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provincie

'LUTD HOffANp
OVEREENKOTST
Aanwlling op de UiWoeringsovereenkomst Krimpenenraard 2015 - 2A2'l

De onderoetekenden:

door
Burqemeester en Wethouderu van de gemeente Krimpenenraar{ vertegenwoordigd

ktçt hnçtc.{ur....
¡..t/en.t L.,..

.....

hiema te noemen: "de gemeente";
grond van artikel 176 van de Provinciewet'
Gedeputeerde staten van ZuiúHoltand, te dezen op
Smit dan wel zijn gemachtigde' de heer
vertegenwoordigd door de Commissaris van de Koning, de heer drs' J'
drs. J.H. Damen, hoofd afdeling Ontwikkeling en Grondzaken,;
hierna te noemen: "de Provincie";

en de Krimpenenryaard
Dijkgraaf en Hoogheemraden van læt Hoogheemraadschap van Schieland

Hbïä::iiåiiläu* tcu^ú !,

YW*"l,

hierna te noemen: "hoogheemraadschap";
handelend als: Stuurgroep Veenweiden
het hoogheemraadschap en de gemeente, hiema te samen tevens

Krimpenerrvaard;
.stuurgroep";
deze stuurgroep hiema te noemen:
hiema tezamen ook te noemen: partiien'
de gemeente, de provincie, het hoogheemraadschap en de shrurgroep

Gonsiderans
a.

van Bergambactrt, oudetkeft'
GedepuÞerde staten ven ZuiúHolland, burgemeester en rvethouders

Nederlek,schoonhor¡enenMistabrecfitsvoorgan{¡eEvandegerrreenteKrimpenerwaardendijkgraafert
de'Gebiedsonelsd<omst
van scfridard en de Krimpenelwaard hebben in decernber2o14
hoogheemraden

b.

G

"gebiedsoì/efe€nkornsf) geslotenl
Veerueiden Krimpenerrraard 2011-2021" (hÞma genænd:
kracfibn op basis rvaanan de
dod nan rþ gebiectso\æreg,dffilst b de samenwerldng en bundding nan
in de Krimpenetm*d
&
inbgraþ uitrroering van de opgaræn ìtoor nat¡ur, karúotnr en recreatþ berfsrne

wodtgerealtseed;
en
ge¿epuæer¿e sta6n mn ZuilHolend" burgemeester en ueütouders rran Krinpenerrraard en dlkgraaf
lþoghee[traden rran S#a¡rd en de lffiWenen¡¡aad irebbende'Uibroedngsoìtereefl(omst
*@')
gEsldeft;
Krimpenenraad 21,15 - ãÍ11" (Iiema gerÌocn}c|;

I
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d"
e-

f'

de uitvoedrgsorereenkanst b een ulhredrirg rran en aanvulling op de GebinfsoereenkqnstVeenweirten
Krimpenemard 2O14 - 2t21;

þgdiik met het aangaan nan de

onffiw(¡e or¡ereenkornstwordtt¡ssen pafiien een addendum tij de
gEb¡eüsorcreenkomst vasþesteH, orndat de provincie op rærzoek van de stuurgroep aanwlþnd
fudgpt
besúikbaar heefr gesteld voor de rrsr¡r¡erving tegen volledige scfradeloæstelling van de zogenaamde "geÞ
en oranje gebieden" binnen het Naû¡umetrrverk Nederland (NNN) in de Krimpenenraard.
de Stuurgroep VeernYeiden lúimpenerwaard heeft de gemeente Krimpenenraard verzochtten behoene van
de natruropgave in de Krimpenerwaard, indien nodig, orærte gaan tot onteigening van de benodigde
gronden díe niet door zelfiealisatie of minnelijke venrerving tot natuurworden.

S.
h.

de raad van de gemeente Krimpenerwaard heefi op 12 decembe r 2017 de intentie vasþelegd om ten
behoeve van de natuuropgave in de Krimpeneruvaard, indien noodzakelijk, het instrument'onteigening, in te
zetten op basis van het door de raad vast te stellen bestemmingsplan.
de gebiedsovereenkomst en de uÍtvoeringsovereenkomst gaan uit van aankoop en verkoop van gronden
binnen het NNN in de Krimpenerwaard door de provincie Zuid-Holland, op voordracht van de stuurgroep;
de bestaande aßpraken behoeven aanpassing, zodat de gemeente Krimpenerwaard besluiten kan nemen
over de inzet van onteigening ten behoeve van de verwerving van de benodigde gronden, die vervolgens
door de provincie ZuidHolland uitgevoerd kan worden als onderdeel van de aankoop voor de natuuropgave

i.

in de Krimpenerwaard.

Komen overeen als volot:

Grondvcrurerving ten behoevs van de opgeve natuur

1.

De gemeente heeft op 5 maart 2019 het bestemmingsplan Natuurgebied Veenweiden vastgesteld dat de
realisatie van de natuuropgave binnen de Krimpenerwaard (binnen het Natuurnetwek Nederland) moge¡jk
moet maken.

2-

De gemeente is voomemens kort na vaststelling van het bestemmingsplan dat de realisatie van de
natuuropgave mogelijk moet maken een onteigeningsbesluit te nemen. Voorwaarde voor het nernen van dat
besluit is dat de provincie, namens de gemeente, op dat moment voldoende pogingen moet hebben

3.
4-

ondemomen om met die partijen die geen zelfiealisatie wensen, de voor de natuuropgave benodigde
gronden minnelijk te verwerven. De onteigening zal daarmee op naam van de gemeente plaatsvinden.
De gemeente verzoekt de stuurgroep de uitvoering van de onteigeningsprocedure te organiseren op gelijke
wijze als nu minnelijke aankoop plaats vindt, zodat het bepaalde in de uitvoeringsovereenkomst ten aanzien
van aankoop en verkoop zo veel als mogelijk ook van toepassing is op de onteigeningsprocedure.
De str,rurgroep zal de onteigening organiseren op de wijze zoals de aankoop en verkoop georganiseerd zijn.

OnÞigcning

1'
2-

De prcvincie zal, nadat de naad van de gerneanÞ Krimpenerwaard een onbigeningsbesluit heet genomen,
namens de gerneente het onteigeningsnerzod< tt¡ de Kroon indierren.
Na rcdaiþing \tan een positief Koninldijk Besluit tot mÞ(¡ening zal de provinde, nanens de gemeenb,
de
gerechHflke procedure Þr hand nernen- De gemeenc zddlÍ &benodi$h adwceet macfrligen
cn

naneft; haar op üeden. tÞ provincie en de gerreenÞ hebben rrcoraf orrerleg orær dc aùrocabnkeuze- itet
de geredtH¡ike proædurc urordt bedoeH een normaþ verzoelcchrifr- en dagnaantingsprocedure maar ook
een eìrent¡eþ cassdþ.

3- Aþ kæbn vw

de mÞigening" zo* {niet linimnfl de saræoossnennng dþ aan paliþr moet worden
tddaar¡" de ko@l r¡an adviselÃs en advoc#r van de rrederparlien, griffierecfiüen, ko66¡¡ r¡an
recttöff{destalndgen" kosþn van de ei¡¡en øvoca*ern deslordgen, komen ten b# van het hdgpt
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waarouer de sü¡r¡rgroep zeggenstftap heeft. Uibetalirg zal op dezellUe wfæ daatsyünden

* g*ttikdlk

b¡¡

een regulhreaarttoop.

4.

Ðenrouncbzal de mÞ(¡eningsprocedure voeren op basis van de reeds in haaropdr¿ót uiþevoede

wn de minnelijke verwerving), r¡enicfrt door onaftankdiike tæraÞurs die rapporteren
voþens NRVT-nomen (Nederlands Register Vasþoed Taxateurs).
ln veÉand met de invoering van de Omgevingsæt en de Aanwllingswet Grondebendom kan ín de
taxal¡es (ten behoøe

5.

toekonrst sprake z,invan andere regels voor onteigening. Verwacht wordt dat de onteigening voor de

Krimpenawaard geheel onder de oude wetgeving zal plaatsvinden. Mocfit dat anders zijn dan feden
partijen met elkaar in overleg over de dan benodigde besluiten en wordt de nieuwe werkwijzezaveel als
mogelijk in lijn gebracfit met de bestaande aßpraken.

Overdracht eigendom na onteigening
De eigendom van de grond die door onteigening is verkregen zal door de gemeente direc{ na verkrijging 'om niet'
worden geleverd aan de provincie Zuid-Holland. ln de uitvoering betekent dit dat geleverd wordt voor de
koopprijs van één euro (€ 1,00). De kosten voor deze levering komen ten laste van het budget waarover de
stuurgroep zeggenschap heeft. De provincie zal zorgdragen voor deze overdrachten, als onderdeel van haar
werkzaamheden voor de aankoop, als bedoeld in de uitvoeringsovereenkomst.
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