
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

mw. ir. P.J.H.M. Reuver

Postbus 20401

2500 EK  DEN HAAG

Onderwerp

Samenwerkingsovereenkomst Pilot Boeren voor Natuur

in de polder van Biesland

 

Geachte mevrouw Reuver, 

Gedeputeerde Staten

Contact

mw. M.  Dootjes
T 070 - 441 69 62
m.dootjes@pzh.nl
mr A.P.J. van der Sluis
T 070 - 441 61 01
apj.vander.sluis@pzh.nl
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Bijlagen

Bezoekadres

Zuid-Hollandplein 1

2596 AW  Den Haag

Tram 9 en de buslijnen

90, 385 en 386 stoppen

dichtbij het

provinciehuis. Vanaf

station Den Haag CS is

het tien minuten lopen.

De parkeerruimte voor

auto’s is beperkt.

 

Naar aanleiding van uw brief van 4 december 2017 betreffende de Samenwerkingsovereenkomst

Pilot Boeren voor Natuur in de polder van Biesland, delen wij u mede dat de provincie Zuid-

Holland, onverlet de overige partijen, akkoord gaat met uw uittreden uit de

Samenwerkingsovereenkomst en u ter zake kwijting en décharge verleent.

   

Uit een ter zake verrichte juridische en financiële toets, komen wij tot de conclusie dat uw voorstel

geen nadelige gevolgen voor het project en partijen heeft. Zoals u in uw brief reeds aangeeft past

dit bij de afspraken die zijn gemaakt in het Natuurpact over de decentralisatie van de taken op het

gebied van natuur en landschap. Zoals in de Samenwerkingsovereenkomst is opgenomen in het

tweede lid, van artikel 3, heeft uw Ministerie 50% van het benodigde bedrag, met een maximum

van  € 1 ,2 miljoen bijgedragen in de pilot. Uw ministerie heeft aangegeven dat de bijdrage van het

ministerie onveranderd blijft. 

 

U geeft aan dat u projecten zoals de onderhavige nog steeds relevant en belangrijk vindt. Wij

hopen u dan ook binnenkort weer te kunnen vinden voor projecten die duurzame en innovatieve

landbouw bevorderen en waarmee tevens geïnvesteerd wordt in natuur, landschap en milieu.

 

Uw aanbod om op afstand een rol te spelen, bijvoorbeeld als waarnemer of als agenda-lid voor

de stuurgroep, nemen wij graag in overweging en zullen wij graag met onze partners bespreken. 

http://www.zuid-holland.nl
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Rest ons u en allen die aan het project hebben meegewerkt te bedanken voor de constructieve

en prettige samenwerking. 

 

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

wnd. secretaris, voorzitter,
 

ir. J.C. van Ginkel MCM drs. J. Smit

 

 


