarlijks te actualiseren Jaarplan, worden de doelstellingen 

en acties uit de Regio Deal voor het komende kalenderjaar uitgewerkt. In het Jaarplan wordt 
eveneens een meerjarenbegroting opgenomen. De eerste begroting wordt uiterlijk in de eerste 
Stuurgroep Regio, die in september of  oktober 2019 plaatsvindt, vastgesteld.  

2. Het Jaarplan wordt voorbereid door het Regioteam en vastgesteld door de Stuurgroep Regio, 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 4, vijfde lid.  

3. Voor de activiteiten die in 2019 plaatsvinden, wordt geen Jaarplan vastgesteld. De Stuurgroep 
Regio stelt hiervoor een plan vast waarin is aangegeven welke activiteiten zullen plaatsvinden en 
wat de financiële gevolgen daarvan zijn. 
 

Artikel 7 Beschikbare financiële middelen 
1. De Provincie Drenthe en de Provincie Fryslân stellen op basis van het door de Stuurgroep Regio 

vastgestelde Jaarplan jaarlijks tijdig, dat wil zeggen binnen één maand, de 
Cofinancieringsbijdrage beschikbaar aan de Provincie Groningen. De Cofinancieringsbijdrage 
voor de activiteiten die in 2019 zullen plaatsvinden wordt beschikbaar gesteld na besluitvorming 
door de Stuurgroep Regio over het in artikel 6, derde lid, genoemde plan. 

2. In het geval van gebieden waarbij de territoriale grens van de Provincies wordt overschreden, 
worden door de Stuurgroep Regio nadere afspraken gemaakt over de omvang en verdeling van 
de cofinancieringsbijdrage per provincie.  

3. De Provincie Groningen richt in de financiële administratie een specifieke kostenplaats in. Indien 
als gevolg van kasritmeverschillen tussen in- en uitgaande geldstromen een tijdelijk tekort 
ontstaat, wordt dit tijdelijk afgedekt door de provincie Groningen. Als deze situatie zich 
voordoet, wordt een verzoek gedaan om aanvullende middelen via de Stuurgroep Regio. 

4. Bij dreigende budgetoverschrijding neemt de Provincie Groningen tijdig contact op met de 
andere provincies, waarna dit indien nodig bij de Stuurgroep Regio kan worden geagendeerd.  

 
Artikel 8 Uitgaven ten laste van het Budget 
1. Het totale Budget wordt ingezet voor bijdragen aan projecten die gericht zijn op het behalen van 

de doelstellingen van de Regio Deal.  
2. Gedeputeerde staten van Groningen besluiten na een akkoord van de Stuurgroep Regio over de 

inzet van het Budget zoals opgenomen in de Jaarplannen. 
3. De totale bestedingen in het kader van de realisatie van de Regio Deal kunnen niet meer 

bedragen dan de bijdragen die door het Rijk en Partijen worden ingelegd.  
4. Bijdragen vanuit Regio Deal hebben taakstellend karakter. Dit betekent dat Partijen zelf 

verantwoordelijk zijn voor de financiering bij een eventueel tekort. Een eventueel overschot, 
vloeit terug naar het Budget.  

 
Artikel 9 Subsidies en opdrachten 
5. Partijen spannen zich in om zo snel mogelijk een gelijkluidende subsidieregeling voor te bereiden 

en vast te stellen die als grondslag kan dienen voor subsidieverstrekking in het kader van de Regio 
Deal, een en ander onverminderd andere mogelijke grondslagen voor subsidieverstrekking. 

6. De algemene subsidieverordeningen van de provincies Drenthe en Fryslân zijn niet op de 
subsidieverstrekking van toepassing. Op de subsidieverstrekking is de regelgeving van de 
provincie Groningen van toepassing. 

7. Op het inkopen van diensten is het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de provincie Groningen 
van toepassing. 

 



 

Artikel 10 Rapportage en overheveling van gelden 
1. Partijen dragen bij aan de totstandkoming van de jaarlijkse voortgangsrapportage als bedoeld in 

artikel 8 van de Regio Deal, door de benodigde gegevens bij de Provincie Groningen aan te 
leveren overeenkomstig de in het Overleg of de Stuurgroep Regio gemaakte afspraken. 

2. Partijen informeren Provinciale Staten over de voortgang van de Regio Deal via jaarlijkse de 
voortgangsrapportages en via de reguliere Planning & Control cyclus. 

3. Financiële middelen die in enig jaar niet zijn besteed, blijven beschikbaar voor de uitvoering van 
het programma. 

4. Indien na afloop van de programmaperiode 2019-2023 financiële middelen resteren, restitueren 
Gedeputeerde Staten van Groningen deze aan de Provincies naar rato van de mate waarin zij 
hebben bijgedragen. In het geval van uitloop van projecten worden er in de Rijk-Regio Stuurgroep 
nadere afspraken gemaakt over de verdeling van eventuele resterende middelen.  

 
Artikel 11 Evaluatie 
Partijen evalueren de uitvoering en werking van de Overeenkomst. Hierover worden nadere 
werkafspraken gemaakt. 
 
Artikel 12 Onvoorziene omstandigheden 
Indien de Overeenkomst niet onverkort kan worden uitgevoerd als gevolg van onvoorziene 
omstandigheden die van dien aard zijn dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid 
ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst niet van een Partij mag worden verwacht, treedt 
de Stuurgroep Regio, op verzoek van de Partij die zich op de onvoorziene omstandigheden beroept, 
in overleg om te bezien of de Overeenkomst op voor Partijen aanvaardbare voorwaarden aan deze 
omstandigheden kan worden aangepast.  
 
Artikel 13 Verhouding tot Regio Deal  
1. De artikelen 10 tot en met 16 en artikel 18 van de Regio Deal zijn van overeenkomstige 

toepassing met dien verstande dat: 
- Overeenkomst wordt bedoeld, daar waar Regio Deal staat; 
- Onder Partijen worden verstaan de Partijen die deze Overeenkomst hebben gesloten, te 

weten de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen. 
2. Bij strijd tussen het bepaalde in de Regio Deal en deze Overeenkomst, geldt het bepaalde in de 

Regio Deal.  
3. Bij een verzoek tot wijziging of uittreding van de Regio Deal bespreken Partijen de gevolgen voor 

deze Overeenkomst en wordt deze Overeenkomst indien noodzakelijk aangepast.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Aldus overeengekomen en in drievoud ondertekend, 
 
 
Provincie Drenthe en Gedeputeerde Staten van Drenthe, namens dezen,  
 
 
…………………………………. 
 
de heer H.G. Jumelet 
 
 
Provincie Fryslân en Gedeputeerde Staten van Fryslân, namens dezen, 
 
 
…………………………………. 
 
de heer J. Kramer 
 
Provincie Groningen en Gedeputeerde Staten van Groningen, namens dezen,  
 
 
…………………………………. 
 
de heer H. Staghouwer 
 
 


