
CONCEPT ADDENDUM BIJ DE GEBIEDSOVEREENKOMST VEENWEIDEN KRIMPENERWAARD 

2014-2021

Partijen genoemd in de Gebiedsovereenkomst Veenweiden Krimpenerwaard 2014-2021

Overwegende dat:

1. de Stuurgroep Veenweiden Krimpenerwaard, bedoeld in artikel 3, derde lid, van de 

Gebiedsovereenkomst Veenweiden Krimpenerwaard 2014-2021, op 18 juli 2017 aan de provincie  

instemming heeft gevraagd met een aanpassing van de realisatiestrategie voor de omzetting van 

landbouwgrond naar natuurterrein voor het Natuurnetwerk Nederland in de zogenoemde gele en oranje 

gebieden van de Krimpenerwaard en de financiële consequenties daarvan;

2. de provincie bij besluit van 2 oktober 2017, PZH-2017-61001620, onder voorwaarden heeft ingestemd 

met de voorgestelde aanpassing van de realisatiestrategie voor het Natuurnetwerk in de 

Krimpenerwaard, bedoeld onder overweging 1., en de daarvoor benodigde extra financiën van in totaal 

maximaal € 22,5 mln. heeft toegezegd;

3. er met betrekking tot de kosten voor de inrichtingsmaatregelen van natuurterreinen in de zogenoemde 

gele en oranje gebieden van de Krimpenerwaard in de huidige Gebiedsovereenkomst Veenweiden 

Krimpenerwaard 2014-2021 reeds afspraken zijn gemaakt en dat hiervoor geen aanvullende afspraken 

nodig zijn; 

4. er met betrekking tot de kosten verbonden aan de programmaorganisatie en het procesbudget in de 

huidige Gebiedsovereenkomst Veenweiden Krimpenerwaard 2014-2021 reeds afspraken zijn gemaakt; 

dat de kosten die samenhangen met eventuele onteigeningsprocedures onder deze afspraken vallen 

en dat hiervoor geen aanvullende afspraken nodig zijn;

5. partijen de Gebiedsovereenkomst Veenweiden Krimpenerwaard 2014-2021 overeenkomstig 

overweging 2., wensen aan te passen;

6. ingevolge artikel 12 van de Gebiedsovereenkomst Veenweiden Krimpenerwaard 2014-2021 de 

provincie ter zake een wijziging van de Gebiedsovereenkomst Veenweiden Krimpenerwaard 2014-

2021, een addendum opstelt en dit ter ondertekening aan de andere partijen voorlegt;

7. met dit addendum aan overweging 6. gevolg wordt gegeven;

komen als volgt overeen:

Artikel I.

In dit addendum wordt verstaan onder:

a. Gebiedsovereenkomst: Gebiedsovereenkomst Veenweiden Krimpenerwaard 2014-2021.

b. Stuurgroep Veenweiden Krimpenerwaard: het in artikel 3, derde lid, van de Gebiedsovereenkomst 

bedoelde samenwerkingsverband tussen de gemeente en het hoogheemraadschap.

Artikel II.

Artikel 4 van de Gebiedsovereenkomst wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, wordt na de zinsnede “De kosten voor de realisatie van de opgave natuur” de 

zinsnede ingevoegd, luidende: , met uitzondering van de kosten voor de realisatie van de opgave 

natuur, bedoeld in het eerste lid van artikel 4a,.

2. In het tweede lid, wordt na de zinsnede “Ten behoeve van de opgave natuur” de zinsnede ingevoegd, 

luidende: , met uitzondering van de opgave natuur, bedoeld in het eerste lid van artikel 4a,.

3. In het derde lid, wordt na de zinsnede “Het resterende bedrag voor de opgave natuur” de zinsnede 

ingevoegd, luidende: , met uitzondering van de opgave natuur, bedoeld in het eerste lid van artikel 4a,.
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Artikel III.

Na artikel 4 van de Gebiedsovereenkomst wordt een artikel ingevoegd, luidende: 

Artikel 4A 

1. De kosten ten behoeve van de realisatie van de opgave natuur door omzetting van landbouwgrond 

naar natuurterrein in de gele en oranje gebieden, zoals weergegeven op de kaart in bijlage 3 bij de 

Gebiedsovereenkomst, zijn vastgesteld op ten hoogste € 22,5 miljoen voor de periode 2018 tot en met 

2021. 

2. Het bedrag, genoemd in het eerste lid, wordt door de provincie slechts beschikbaar gesteld indien:

a. de gemeente Krimpenerwaard een bestemmingsplan voorbereidt en vaststelt, dat realisatie van 

de natuur- en waterdoelen planologisch mogelijk maakt en een titel biedt voor verwerving tegen 

volledige schadeloosstelling, wat betekent dat zo nodig ook op basis van een onteigeningstitel 

verworven kan worden, en 

b. het Hoogheemraadschap een peilbesluit neemt dat realisatie van de natuur-en waterdoelen 

waterstaatkundig mogelijk maakt.

3. Uiterlijk tot 1 mei 2019 of zoveel eerder tot het moment dat het bestemmingsplan en het peilbesluit zijn 

vastgesteld, besluit de Stuurgroep in overeenstemming met de provincie over de inzet van de middelen 

als bedoeld in lid 1. Indien op 1 mei 2019 niet aan de vereisten, bedoeld in het tweede lid, is voldaan 

treedt de Stuurgroep met partijen hierover zo spoedig mogelijk in overleg teneinde alsnog aan de 

vereisten te voldoen. 

4. Het bedrag genoemd in het eerste lid wordt, met inachtneming van het vijfde lid en zesde lid, besteed 

aan: 

a. verlening van subsidie op grond van de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap 

2013 aan particuliere grondeigenaren bij zelfrealisatie door de omzetting van landbouwgrond 

naar natuurterrein, voor waardedaling van de grond; of

b. de aankoop of onteigening van grond tegen volledige schadeloosstelling. 

5. De Stuurgroep Veenweiden Krimpenwaard stelt ten aanzien van het bedrag, genoemd in het derde lid, 

jaarlijks, voor het eerst in 2018, per 1 juli vast wat het maximaal benodigde bedrag is voor de 

resterende jaren. 

6. Het bedrag, genoemd in het derde lid, wordt door de provincie, na verwerking in de provinciale 

begroting, jaarlijks, voor het eerst in 2018, vastgesteld op het maximaal benodigde bedrag, bedoeld in 

het vierde lid.

7. De leden 6, 8, 9 en 13 van artikel 4 van de Gebiedsovereenkomst zijn van overeenkomstige 

toepassing. 

Artikel IV.

Dit addendum maakt onlosmakelijk deel uit van de Gebiedsovereenkomst.

Artikel V.

Binnen een maand na de ondertekening van dit addendum wordt de zakelijke inhoud daarvan gepubliceerd 

in het provinciaal blad.

Artikel VI.

Dit addendum wordt aangehaald als: Addendum bij de Gebiedsovereenkomst Veenweiden 

Krimpenerwaard 2014-2021.
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Aldus overeengekomen en in drievoud ondertekend te Den Haag op …. 2018

de provincie 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, vertegenwoordigd door de heer mr. J.F. Weber, daartoe 

gemachtigd ingevolge hun besluit van  …. 2018.

mr. J.F. Weber

de gemeente

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpenerwaard, vertegenwoordigd door de heer J.P. 

Neven, daartoe gemachtigd ingevolge hun besluit van …. 2018. 

J.P. Neven

het hoogheemraadschap

Dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard, vertegenwoordigd door de heer mr. 

J.H. Oosters, daartoe gemachtigd ingevolge het besluit van de Verenigde Vergadering van …. 2018. 

mr. J.H. Oosters 
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