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Geachte heer Van Santen,
In navolging op de offerteaanvraag van 22 januari 2020 en uw offerte met kenmerk 02002-01 wordt u hierbij
opdracht verleend voor het uitvoeren van de opdracht in het kader van de gebiedsgerichte aanpak stikstof.
Hierna wordt u in het stuk ook aangeduid met “Opdrachtnemer”.
Wij geven opdracht voor het uitvoeren van de eerste drie stappen zoals beschreven in uw offerte: tot en met de
oplevering van een eerste notitie. Wij vragen u niet om namen en adresgegevens op te leveren, maar wel graag
(bijvoorbeeld op een kaart) aangeven in welke gebieden beweging/kansen op de grondmarkt lijken te zijn.
Volgens de door u opgegeven urenbesteding zijn hier 40 uur mee gemoeid, we geven daarom opdracht voor de
helft van de door u geoffreerde uren.
U geeft aan een startoverleg gewenst te vinden, dit is mogelijk. Wij verwachten oplevering van de resultaten
uiterlijk 16 maart a.s.
De omschrijving van de opdracht luidt: eerste inventarisatie van kansen ten behoeve van de gebiedsgerichte
aanpak stikstof. Contactpersoon voor deze opdracht is: Anne Jansen
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Op deze opdracht zijn de eisen en criteria uit de offerteaanvraag en de Algemene inkoopvoorwaarden
provincie Utrecht (AIV P12 2018) van toepassing. U dient zich te realiseren dat de offerteaanvraag, met de
daarin eventueel opgenomen persoonsgegevens, om administratieve redenen geruime tijd bewaard kan
worden. Door het ondertekenen van deze brief geeft u hiervoor toestemming. U kunt de toestemming
schriftelijk intrekken.
De opdracht wordt uitgevoerd voor een bedrag van € 4.509,00 excl. BTW. Alleen daadwerkelijk uitgevoerde
diensten en/of leveringen worden vergoed. Niet door partijen schriftelijk overeengekomen overschrijdingen
van de maximale opdrachtwaarde komen voor uw rekening en risico.
Deze overeenkomst is aangegaan voor bepaalde tijd met als ingangsdatum 2 maart 2020 en zal van
rechtswege eindigen op 1 mei 2020. Indien door u reeds uitvoering aan de dienstverlening is gegeven
voordat deze overeenkomst door zowel u als de provincie Utrecht is ondertekend en aan de provincie
Utrecht is geretourneerd, geschiedt de uitvoering voor uw rekening en risico.
De provincie Utrecht wijst expliciet de algemene voorwaarden van de leverancier van de hand. Partijen
komen door het ondertekenen van deze overeenkomst overeen dat op deze opdracht de Algemene
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inkoopvoorwaarden provincie Utrecht (AIV P12 2018) [www.provincieutrecht.nl/inkoopvoorwaardenprovincies] van toepassing zijn.
Bij tegenstrijdigheid tussen de verschillende contractstukken gaat het hoger genoemde contractstuk boven
het lager genoemde contractstuk.
•
Deze opdrachtverlening;
•
De offerteaanvraag;
•
De Algemene inkoopvoorwaarden provincie Utrecht (AIV P12 2018)
•
De offerte.
De provincie Utrecht gaat ervan uit dat op basis van deze overeenkomst de Opdrachtnemer geen
persoonsgegevens voor de provincie Utrecht verwerkt. Indien Opdrachtnemer van mening is dat dit
mogelijk wel het geval is dient hij per direct de provincie Utrecht hierover te informeren. De betreffende
gegevens dient hij, tot dat zeker is dat er geen sprake is van verwerking van persoonsgegevens voor de
provincie Utrecht, te behandelen alsof dit wel het geval is en gepaste maatregelen nemen.
Opdrachtnemer gaat met alle van de provincie Utrecht of voor de provincie Utrecht ontvangen informatie
zorgvuldig om. Dit houdt in ieder geval in dat Opdrachtnemer weet wie uit zijn organisatie de informatie
onder zich heeft en dat deze persoon de informatie niet verder verspreidt dan strikt noodzakelijk en niet
voor andere dan de overeengekomen doeleinden gebruikt. Na afloop van de opdracht zorgt de
Opdrachtnemer dat alle relevante of in de toekomst mogelijk relevante informatie met betrekking tot de
overeenkomst aan de provincie Utrecht wordt verstrekt en de informatie in zijn organisatie wordt verwijderd.
Eisen factuur:
•
Uw factuur dient naar facturen@provincie-utrecht.nl gestuurd te worden.
De provincie Utrecht is bezig over te stappen naar de factuurafhandeling via een factuurportal. Indien u
hierover door middel van een brief bent/wordt uitgenodigd verzoeken wij u uw facturen te zenden naar
provincie-utrecht@factuurportal.eu. De facturen, inclusief bijbehorende bijlagen dienen per factuur in
één PDF-format te worden aangeleverd onder vermelding van:
Provincie Utrecht
Crediteurenadministratie
T.a.v. Landelijke Leefomgeving / Projectleiders leefomgeving 2 (PL2)
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
•
Elke factuur behoort een specificatie van de uitgevoerde werkzaamheden te bevatten.
•
Leverancier factureert onder vermelding van verplichtingsnummer: 4100030492.
•
Facturatie geschiedt te voldoen volgens de wettelijk gestelde factuurvereisten.

Graag ontvangen wij van u zo spoedig mogelijk één getekend exemplaar van de opdrachtbrief retour.
U kunt deze zenden naar:
Provincie Utrecht
T.a.v. BDV/ Contractbeheer
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
Wij wensen u veel succes met de uitvoering van de opdracht en rekenen op een goede samenwerking.
Aldus overeengekomen en ondertekend in tweevoud,
Hoogachtend,

Voor akkoord:

Ir. H.M.J. Kuijsters
Concernmanager Landelijke Leefomgeving

G. van Santen
Directeur Gebiedscoöperatie O-gen
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