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Geachte heer
Naar aanleiding van het advies van de commissie bezwaar, beroep en klachten (zie bijlagen), hebben
wij besloten een nieuw besluit te nemen naar aanleiding van uw verzoek op grond van de Wet
openbaarheid van bestuur inzake het project Perkpolder.
Om te beginnen willen wij u nogmaals melden, zoals wij ook al eerder heb gedaan, dat wij met klem
afstand nemen van uw suggestie dat ons uittreden te maken had met het gebruik van Thermisch
Gereinigde Grond in de nieuwe dijken bij Perkpolder of de kwaliteit van de grond voor de toen
voorziene ophoging van het veerplein.
Omdat het voor ons niet helder was welke documenten u wilde hebben, hebben wij u tijdens de
hoorzitting van de hierboven genoemde commissie toegezegd een inventarislijst toe te sturen. Op
basis van deze lijst heeft uw ons laten weten welke documenten u van ons wilt ontvangen.
De reeds door ons openbaar gemaakte documenten op die lijst hebben wij ondertussen (opnieuw) aan
u doen toekomen.
Wettelijke Kader
Ingevolge artikel 3, eerste lid van de Wob, kan eenieder een verzoek om informatie neergelegd in
documenten over een bestuurlijke aangelegenheid richten tot een bestuursorgaan of een onder
verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf.
Ingevolge artikel 1 onder b van de Wob wordt verstaan onder bestuurlijke aangelegenheid: “een
aangelegenheid die betrekking heeft op beleid van een bestuursorgaan, daaronder begrepen de
voorbereiding en uitvoering daarvan”.
Een verzoek om informatie wordt ingewilligd met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 10 en
11.
Op grond van artikel 10 en 11 van de Wob blijft het verstrekken van informatie onder andere
achterwege, voor zover;
• het bedrijfs- en fabricage gegevens betreft die door natuurlijke personen of rechtspersonen
vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld (art. 10, eerste lid, aanhef en onder c, Wob);
• de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zwaarden dient te wegen (artikel 10, tweede
lid, aanhef en onder e, Wob).
• de financiële of economische belangen van een bestuursorgaan (art. 10, tweede lid, aanhef en
onder b)
• Het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid
betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden (art. 10, tweede lid,
aanhef en onder g)

•

Informatie uit documenten opgesteld ten behoeve van intern beraad (art. 11, eerste lid)

De te verstrekken informatie
De door ons geheel of gedeeltelijk openbaar te maken en te verstrekken documenten treft u aan in de
bijgevoegde inventarislijst. De informatie zal komende week worden toegevoegd op
www.zeeland.nl/loket/wob-verzoeken en kunt u dan zelf raadplegen.
Wij hebben ook besloten om wegens de hierboven genoemde uitzonderingsgronden diverse stukken
niet te verstrekken. De uitzonderingsgrond waarop dat is gedaan hebben wij in de bijlage aangegeven
Tevens zijn in een aantal van de documenten die wij aan u verstrekken vertrouwelijke bedrijfs- en
fabricage gegevens opgenomen. Wij zijn van oordeel dat t.a.v. deze gegevens het bedrijfsbelang
zwaarder dient te wegen dan het belang van openbaarheid. Daarom hebben we daar waar deze zijn
opgenomen in de te verstrekken documenten deze onleesbaar gemaakt.
De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob blijft verstrekking van informatie
achterwege voor zover het belang daarvan niet opweeg tegen het belang dat de persoonlijke
levenssfeer wordt geëerbiedigd.
In bijna alle documenten staan persoonsgegevens. Wij zijn van oordeel dat t.a.v. deze gegevens het
belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedigd, zwaarder dient te wegen dan het belang
van openbaarheid. Daarom hebben we daar waar persoonsgegevens zijn opgenomen in de te
verstrekken documenten, deze onleesbaar gemaakt.
Voor zover het de namen van ambtenaren betreft is hierbij het volgende van belang. Weliswaar kan,
waar het gaat om beroepshalve functioneren van ambtenaren, slechts in beperkte mate een beroep
worden gedaan op het belang van eerbieding van hun persoonlijke levenssfeer. Dit ligt anders indien
het betreft het openbaar makken van namen van de ambtenaren. Namen zijn immers
persoonsgegevens en het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer kan zich tegen het
openbaar maken daarvan verzetten. Daarbij is van belang dat het hier niet gaat om het opgeven van
een naam aan een individuele burger die met een ambtenaar in contact treedt, maar om
openbaarmaking van naam in de zin van de Wob. Ook van belang is, dat het hierbij niet gaat om
ambtenaren die uit hoofde van hun functie in de openbaarheid treden.
Provinciale Staten
Ten aanzien van de stukken die onder Provinciale Staten vallen en waarop zij geheimhouding hebben
opgelegd, hebben wij aan de Staten gevraagd om deze geheimhouding niet op te heffen.
Valt buiten Wob-verzoek
De volgende stukken vallen buiten het Wob-verzoek
14019112 intern verzoek tot inboeken van nulmeting grondwater Deltares
17001553 aanbiedingsmail offerte
17027945 interne mail tbv administratie
14019166 intern verzoek tot inboeken bijlagen nulmeting grondwater Deltares
20014063 interne registratie ingekomen zaak commissie bezwaar beroep en klachten
17027945 interne mail met verzoek dossier aan te maken
18000441 interne mail financiële transactie op ander nummer te boeken
CB17000984

verzoek tot interne correctie op bedragen

16017988 aanbiedingsmail bezwaar Nbwet vergunning
Wijze van openbaarmaking
De documenten worden komende week hier neergezet www.zeeland.nl/loket/wob-verzoeken
U kunt ze dan daar raadplegen.
Met vriendelijke groet,
Gedeputeerde Staten,
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Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris
Beroep
Belanghebbenden kunnen schriftelijk beroep instellen tegen dit besluit bij de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda,
team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.
In het beroepschrift neemt u ten minste op uw naam, uw adres, de datum, tegen welk besluit u beroep instelt (zo mogelijk een
kopie meezenden) en waarom. Het beroepschrift dient te worden ondertekend. U moet het beroepschrift indienen binnen zes
weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt. Doorgaans is dat de dag na de datum van verzending. Overschrijding
van de termijn kan ertoe leiden dat met uw beroep geen rekening wordt gehouden. Als u overweegt beroep in te stellen, kunt u
een informatiefolder aanvragen op het telefoonnummer 0118-631000. U kunt de informatie ook downloaden via
https://www.zeeland.nl/beleid-en-regelgeving/beroep-instellen
Wij wijzen u erop dat het beroep niet de werking van het besluit schorst. U kunt een verzoek doen tot het treffen van een
voorlopige voorziening. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda,
team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.

U wordt verzocht om in uw correspondentie steeds het zaaknummer te vermelden.
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Inventarislijst
Kenmerk

extra
informatie

19006321
20022009
20022012
13010208
13018261
13019171
13024820
13027328
13027833
14000541
14001289
14001291
14001292
14001294 identiek:
14001639
14007272
14016744
14016745
14017068
14017069
15002441
15015868
15015869
15015870
15015871
15017460
16002839
16006235

omschrijving

Concept taxatie ivm verkoop sloot aan
Waterschap
mail Perkpolderhaven 4 Waarde concept
erfpacht- en huurovereenkomst
antwoord op mail Perkpolderhaven 4 Waarde
concept erfpacht- en huurovereenkomst
Declaratie kosten DLG
Declaratie kosten DLG
overeenkomsten grondaankoop Perkpolder
pachtontbinding gronden Perkpolder
uitbetalen rentevergoeding
Declaratie kosten DLG
correctie facturatie gronden Perkpolder
overeenkomst tot gebruik van provinciaal
eigendom
overeenkomst tot gebruik van provinciaal
eigendom
overeenkomst tot gebruik van provinciaal
eigendom
overeenkomst tot gebruik van provinciaal
eigendom
overeenkomst tot gebruik van provinciaal
eigendom
overeenkomst tot gebruik van provinciaal
eigendom
overeenkomst tot gebruik van provinciaal
eigendom
overeenkomst tot gebruik van provinciaal
eigendom
overeenkomst tot gebruik van provinciaal
eigendom
taxatierapport
einde gebruiksovereenkomst
einde gebruiksovereenkomst
einde gebruiksovereenkomst
einde gebruiksovereenkomst
Overeenkomst tot koop onroerende zaken
proceskosten nav arrest Hoge Raad
overeenkomst tot gebruik van provinciaal
eigendom
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16006639
16007195
16007375
16008785
16008943
16012403
16020524
17001120
17001554
17005242
17005518
17009057
17009840
17010913
17014710
17014769
17015164
17016184
17020110
17020132
17020139
17020856
17021312 identiek:
17021315,
17021367
17022857
20036336
20035794
18017561

17029334
17028849

17027994
17027662
17025088

17022999
17024941
17024942
17026336
17026627

identiek:
17028846,
17028392

omschrijving

overeenkomst tot gebruik van provinciaal
eigendom
Conservatoir beslag
overeenkomst tot gebruik van provinciaal
eigendom
oproep zitting rechtbank
GS-nota conservatoir beslag
kosten voor gebruik veerplein
taxatierapport
offerte
offerte
mailwisseling concept koopovereenkomst
mailwisseling inzake offerte
uitstel juridische levering grond
brief aan ROVB inzake ruilen percelen
Offerte
mailwisseling aankoop gronden
mailwisseling ontsluiting gronden
GS-nota ruiling percelen
overeenkomst van ruiling
einde gebruiksovereenkomst
einde gebruiksovereenkomst
einde gebruiksovereenkomst
opdrachtbrief notaris
overeenkomst tot koop percelen

waardebepaling gronden
verwerving perceel
erfpachtovereenkomst
koopaanbieding Rijksvastgoedbedrijf
verkoop percelen
aankoop grond algemene voorwaarden
Volmacht aan notaris
volmachten aan notaris
overeenkomst aankoop grond
bijlage tbv aankoop grond
brief Wet Voorkeursrecht Gemeente
Lijst Publiekrechtelijke beperkingen
verzoek zorgdragen aktepassering
instemming aankoop gronden
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18017251
17028061
18017252
18020765
18933270
19006438
20022021
20031328
20036344
13011552
13013081
13022603
14000587
14001195
14002406
15013973
16012281
17003331
18015500
18015501
18927346
18927347
19422884
20029193
13008525
13028259
14005123
14006610
14009103
14012692
14018556
15003533
15011954
15014883
14006777
13003058
13012494
13012850
14005283
14018247
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verkennend bodemonderzoek
volmacht voor verkoop gronden
Q&A mbt aan te kopen onroerende zaak
doorsturen aanvraag Delta
opdracht splitsing perceel
sloot valt niet onder bestuursovereenkomst
mailwisseling opstellen erfpachtovereenkomst
erfpachtovereenkomst
brief aanbieden erfpachtovereenkomst
vergunningaanvraag
vergunningaanvraag
verlenen ontheffing
mailwisseling plaatsing bouwbord
ontheffing wegenverordening
ontheffing wegenverordening en leges
verzoek tot onttrekken wegen aan
openbaarheid
onttrekkingsbesluit wegen
mailwisseling beheer rijplaten
brief leges advies omgevingsvergunning
brief leges advies omgevingsvergunning
brief legeskosten
brief voor ontheffing weg
mailwisseling over plaatsing borden
mailwisseling over beheer en onderhoud
ingekomen brief RWS en Auditdienst
Rijksoverheid
opdracht meerwerk Deltares
declaratie RWS
kwartaalrapportage Natuurcompensatie
brief termijnbetaling
brief termijnbetaling
declaratie DLG
declaratie RWS
verzoek om verlenging declaratietermijn
verlenging declaratietermijn
vooroverlegreactie Bestemminsplan
brief POP uitleg artikel 30
POP toezegging
POP toezegging
POP herziene subsidieverleningsbeschikking
POP verzoek tot termijnbetaling
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15003543
15004263
15004271
15016150
13018875
14004600
14005119
14005372
14005673
14009915
15003177
15006449
16002693
16009611
16011337
16011338
19429904
19430881
19434931
19435676
20013648
20015573
20014062
19429521
19429809
19429827
19429828
16006921
15004016
15005882
16012095
16012096
16014239
19426788
19426973
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POP 2 aanvraag
POP fysieke controle
POP verlening voorschot
POP beschikking
programma van eisen archeologie
advies nav verkennend archeologisch
onderzoek
advies nav rapport opgraving
beoordeling definitief rapport inventariserend
veldonderzoek
eindrapport archeologisch onderzoek
advies nav evaluatierapport opgraving
advies nav verkennend veldonderzoek
rapport archeologie
advies nav evaluatierapport archeologie
reactie op evaluatierapport archeologische
opgraving
mailwisseling over evaluatierapport
archeologische begeleiding
advies nav evalutatierapport archeologie
pro-forma bezwaarschrift
ontvangsbevestiging bezwaarschrift
aanvullende gronden bezwaarschrift
ontvangsbevestiging aanvullende gronden
bezwaarschrift
brief bezwarencommissie aangaande ingediend
bezwaar
automatisch gegenereerde memo uitnoding
bezwarencommisie
memo bezwarencommissie inzake bezwaar
quickscan natuurwetgeving horecavoorziening
verzoek horecavoorziening
legesheffing bestuurlijk oordeel
bestuurlijk oodeel horecavoorziening
voortgangsrapportage grote projecten
voortoets NB-wet radartoren
vergunning NB-wet radartoren
uitvraag om zienswijze nav NBwet vergunning
uitvraag om zienswijze nav NBwet vergunning
vergunningverlening NB-Wet
vezoek tot intrekken NB-wet vergunning
Verzoek om reactie nav het intrekkingsverzoek
Wnb-vergunning
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19426975
19426976
19428035
19431586
19431594
19433142
20008500
20015118
20015131
20015207
20018007
20018017
20022860
13004785
13004786
13007918
13009787
13009790
13026028
14000100
14001503
14003156
14004413
15012271
15012318
15012719
15013698
15016223
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legesheffing inzake intrekkingsverzoek
vergunning NB-wet
ontvangsbevestiging intrekkingsverzoek
vergunning NBwet
mailwisseling inzake intrekkingsverzoek NBWet
kennisname conceptbesluit nav
intrekkingsverzoek vergunning NB-wet
kennisname conceptbesluit nav
intrekkingsverzoek vergunning NB-wet
termijnverlenging intrekkingsverzoek
vergunning NB-wet
bezwaar inzake besluit intrekking vergunning
NB-wet
aanvulling van gronden inzake bezwaar
intrekkingsverzoek NB-wet
verweer inzake intrekkingsverzoek vergunning
NB-wet
accordering verweerschrifft inzake
intrekkingsverzoek vergunning NB-wet
verslag, inclusief achterliggende stukken, van
de bezwarencommissie
advies bezwarencommissie inzake
intrekkingsverzoek vergunning NB-wet
ingebrekestelling inzake intrekkingsverzoek
vergunning NB-wet
verzoek vergroten participatie
antwoord verzoek vergroten participatie
ontvangsbevestiging
provinciale vertegenwoordiger GEM
Perkpolder C.V. aanwijzen
brief mbt provinciale vertegenwoordiger GEM
Perkpolder
opdracht quick scan GREX
acceptatie sloopmelding
watervergunning losvoorziening
uitschrijfing uit handelsregister
wijziging vergunning losvoorziening
vraag over vergunning ihkv herstelwerk
antwoord op vraag over vergunning ihkv
herstelwerk
melding wisseling provinciale
vertegenwoordiger
melding nieuwe ontwikkelingspartner
offerte inzake depot
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15017799
16002999
17029464
20014395
20018597
20019488
13013674

bijlagen
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opdracht inzake depot
opdracht aanpassen electra
volmacht akte van levering
vraag om nadere precisering
ingebrekestelling
brief inzake termijnen
GS nota 13e Aandeelhoudersvergadering
Perkpolder dd 03/07/2013, incl bijlagen (zie
hieronder)
Agenda 13e AvA
verslag 12e AvA
Concerngarantie
jaarrekening en controleverklaring
ontbinding Perkpolder CV

13026019

bijlagen

GS nota 14e Algemene vergadering van
Aandeelhouders Perkpolder Beheer B.V. dd
27/11/2013, inclusief bijlagen (zie hieronder)
Agenda 14e AvA
verslag 13e AvA
Oplegnotitie 14e AvA
Addendum Samenwerkingsovereenkomst
artikelsgewijze toelichting Addendum (zie
nummer 13027078)
Grondexploitatie (ook wel: GREX)

14003762

bijlagen

GS nota 15e Algemene Vergadering van
Aandeelhouders (AVA) Perkpolder Beheer BV
dd 12/03/2014, inclusief bijlagen (zie hieronder)
Agenda 15e AvA
Oplegnotitie 15e AvA
verslag 14e AvA

14009679

bijlagen

adminstratieve organisatie en interne controle
Perkpolder Beheer BV
GS nota 16e aandeelhoudersvergadering (AVA)
Perkpolder dd 02/07/2014, inclusief bijlagen (zie
hieronder)
Agenda 16e AvA
oplegnotitie 16e AvA
verslag 15e AvA

14017034

bijlagen

Controleverklaring van de onafhankelijke
accountant, inclusief jaarrapport 2013
planning procedure bestemmingsplan
Perkpolder, 1e herziening
GS nota 17e Aandeelhoudersvergadering AVA
Perkpolder dd 19/11/2014, inclusief bijlagen (zie
hieronder)
Agenda 17e AvA
oplegnotitie 17e AvA
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verslag 16e AvA
Grondexploitatie
jaarbegroting 2015
Intentieovereenkomst Hulst aan Zee
managementovereenkomst
15002956

bijlagen

GS nota 18e aandeelhoudersvergadering (
AVA) Perkpolder, inclusief bijlagen (zie
hieronder)
Agenda 18e AvA
oplegnotitie 18e AvA
verslag 17e AvA
plannen omtrent arrangementen Perkpolder
(initiatief burger)
scenario analyse
verlenging intentieovereenkomst
advies aanbesteding/staatssteun AKD

15009749
bijlagen

GS nota 19e Aandeelhoudersvergadering,
inclusief bijlagen (zie hieronder)
agenda 19e AVA
oplegnotitie 19e AvA
verslag 18e AvA
jaarrekening en controleverklaring
verlenging intentieovereenkomst

15015879
bijlagen

overleg Perkpolder Beheer BV en Stuurgroep
Nieuwe Sluis Terneuzen
GS nota 20e Aandeelhoudersvergadering
Perkpolder, inclusief bijlagen (zie hieronder)
Agenda 20e AvA
oplegnotitie 20e AvA
verslag 19e AvA
Financieringsovereenkomst Perkpolder Beheer
BV (overeenkomst van geldlening met bank)
cashflow GREX
jaarbegroting 2016 Perkpolder Beheer BV

16001329
bijlagen

GS nota 21e vergadering van aandeelhouders
Perkpolder, inclusief bijlagen (zie hieronder)
agenda 21e AvA
oplegnotitie 21e AvA
verslag 20e AvA

16004656

bijlagen

aandeelhoudersbesluit n.a.v. 20e AvA mbt
financieringsovereenkomst
GS-nota 22e Aandeelhoudersvergadering
(AvA) Perkpolder, inclusief bijlagen (zie
hieronder)
agenda 22e AvA Perkpolder
oplegnotitie 22e AvA Perkpolder
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verslag 21e AvA Perkpolder
GREX
jaarbegroting 2016 Perkpolder Beheer BV
analyse onderhandelingsmarges en
afbreukrisico's gedurende looptijd GREX
memo marktconforme garantie
16007571
bijlagen

GS nota 23e aandeelhoudersvergadering
Perkpolder, inclusief bijlagen (zie hieronder)
Agenda 23e AvA
oplegnotitie 23e AvA
verslag 22e AvA

16009965
bijlagen

GS-nota 24e aandeelhoudersvergadering
Perkpolder, inclusief bijlagen (zie hieronder)
agenda 24e AvA
oplegnotitie 24e AvA
verslag 23e AvA

16016400
bijlagen

GS nota 25e Aandeelhoudersvergadering
Perkpolder, inclusief bijlagen (zie hieronder)
agenda 25e AvA
oplegnotitie 25e AvA
verslag 25e AvA
mail 10 oktober (mail provincie naar Perkpolder
Beheer BV)
mail 13 oktober (mailwisseling tussen
Perkpolder Beheer BV en provincie)
managementovereenkomst

16020232

bijlagen

GS nota inzake 26e
Aandeelhoudersvergadering Perkpolder,
inclusief bijlagen (zie hieronder)
agenda 26e AvA
oplegnotitie 26e AvA
verslag 25e AvA
memo bijeenkomst 30 september
concept koop - en ontwikkelingsovereenkomst
project Perkpolder
toets staatssteun en aanbestedingsrecht
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taxatierapport 1
taxatierapport 2
GREX
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GS nota over contracten Perkpolder tussen: Perkpolder Beheer BV en Hulst aan Zee Perkpolder Beheer Bv en de provincie Zeeland
Brief aan de Staten over contracten Perkpolder
Brief aan Perkpolder Beheer BV over
voorliggende contracten
Bankwaarborg Hens
Ophoogovereenkomst tussen Hens en Hulst
aan Zee, concept
Perkpolder Taxatierapport Fakton
bijlage 2 Koop- en Ontwikkelovereenkomst
Perkpolder
bijlage 1 Koop- en Ontwikkelovereenkomst
Perkpolder
Toets Staatssteun en Aanbesteding Perkpolder
contracten gehele gebied
Koop- en Ontwikkelovereenkomst Perkpolder
Hulst aan Zee gehele gebied
garantie Sobradis (Hulst aan Zee) voor
Perkpolder Beheer BV
Akte van openbare verpanding Perkpolder Hulst
aan Zee
Opstalrecht Perkpolder Hulst aan Zee
bijlage 8 Koop- en ontwikkelovereenkomst
Perkpolder globale planning
Akte van hypotheekrecht op het opstalrecht van
Hulst aan Zee bij Perkpolder
overeenkomst tot verpanding Perkpolder aan
Hulst aan Zee naar Belgisch recht
plangebied Perkpolder voor Koop- en
Ontwikkelovereenkomst
programma van eisen openbare infrastructuur
Perkpolder bij Koop- en
Ontwikkelovereenkomst
Financieringsarrangement BNG Perkpolder
Beheer BV
Kredietborgtocht provincie Zeeland bij
Financieringsarrangement BNG voor
Perkpolder Beheer
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Kredietborgtocht gemeente Hulst bij
Financieringsarrangement BNG voor
Perkpolder Beheer
marktonderzoek Ecorys project Perkpolder
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Toelichting contractvorming Perkpolder Beheer
BV en Hulst aan Zee BV
Presentatie 2nd opinion Pels Rijcken contracten
Perkpolder Hulst aan Zee
Memo Publieke besluitvorming inzake
contractvorming Perkpolder Beheer-HAZ
Voorgaande GS-besluiten project Perkpolder

17010310

Bijlagenboek taxatierapport Perkpolder

29e AvA
Perkpolder

agenda 29e AvA

17010168
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verslag 28e AvA
30e AvA
Perkpolder

agenda 30e AvA
verslag 29e AvA

31e AvA
Perkpolder

agenda 31e AvA
verslag 30e AvA
verslag extra bijeenkomst aandeelhouders

32e AvA
Perkpolder
33e AvA
Perkpolder

Overzicht van activiteiten op korte termijn
inzake afscheidsregeling
agenda 33e AvA
overzicht activiteiten komende 3 maanden
standpunt belastingdienst inzake
gebiedsontwikkeling Perkpolder
analyse brief belastingdienst
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GS nota - 34e aandeelhoudersvergadering
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Volmacht uittreden Perkpolder
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agenda 34e aandeelhoudersvergadering
Perkpolder
Vaststellingsovereekomt uittreding Perkpolder
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garantieovereenkomst Perkpolder
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bevestiging jaarrekening 2016 Perkpolder
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volmachtverlening uittreding Perkpolder
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vergadering 12-12-2017
vergadering 8-5-2018
vergadering 6-11-2018
vergadering 26-11-2019
vergadering 4-2-2020
vergadering 31-3-2020
14018737
17012752
17013981

17020662
17021315

Overeenkomst tot koop onroerende zaken

18000224

19019664

Vaststellingsovereenkomst,
Garantieoverkeenkomtst, Verkoop en levering
aandelen
brief aangaande resultaten onderzoek project
Natuurcompensatie Perkpolder
Harmonisatie garantietermijnen Perkpolder

19425114

doorgestuurd verzoek burger om informatie

19426857

antwoord op doorgestuurd verzoek burger om
informatie
Garantie inzake Perkpolder

17013985
17014486
17018962
17019625

19018557

19427069
19430627
19430904
20002594

verzoek tot intrekking verleende NB-wet
vergunning
Offerte meerwerk onderzoek dijk perkpolder

20005231

ontvangen zienswijze intrekkingsverzoek
Perkpolder
Besluit GS intrekking Nbw-vergunning

20009123

Rechtstreeks beroep Perkpolder

20009288

GS nota Ontwikkelingen rondom Perkpolder

20009289
20009290

Jaarrekening en controleverklaring 2019 van
Perkpolder Beheer B.V
Jaarrapport 2019 van Perkpolder Beheer B.V.

20009292

Ontwikkelingen rondom Perkpolder

20011048

Wob-verzoek “Planontwikkeling Perkpolder

20013298

Stand van zaken Perkpolder

20013299

Rechtstreeks beroep Perkpolder
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Intrekking NB-wet vergunning
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reactie Hulst op provinciale uittreden uit
Perkpolder
Mailwisseling met gemeente Hulst over
afscheidsregeling
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overeenkomsten en rapportages
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verdaging termijn Wob-verzoek
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Instemming Hulst met verkoop percelen
brief Hulst over wet voorkeursrecht gemeente
correspondentie Hulst over GBT
afschrift Hulst over wob verzoek
ontvangsbevestiging Hulst
brief over verkoop en levering gronden
Perkpolder
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overeenkomst van gebruik

13002322

overeenkomst van gebruik

13002324

overeenkomst van gebruik
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overeenkomst van gebruik

14001639

overeenkomst van gebruik
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13027078
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16008943
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17012754
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13003768
14016345
15002468
15006271
15009944
16005381
16011556
16014495
17002666

mailwisseling met verzoek toesturen
evaluatierapport
ontvangsbevestiging NBwet aanvraag
vergunningverlening aan Perkpolder
vraag om zienswijze
brief inzake rechtstreeks beroep
swap en rentekosten
addendum samenwerkingsovereenkomst
afstand vorderingsrecht jegens borg
brief nav quick scan GREX
garantstelling Perkpolder
PS infobijeekomst onder geheimhouding
brief over uittreden provincie
grondverkoop
verzoek tot overslaan bezwaarprocedure
GS nota conservatoir beslag
memo 1e herziening bestemmingsplan
nooit verzonden brief
mailwisseling over inhoud Akte
Besluit Intrekkingsverzoek NB-wet-vergunning
Perkpolder beheer B.V.
declaratie RWS
declaratie advocaat
declaratieadvocaat
brief ivm meerwerk advocaat
opdracht aan advocaat
ingekomen brief ILenT asbestwegen
mailwisseling over omleiding N689
GS nota met presentatie voor PS
machtiging advocatenkantoor
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machtiging advocatenkantoor
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uitnoding DG bijeenkomst voor PS
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ongeval Abri
aansprakelijkheidsstelling voor veroorzaakte
schade
rekening voor veroorzaakte schade
toestemming serie Grenslanders
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brief met beantwoording vraag Statenlid
GS nota onderbesteding POP
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onderzoek kosten grond
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bevestiging financiele verantwoording
grondtransacties
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brief advocatenkantoor aan provincie
bezwaar op NBWet vergunning
bezwaar op NBWet vergunning
bezwaar op NBWet vergunning
bezwaar op NBWet vergunning
bezwaar op NBWet vergunning
bezwaar op NBWet vergunning
bezwaar op NBWet vergunning

(gedeelt art
elijk)
10,
openba 2b
ar
x
x
x

art
.
11,
1

art.
10,
2e

art.
10,
2g

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Kenmerk

13001274
16010771
19430237
19434978

extra
informatie

omschrijving

brief van Hulst over vergroten participatie na
PPS
brief van Hulst aan provincie inzake mer
mail Hulst met aanbieden reactie op intrekken
NBwet
zienswijze Hulst ihkv NBwet

(gedeelt art
elijk)
10,
openba 2b
ar
x
x
x
x

art
.
11,
1

art.
10,
2e

art.
10,
2g

I]lllill11llllllllllllll1dlllllllllllll11]lfIl
13001 274
I11111111111*

UIS[
j
Het co[lege van Gedeputeerde Staten van Zeeland
1

'''•

Postbus 6001

4330 LA Middelburg

Ons

Uw kenmerk

jlagen

kenme

PKEI20130104
Datum

Behandd door

9

Veenddatum

Dooresnummer
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Onderwerp

Goedkeudng vergroten partidpaUe

JAN

Perkpoer

Geacht college,
uw goedkeufing voor
het kader van artike[ 160 van de Gemeentewet verzoeken wij om
het veroten van de participaUe van de Gemeente Hulst in het project Perkpoer.
In

met de Provinde Zeend en twee
De gemeente Hulst partidpee op dit moment samen
samenwerking (PPS) die het
private paijen (AM en Bouwfonds) in de publiek-pdvate
25% deel in het
Perkpder realiseert. Elk van de partijen neemt voor
de PPS te treden. Er is
uit
part]en
crisis wensen de

prect.

prect

Vanwege de economische
overeenstemming met de private
Ons college

private

paijen

op welke wijze de

ttreding patsvindt.

wil het project gezamenlijk met de pro, nde voozetten.

Er doen

ch op

realiseren en
dit moment goede kansen voor om de gebiedsontwikkeUng Perkpo[der te
Hulst'.
van
de gewenste sodaa[ economische impu te geven aan de 'Kop
PPS ande georgaseerd
Ottreding van de private paijen betekent dat de huidige
dat
is
het
provncie en gemeente
project
wordt. Uitgangspunt voor de voortzetting van
de twee partijen.
over
bde voor 50% participeren. De zeggenschap is gelijk verdee
Met de reding van de private paijen uit de PPS zat de commantre vennootschap
De besten vennootschap Perkpoer Beheer BV zat
Perkpo[der CV komen te verraten.
mamaa[ 20% garant staan voor de banklengen
blijven bestaan. De gemeente zal voor

De

Afdeling
Bezoekadres:
Grote Markt 24

4561 EB Hulst

(0114) 38 90 00
(0114) 31 46 27

Telefoon
Telefax

Postadres:
Grote Markt

21

4561 EA Huist

4560 AA Hulst

Postbus 49

Website: www.gemeentehu[st.nl
Emair:

info@gemeentehu[.nt

Banken:
Postbank
ABNIAmro
BNG

Rabobank Hulst

46514
47.55.25.388
28.50.04.271
15.07.39.400

van Perkpolder Beheer BV.

heeft op 20 december 2012 ingestemd met het raadsvoorste[
van de private partijen uit de PPS en met het
van 22 november 2012 tot
Pronda Staten is
voortzetten van het prect samen met de Provinde Zeeland. In de
Staten hebben op 21 deeen wensen-en-bedenkingen-procedure doorlopen. Proonda
en het
cember 2012 positief gereageerd uit over de uittredin8 van de private paijen
HuUr.
voortzetten van het project samen met de Gemeente
De gemeenteraad van Hutst

reng

2

o

Ul$
van de private paijen uit de PPS en
Aangezien u direct betrokken bent bij de uittreding
er vanuit dat u alle onder[iBgende stukken
bij het voortzetten van het project Baan we
reeds in uw

bent heeft.

een positief besluit
Wij verwachten dat u op rond van de voorafaande bestuitvormin
ambteneemt. Voor aanvnde vragen kunt u contact opnemen met de behandelend
naar.

Hoogachtend

Buemeeer en Whouders van Hu[st,
De Buemeeer,
De Secretaris,
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Overeenkom tot gebruik van
Bouwland in de Perkpoer

pnda eigendom
Mdelburg,

verzonden:

24januari 2013

Geachte heer
van xatiekantoor Rk, be#effende het gebruik
Naar aanleiding van de mededing van de heer
2013
doen
het
van gronden gelegen in de Perkpolder voor
w u hierbij een overeenkom van gebruik,
jaar
n tweevoud, toekomen.

-

-

Wij verzoeken u om indien u zich met de inhoud ervan kunt verenen twee exem#aren van de overeenkomst te dateren, te ondertekenen en vervolgens terug te zenden in de bijgesloten antwoordenvebppe, die
niet gefrankeerd hoeff te worden.
Na

ontvang

zal de

overeenkom dezerzds ondeekend worden

en ontvangt u een exem#aar van de

door beide patten ondertekende overeenkomst.

HoogacNend,

gedepuerde

sn,

namens dezen,

Hoofd

r
On erhoud
eéfen

Prondehuis Abd 6 Middeurg

T:

Postbus 6001
4330 LAMiddburg

F:

Dll8] - 631ml

D118] - 626949
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Mdbu: 24 januan 2013
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Overeenkomst tot gebruik van provinciaal eigendom
(met een

De

keng, bUlage 1)

ondeetekenden,

hrna

wonende

te noemen

gebruike
en

de provincm Zeeland, veegenwood door
QC, hoo van de afdeAbd 6,
ling Beheer en Ondemoud van de pmnce Zeend, gevestigd te
hand,ende namens Gedeputeee Staten van Zeend, hierna te noemen "de provim

Mdbu,

komen, behoudens en onder nadere goedkeudng van Gedeputeerde Staten
voornoemd, het volgende overeen:
de

proncie geeft in gebruik aan
a.

b.

een oppervlakte

de

gebiker,

die

vea

in gebruik te

bouwnd ter grooffe van ongeveer 180

aanvaaen:
ha,

znde

het

perceel, kadasaal bekend gemeente Hontens sectie L, nummer 1151,
een oppervkte bouwland ter groove van ongeveer 15.00.00 ha, znde
het perceel, kadastraal bekend gemeente Hontenisse,

sece

1237,
hma samen te noemen "het gebeine", zoals met een arcenng en
ven op de aan deze overeenkom gehece kening, bijlage 1.

L, nummer

aangege-

een en ander met inachtneming van de volgende voomchriffen:

Artikel
1.

2.

1.

De overeenkom
aangegaan voor de pedode beginnende op 1 januari 2013 en
eindende op 31 december 2013, zonder dat daaoe door patten opzegglng

nodig is.
De gebiter

akel

prone

vschud
3.

Provncehus Abdj 6
Postbus 6001
4330 LA M,ddelbur

Middbg

van gebik gedunde de
h recht
beteke dat
om

I

d

eete van
de
geuiker aan de
hetgeen
genoemde pedode
voor het gebik op grond van deze overeenkom geen tegenprestatie
ontvan

.

De gebiiker mag het
beperking.

ni,

in het

gebeine uitsluitend gebruiken als bouwland, zonder teelt-

[0118]

-

631011

R [0118]

-

626949

#ww,zeand.

Artikel

2.

Het bU deze overeenkom aan de gebruiker gegeven recht van gebruik is peoonlijk
van ieder ander door de gebruiker
aan hem gegeven en dient derhalve met
Het
is
de
gebiker niet egeaan het recht van
peoonlijk te woden uitgeoend.
te
over
aan
deden
dragen.
gebäik

uung

Artikel 3.
De gebruder aanvaardt het gebruikte in de staat waann het zich
daaraan verbonden bekende en onbekende gebreken.

bevind met alle

Artikel 4.

pron

haar veegenwoordiger of deden die in opdracht van, namens of met
De
van
de pronce (voorbereende) werkzaamheden in of op het gebruikte
instemming
wensen uit te voeren, hebben te allen
vrije egang tot het gebeine.

de

Artikel 5.

veoen

en onderhouden in
De gebruiker zal het gebeine als een goed gebruder
het kader van de uitoefening van een gangbaar landbouwbeddjf. De rayonmedeweer
televan de aehng Beheer en Onderhoud van de pmvine Zeeland
de
die
door
foonnummer 0118
631047, kan daaoe redelke aanwumngen geven,
gebruiker opgevod dienen te woden.

Mdbu,

-

Artikel 6.
Zonder schdftelijke toestemming van Gedeputeerde Staten voomoemd is het de gebruiker niet toegestaan op het gebruikte schuren, kassen en/of getimmeen, daaronder
begrepen borden voor rename en/of andere doeleinden, te aatsen. Wordt deze toestemming verleend, dan komen onderhoud en reparaties, alsmede de b de provi ncie
n rekening gebrachte zakelke lasten en belastingen van het opgerichte geheel voor
rekening van de gebruiker.

Artikel 7.
1.

2.
3.

De gebruiker is verplicht werkzaamheden op of in het gebruikte, die worden verdcht
door, in opdracht van, namens of met emmmg van de province Zeeland, toe te
laten.
Werken van derden die door de provine moeten worden gedoogd, dienen eveneens door de gebruiker toegelaten te worden.
In geen van deze gevallen kan de gebruiker aanspraak maken op enige schadeve
goeding, in welke vorm dan ook.

Artikel 8.
1.

2.

De gebruiker is tegenover de provincie Zeeland aansprakelijk voor verontreiniging
te rekenen op grond en als
van het gebeine, welke aansprakkhe hem is
van
het
gebik.
gevolg
de in het eete lid
De gebiiker is verplhL op eerste veoek van de
bedoelde veroreinigmg te saneren.

e

pron

2

Artikel 9.
1.

2.

3.

De provinde behoudt zich het genot van de jacht voor.
De gebruiker wort geacht door de aanvaaing in gebruik de in het viee lid van
akel 34 van de Flora- en Faunawet
toeemming aan de pronce te
hebben gegeven.
De gebruiker zal toesan dat de jacht wort ugeoefend door hem/hen aan we de
hieoe door veudng of op andere wUze de bevoegdhe heeft gegeven.

vere

prone

Artikel 10.
De gebruiker is verplicht bij het benden van het gebruik de door hem aangebrachte
ween, opstallen, afrastefingen of beplantingen op eigen kosten te verwijderen en het
veren, met uitondering van hetgeen wat reeds aanweop
gebruikte in goede
van
overeenkomst.
deze
het
is
gebreke hwan kunnen de nodige
aangaan
zig
de
geschieden op kojen van de gebruike onve
voorzienmgen vanwege

aat

b

minde

prone

B

diens varplhting tot schadevergoeding.

Artikel 11.
Alle ween of eigendommen van de proncie, die ngevoe van het gebruik door de
gebruiker mochten wonen beschadd, moeten door en op kosten van de gebruiker op
eerste aanschng van de prownce, binnen de daarb te bepalen termijn tot haar
Indien de gebruiker hierbij in gebreke blijft, heeft de provingenoegen wonen
cie de bevoegdhe het nodige te doen vemcen op kosten van de gebruiker. Onve
minde het vorensande heeft de provincie de bevoegdheid van de gebruiker te
deren, dat de ontstane schade geheel of gedeeRelijk in geld wort vetoed.

hem.

vo

Artikel 12.

h

De gebruiker doet afstand van alle aanspraken, die
tegenover de pronce zou kunnen doen gelden wegens schade bij het gebruik door welke oorzaak ook ontstaan. H
de province voor alle vorderingen, die anderen mochten kunnen doen gelden
tot vergoeding van schade, die met het gebruik in enigedei verband sat. Het vorenaande geldt met, ndien de schade is ontstaan door of de vordedng voortve uit
grove schuld aan de zde van de province.

vwaa

Artikel 13.
Ter bescherming van eventueel in de grond aanweze kabels en leidigen mogen
geen werkzaamheden worden uitgevoe of zaken wonen aangebracht waarb het
ns=co bestaat dat deze kabels en leidingen beschadigd raken.

Artikel 14
Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van

toepasng.

Aldus in tweevoud opgemaakt en ondeekend te
Walsoorden, d.d .......

Mdelburg, d.d ........

De gebruiker

Voor de

,

pronce,

C

3

Ingebruik bij
)`'odik

]964\,

I,|

1

11151F/
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Provincie Zeeland
I

I

I

De heer

bericht op balg vax
uw

i

kenm

ons kenmerk:

13002322dg

afdelin

Beheer en

bijlage(n):

3

Ondeoud

behandd door

dmm
Overeenkom

onderwerp:

Bouwland te

t

gebruik van provinciaal eigendom

Pepder

Md,

verzonden:

Geach

24 januari 2013

,

heer

van xatiekanor Rk, betreffende het gebruik
Naar aanleiding van de mededeling van de heer
doen
2013
voor
het
w u hierb een overeenkom van gebik,
van gronden gelegen in de PeApolder
jaar
in tweevoud, toekomen.

g

-

-

om indien u zich met de inhoud ervan kunt verenigen twee exem#an van de overeente zenden in de bugegoten antwoordenveloppe, die
komst te dateren, te ondertekenen en veoens
niet gefrankee hoeff worden.

W veoeken
Na

ontvang

u

zal de

overeenkom dezeds ondertekend wonen

en onNangt

u

een exemplaar van de

door beide parken ondertekende overeenkomst.

Hoogachtend,

gedepeee an,
namens dezen,

Hoofd

QC
Be-h-6r en

Phuis Ab 6 ddelbu
Postbus 6001

4330 LA

Middbu

[0118]-631011
R [0118] -626949

www.zeeland.n1

Mdbu

Kenme
Afdeling

:

:

cl

24 januan 2013
13002322dg
Beheer en Onderhoud
:

I

Provincie Zeeland

I

I

I

I

I

Overeenkomst tot gebruik van

I

pro n aal eigendom

(met een tekening, bUlage 1)

De ondergetekenden,

hierna te noemen "de

wonende
gebruiker",
en

de provincie Zeeland, vertegenwoordd door
QC, hoofd van de afdevan
de
Onderhoud
pronce Zeend, gevestigd te Mdelburg, Abdij 6,
ling Beheer en
hand,ende namens Gedeputeerde Staten van Zeeland, hierna te noemen "de provinkomen, behoudens en onder nadere goedkeudng van Gedeputeerde Staten voornoemd, het volgende overeen:

de provincie geeft in gebäik aan de

gebiker,

d verklaa

in

gebik te aanvaarden:

ha, znde het
nummer
sectie
bekend
63,
kadastraal
L,
Hontenisse,
gemeente
perceel,
b. een oppervkte bouwnd ter groove van ongeveer 21.27.70 ha, znde
het perceel, kadastraal bekend gemeente Hontens sectie L, nummer

ao

een

oppervkte bouwland ter grootte van ongeveer 4.96.60

839,
een oppervlakte bouwland ter groove van ongeveer 3.86.95 ha, znde het
perce, kadastraal bekend gemeente Hontens sectie L, nummer 1174,
hierna samen te noemen .'het gebruikte", zoals met een arcenng en is aangegeven op de aan deze overeenkomst gehechte tekening, bijlage 1.

c.

een en ander met

Artikel
1.

Provincehuis Abdu 6

dd

Pos 60
4330

LA

dd

achtnemg van de voende voorschriften:

1.

De overeenkomst is aangegaan voor de peode beginnende op 1 januari 2013 en
ndende op 31 december 2013, zonder dat daaoe door patten opzegging
nodig is.

T:

R

11- 631[

11

-

626949

wwN.zeeand.n

2.

De gebruiker onWangt het recht van gebruik gedurende de in het eete lid van dit
artikel genoemde pedode om
hetgeen betekent dat de gebiiker aan de
deze overeenkom geen genpreatie
van
het
voor
op
grond
gebik
province

ni,

verschud
3.

is.

De gebruder mag het gebruikte uitsluitend gebruiken als bouwland, zonder teelt-

beperng.
Artikel

2.

b

deze overeenkom aan de gebiiker gegeven recht van gebik is persoonlk
Het
aan hem gegeven en dient dekalve met uitsluiting van ieder ander door de gebruiker
persoonk te wonen uitgeoefend. Het is de gebruiker niet toegeaan het recht van
gebik aan derden over te dragen.

Artikel

3.

De gebruiker aanvaardt het gebruie in de staat waann het zich bevindt, met alle
daaraan verbonden bekende en onbekende gebreken.

Artikel 4.
De pronce, haar veegenwooer of derden die in opdracht van, namens of met
instemmmg van de pmnce oorbereende) werkzaamheden in of op het gebeine
wensen uit te voeren, hebben te allen
toegang tot het gebikte.

de ve

Artikel 5.

veoen

en onderhouden in
De gebruiker zal het gebeine als een goed gebiker
het kader van de uitoefening van een gangbaar ndbouwbednjf. De rayonmedeweer
van de aeling Beheer en Onderhoud van de prone Zeend
onnummer 0118 631047, kan daaoe redelke aanwijmngen geven, die door de
gebruder opgevolgd dienen te wonen.

-

Mdbu, le-

Artikel 6.
Zonder schdffelijke eemming van Gedeputeerde Staten voomoemd is het de
gebruiker niet toegeaan op het gebeine schuren, kassen en/of getimmeen, daa
onder begrepen borden voor reclame en/of andere doeleinden, te plaatsen. Wort deze
toestemming verleend, dan komen onderhoud en reparaties, alsmede de b de provincie in rekening gebrachte zakelke laten en bestingen van het opgerich geheel
voor rekening van de gebruike

Artikel 7.
1.

verplht werkzaamheden op of in het gebruikte, die worden verricht
in opdracht van, namens of met instemmmg van de province Zeeland, toe te

De gebruiker is

doo

laten.
2.
3.

Werken van derden die door de provincie moeten worden gedoogd, dienen eveneens door de gebruiker toegaten te worden.
In geen van deze gevallen kan de gebruiker aanspraak maken op enige schadeve
goedng, in welke vorm dan ook.

2

Artikel 8.
1.

2.

De gebruiker is tegenover de pronce Zeeland aansprakijk voor veroreiniging
van het gebikte, welke aansprakUkhd hem is toe te rekenen op grond en als
gevolg van het
De gebiter is verplhL op eete veoek van de provincie. de in het eete lid
bedoelde verontrniging te saneren.

gebi

Artikel 9.
1.

2.

3.

De
De

pmne behoudt zich het genot van de jacht voor.
gebiker wort geacht door de

akel

aanvaarding in

gebik de

in het

viee lid van
prone te

34 van de Flora- en Faunaw vereine toeemmmg aan de

hebben gegeven.
De gebiker zal toesan dat de jacht wort uitgeoefend door hempen aan we de
prownce hieoe door veudng of op andere wijze de bevoegdheid heeft gegeven.

Artikel 10.

verpl b

het beeindigen van het gebruik de door hem aangebrachte
De gebruiker is
ween, opstallen, afraeringen of bepntingen op eigen kosten verwijderen en het
in goede
veren,
uiondering van hgeen wat reeds aanweop
overeenkomst.
van
deze
het
is
Bd gebreke hiewan kunnen de nodige
aangaan
zig
bij
de
op kojen van de gebruiker, onve
prownce
geschden
voorz=eningen vanwege

gebik

sat

m

minde diens verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 11.
Alle ween of eigendommen van de proncie, die ngevge van het gebruik door de
gebruiker mochten wonen beschadd, moeten door en op kosten van de gebiter op
aanschng van de prownce, binnen de daarb te bepalen termin tot haar
genoegen wonen hersteld. Indien de gebiker hierbij in gebreke blijft, heeft de province de bevoegdhe het nodige te doen verrichten op kosten van de gebruiker. Onve
minderd het vorenaande heeft de prownce de bevoegdheid van de gebruiker te
voeren, dat de online schade geheel of gedeeltek in geld wort vetoed.

ee

Artikel 12.

and

pmne

zou kunvan alle aanspraken, die hU genover de
De gebruiker doet
ook
ontstaan.
oorzaak
nen doen gelden wegens schade bij het gebik door welke
Hij
de proncie voor alle voeringen, die anderen mochten kunnen doen gelden
tot veoeding van schade, die met het gebruik n enigerlei verband sat. Het vorenaande geldt niet, indien de schade is ontstaan door of de vordering voortveit uit
grove schuld aan de zijde van de

vwaa

pron

Artikel 13.
Ter bescherming van eventueel in de grond aanwezige kabels en leidigen mogen
geen werkzaamheden worden uitgevoe of zaken wonen aangebracht waarbij het
nslco besat dat deze kabels en leidingen beschadd raken.

3

Aikel

14

Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepasng.

Aldus in tweevoud

opgemaa en ondeekend

Walsoorden, d.d .......

Mdelburg,d.d ........

Degebruiker

Voor de provincie,

,

QC
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Provincie Zeeland

d

De heer

bericht op brid van:
uw
ons

nme

nm

13002324dg

afdelin

Beheer en

bijlage(n):

3

Ondeoud

behandeld door:

p

doMnummer:

Overeenkom tot geuik van provindaal eigendom
bouwland in de Perkpder

Mdburg,

verzonden:

Geach

24 januan 2013

heer

Naar aanleiding van de mededeling van de heer M. Provoost van xatiekanor Rijk betreffende het gebruik
van gronden gelegen in de PeApolder voor het jaar 2013 doen w u hierbij een overeenkom van gebruik,
n tweevoud, ekomen.

W veoeken u om - indien u zich met de inhoud ewan kunt verenigen - twee exemplaren van de overeenkomst te dateren, te ondeRekenen en veoens rug te zenden in de bijgesloten antwooenveppe, die
niet

geffankee hoe te worden.

Na ovang zal de overeenkom dezeds ondertekend wonen en ontvangt
door beide patten ondedekende overeenkomst

u een

exemplaar van de

Hoogachnd,

gedepuee staten,
namens dezen,

Hoofd afde

Pronciehs Abd

6 Middelburg

Postbus 6001

4330 LA Middburg

er en Onderhoud.

- 631011
R [0118]-- 626949

T: [0118]

www.zeelan&nl

Middeburg: 24 januari 2013
Kenmerk: 13002324dg
Afding: Beheer en Onderhoud
I

I

Provincie Zeeland

I

Ovemenkom tot gebruik van provinciaal eigendom
(met een

tekeng,

bijlage 1)

De ondergetekenden,

hma te noemen

te

wonende

"de

gebrue
en

QC, hoofd van de afdede provincie Zeand, vertegenwood door
van
de
en
Onderhoud
Beheer
Zeend,
Abd 6,
gevestigd
province
ng
pmnhand,ende namens Gedepuee Staten van Zeeland, hierna te noemen

Mdbu,

e

komen, behoudens en onder nadere goedkeudng van
noemd, het voende overeen:
de

Gedepeee Sten

d verklaa geb te aanvaaen:
een oppervlakte bouwnd ter groove van ongeveer &3&20 h znde het
perce, kadastraal bekend gemeente Hontense, sectie nummer 7
17.620
van
bouwnd ter

proncie geeft

in

gebik aan de geber,

een oppervlakte

het

grooffe
bekend gemeente

perce, kadasaal

123
hma samen

ongeveer

Hontens

sectie

te noemen "het gebruine", zoos met een amenng en
ven op de aan deze overeenkom gehechte kening, bijlage 1.
een en ander met inachtneming van de

Artikel
1.

De

oveenkom
op 31

o
Pos

noehus Abd 6

4330 LA

dd

6001

ddbu

aangege-

vgende voorschdften:

aangegaan voor de pedode beginnende op 1 januari 2013 en
december 2013, zonder dat daaoe door patten opzegging

I

nodig is.
van
het eerste
van gebruik gedurende de
De gebruiker ontvangt het
dat de gebruiker aan de
genoemde pedode om niet, hetgeen
voor het gebruik op grond van deze overeenkom geen genprestatie

ak

rec

prone

&

hnummer
znde

1.

endende
2.

vooF

verschud is.

beke

De gebiker mag het gebruine uitsluitend gebruiken
beperking.

118]
R [0118]

631011
-

626949

s

d

bouwland, zonder teel#

vww. eeand.nI

Artikel

2.

Het bU deze overeenkom aan de gebruiker gegeven recht van gebruik is persoonlUk
van ieder ander door de gebruiker
aan hem gegeven en dient dekane met
persoonlijk te woden uitgeoefend. Het is de gebruter niet toegestaan het recht van
gebruik aan deden over te dragen.

uilung

Artikel 3.
De gebruiker aanvaardt het gebruie in de staat waann het zich bevindL met alle
daaraan verbonden bekende en onbekende gebreken.

Artikel 4.

provin

haar veegenwoordiger of derden die in opdracht van, namens of met
van
de province ooereidend werkzaamheden in of op het gebruikte
instemming
wensen uit te voeren, hebben te allen
egang het gebruine.
De

de ve

t

Artikel 5.

veoen

en ondeouden in
De gebiter zal het gebeine als een goed gebiiker
het kader van de uitoeng van een gangbaar ndbouwbeddjf. De rayonmedeweer
van de aeling Beheer en Ondeoud van de provine Zeeland
foonnummer 0118
631047, kan daaoe redelijke aanwumngen geven, die door de
dienen
te woden.
gebruiker opgevolgd

Mdbu, le-

-

Artikel 6.

eemmmg van Gedepuerde Staten voomoemd is het de
niet
egeaan op het gebeine schuren, kassen en/of getimmeen, daa
gebiter
onder begrepen borden voor rename en/of andere doeleinden. te aatsen. Wort deze
de provintoestemming verleend, dan komen ondeoud en reparaties, alsmede de
cie in rekening gebrach zakelijke lasten en belastingen van het opgedch geheel
voor rekening van de
Zonder schdftelijke

b

geber.

Artikel 7.
1.

De gebruiker is

doo

ver

werkzaamheden op of in het gebruikte, die woden vemcht
te
of met emmmg van de province Zeend,

in opdracht van, namens

e

laten.

2.
3.

Werken van derden die door de provincie moen woden gedoogd, dnen eveneens door de gebruiker toegelaten te woden.
In geen van deze gevallen kan de gebruiker aanspraak maken op enige schadevergoeding, in welke vorm dan ook.

Artikel 8.
1.

2.

De gebruiker is tegenover de pronce Zeeland aansprakelijk voor verontreiniging
van het gebikte, welke aansprakelijkheid hem is toe te rekenen op grond en als
gevolg van het gebrui[
De gebiker is verplht, op eemte veoek van de provi nde, de in het eerste lid
bedoelde verontreinmg te saneren.

2

Artikel 9.
De
De

1.

prone behoudt zich het genot van de jacht voor.

aanvaarding in gebäik de in het vierde lid van
akel 34 van de Flora- en Faunawet vereiste toeemming aan de prone te
hebben gegeven.
De gebiker zal toestaan dat de jacht wordt uitgeoefend door hem/hen aan wie de
province hieoe door verhudng of op andere wijze de bevoegdheid heeft gegeven.

2.

3.

gebiker wordt geacht door de

Artikel 10.
De gebruiker is verplicht bij het beeindden van het gebruik de door hem aangebrachte
werken, opstaln, afraedngen of bepntingen op eigen kosten te verwijderen en het
gebruikte in goede staat op te veren, met uiondering van hetgeen wat reeds aanwezig is bij het aangaan van deze overeenkoms[ Bij gebreke hwan kunnen de nodige
voorz=enmgen vanwege de prone geschieden op kosten van de gebrulke onverminderd diens verplhting tot schadevergoeding.

Artikel 11.
Alle

ween

of eigendommen van de

die tengevolge van het gebik door de
pron
kosten van de
moeten door en

gebiiker mocen woden beschadd,

op
gebruiker op
eerste aanschng van de provincie, binnen de daarbij te bepalen termijn mt haar
genoegen woden hemteld. Indien de gebruter hierb in gebreke blijft, heeft de provindoen verdchten op kosten van de gebruiker. Onve
c=e de bevoegdhe het nodige
minded het vorenstaande heeft de pronce de bevoegdheid van de gebiiker te vorwordt vetoed.
deren, dat de onltane schade geheel of gedeeltelijk in

ge

Artikel 12.

prone

zou kunDe gebruiker doet afstand van alle aanspraken, die hij tegenover de
nen doen gelden wegens schade bij het gebik door welke oorzaak ook onetaan. Hij
de proncie voor alle vordedngen, die anderen mocen kunnen doen gelden
tot veoedg van schade, de met het gebäik in enigedei verband staat. Het vorenstaande geldt niet, indien de schade is onetaan door of de vordering voortveit uit
grove schuld aan de zijde van de pronce.

vwaa

Artikel 13.
Ter bescherming van eventueel in de grond aanwezige kabels en leidingen mogen
geen werkzaamheden worden uitgevoerd of zaken woden aangebracht waarbij het
ns=co bestaat dat deze kabels en leidingen beschadd raken.

Artikel 14
Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.

Aldus in tweevoud

opgemaa en ondeekend te
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heer

xkantoor Rk, betreffende het gebruik

Naar aanleing van de mededeling van de heer
van
van gronden gelegen n de Perkpolder voor het jaar 2013 doen w u
in tweevoud, toekomen

hierb een overeenkom van gebruik,

g

W verzoeken u om - indien u zich met de nhoud ean kunt verenigen - twee exemplaren van de overeenkom te dateren, te ondertekenen en vewoens
te zenden in de bijgesloten antwooenvebppe, die

nt gefrankee hoe

wonen.

Na onang zal de overeenkom dezeds ondedekend wonen en onNangt
door beide parken ondeRekende overeenkomst.

u
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exemplar van de
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Nummer:
Afdeling:

25 januan 2013
13002327DG
Beheer en Onderhoud

Ove enkomst tot gebruik van pro nciaal eigendom

met een

kening,

bUlage

1

De ondergetekenden,

hiema

wonende
noemen .ide

gebruike

en

QC, hoo van de
de provinc=e Zeeland, vertegenwoordigd door
van
de
en
Onderhoud
Beheer
Zeeland,
Abdij
gevestigd
provincie
afdeling
6, hand,ende namens Gedepeee Staten van Zeend, hierna te noemen .'de

Mdbu,

provincle,
komen, behoudens en onder nadere goedkeudng van
voomoemd,
volgende overeen:

h

de

in gebruik aan
pmncie geeft •

de gebruiker,

Gedeputeee Staten

d veraa

in gebruik te

aanvaaen:

een oppervlakte bouwland ter groove van ongeveer 8.97.30 ha, znde het
perceel, kadasaal bekend gemeente Hontenisse, sectie L, nummer 1152,

hiema te noemen 'het gebeine", zoals met een arcenng en
deze overeenkomst gehechte tekening, bijlage 1.
een en ander met

Artikel
1.

De

3.

FrOJnceI/U=, Abdl khddebur
Pobus 6001

4330 LA Mddebur

acneming van de voende voochriffen:

1.

overeenkom

ndende

2.

aangegeven op de aan

voor de pedode beginnende op 1 januad 2013 en
december 2013, zonder dat daaoe door patten opzegg=ng

is aangegaan

op 31
nodig is.
van
van gebruik gedurende de in het eete
De gebruiker onWangt het
akel genoemde pedode om niet, hetgeen betekent dat de gebruiker aan de
provinde voor het gebik op grond van deze overeenkom geen tegenprestatie
verschuldigd is.
De gebruiker mag het gebeine uitsluend gebruiken als bouwland, zonder
teeltbeperking.

I

rec

1:i01181

631011

F.

626949

1OllS1

u

zeend,n

d

Artikel 2.
Het bU deze overeenkom aan de gebruiker gegeven recht van gebik is persoonlijk
aan hem gegeven en dient dekalve met uitslung van ieder ander door de gebruiker
persoonlUk te woden uRgeoend. Het is de gebiker niet egeaan het recht van
gebik aan deden over te dragen.

Artikel 3.
De gebruder aanvaardt het gebruikte in de staat waann het zich bevindL met alle
daaraan verbonden bekende en onbekende gebreken.

Artikel 4.
De pmne, haar vertegenwoodiger of deden die in opdracht van, namens of met
werkzaamheden in of op
gevulde
instemming van de province
het gebeine.
wensen uit te voen, hebben te allen tijde vrije egang

ooeend

h

t

Artikel 5.

veoen

en onderhouden in
De gebruiker zal het gebruie als een goed gebruiker
het kader van de uitoefeng van een gangbaar ndbouwbedrijf. De rayonmedeweer
van de aeling Beheer en Ondeoud van de prownce Zeeland te
telefoonnummer 0118- 631047, kan daaoe redelke aanwuzingen geven, die door de
gebruiker opgevod dienen te woden.

Mdbu,

Artikel 6.
Zonder schriftelke toestemming van Gedepeede Staten voomoemd is het de
gebiter niet toegeaan op het gebruikte schuren, kassen en/of getimmeen,
andere doeleinden, te aatsen. Wodt
daaronder begrepen boden voor reclame
en reparaties, amede de bij de
dan
komen
ondeoud
deze toeemming verleend,
lasten
en
in
bastingen van het opgedchte
rekening gebrach zakelijke
prownc=e
de
van
voor
gebike[
rekening
geheel

eof

Artikel 7.
1.

De gebruiker is verplicht werkzaamheden op of in het gebruikte, die worden verricht
door, in opdracht van, namens of met instemming van de
Zeend, toe te
laten.
door de prowne moeten worden gedoogd, dienen
Werken van derden
eveneens door de gebruiker toegaten te worden.
In geen van deze gevallen kan de gebruder aanspraak maken op etage
schadevergoeding, in welke vorm dan ook.

prone

2.
3.

d

2

Artikel 8.
1.

De gebruiker is tegenover de proncie Zeeland aansprakUk voor verontreiniging
welke aansprakUkheid hem is me te rekenen op grond en als
van het
gevolg van het gebruik.
De gebruiker is verplht, op eerste veoek van de provincie, de in het eete lid
bedoelde verontreiniging te saneren.

gebrui

2.

Artikel 9.
1.

2.

3.

De provinde behoudt zich het genot van de jacht voort
De gebruiker wordt geacht door de aanvaardg in gebruik de in het vierde lid van
artikel 34 van de Flora- en Faunawet vereiste toestemming aan de province te
hebben gegeven.
De gebruiker zal toestaan dat de jacht wordt uitgeoefend door hem/hen aan we de
hiertoe door verhuring of op andere wijze de bevoegdhd heeft gegeven.

prone

Artikel 10.
De gebruder is verplicht bij het beeindigen van het gebruik de door hem aangebrachte
afrasteringen of bepntingen op eigen kosn te verwijderen en het
in
op te leveren, met uitzondering van hetgeen wat reeds
goede
gebruine
aangaan van deze overeenkomsL Bij gebreke hiewan kunnen de
aanwezig is bij
geschden op kosten van de gebruike
nodige voorz=en=ngen vanwege de

ween, opstaln,

h

aat

prone

onverminderd diens verplichting tot schadevergoedg.

Artikel 11.

pron

die tengevoe van het gebruik door de
Alle ween of eigendommen van de
door en op kojen van de gebruiker op
moeten
woden
mochn
beschadd,
gebruiker
haar
eerste aanschng van de pronce, binnen de daarbij te bepalen rmijn
heeft
de
in
gebreke blijft,
genoegen woden herald. Indien de gebruiker hierbij
kosten
van
de
doen
verachten
het
gebruiker.
op
nodige
prowne de bevoegdheid
Onvermderd het vorenstaande heeft de provincie de bevoegdheid van de gebruter
te vorderen, dat de onltane schade geheel of gedeeltelijk in geld wordt vetoed.

t

Artikel 12.

prone

zou
De gebruiker doet afstand van alle aanspraken, die hij tegenover de
het gebruik door welke oorzaak ook onetaan.
kunnen doen gelden wegens schade
voor alle vordedngen, die anderen mocen kunnen doen
de
Hij
van
tot
schade, die met het gebruik in enigedei verband staat. Het
veoeding
gelden
vorenstaande geldt niet, indien de schade is onetaan door of de vordedng voortvloeit
uit grove schuld aan de zUde van de prone.

vwaa

prone

b

3

Aikel 13.
Ter bescherming van eventueel in de grond aanwege kabels en leidigen mogen
geen wezaamheden woden ugevoe of zaken woden aangebracht waarbij het
nsico bestaat dat deze kabels en leidigen beschadigd raken.

Aikel 14
Op deze overeenkom is het Nederlandse recht van toepassing.
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Perkpoe
EUROPESE GEMEENSCHAP

Europees Landbouwfonds
voor Plattelandsontwkkeling
(ELFPO) ; Europa vesteert in

Geachte heer

hebt dén of meer proJeen in uitvoering waarvoor pro,nde Zeeland u een
POP-subs heeft verleend. Voor deze proJeen zult u waachlJnlijk nog
betalingsaanvragen gaan indienen. Om problemen en een mogelijke korting op de
te betalen subsidie te voorkomen, informeer ik u met deze brief over de juiste
wuze van indienen.
U

De EU-Controverordening (Vo. 65/2011) bevat een alkel 30 over het opleggen
van sancties. In het
komt
aikel op het volgende heer:
Als u in een betalingsaanvraag nlet-subdbele kosten opneem moet het te
betalen bedg vedaagd worden met de subsidie over de nletubsidiabe kosten.
Als de
kosten meer zUn dan 3% van de berekende
dan
moet
ook
een
extra vedaging (sanie) opgelegd worden ter groove
kosten,
van de subsidie over de nsubsidiabe kosten.
in van € 1000 die niet
het
hoo en dus niet
Stel; u dient een
subsidiab is. U rekent op een subsidie van € 500 over die
U ontvangt
echter minder subsidie dan u hebt aangevraagd: de subsidie van € 500 over de
wordt niet betaald, maar in aanvulling daarop wordt het te betalen bedrag
ook nog eens vedaagd met € 500.

ko

Vitaal

atteland Zeeland

d

Provincie Zeeland

subdbe

nlesubdbe

uur

pten

b

pre

uur.

uur

Het is dus van groot belang dat u een correcte betallngsaanvraag Indlent:
1. Gebruik de meest recente versie van het formular voor het indienen van
een betallngsaanvraag of vaststellingsverzoe Gebruik geen oude
formulieren. U vindt het Juiste formulier via deze link:

hp //Ioket.zeeland.nl/subsidies/platteland/pop2/
Lees het formulier zorgvu door en vul de vragen volledig in.
:

2.

Het

formulier bevat ook een uitgebreide toelichUng op alle in te vullen vragen.
Lees ook de toelichUng goed door.
3. Neem alleen kosten in uw betalingsaanvraag op die
zn en die
duidelUk zijn terug te voeren op het project waarvoor subsidie Is verleend.

subdb

Dienst Landelijk Gebied werkt vandaag aan het landschap van morgen

Patna

1

van

3

jn

Voe u

nt

kosten op die
subsidiab zUn dan ontvangt u natuudUk geen
subsidie over deze kosten. Bovendien wordt de ult te betalen subsidie nog
eens vedaagd met het bedrag van de niet-subsidiabele kosten als u meer
dan 3% niet-subsidiabele kosten heer Ingediend.
Onderaan deze brief Is een lijst opgenomen met nlet-subsidiabele kosten.
Met name het indienen van niet-SUDsiQlaDele B-3N, niet-subsidiabele
Ioonkosten en te vroeg gemaakte uitvoeringskosten leidt geregeld tot het
opleggen van sancties.
4. Ondeeken het formulie Het formulier moet ondeekend worden door
iemand die daaoe bevoegd is.
5. Voeg alle benodde bijlagen by de aanvraag. Dit zijn in ieder geval alle
facturen en betaalbewUze maar bijvoorbeeld ook bewUsstukken van een
juiste aanbesteding of publicaties.
Dien uw betalingsaanvraag in tweevoud in bij: Dienst Landk Gebied,
productgroep Subsets en Advisefing Natuurwetgeng, Postbus 1283,
5004 BG Tilburg.
o

B het Indienen van een verzoek tot termijnbetaling of tot vaststelling van uw
subsidie mag u dus alleen subdbe kosten in uw aanvraag op nemen. In de
Europese POP-verordening (Vo 1698/2005) en In de Prondale
Subdverordeng InHchting LandelUk Gebied zn niet-subsidiabe kosten
genoemd. Deze kosten vindt u onderstaand terug. Verder geeft met name bljlage
1 van uw subsldlevedenlngsbeschikking duidelijkhe over de projectspecifieke
subdbele kosten. Onder nlet-subsidlabele kosten vallen o.a. de volgende

kosten:
• voorbereingskosten gemaakt en betaald voor de ontvangst van uw
subdaanvraag door de pronoe;
•
uitvoedngskosten die gemaakt en betaald zUn voordat de aanvraag tot
subsidieveHening is ingednd;
• kosten die binnen de termUn vooruit betaald worden voor de te leveren
diensten (onvechude betaling);
• kojen gemaakt na einddatum van het prect (m.u.v. kosten
accountant);
•
kosten betaald later dan 3 maanden na nddatum van het project
((m.u.v. kosten accountant);
•
kosten voor opdrachten die niet juist zUn aanbesteed;
• kosten die niet op het vedeende project zijn terug te voeren en waar niet
vooraf een wijzigingsverzoek voor is ingednd;
• kosten die exldet In de vedenlngbeschikklng zijn ultgesten;
• BTW bU overheden en verrekenbare BTW bU private aanvragen;
• kosten van egen leges (die in rekening is gebracht bij eigen organisae);
• kosten van vervangingnvesteHngen / reguliere arbeld;
•
uit lopende onderhoudscontracten;
kosten
• extaekosten;
•
rentekosten / kredtbeperklng / bankkosten / bastlng(en);
•
kosten voor afkoop / schadevergoeding;
• kosten van veekedng (m.u.v. CAR verzekefing).

voooend
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tWhil

Indien u twUfelt over de subdt
van de kosten die u wilt opnemen In uw
of
mocht
hebben
naar
van deze bdef, neemt
betalingsaanvag, vragen
u dan conta op met de betrokken medewerke van proncie Zeeland of uw
contapersoon bij DLG. Uw contapeoon is mevrouw
en
(
). Stel uw vragen voorafgaand aan het
Indienen van uw betalingsaanvraag. Is uw aanvraag onvolledlg of bevat uw
aanvraag ondukheden dan krijgt u een veoek om de ontbrekende gegevens
aan te leveren. Als de beoordelaar van uw aanvag
gemeld hee dat er
niet-subdbe kosten in uw aanvraag zigen, dan kunt u de aanvraag op die
punten echter niet meer aanpassen.
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Contactpersoon
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RW2013/8103

14 februari 2013
Datum
Onderwerp Bijdrage Natuurpakket/Perkpolder

Geachte heer

Bijlage(n)
2

r

Met de brieven van de afdeling Gebiedsontwikkeling d.d. 28 augustus 2008,
kenmerk 0713654dg en 2 november 2012, kenmerk 12026284, heeft de Provincie
Zeeland toegezegd om maximaal 12 mihoen euro 0nclusief BTW) by te dragen
aan de realisatie van 35 hectare estuariene natuur binnen het
Perkpolder.

pre

pre

in 2012 € 473.284
Rijkswatetaat hee t.b.v, de realisae van dit
dedarabele kosten gemaakt. De specificatie hiervan treft u als bijlage 1 by deze
brief aan.
Hierop in mindering wordt gebracht een correctie gededareerde kosten DLG en
Haskoning over 2008 tm 2011 voor een totaalbedrag van € 914.470. De
specificae hiervan treft u als bijlage 2 by deze brief aan.
Op basis van de afgesproken verdeelsleutel van 35/75 resulteert het voorgaande
n een saldo van € 205.887 ten gunste van de Provinde (zie ook de berekening op
van de Pro, nde is afgesproken dat
bijlage 1). In overleg met de heer
dit saldo in 2014 zal worden verrekend met het aandeel van de Provinde in de
kosten over 2013.
De controleverMaring van de Auddnst Ministerie van EconomBche Zaken.
Landbouw en Innovate m.b.t, de in 2012 gemaakte kosten wordt u toegezonden
zodra deze beschikbaar is. Naar verwachng zal dit zijn in de eerste helft van

maa

18

Mdebu

2013.

cend,
DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
Namens deze,
DE WAARNEMEND DIRECTEUR WATER EN SCHEEPVAART VAN RIJKSWATERSTAAT
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Pagina
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Bijlage
IMap
IDoc

P542 NCP 2013
Bijlage PZ doorber kosten 2012

IBijlage bij brief RWS aan Province Zeeland m b

t

Bjdge Nauakket/Perkpolder n 2013

IOverzicht van de n 2012 betaalde komen t b v het project NatuurCompensatle Perkpder, waaoor de prownce Zeeland een
Ibjdge heeft egezegd
lln ovedeg RWS/PZ d d 31-01-2011 s aespken dat kojen DLG en Haskonmg voor 90% dedabel zijn
2011 ) betrekking op aanleg koppeldijk,
IDe andere 10% heeft (o b v mdicatieve mschang DLG, emad d d 18
Iversterkng bestaande zeewenng en nieuwe N689
komen DLG NIET
lin januan/februan 2012 heeft PZ voomoemde verrekening heen en besloten
zijn
declabel
en de kosten van Haskomng daangen
In de bulage "PZ correctie DLG en Haskoning 2008 Im 2011" wort de correctie over 2008 tm 2011 gespecificee

uan

d

vd

IValutaIdatum

Omschvmg

dedab

Dedab bij Provmce Zeend

8edrag
factuur

bedg

%

totaal

ICoectie gededareee kosten

DLG en Haskonmg over 2008 tm 2011,
zie voor speoficatie de bijlage "PZ correcte DLG en Haskonmg 2008 tm 2011"

-914 4701

m 2012 LI.v. Rekeng-Courant Groenfonds, nr. 900037
JBetalingen in

12%02012

10442012

DLG rozet dec2011
Haskomng 20, voorb contr real wk 35tm 44/2011
TAO, denkdoksessie RWS/DLG dec 2011
Haskomng 21, voorb contr real wk 45 tm 52/2011
Haskomng 22a, voorb contr real wk 1 tm 9/2012
Haskomng 22b, voorb contr real wk 1 tm 9/2012
GEM Peep Beh BV, 50% AKD advocaatk SOK RWS/PPS
avond 22 sept 2011
Hotel De Dnde,
GEM Peep Beh BV, 50% AKD advocaatk SOK RWS/PPS
tm dec 2011
DLG kosten
Da Xin weovedeg RWS/DLG 7 mrt 2012
Aankoop grond Honnse L 1353
Haskomng 23, voorb contr real wk 10 tm 19/2012
Jusbox, teambuilding DLG/Haskoning 29 me 2012
Hohl De Linde, overleg 2 md 2012

n

xaurs m

106-09-2012

b

1212012

Drupsteen,
Verhelst, nmeten drainage
De Boer BV, uaggeren veerhaven
MH Poly. waterbodemondeEoek vaaeul veerhaven
Haskomng 24, voorb contr real wk 20 tm 26/2012
tekenmgen
Eo, documen# en
Va Drupsteen, bolfototour Perkpder
romein dmage NCP
DLG/BBL komen
nov 2011 tm jura 2012,
nov en dec 2011 andere wzh dan al met decl8 verrekend
PHGR Photographs, veoregstrate u=tvoenng
DLG rozet jan tm aug 2012
DLG rozet sep 2012

22 611,00
74 109,25
3 980,55
45 363,44
47 185,55
25 148,27
9 357,39

782,00
4 170,20

674,28
154,10
103 600,00
31

60694,57

8
14
2
!1

prosee,

Ve.

9

xaurs

1Totaal 2012

135,00
58,00
211,00
425,43
280,00
723,02
474,41
25,53
192,75
366,03

714,16
462,47
998,50
906,50
688.803,40
13
13
162
12

0

0

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

74 109
3 981
45 363
47 186
25 148
9 357
782
4 170

IAandeel Province
IReeds m rekeng
Over
Over
Over

kosten over 2008

t

154
103 600

60695
135
58
8 211

425
0
0

0
0

100
100
100
100

21 474

100
100
0

13 714
13 462

0

0

ITotaal over 2012 dedabe kosten indusief coecte DLG en Haskoning over 2008 tm 2011
IMet brief RWS/DZL-2010/5180 d d 9 november 2010 gepresenteerde dedarabe kojen over 2008
IMm brief RWS/DZL-2010/5180 d d 9 november 2010 gepresenteerde dedarabele kosten over 2009
IMet bnef RWS/DZL-2011/950 d d 24 bruan 2011 gepresenerde dedabe kosten over 2010
IMm bnef RWS/DZL-201506 d d 27 nuan 2012 gepresenteerde dedabe kosten over 2011

IToal dedabele

31 674

26
9 193

366

0

473 2841

-441 1861

666 629
2 168 244
1 379 496
1 985 782
6 200 1511
5.758.9651

en met 2012

Zeeland conform overeengekomen verdeelsleutel 35/75 in de kosn 2008 t e m 2012
gebracht
2008 en 2009 met factuur 1800003347 d d 16 november 2010 over 2008 en 2009
2010geen doorberekemng (ze onze brief RWS/DZL-2011/950 d d 24 februan 2011 )
2012 over 2011
2011metfactuur2100001442dd 13

ban

2 687 5171
2

000 000
0

893 404
2

IAan de Prownoe Zeeland in kemng
brengen aandeel n de kosten t e m 2012, c
met de kojen 2013 in de dedabe in 2014
veekenen
om
dit
creditsao
IVoorstel
IEmail
(Provinc Zeeland) d.d. 22 januari 2013: voorstel akkoord.

12-2-2013

editeren

893 4041

-205871

1

Bijlage 2
P542 NCP 2012
PZ correde DLG en Haskonmg 2008 tm 2011

[MapI Doc

IOver7icht van de over 2008 tot en met 2011 b Provincie Zeend gedeclareerde kosten t b v het project NatuurCompensate Perkpolder
de Provinoe een bildge heeft egezegd
koslen DLG en Haskong voor 90% declarabel zjn
lin ovedeg RWS/PZ d d 31-01-2011 s aespken
1De andere 10% heeft (o b v Indlcatieve mschatting DLG, beveled
bjgevoegde email d d 18
2011) betrekken g op aanleg koppeldijk,
Iverslerking bestaande zeewenng en neuwe N689
Iin nuar/feuan 2012 heefl PZ voomoemde verrekening herzen en besloten dat koslen DLG NIET
en de kosten Haskonng daarentegen
declarabel

Iwaao

d

uan

1

dedab n

vd

Coectie over I

0mschng

IValuta-

Idum

ICoectie op declarabe

Bedrag
lactuur

IDLG. facturen kosten inzet waren met in decoratie in 2010 opgenomen
DLG inzet tm le kw 2009
DLG nzet 2e kw 2009
DLG nzet 3e kw 2009
DLG nzet oki en nov 2009

130-11-2009
130-11-2009
130-11-2009

100% gedeclareerd, correcte naar 90%
Haskoning, voorb contr real wk 19 tm 27/2009
Haskoning, voorb contr real wk 28 tm 33/2009
Haskong, voorb contr real wk 34 tm 43/2009

IBetaald

2010 t I.v Rekening-Courant Groenfonds, nr. 900037

=n

109-03-2010

123-06-2010

117-08-2010

Ißetaald

=n

124-02-2011

131-05-2011
127-06-2011
108-08-2011
131-08-2011
125-11-2011
113-12-2011

113-12-2011

I
I

025
870
540
610

80 600,00
62 900,00

90
90
90
90

57 310,40
11 769,10
32 118,10

-10
-10
-10

-5 731
-1 177

5 7311

-3 212

3 2121

600,00
352,60
658 00
548,00
303,00
537,00
253,00
452,00
107,00
262,00
950,50
625,60
369,60

90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90

28 440
10 217
19 492
96 793
14 673
23 883
20 028
86 807
27 096
53 336
84 555
77 063
40 833

59 202,50
26 335 89

90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90

53 282
23 702
42 305
141 571
68 362
58 697
26 098
41 136
24 472

155 583,50
74 300,00

DLG ,nzet december 2009

31

Haskoning 5, voorb contr real wk 44 tm 47/2009
Haskong 6, voorb contr real wk 48 tm 50/2009
DLG rnzet le kw 2010
Haskoning 7, voorb contr real wk 51/2009 tm 2010
Haskoning 8, voorb contr real wk 6 tm 8/2010
Haskon 9 9 voorb contr real. wk 9 tm 12010
DLG ,nzet 2e kw 2010
Haskoning 10, voorb contr real wk 14 tm 12010
Haskoning 11 voorb contr real wk 20tm 22010
wk 25 tm 29/2010
Haskonin g 12 voorb contr
DLG ,nzet 3e kw 2010
DLG inzet okl en nov 2010

11

21

107
16
26
22
96
30
59
93
85
45

al

117-11-2010
127-12-2010

2008-2011
in afrek 2012

in 2010 m.b.t, kosten 2008 en 2009

129405-2009
107-08-2009
120-11-2009
121-12-2009

IHaskong,

Gedeclareerd bij Prov. Zld
%
bedrag

140
66
72
56

-140
-66
-72
-56

1

0251
8701
5401

6101

1771

-28 440
1 135
2 166
-96 793
1 630
2 654
2 225
-86 807
3 011

5 926
9 395
-77 063
-40 833

2011 LI.v. Rekening-Courant Groenfonds, nr 900037

Haskoning 13, voorb contr real wk 30 tm 39/2010
Haskoning 14, voorb contr real wk 40 Im 43/2010
Haskoning 15. voorb contr real wk 44 tm 52/2011
DLG inzet dec2010 tm apr2011
Haskomng 16, voorb contr real wk 1 tm 9/2011
DLG inzet mei en juni 2011
DLG inzet juli tot 15 aug 2011
DLG inzet15 aug tem 30sep 2011
Haskonmg17, voorb contr real wk 10tm 18/2011
Haskong 18, voorb contr real wk 19 tm 25/2011
Haskonmg 19, voorb contr real wk 26 tm 34/2011
DLG inzet oktober t e m november 2011

47 005.00
157 300,60
75 957 70
65 219.00
28 998,20
45 707,20
27 191.50
81 834,10
75 014.49
65 003,40

375e de mo gecomgee wonen

CADocuments and Settings\heeseLocal

Settings\Tempo Intern

5 9201
3 6341
4 7011
-141 5711

7 5961

-58 6971
-26 0981
-41 1361
2 719
I

73651
67 513

8 1831
7 5011

58 503

-58 5031

van

Files\OLK7F\PZ correctie DLG en Haskoning

-914.470

201(213

1

11:20
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Gemeente Hulst, verzoek goedkeuöng vergroten participatie Perkpolder

I

Gemeente dmv biigaande brief meedelen dat besluit
geen goedkeudng behoeff

leden gedeputeerde staten
portefeuillehoud

paraaf

Beveren, C. van

veang

pasar

Heukelom, G.R.J. van

besluit
paraaf secretaris voor uitvoenng

Nummer

datum

—........—
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aanl te paraferen ukken
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behandeld door
Raam

doorkiesnummer

afdeling

] 9-02-201 3

CST

medeparafen

parafen
Afdelinoshoofd
Z5—

paraaf

dir/a

datum

paraaf

didafd

datum

paraaf

ca

Fin. Toets

datum

Ju Tors

Datum

paraaf

Directeur

datum

paraaf

aanwuzngen
terug na amena J/N
numme

25

bruan

datum

JA

te distdbueren bijlagen
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g:\msoffichulst\na

gs goedkeudng partiopatie perkp@derdocx

1r.

Uitleg DG:

Bevat gevoelige

iormatie.

Samenvfing:
Inleiding/voorgeschiedenis:

Voor de gebiedsontwikkeling van het plangeed Perkpder zijn in 2009 de vennootschappen Pepolder
Beheer BV en Perkpolder CV opgenchL B deze publiek pdvate samenwerking waren naast de proncie
Zeeland en de gemeen Hulst ook AM Grondbedrijf BV en Bouwfonds MAß Ontwikkeling BV betrokken. De
zeven. Ze wensen uit de
betrokken pdvate patten hebben besloten de samenwerking niet langer voo
Dit
leidt
andere
te
treden.
samenwerkingsverhoudingen en voor de gepublik-private samenwerking
meente Hulst
het veroten van haar papatie.

t

t

Vraag- en/of probleemstelling:
De gemeen Hulst veoe op grond van aike1160 Gemeenwet haar beslu tot het vergroten

papatie

van de

goed te keuren.

Actieve informatieplicht (zie informatieplicht)
niet naar PS

th

Overweging en advies:
De gemeen Hulst veoe om
project

Pepder.

de,name.

veroten van de participaie in het
goedkeudng van haar besluit
Het toetsingscritedum dat hierb om de hoek komt kken is het financiele dsico van de

Hul

beslon de
Na het uittreden van de pdvate patten AM en Bouwfonds hebben provincie en gemeen
is
zeven als
Beheer BV, de CV wort opgeheven. Uitgangspu
PPS Perkpolder voort
dat provincie en gemeen beide voor 50%
of
de vraag
Eind vorig jaar heeft de pmncie aan BZK, in zn hoedanhed
ontvlechn
de
van
het
de verote participatie goedkeudng behoee. Na een
op
achmnden
en de bgestelde exploitatieopz heeft BZK gecondudee dat aan het risicoprofiel van het proje door de
doorstart
verander,t:.Voor de wging in de samenwerkingsveoudingen is dan ook geen nieuw minis-

Pepder

papen.

s echouder.

hting

hie

vooegd

nie

deel goedkeudngsbeslu nodig.

heele
vende

te handelen en de gemeen
Het voorstel is ten aanzien van het veoek van de gemeen Hulst
mee te delen dat geen nieuw goedkeudngsbeslu nodig is.
niet
is bluft de gebiedsontwikkeling van
Hoewel het dsopfiel van het project door de
een
is
zaak
dat
de
zich
risicovol
gemeen hierop te wzen zeker nu andere on#
Perkpder op
project.
de
druk
de
uit
zoals
op
algemene
ukedng
gemeentefonds, de komende grote decen#alisawikkelingenes zoen voor een ename van het dsicoprofiel.

H

-

doo
h

Financiële consequenties:
Geen

Voorstel te nemen GS-Besluit (moet identiek zijn aan het voorblad):
Gemeen dmv bijgaande bdef meedoen dat besluit

25 februad 2013

geen goedkeudng behoeft
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Goedkeuring vergroten paicipatie Perkpolder
Gemeen

inlichten

d

geen nieuw goedkeudngsbeslu nodig is

leden gedeputeerde staten
efeuillehouder
Beveren, C. van

pa

vewanger

Heukelom, G.R.J. van

beslu
paraaf secr. voor uitvoedng

nummer

datum

C6/ 4 -02
aanl te paraferen

stukken

Behandeld door:
naam

afdeling

Dooresnummer

datum

19-2-2013

CST

Nedeparafen

parafen
Afdelingshoo

datum

Fin. Toets

datum

paraaf

Jur. Toets

datum

pa

Directeur

datum

paraaf

paraaf

diffa

datum

Paraaf

didafd

datum

Paraaf

ZS-

geadresseerde
bedc op bdef van
9 januari 2013

nmk geadsseerde
PKE/20130104

ge(n)

Adssedng

Het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Hulst
Postbus 49
4560 AA HULST

onderwerp

Goedkeudng

veroten

participatie Perkpolder

aanwgzingen
ygrkt re istratuur

2nd

F

0.

tekstvervverkng
ù

53

a 13

colationeren

paraaf

uiterste verzenddatum

pa

verzenddatum bdef

paraaf

terug naar
NEE

amenaar

f

JtN

af
nummers bijlagen

verenden afschdffen aan

3.

indien meer afschrien:

25 februad 2013

adslijst evoegen
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Provincie Zeeland

Gedeputeerde Staten

bericht op bfief vax

9

uw

kenm

PKE/20130104

ons

nmerk:

13004786DG

deing:

het college van buemeeer en
van de gemeen Hulst
Postbus 49
4560 AA HULST

januari 2013

wethoude

Concemaf

gn):
behandd doon
doorkiesnummer:
onderwerp:

Goedkeudng

veroten

participatie Perkpolder

Mdelburg,

verzonden:

5 maart 2013

Geacht college,

B brief van 9 januari 2013 ( verzonden 18 januari 2013) hebben w op grond van artikel 160 Gemeentew
uw verzoek om goedkeudng van uw besluit tot het veroten van de participatie van de Gemeente Hulst in
de Pepolder Beheer BV onangen.
In de besloten vennootschap Perkpder Beheer BV zal uw gemeen voor 50% paperen.

h

De vennootschap Perkpder Beheer BV is opgericht ten behoeve van de gebiedsontwikkeling van
plangebied PeApolder. Na het uireden van de pdva partken, AM en Bouwfonds, is naast uw gemeen de
deze samenwerking betrokken. Door louter het uittreden van de pdvate
provincie Zeeland als vennoot
vindt
er
geen vendering plaa van het risicoprofiel van de ontwikkeling. W zn daarom van mepartijen
er
dat
geen noodzaak is tot het opnieuw goedkeuren van uw participatie in de Perkpder Beheer BV.
nang
derhalve kennis genomen van uw beslu. Hoewel we kansen en posieve ontwikkelingen zien
hebben
Wij
de gebiedsontwikkeling veoeken w u de weendscapaciteit van uw gemeen op peil te houden in relate tot de financiele risico van project.

b

b

d

HoogacNend,
deputeerde staten,

-,4Trzitter

lecretaris

ProNnchs Abd 6 Middelbu
Pobus

4330 LA

6001

Mdbu

T:

E

[0118]

-

6311

11- 626949

www.zeeland.n1

F
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C. van
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u-r
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tkstverwerking
0

'

ue

paraaf

L.

vzenddatum bdef

paraaf

Meegeuue befanden:
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mail 20-2-2013

bencht op brtef van:
uw

De heer J. Robesin

kenmei:

ons kenmerk:

deling:

Ontwikkeling

Nge(n):

verlag Cie REW/BFZ van 29-10-2008

behandeld dooE

E.A. Dekker

doorkiesnummer:

(0118) 63 19 22

en bdef GS van 9-9-2008

onderwerp:

stukken Perkpolder

Mdburg,

veonden:

Geachte heer Robesin,

bari j.I. hee

u ons rmeel veocht om z.s.m, absolu dukheid te vechaffen
vertrouwk ter inzage leggen van de beide documenten inzake Plan Perkpoer
(habaadsudie en xatiepport 2008), waarover Omroep Zeend TV hee bedcht.

Per mail van 20

om#ent het al dan niet

Omep Zeeland hee de hand weten te leggen op een tweel vertrouwke rappoen:
• Conce Gebiedsontwikking Perkpolder Rnanciêle habaaed, werkgroep Planeconom augus-

ts 2008, een conceptveie van de b de samenwerkingsoveenkom (SOK) behorende grondex•

ploitatie "Financiêle habaarheid Perkpolder"; en
• Gebiedsontwikkeling Perkpde november 2008, een concepttaxatierappo opgesteld in het kader
en Domenen.
van de onderhandelingen tussen
Hoe deze ppoen
Omep Zeeland zn beland, is ons niet bekend.

pne

b

pnc

h

w

ahief is
betreft de tednzagelegging van deze ppoen
volgende te vinden.
naar
Provinciale
Staten
9-9-2008
hebben
de
w conce Samenwerkingsovereenkom (SOK)
Op
n het kader van het indienen van wensen en bedenngen. Daarb is aangegeven, dat de blagen de
de
SOK vertrouwelijk b de statengdffie voor statenleden ter inzage lagen. In de conce SOK is
de oveenkom behoren. Het gaat om een achal blalingen (akel 38.4) opgenomen, welke bijlagen
weten:
gen,
1.
Tekening Pngebied;
2. Stedenbouwkundig Schetsontwe;
3. Grondexploitatie;
4. Tekening Expbitatiegebied;
5. Statuten GEM BeheeE
6. Akte van oprichting GEM:
7. Akte van toetreding;
In het

b

b

8.

Mhodk gndpzen.

ve Sn

geuu

b
bepa-

van de grondexploitatie, het pport Rnanciele haalbaarheid Perkpder, was dus een
De definve
van de aan Provinciale
egezonden bijlagen. Het conceptrapport Gebiedsontwikkeling Perkpolder
de SOK en is ook niet aan Provinciale
was geen bijlage
egezonden.
ook expliciet uit onderstaande
onze toezendingsbdef
Dat de grondexploitatie egezonden is,
aan Provindale Staten van 9-9-2008 (als blage bgevoegd).

b

3

bl

Sn

tek u

Provincie Zeeland

Gedeputeerde Staten

bc d
nm
nm

op brief van:

De heer J. Robesin
Kreeksing 43
4542 BN HOEK

mail 20-2-2013

uw

Ms

13005136

afdoling:

Ortwikkeling

bijIagern)

verslag Cie REVV/BFZ van 29-10-2008
en bdef GS van 9-9-2008

d

door:

E.A. Dekker

doorkiesnumm

(0118) 63 19 22

onderwerp:
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heer Robesin,

veoc

om z.s.m, absolu duidelijkheid te verschaffen omPer mail van 20 februad jl. heeft u ons formeel
van
de
beide documenten inzake Plan Perkpolder (haaF
ter
inzage leggen
vertrouwelijk
en taxatierappoR 2008), waarover Omroep Zeand TV heeft bedcht.

ent het al dan

baaedsud

nt

leggen op een tweel veRrouwelijke ppoRen:
Omroep Zeeland heeft de hand wen
• Conce Gebiedsontwikkeling PeApoer Rnancie habaarheid, wegroep Pneconom augusvan de b de samenwerkingsoveenkom (SOK) behorende grondextus 2008, een
PeApoldeP; en
ploitatie "Rnane
• Gebiedsontwikkeling PeApolder, november 2008, een concepttaxatieppo opgee in het kader
van de onderhandelingen tussen provincie en Domeinen.
bekend.
Hoe deze pporten
Omroep Zeeland zn beland, is ons

concepe

habaae

nt

b

dnzagelegng van deze rappoen het voende te vinden.
de
hebben
9-9-2008
(SOK) naar Provinciale Sten
Samenweingsoveenkom
conce
w
Op
de
is aangegeven, dat de blagen
in het kader van het indienen van wensen en bedenngen.
de stengdffie voor
SOK vertrouwelijk
inzage lagen. In de conce SOK is b de slotbepalingen (akel 38.4) opgenomen, welke bgen b de oveenkom behoren. Het gaat om een achal blagen, te weten:
1. Tekening Rangebied;
In het provinciale archief is wat betreft de

b

2.

enden

r

gesu
b

Daa

Stedenbouwkund Schsontwerp;

3.

Grondexploitatie;
Tekening Exploitatiegebied;
5. Statuten GEM Beheer:
van opdchting GEM:
6.
7. Akte van toetreding;
8. Methodiek gndpzen.
De defineve versie van de grondexploitatie, het rapport nandele haalbaaeid Perkpolder, was dus een
van de aan Provindale Staten toegezonden blagen. Het conceptrappoR Gebiedsontwikkeling PeApolder
aan Pronda
de SOK en is ook
was geen blage
egezonden.
onze toezendingsbrief
ook expliciet uit onderstaande tekst
Dat de grondexploitatie toegezonden is,
Sfaten van 9-9-2008 (als blage bijgevoegd).
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De conce samenwerkingsovereenkom is bij deze brief gevoegd. De bulagen die bij de samenweAing
worden
overeenkom behoren zijn niet meegezonden, maar kunnen door u in overleg met de
ingezien. Hiervoor is gekozen omdat de bijlagen (o.a. de gndexploitatie) vertrouwelijke gegevens bevaen.
kader en vormen de blagen enkel naBovendn geeft de samenwerkingsovereenkom zelf het
kader.
dere uitweingen van vecNllende onderdelen binnen

angde

d

vge

Het conceptrappo Gebiedsontwikkeling Perkpolder van november 2008 betreff een concept taxatierapport,
dat eind 2008 door een dfiel onafhankelUke xateurs in opdracht van prowncie en Domeinen is opgee
n het kader van de grondonderhandgen tussen Domeinen en de provi nde. Ten tijde van de dnzagelegging van de bUlagen van de SOK bestond dit rappo nog niet. Het is allerminst gebruikelUk om dit soo
rapporten, verouwelijke taxatierappoen in het kader van grondondeandelingen, aan Pronda Staten
voor te leggen. In het kader van minnelijke grondonderhandelingen bluft een dergelijk rappo alleen beschikbaar voor de opdchtgever(, c.q. de ondeandaa. Uit het bijgevoegde verslag van de gezamenluke veadenng van de commissies REW en BFZ op 29 oober 2008 blut, dat de commissies wel door
gedepuee van Waven op de hoogte zijn gesteld, dat op dat moment in gezamenlijkheid (pro, nde en
Domeinen) xaties ween verficht. Deze mededg van gedeputeee van Waveren heeft niet geleid tot
veoeken vanu Provinciale Staten om inzage n die taxaes.

Ten aanzien van de inhoud van het rappo merken wU op, dat daarbij de funce van het rapport, als basis
voor de psbepaling voor pronda grondaankopen, in het oog gehouden moet wonen Een dergelijk
rappo is niet te beschouwen als een udie/ondeoek naar de financie uvoerbaarheld van het plan
Daarvoor dient de grondexploatie. Het document met informatie over de habaarheid van het plan was op
haalbaarhe
dat moment de defineve versie van het rappo Gebiedsontwikking Perkpolder
van de werkgroep Pneconom, het bijlagerapport bU de SOK dat voor statenleden ter inzage heeft geledaawan) is expliciet ingegaan op de dsico's (o.a. qua
gen. In dat rapport (en zo ook in de latere
woningugifte en jachaven) en optimalisatiemogelUkheden van het plan.
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VERSLAG

Provincie Zeeland

statencommissie

Conceptverslag van de extra openbare gezamenlijke veadedng van de Commissie
Ruimte, Ecologie en Water en BestuudUke en Financile Zaken van 29 oktober 2008
van 12:30 tot 14:40 uur te Mdelbu.

VooeE

T. van

Aanwez zn de

(REl:

Aanwezig
(BFZ):
Tevens

1.

C.W. Bierens, P. Holtdng, A.E.M.M. Lijmbach, J.A. Mads, G.C.J. Mindeoud,
B.J.M Pauwels en H.L.F. Sege
J.F.M Bergen, C. van Beveren, G. Bourree, A.I.G. Domt, L. Hae, R de Kot,
E.A Lvaad-st, J. Robesin, A.A.D. Saman, C.M.M. Schönknecht-Vermeulen,
D.P. Visser en I. Vogelaar
H. van Waveren (GS), M. de TheSe (gebiedsontwikkel, M.E. Tdmpe
ommsgdffie0 en C.R.M. Veeek-Zeege erslag)
G.M. van Dingen, M.B. de
A.P. Beekman, J.J. van
F.J. Undenberg, M. Migo, G.D. Roeland, T Thepass en L.F. Warman

leden

zn de leden

zn aanwezig:

Afwez zn de

Ooenbgge

Koe

Bu,

leden:

Opening en mededelingen
De vooAer ope deze gecombineee veadedng van de statencomme Ruimte, Ecologie en
Water en Beuudke en Financie Zaken en heet de aanwezigen welkom. H meldt de afwezen, van
wie de heer Waterman wordt vewangen door de heer Roben.

2.

Vaststellen agenda
Deze

3.

wort ongewijzigd vastgesteld.

Spreekrecht

puketribune

De volgende peonen spoken in:
de heer Kouwenbe uit Walsoorden, op pemoonke titel
de heer Hszler
Walsooorden, eveneens op peoonlke titel
mevrouw Heiszler
Walsooen, namens Bangenvereniging Plan Perkpolder
het verslag gevoegd.
van de insprekers zijn als bijlage 1 tot en met 3
De
Naar aanleing van de inspraak worden enke vragen gesteld en beantwoo, onder andere op
en eventue aematieven.
gebied van gmndverwewing,

ken

u
u

b

aedspsen

4.

Brief van GS van

9

h

september 2008 over de samenwerkingsovereenkomst Perkpolder

Deze brief is op veoek van een aanl Stenden naar deze gezamenlke commsvergadedng
op 14 maa 2008 hebben ingeemd met de
dooeschoven. De vooEitter wijd erop dat de
voorbemingspmcedure voor de samenwerkingsoveenkom voor deelname aan een publiek pdve
samenweing. Ook wijst h erop dat de besluiWorming voor het al dan niet aangaan van de
opdchten van een apace rechtspersoon is vooehouden aan
samenweingsovereenkom en tot
college van GS PS in de gelegenhd stelt
colge van GS. De pmvinciew gebiedt wel

Sn

h

h
wensen of

dh

bedenkingen kenbaar te maken. Daar is deze veadedng voor bedoeld.
Het woo is vewgens aan de commissieleden.
Mevrouw Schönknecht (WD) had liever vooraf een verheldende
gezien. Van de
om veel mee[ Alle
commiss wonen wensen en bedenkingen gevraagd, maar vgens haar
GEM. De financiéle dsico's van
vraagt zich af of dit
plan zn groot en
bevoegdheden hggen

bh
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plan wel een antwoo is op de vraag uit de markt. De dde ugangspuen van de PPS-constructie zUn
vier gelUkwaardige paUen, oprichting als er een finane habaar
is en een adequaat
in die drie ugangspunten
Een PPS-overdsomanageme ZU vma zich af of
eenkom is kennelijk een bevoegdheid van GS. De WD-fractie vindt het economch aspect van de
gebiedsontwikkng Perkpder van groot belang voor Zeeland en voor Zeeuws-Vlaanden en hecht
eraan da de ontwikkeling
en voortvand wordt opgepakt, maar ook dat zorgvu wordt
de gebruike en andere
omgegaan met de betrokkenen in
gebied, dus met de
banghebbenden. Het is duidelijk da de WD veel vragen heeft. ZU hoo daar vandaag antwoo op te
krijgen. Schdftelijk achteraf is wat haar betreft ook akkoo.
De heer Dorst (SGP) vin het in het algemeen genomen een mooi project H zou echter graag helder
en bekno de risicos gekwantificee willen hebben. Wat gebeu er als (een deel van de) gronden niet
op basis van vruwilligheid verwowen kunnen woden? Wie Ioo er risco ingeval van schadecims van
agmne in verband
veilting? H plaat ook vraaekens bU de habaarheid, onder ande als
van
de
gevolg
estijging. Ook hij hecht aan een zovuldig omgaan met alle bkkenen.
De heer Harpe
vindt
een
plan dat ook van belang is voor de omgeving als economische impuls. Wel is een probleem dat het beemmingspn nog door de gemeentemad moet woden
Vandaar dat h U zich beperkt
de nu voodgende overeenkomst, waar h U op dit mome
een kanekening bij heeft.
van
GS
doet zaken met projectontwikkelaa en hU wil graag
college
weten in welke veoung de te maken win ook voor de provincie is.
hun znswjzen kenbaar
De heer Visser (CU)
da duidelijk moet zn wanneer en waar
kunnen maken. HU wil graag weten of er bij andere provincies is geinrmee naar bestaande PPScongeries. H doe dan
name op de 80% vemntwooelijkheid. Ook is hij benieuwd naar de
and van zaken met betrekng tot de gndaankopen, naar de financ haken en ogen van de
overeenkom en het tijdpad.
De heer Pauws (CDA) gaat alleroemt in op wat er aan deze samenweingsovereenkomst ooraf is
overeenkom een goede balans is gevonden
gegaan. HU is van mening dat er in deze
van de gebiedsontwikkeling Pepolder en
tussen
aief stimuleren en
bepeen van
de fisico's. Het is een solide ondedegger voor de verem voogang van
plan. Dan heeft hU nog
enkele vragen. Wort de uurgroep opgeheven, als kswaterstaat en andere oveeden mks hun
eigen bevoegdheden hebben? Zo ja, hoe vindt dan het ovedeg plaats met de nu denemende
de grondverwerving? Met betrekking tot de brief
overheden? Is er door DLG voortgang geboe
vraagt h om uleg bij het op bladzUde 3 genoemde doorleggen van de garanties. Naar aanleing van
punt 3.3 van de oveenkom
waarop de 15% ndeme op gnveeerd vermogen s
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gebasee.
De heer Boerse
realiteszin op

va h

(SP) vindt dat er sprake is van een hoge

amb en vma zich af in hoeverre de

d mome nog opgaat. Is de bouw van 250 permanee woningen tijdens de huidige

h

nausch mppo zich tot de
van de woningmarkt wel zo verstand? Hoe verhoudt
geplande jachthaven en is er vanu de zakenwereld al interesse getoond voor de exploitatie daarvan?
Da geldt ook voor de golfbaan. Is er ondeoek gedaan naar de veoopbaae van de 200
om een deelijk financieel project
dragen?
deedwoningen? Zijn alle paijen voldoende
De heer Robesin (PvZ) sat achter de plannen om
gebd een nuwe impu te geven. Hij heeft de
volgende vragen. ZUn er schadecims als gevolg van veilting te verwachten? Hoe staat het met de
contacten en contraen ma Domeinen inzake de grondverwewing? De nausche veilheid is getoetst
op oude waaen. Wat gebeu er met
plan als er een nieuwe objectieve norrnenng wort toegepa
Is het bedg van € 5 miUoen een
ingeval de jachaven komt te vervallen? Wie is de vijfde
open eind? Hoe is de ieresse vanu de zakenwe en hoe zijn de verkoopmogijkheden? De
risicosfeer is steeds meer zichtbaar geworden. HU pleit voor een nieuwe dsicoweging op gnd van de
te
actuele stuahe Het gaat hier immers om meer dan normale dco's. ZUn advies zou zijn de zaak
leggen en er een onafhankelijk ondeoek op los te Iaten. De ssentijd kan dan woden ben om eens
altematieve
dat aangedmgen, uitema in
seneus te luieren naar de suggesties voor
de gemeen Hul.
overleg
De heer Hodn (PvdA) kan met het plan als zodanig wel inemmen, mede omdat hieraan een MKBA
ten grondslag lid. Hij onderschet drie aspecten, te weten
plan, de PPS en de gamntstlling. H U is
veaasd
er van de zijde van DLG nog niets is ondemomen. Een vraag is in hoeverre er nader
in een ander daglicht te aan
ondeoek is gedaan naar veing. Komen de inchon van
wanneer
beemmingspn is gewijgd? Van de gedeputeee hoo hij graag hoe hU de
Wat breff de PPS zelf wil h U
ontwikkeling van de geplande woningen ziet in relatie tot de
graag helder inzicht in de risico's. H heeft al veel cUrB en gegevens gezien, maar kan daar niet
uhalen tot hoever het fisico van de provinde Ioopt.
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uffgei m

enige informatie over
de voorgeschdenis.
Gedeputeede Van Waven (GS) verwUst wat breft de PPS-constructie naar de stukken van maa
deze vorm van PPS in den lande succesvolle
van
jaar. Het college expedmentee niet, in die zin
hier
omd
de
sultaten hee opgeleved juist
op een gelijkwaadige maner in zigen, zowel
finane als qua inbng. Ten opzichte van de garantelling is er wel een verschil. Daar zn twee
redenen voor. In de eete plaats is een goedkope lening mogelk als een overheid garant staat.
Tegenover de garamstelling van 80% van de dsico's staat dat de gnden ekomen aan de pmnce
is dus een behoorlijke bo. Wat betre de
wanneer het bedrijf onveoo niet succesvol zou zn.
hebben
ondeocht.
vier
dit
blijkt ook uit de vertrouwk
zegt h
patten
er sprake is van adequa management. De wze van
ter n7age gelegde ukken. H bevesti
uitstek mogelijkheden om te sturen op de exploitatie van het plan. Daar is
beslutvorming geef
soo pnvormg
continu zicht op. Zorgvuheid naar de bewoners vindt hij een lastig punt omd
van de zde van
door bmkkenen altijd andere wordt belee. Zowel van de zde van de
de gemeen Hula is op verschillende momeen contact gezocht en zeker niet alleen op formele
momeen. Er is zeker guisted, maar dat wil net zeggen dat ideeen en opvangen woden
oveenomen. Ten tde van het wegvn van de veerverbindg is door de toenmalige gemeeebesturen al gekozen voor een gmotschalige economische impuls. In 2006 is die keuze ook op
niveau in
lOP vastgelegd. De huidige financieel-economische suatie is geen aanleiding
om daawan af te wken, mede omd
plan zeker tien jaar behelst. De bmkkenhe van de
pmvincie ligt op meedere vlakken. Er wordt goetst aan het lOP als rmeel kader waarbinnen het
men daar bezwingen heeft, maar ook
er
alleen
meet passen.
provina belang
bede
wat
en
de
de
van
natuur
pnciale opgaven zn. Of men
ontwikkeling
vanwege
vindt het in elk geval van belang hoe de gemeee hiedn
het nu overwegingen of criteda noemt,
staat, of er eendommen in
gebied zn en of er provincia belangen mee zijn gemoeid. Daar wodt
aan voldaan.
een aantal aspeen. Ten oosten van
Aan de grondverwerving
voormale Veelein heeft
natuur te ontwikken. De
een
estuanene
het
om
daar
ondede
van
plan
kswatersta
in handen van
betreffende gronden zijn, met uiondedng van een klein deeltje,
rk. Op
ca. een kwa daawan hebben
nog rechten. Het Veerplein zelf en de gronden ten westen
daaan zn in handen van de Domnen. Op dit mome woden in gezamenlijkhd taxaties vetcht.
in
Volgende week vindt op beuudk niveau een gespk plaats over de sultaten B de
westelijk deel zit een lastig aspect. De gebikelijke werkwijze van DLG is dat er eerst wordt
pachters. Dat gebeu pas als DLG wat te bieden
gesproken met gndeenaren en vewgens
heel. Op dit moment wordt er gesproken met de enige gndeenaar, naast de Domnen, in
dus dat DLG de pachte nog niet
gebied. Men is nog niet uit de voorgegde voorstaan. Het
de grondmarkt momee minder mobiel is. Toch heeft h er
heel benaderd. Daar komt bij
veuwen in dat in de loop van de td ook aan de pachters goede aanedingen kunnen woden
de mogelijkheid heeft te inwenieren in
men als pmncie (nog)
gedaan. Desgevraagd zegt
de pktische werkwijze van DLG Een
bren daar mogelijk verandering n Zod h eruit is
er dan wat aan te
Domeinen, zal DLG gevraagd wonen met de pachters in gesprek te gaan,
zover is. Wat betreft de
zo dat betrokkenen woden weggaagd voor
beden is.
is ook
deel van het plan
verzilting is in goed ovedeg besloten dat de inlaat van zoutwater in het
van
Hula
in
de
zal
wordt gehaald.
gewzigd woden
gemeeeraad
op
bestemmingsplan
is
daarmee
van
Het
risico
van
nietgedaan.
ndbouwgronden
verzilting
grootste
vastgesteld.
wat eanng opgedaan met de invloed van zoet gebied naa zout gebied en
Bovendn is er al
welke maatregelen in dergelijke gevallen kunnen woden genomen om het effect zoveel mogelijk te
dat de provincie is gevraagd een voorziening te treffen
beperken. Naar aanleiding van de schis zegt
in Perkpder waawandaan een veilheidsboot kan verekken. Daar wodt rekening mee gehouden.
veamen van te wer
Desgevagd zegt dat aquange maken heeft
golfballetjes. Er is in elk geval voldoende ruim voor 350 ben en een eveuele uitbreiding daawan.
Rkswersta heel vanmoen in publieke ovedeg nog aangegeven er geen sprake is van een
zou kunnen
voor de veiligheid onaanvaardba suatie. Voodat een uitbreiding naar 500 aan de
De ondeekening van de samenwerkingsovereenkomst is
zijn, zal eerst een evaluatie
natuudijk aankelijk van de besluitvorming in de gemeenteraad van Hulst. In de planning is daadn
Op het moment dat het beemmingsplan is vastgesteld, zal er aan de grond binnen tien jaar
een andere bestemming woden gegeven. Daarmee wort ook de mogkheid geeêerd die gronden
als overheid te verwewen. Als men er met elkaar niet ukomt, kan dat ook onvrijwillig zijn. In die zin

Voomaand aan de beantwooding kgen de aanwezigen een A4
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ka

hit dat de vaststelling van

het plan de posie van de pachters verzwar. Voordat men daarmee
zou maken, zal hU in de commissie
doen van alle onderhandelingen die daaraan
vooraf zijn gegaan. Die open
is al eerder toegezegd.
De goedkeudng van de miniver moet worden aangevraagd nadat is ingeemd met de samenwerking
overeenkomst. Wat betraft de uurgroep Publieke Partijen is hij, gezien de omvang van het project, van
deze moet blijven bestaan. De rendementseis van 15% komt voor uit het gezamenk
mening
ovedeg. Er is belangstelling vanu de markt voor de exploitat van jachaven, hotel en golfbaan.
Volgende maand staat een apraak om exusief met één partij verer ta praten. Het college is voos
van mening
alle partijen
genoeg zijn om de risico's, die met dit project gemoeid zijn, ta dragen.
Er is geen sprake van een vijfde Partij. In feite vraagt de Rabo om eenzelfde soo constructie als AM,
het mogelijk is om voor de uitvoering van dat deel de zaak onder te mogen bngen b U een
namelijk
andere BV in hun concern.
De heer De Theiie (GBO) geeft een nade toelichting b U het doodeggen van de garages. Dit houdt in
als de bank een beroep zou doen op de garantie van 80%, alle patten ueindelk voor een geluk
bedrag wonen aangesproken. De in de overeenkom genoemde 15% is een andaarde op veoek
van de marktpaijen. Die rendemene is een van de redenen
er geen eigen vermogen in wordt
een

commun

veg

d

d

ste

d

d,

d

genoa.
De

vooer vat de wensen van de commissie als volgt samen.

inzicht in en omvang van de dsico's (toegezegd op 5 november in aanung op de era
veadering van de commissie BFZ);
2. de rol van PS in
soo processen, inclusief de informatievooning;
3. de schijnzekee ten aanzien van het bez van de gronden;
4. het effect van de 80% garantie met de doorlegging naar marktpaijen;
5. de garantie op het behoud van integrale uitvoefing, zodat niet alleen de natuurcomponeen
worden ugevoe;
6. de posie van de pachters.
voor deze punten te verween in een concept-atenvoorstel voor behandeling (via het
Hij
Presm) op 14 november.
de
Gedeputeerde Van Waveren geeft hierop nog een koe reactie. Heel Pepoer,
euadene natuur, maa onderdeel van het beemmingspn. Alen het gedeelte van
kswaterstaat staat los van de exploitatie. Ten aanzien van de rol van PS en hoe de betrokkenhe
de verdere uitvoedng wort gegarandeerd komt
volgende week met een voorstel.
1.

d

elt

inusf

u

h

5.

Sluiting
De

vooer dan de aanwezigen en

u

de

veadering

b

om 14.40 uur.
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ADVIES

Provincie Zeeland

statencommissie

Advies van de veadedng van de commissIe Ruimte, Ecologie en Water en comm=ssle
Zaken van 29 oktober 2008 aan het Presidium Mr
BestuudUke en
van de Stenveadering van 14 november 2008

vooeing
In deze

Financ

commissieveadering

Bdef van GS van 9

is de volgende bdef van

Gedepeede Staten behandd:

seember 2008 over samenwerkingsovereenkom Pepolder

De commisse adviseed de volgende wensen en bedenkingen aan
Staten d m v. een statenbeuit kenbaar te maken:

h college van

Gedepeede
Wensen:

Er dient inzicht te zn in de dsicos en de omvang daawan die de
Ioo
aangaan van de samenwerkingsovereenkomst;

bh

pronc Zeeland

De rol van Pronda Staten in het gehele trajeG en de informatievooning aan
Provinciale Staten moet heuer woden beschreven, zowel voor dit concrete geval als
n soogelke processen;
De 80% gambolling met de feitelijke waade van de comctue doorlegging naar
de drie andere projectpartijen moet nader beoordee woden oorkomen van "lege"

chtspeoon);
De

dat

uitvoenng van het project moet gebod woden, zodat voorkomen wodt
bijvooee alleen het nuuedeelte uievoerd wordt zonder de overige

mgraal

componeren.
BedenMngen:
De gmndverweing en de waade van de grond als een vorm van ondeand voor de
provincie Zeeland wanneer het project mogelk niet tot stand komt, is van tevoren niet
goed in te schatten;
na wijziglng beemmingspn door gemeen Hul
De posie van
relatie
in.
grondverwewing voor bedvoozetting is punt
(pachtbescherming)
van zorg.

pach

MIDDELBURG, 31

De

oober 2008

comme voornoemd,

Mw. M.E.

Trim, mmissiegdffier

m

bericht op brief van:
uw
ons

-

Voorzitter van Pmvinciale Staten

nmerk:

kenm

08025920/60/18dg

afdelin

Geedsontwikking

bllage(n):

Samenwerkingsoveenkom

behanded door

M. de TheSe

doorstromer:

0118-631764

onderwerp:

Samenweingsovereenkom

Pepo
Mdeburg

verzonden:

9 september 2008

Geach vooEitter,

Sn

besloten om in te emmen met de voorbereF
In de veadedng van 14 maar 2008 heeft PrognciSe
ding van deelname in een publiek pdve cspersoon ten behoeve van de grondexplo voor de Gebiedsontwikking Pepder. Wij hebben u toen toegezegd om voorafgaand aan fina beuitvorming de
samenweingsoveenkom aan u voor te ggen. De onderhandgen zn middels aemnd en er Iigt
een conce samenweingsovereenkom die na besluitvorming binnen de betmkken patten ondeekend
aan
kan wonen. In deze bdef stellen wij u op de hoogte van de samenwerkingsconie en geven
hoe door de gekozen comnatie van finandering en grondmuting een eedke samenweing tot snd
adequa dsicomanageme mogelk is.
gekomen

daa

waa

Voorgeschiedenis

a

-

opgenomen om expertise gedcht
Omgengsplan Zeeland 2006 2012 in pagraaf &5.3. als
te
om
te
nieuwe
ontwAkelen
en
expedmeen met nieuwe mogelijkheden in
op
samenwerkingsvormen
concrete projeen. Door middel van onze bdef van 30 januari 2007 eonden 6
2007, kenmerk
RMW0701164/172/16) hebben w uw Staten met de Nota Snd van zaken gebiedsontwikkeling
meerd over de vechillende mogelijkheden
pubhek pdve samenwerking. Nu wort met het aangaan
van een publiek pdva samenweingsveand voor het pject Perkpolder ook effectief geéxpedmeee
in een concreet project.
In het

bad

b

gnF

Het plan
Twee ondeen van de gebiedsontwikkeling Pepolder, namelijk de aang van euadene natur en de
weg (N689), kennen hun eigen
vooereidingstraje en hieoor
afwaaering van de
wonen ook aondedijk middelen gesewee. De publiek pdvate samenweing
op gndexploitatie

pne

van de

ubliek

vgende pgrammatische ondeelen:

h
h

mamaal 250 permanente woningen op
(veoogde) veerplein;
een jachthaven van 350 tot 500 Iplaatsen in de voorme veeaven;
een
wellness voorzieningen op
(veoogd veerplein;
een 18 holes golaan;
200 deedwoningen.

hel m
mama

z

De samenwerking
Om de pmnda doen op het gebied van econome, wonen en recreatie te realiseren is in de gebied
voor samenweing gekozen. Door de inbreng van publieke partijen en
ontwikkeling Pepolder
de marktkenn van de projectontwikkelaa AM en Rabo Bouwfonds vroegtijdig te combineren is een plan
tot and gekomen dat finande haalbaar is.

nadkk

Voor de totstandkoming van de publiek private samenweing in Pepder hebben dde ugangspuen een
bangke rol gespee. Ten eerste hebben padijen al in een vroeg adium aesproken om als
gelijkwaarde patten samen te ween Een gezamenke rechtspeoon wordt hervoor het meest geschi
geacht. Bovendn is in de samenweingsovereenkom nadkkelijk opgenomen dat patten bij onvoorziene omstandheden eeds in gezamenlijkheid tot een oplossing proberen te komen. Ten tweede wilden alle
padten pas overgaan tot het oprichten van de gezamenlke rechtspemoon op het mome dat er een financieel haalbaar plan is. DR is nu bereikt. Bovendn is een financieel haalbaar plan een vereiste om de benote kunnen steln. Het deze uitgangspu betreft het oimaal organ
digde beemmingsplanwijziging
seren van de samenwerking op organisatodsch, juridisch, financieel en fiscaal gebied. D is van belang om
een goede bedvoedng met een adequaat dsomanageme mogelijk te maken.

er

va

De formele organisatie
Als uitvoedngsorganisatie wort een zogenaamde BV CV constructie opgedc. DR is in gebiedsontwikkebiedt
lingen een gebrAUte vorm voor een gezamenlijke publiek pdvate grondexploitatiemaatschappij.
namelijk een goede organisatodsche en juridische basis. Hiermee wordt decade aangesloten bij een beaande praktijk waar goede ewanngen mee zun opgedaan.

-

H

-

De keuze voor deze BV CV consuctie wordt ingegeven door fiscale redenen en de mogkhd voor het
De uitvoefingswerkzaamheden, inclusief de
mdelen die daar
bepeen van financiéle
voor nodig zn, wonen geconcentree in de commanditaire vennootschap (CV). Het beheer over deze CV
wort gevoe door de Besloten Vennoschap (BV), waaoor de fiscus voor de denemende patten
de bestenplatform waann
beperkt wonen. De aandeelhoudemveadering van de BV is
te volgen beleid door het beuur van de BV en dus ook indire over het
gen genomen wonen over
beuur van de CV. De vier denemende patten in Pepolder (AM, Rabo Bouwfonds, Hul en Zeeland)
nemen ieder voor 25 % deel in de beherend venno waardoor de er een eedke emverdehng is in de aandeethoudersveadering van de BV.

dso

finane

h

h

undk

De CV kent naa de beherend vennoot (de BV) ook nog de commanditaire vennoten (ook wel commandoten). De commanditaire vennoot is de kapitaalverschaffer van de CV. Een commanditaire vennoot dient
te ohouden van beheershandelingen, deze zn voorbehouden aan de beherend vennoot. Ook in de CV
Pepolder wort een gelijke verdeling aangehouden, met dien verstande dat de beherend vennoot voor 4%
deelneemt en de vier betrokken patten dus ieder voor 24 % deelnemen. Het dsico voor iedere commanditaire vennoot is beperkt tot het kapitaal dat
heeft ingebrac of heeft toegezegd aan de CV. In de CV
Pepoer is dit beperkt tot het kapitaal dat formeel benodigd is oprichting. Het ovedge benodde kapitaal wort van de bank geleend (zie hieronder bij financiering en grondrouting).

zh

h

Behoo
n
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Organogram grondexploitatiemaatschappU Perkpolder

Provinde Zeeland

AM

Gemeente Hu 1st

25%

25%
25%

I

25%

Perkpder Beheer B.V.

II

I

24

I

I

4%1

24%

,tabo Bouwfond

Pepoer

24%1
24 %

C.V.

I

De praktische organisatie
De wezaamheden in het project Pepolder worden nu vanu de vier betrokken organisaties uitgevoerd.
de verdere uitweing kan
zo snel mogelijk een apace rechtspemoon wordt opgedc
Het is wenselijk
van regseur naar
zal
veranderen
wel
dat
de
rol
van
de
Dit
prone
veoen.
overigens
gaan
beuur.
aandeelhouder. Dit is echter geen vemde rol voor

d

Door de gekozen

beke

d

h prona

organisatuur is de gkheid op organisatie niveau geborgd en wordt hierdoor een
en pdvaat bereit. Om de gezamenlijke oanat optimaal in te dchten op
is een construce bedacht waar aan de vooant de provi nce een era mspanmng leve

gelke verdeling tussen publiek

financ gebied

(grondverwerving en bankgarantie), maar door aanvnde afspraken in de samenwerkingsovereenkom
wordt "aan de ondeant van de streep" een gelke verdeling berei tussen de 4 deelnemende patijen.
bewu de nodige flexibilite opgenomen. Achterlgende gedachte
In de samenwerkingsovereenkomst
hierb is dat de komende 15 jaar er van alles kan gebeuren dat kleine of grote gevolgen kan hebben voor de
huidige plannen met de bubehorende financiele haalbaarheid. Er is niet voor gekozen om b tegenag de
handdoek te werpen, maar om samen naar een opsng te zoeken.

De financiedng combatie met de grondrouting
De op te dchten grondexploitatiemaatschappij zal volledig met vreemd vermogen (geleend geld) gefinancierd worden. Dff is goedkoper dan gedeeffelke finanedng met eigen vermogen en heeft als bkomend
voordeel dat er geen eigen geld in geoken hoeft te worden. Om dff mogk te maken wordt door de
garant aat voor het grootste deel van de
vreemdvermogenvemchaffer wel vedangd dat een publiek
lening. In de samenweingsovereenkom is opgenomen dat de provi nde voor 80% garant staat voor de af
te sluiten lening. Om discussies over oneenke aatsteun te vooomen zal de grondexploitatiemaatschapp voor deze dien van de provi nme een marktconforme veoeding betalen. AM en Rabo Vagoed
van de lening af te dekken. Om
verstrekken beide een concerngarantie van 10% aan de bank om de
contraueel doorgelegd aan de
'onder aan de
een gelke verding te krijgen wordt elke
andere drie patten.
Naa de garanties spee de grondrouting een grote rol in de samenweingsovereenkomst. De prone
neemt hier een prominente plaats in. De gronden in het plangebied die nu nog in handen zn van Domnen
en enkele paculiere eigenaren worden door de pronc=e verworren De economche eigendom van de
grond wordt vervolgens doorverkoc aan de grondexploitatiemaatschappij De grondexploitatiemaatschapp
betaa
met het van de bank geleende geld. Vewolgens worden de gronden bouw- en woonp gemaa
door de grondexploitatiemaatschappij en in die staat veocht aan de realisator van de woningen of de recreatieonderdelen. Met het geld dat hrvoor nnenkomt kan de grondexploitatiemaatschapp de lening af
betalen. De proncie leve op dat mome ook de juridische eigendom van de dan bouwpe grond aan de
realisaton

pa

re
gara

ree'

d

b
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Deze zogenaamde ABC contrarie is gekozen om gnp te houden op de ontwikkelingen. De proncie houd
met de juddische gendom comle over de grond totdat er daadwerkelijk gebouwd kan woden. Dit is met
name van belang in
geval de gndexploitatiemaatschapp, om wa voor raden dan ook, n=et meer aan
haar velichtingen ten opzichte van de bank kan voldoen. In de samenwerkingsoveenkom s gerege
da in dat geval ook de economische eendom van de gronden weer terugvalt naar de pmncie. Hrmee
wort vooomen dat in een slec weer scenano er undelijk versnpee grondeigendom ontstaat en de
is om haar publieke doelen te realiseren.
pmnoe niet meer =n

h

aat

M

deze construce is er voor de provi nme een goede balans gevonden tussen het actief stimuren en
faciliteren van de gebiedsontwikkeling en
bepeen van nancele) dsico's. Door de regie te voeren in de
en
het
aan
voor
de
garant
lening wort actief bijgedragen aan een succesvolle ontwikkegrondverwewing
dat
dR
met
zich
zonder
bngL Als de ontwikkeling, bijvooee vanwege genvalling
grote inveeringen
lende marktomandheden, acerblijft
de verwachtingen dan is in de samenwerkingsovereenkom
geregeld dat eerst door patten gezamenlijk een oplossing wort gezocht. Hrmee wordt nadruk gelegd op
de samenwerking en wort de grote beokkenhe die patten nu met
proje en elkaar hebben ook voor
de
vagelegd.

h
b

h

ekom

Mocht er echr een suatie ostaan waa de samenweing niet meer in stand kan blijven, dan is er een
achdsregeling waarbij de pmvine de contmle houdt over de gronden. De financiêle dsico's die hier mee
de economische eigenmome da de samenweing ueenva
gepaa gaan zn beperkt. Op

h

dom van de gronden terug naar de
eeer voor ontvangen heeft.

pnc

oe

De province

baa hiewoor dan

niet meer dan dat zij hier

Procedure
De voorliggende samenwerkingsovereenkom is in de publiek pdvate uurgroep van het proje Pepolder
geaccoee. De oveenkom doodoo nu bij alle patten het in,me besluitvormingstraject. Hierna kan
de overeenkom ondeekend woden.

eee

toezegBesluitvorming binnen de provinde is vooehouden aan Gedepeee Staten. Naa een
voorafgaand aan finale beuiWorming in ons
ging zn er ook enkele formele regels op basis waarvan
College de conce samenweingsovereenkom aan Pronciale Staten voorleggen. Op basis van artikel
167, vierde Iid en aikel 158, tweede lid van de Pronciewet en de pmncia nancele Vemening 2004
moeten wij voomaand aan de onderstaande door ons College te nemen besluen Pmncia Staten in de
gelegenhe ellen om wensen en bedenkingen kenbaar maken:

w

1.

2.

3.

Pdvaatrechtelijke recshandelingen die ingpende gevolgen kunnen hebben voor de pronce Het
voor de eerste keer aangaan van een samenwerkingsovemenkom met betrekking tot een publiek private samenwerking in een omvangke gebiedsontwikkeling beschouwen w als een deelke rechhandeling;
Besluen tot
opdcen van en deelnemen in een recspersoon. Hier gaat het om het beslu, zoals
in de samenweingsovemenkom is opgenomen, om deel te nemen in de gmndexpatiemaatschapp Pepoer (in de vorm van een BV- CV constructie);
te vedenen. Hier gaat
om ha voorneBeuen om een garantstelling van meer dan €
men om, ten behoeve van een
finanedng van de grondexploitatiemaatschappij, de pmne
voor mamaal 80% garant te laten aan voor de lening die deze rechtspersoon bij een bank aan zal

h

oima

0000-

h

gaan.
De conce samenweingsovereenkom is bij deze brief gevoegd De bulagen die bij de samenwerkingsovereenkom behoren zijn niet meegezonden, maar kunnen door u n ovedeg met de atengdffie worden

ingezien. Hrvoor is gekozen omdat de bijlagen (o.a. de grondexploitatie) vertrouwke gegevens bevatten.
Bovendien geeft de samenwerkingsovereenkom zelf het vollede kader en vormen de bijlagen enkel nakader.
dere uitweingen van verschillende onderdelen binnen

d

Mh

aangaan van de samenwerkingsovereenkom Pepolder komt de uoedng van deze omvangke
peontwielaam in een joint-veu s
Gebiedsontwikkeling eeds dicker bij. De samenweg
een Nieuwe Verbinding waar wij naar uitkijken. Hiermee wort naar onze mening een bangke stap gez
van de province als
van het ndelijk gebied en aaager van economche
n de

poneri

onikkelingen.

Behoo b
n

bdef d.d. 9 seember 2008
de afdeling Gebdsontwikkehng

m

gseur
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Wij vragen u om uw wensen en bedenngen ten aanzien van het aangaan van de samenwerkingsovereenkomM, het deelnemen in een rechpersoon en het garant staan voor een lening aan ons kenbaar te maken.

Hoogacend,
gedeputeerde

en,
voorzitter

secretafis

Behoort bij brief d.d.9 september 2008
van de afdeling Gebiedsonikkeling

m ons kenmerk: 080259260/1 8dg
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De

1.

dnd:
Pmvincie Zeand, zetelend

den ingevotge akel *''* van de

ddelburg,

Provinoewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer ****. gedeputee handelend ter
van Gedeprde Staten
de Proncie Zeeland met nummer
uiWoenng van het

v

besl

d
sir
in
M

d. ""'*. hiema te noemen: "de Provincie";

2.

In

Gemeente

Hu
1st met nummer

AM Gmndbeddjf

B,

Nuwegein,
noemen:
4,

1,

"",

v

h

3.

d.d.

**'. hiema

gevesigd
dezen

B,

"",

en kantoorhouden te 3439 MN

rechtsgd egenwoordigd door "'*', hma

Rabo =goed
statutair gevestigd te Utrecht
hiema
rechtsgeldig vertegenwooigd door

a

kantoorhouden

nm:

****,

den

Vastgoed";

*"*

dezen ingevolge artkel
van de Pronciewet
de
dom
Commsads
van
de
vertegenwoordigd
Koningin, de heer ****,
handelend ter uitvoering van
besluit van Gedeputeerde
van de Provinde Zeeland

zetelend te Middelburg,

rechgd

h

m numm "'* d.d. ****, hiema
6.

noemen: "Gemeente";

Ut

*'',

5

r

Gemeente Hu1st,
1
de
Hulst, te dezen ingevolge artikel 171
Gemeentewet rechgeldig vertegenwoordigd doorhear burgemeester,
handelend
van
besluit
van
en
het
Wethouders
van de
uitvoedng
College
Buemeesr

*******

zend

dezen

Hulst,

an

noemen: "Commandiet Provincie";

ingevge

ak

171 lid

1

van de

t Hm

Gemeentew

rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar burgemeester, ****, handelend
uitvoering van
het besluit van het Cd,ge van Burgemeester en Weouders van de Gemeente
.... d.d. ****, hierna noemen: "Commandiet Gemeente"
nummer

"

7.

M

noemt: "Comman AM";

hiema
8.

Paten sub

1

door

en sub 2 hierna

i

Uecht

hma

kantoorhoudend

"',

dez rechtsgeldig

nmen: "Commandiet Ra Vasoed".

aonded ook nmen: "Puieke ParliJ"

gezarn

noemen: "Publieke ParlJjen";

sub 3 en 4 hiema ieder afzonderlijk ook
noemen: "Private Partiien";

Paten
ook

,

"*' B, statutair gevesiigd
genwoordigd

k

,

•

AM Deelnemgen Gmndbedrijf B.V., statutair gevestigd Utrecht en ntoorhoudend
dezen rhgeld=g vertegenwooigd door
(3439
Nieuwegein, Esonbaan 14€

noemen:

"Priva Partij" en hiema gezamenliik

SamenwerkJngsovereenkomst
1st
Perkpolder te HUH
28 augustus 2008

aerlijk k

Partijen sub 1, 2, 3 en 4 hrna ieder
noemen: "Aandeelhouders":

zam k
Pa b

6, 7

& hiema Jeder afzonderlqk

noemen: "Aandeelhouder en hiema

k

noemen: ommandJtaire Vennoor

•na gezamenlijk k te noemen: "Commaire Vten";
Pa b tot m sub & hierna ieder afzoed k nm: "Parti"
nmen: "Pa'.
gezarnenlijk

k
1

hna

In aanmerking nemende:
1.

h

tege gebiedsoni
2.

Het onderzoek heeft
vaststelhng van

4.

het gered Perkpo1der.

Bij de voorbereiding van de ptannen tjn verer als puieke partJjen belrokken de Dlen
Landelijk Gered, de Dien= Domnen, Staatsbosbeheer en het Waterschap Zeeuws-

Vlaandere ema
3.

noemen:

d an

H derzoek heeft
Tevens

'h Watechap".

gd tot Masterplan Pepder

d.d. 25 januari 2005 en de
door de mad van de Gemeen bij besluit d.d. 17 febad 2005.

u

geleid tot een startnoitie voor een M.E.R. procedure

gebiedsonikketing Perkpolder
5,

n

De Gemn de Pmnde
Rijkswaterstaat heben op 10ni 2004
intentieovemmst gesioten m
oog op een derzoek naar de haaIbaarheid van een

d

januari 2005;

.

we h Projectptan gebiedsontnikkeling Perkpolder dd, 17 december 2004

opgesteid,

m

watersat AM Wonen BV. en Rabe

6

de Provue
De Gemeente heeft in ovefleg
voor
de
van
ontwikkeiing
Vastgd

7.

Masterplan
senwerking ssen de betrokken publie en private pjen is
van
elemenen.
het
tot
genieten
"Gesontwikkeling Perkpolder,
uitgewerkt

e

mt
m

In

Haalbaarheidsstudie'

°Haalbaarheidsstudie".
8.

9.

H schetsontwe welke

El

v

de Haaibaarheidsstudie,

noemen:

op

EMI

door de publieke stuurgroep goedgekeurd.

n

noorden van oosterzande en gren= aan de
Het gebied Pepolder gelegen
Westerschelde, zoals dat gered setsmag is aangegeven op de tekening, welke als

BULAGE
10.

h

schetsone d.d. juni 2006, ema

du
bijbehorende

h

1

aan deze overeenkomst is

De Publieke en Private

gehet,

pa1in hebben met het

hierna

o

noemen: "het Rangered".

op de verdere ontwikkeling van

h

m

5
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Hu

R

dusief
11,

H

k

op basis van het

uft de

(1)

de realisatie

v

(

de realisatie

vB een jachaven met ongeveer
in

maximaal

de

woningen op

h:

(

de

(4}

de malisaie van een 18 hales

(

oreenkomst

gecht

volnde onderdelen:

h ve

h

0 5
tot

erplein;
behorende

Iiglaatsen

mse van een natuurgebied n 75 hectare;

n

met bilbehoree voorzienmgen;

de malisatie van kwalitatief hoogwaardig hotel met onder
op het voormalige veerplein;

mimaal 200 deeltjdwoningen

(6)

de realisatie van

(

de melijkheid een

erhaven

in de

me welness voorziemngen

wese Perkpold

eren m het agrarisch gebied tussen de

hfenlandschap

Kloosterzande.

De Pmncie, de Gemeente,

Dom Staabosbehe

waL
h
en

bestuursovereenkomst geWoOn
definiéren Pect,
13.

s
2

2 aan deze

Stuw Scheonp
voorziening

1Z

setsonp een Stedenbouwkundig Schetsontwe

vervaardigd d als BULAGE

de

Dien Landelijk Gebd, de enst

Waterschap hebben op 19 decernb 2007 een
de onlwiing
de malisatie van
h=ema

ke

h

Publieke partijen bij de stuursovereenkom wench de planvorming
Pngebd en de daarop volgende real=seri van Project en

h

hiema gedefinieerd, gestalte
ontwikkeling van

ied

h

Dee s
nnen

geen dr een, wa mogelijk en wen intake

h Rangee zow finandeet, planologisch, stedenbouwkundig,

recreaef, landschappelijk als ecologisch, waarbij de verhilrende beleidsdoelstelling

optma

n

afgestemd en rekemng wordt gehouden

financieringsmogelijkheden
14,

Priva partijen onderschrijven en mspecteren

samenweing m Publieke Pa.

t

m de eventuete

uitgangspunt voor de

15.

H ontwerp bestemmingsplan is op 19 decemr 2007

16.

AM Wonen

E hff

met instemmg van Publieke

zustervennootschap AM aangewezen

vwe

haar

te

Pa

verde

gelegd.

en Rabo haar

scifieke expertise op

h

gebied

9ebiedsontwikkeling en grondexploitaties om te participeren in de pubtieke private
samenwerking

n aanen n de grondexploitaie.

n

6
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17.

Puree Partijen en vate PartJjen hebben ovedeg gevoe over de ntouren

v

vn

dat overleg stgelegd m de
publiek private samwerking en de uitkomsten
rid. 4
2007. Deze kademoe door het llege van burgerneester

Kem

demr

t

.
ag

nm drst v

weoudem van de Gemeente 9eaccordeerd
2008
kennisneming
op 14

bad

Js

de kadernoe is door het llege van gedeputeerde

v

0earrordee in de vergadering

n []

[]

Verder heben

5 februari

Geme Ve

van de Pmvinde

Voorts

deze kemotitie

hoome n AM Vastgoedeling BV. in de verg

goedgekeu door de
en de

l&

de vergadering van 15 januari 2008 en
de raad
de

in de

van

v []

2008.

Puree Partijen en Private Parbjen overleg gevoe over de

Gmndexploitatie inclusief risicoanalyse,

ws

BULAGE 3 aan deze overeenkomst is

gehecht.
19.

Pa we tans
Pt,
n

v

mgelingen
waaronder de oprichting

en voor

n

een

vr h

de publiek-pdvate sarnenwerking
voor de Gebiedsontwikkeling,

samwe

n
n n mmanditaim
s herend
oing, projectorge,
n mmm
dinge rhten

hna gedeinteerd,

de

rum

vennootschap
de
activiteiten

ap

vennootschap

h

,

de

de besluih

aisme de oaarden waarond in

n sv

met

de

Plangebied

s

bemoan
de

en

wo gekomen tot de ontwikkeling

sedng van Deelprojecten.

en

overeen

Deflnites
Artikel 1
1.1.

In deze ovemenkomst

a.

wort vertan onden

BeeldkwaliteitpIan.: een document dat door vaststelling door het bevoegde
van beleidsregel heeft en waarnaar kan worden verwezen
bestuuorgaan de

ss

n

de

Welsndsnota van de Gemeente, waadn regels

jn va=gelegd d richng

geven aan de beeldkwaliteit en regels ten behoeve van de sieke

dchting

van een

Deelgened.
b.

Bestemmingsp±an voor het Rangebied c.q. gedeelten daarvan nog te vervaardigen
bestemmingsplannen. zoals deze bestemmingsplannen door de Gemeenteraad van
de Gemeen zullen

Geputeerde
c.

wden vastgesteld en goedkeudng

hv

van

Staten van de Pmvinde,

Besuovemenkoms de overeenkom d.d. 19 decemb 2007 tussen de
Pmnde, de Gemeente, Staatssecretads van Vee en Waterstaat, Dien=
Landelijk Gered,
Vlaanderen.

en= Domnen,

S=abosbeheer en Warschap Zeeuws-
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d.

Bouwkavel: de

kwceren

Wtgeee bouwp gemaakte kavas

s bouwten

Omzetbelasting 1968
e,

in de zin van

ak

11 lid

e nmine zijn
4 van de Wet op de

besmd voor de realisatie van het Deelproject.

Bouwr maken: het geschikt maken van mstergoedemn het Exploitatiegebied
voor de veoop van Bouwkavels en de inrichting van
Openba Gered,

h

waaronder begrepen het verwijderen van eventuele opstallen, bovengmndse en
zonodig rerrichten van een
ondemndse obstakels, bomen en struiken,

h

(m

bodemsanering en/of grondwatersanering, het uiWoeren van grondwerken
vrijmaken van zich in
begdp van
egaliseren, ophogen en afgraven alsmede
en op de grond beendende resn, zoals ndedngen,
en dgelijke, de aang

h

h

pu

van de noodzakeiijke waterpartijen), de aanleg van ddering tot aan de perceefsgrens
van Bouwkavels, met inbegrip van bijbehomnde werken, de aanleg van kabels en
tot aan de perceelgrens van Bouwkavels en de aanleg van bouwwegen om

ngen

Bouwkavels te ontsluiteh, alles voor
f.

ComCoast-proie Eumpees proje

demonsee gen overstrorningen
go

zov niet begrepen

het Woondjp maken,

d nove

in

oplossingen ontwikkelt en
combinatie met meewoug ruimtegebruik

Deeloebied: de gronden waarop dan wel permanen woningen en het hotel op het
voormalige veerp[ein (bij partijen bekend als "het Haï'), de deeltijdwoningen in de

westelijke Perkpolder, de Jachthaven, de Golfbaan of de recreatieve natuur m het
Exploitatiegebied gerealiseerd zullen worden.
h.

I.

Defin

Deeldan: een uitwerking van het
Ontwerp op niveau van een De, gered
uitmondend in een Stedenbouwkundig Dedplan en/of een Inrichtingsplan.
Deelpr0ject: de ontwikkeling van een deel van het Project bespake uit onder
andere (a) de Jachthaven en/of (b) een Goltbaah en/of (c) permanente woningen

en/of een hotel op het voormalige veerplein en/of (d) deeltijdwoningen en/of (e)
recreatieve natuur in de westelijke Perkpolder.
j. _.Definitief Ontwerp: de nog op te stellen uitwerking van het Stedenbouwkundig
Schetsontwero welke de basis zal vormen voor de realisering van het Project en een

Deelproject.
k,

h

Deen-O0ikkelaars: (re-)personen die registeoeden in
Exptatiegebied in bezit hebben en die deze zelf tot onikkeling wensen
dan wel

ween

verpen

verkrijgen van rochten tot

aan een Partij bij de

oni.

Overeenkom

d

in de
_ExPloitatieoeed: de begrensde gedeelten van het Rangebied
Gebiedsontwikkeling van GEM worden beokken, wk gered schetsmag is

aangegeven op de

tekeng, welke

engen

m h oog op h

als BIJLAGE 4 aan deze overeenkomst

Smemm
Hul
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gehecht.
m.

Gebiedsontwikkefing: de
realisering

indg

n

n.

van

een Deelproject,

in

h Expldtategebied n

hoo

in meerdem (ruimtelijke) Deelgebieden, het

maken, de
van

i@
w

ifte

behoeve van de

bestaat uit grondverwe, de

Bouwrjp maken, het Woonrijp

van Bouwkavels ten behoeve van de bebouwing en de oplevering

h Openba Gee

GEM

Behee de besten vennootschap Grondexploitaernaatschappij Perkpolder

Beheer EV.
o.

GEM: de commanditaire verinootschap Grondexploitatiemaatschappij Perkpolder
C.V.

p.

Golfbaan: een 18 holes golfbaan in het Exploitatiegebied met bijbehorende

voorzieningen.
q.

sn r

zake van de
Grondexploitafie: de geprognosticeerde baten en
BIJLAGE 3 aan de Overeenkomst is gehecht,
Gebiedsontwikkeling welke

a

q. de

meest recen geactualiseerde en goedgekeurde rersie,
r.

Hoofdinfrastructuur: de aanpassingen van de N689.

s.

Indchnosan:

een

an omvaende een twerking van de indchting van het

Openbaar Gehad (per Deelgebied), de Golfbaan en de Jachaven met in
achtneming van de programmasche, kwalitaeve en technische esen ter zak

t

Jachaven: een chaven

in

h Rangeed met 350 ligplaaen met

uitgroeimogelijkheden tot 500 Iigplaaen met bijbehorende vooieningen.
u.

MER: de
van de

ME dude passende beoog, zoos vastgesteld door de ad

Gemeen

(planviant
v.

de

1) d.d. 24

veadedng

d.d.

*****

2007, en de vooeursvariant

okber 200E

Natuurcompensatieorolect. de aanleg van buitendijkse

u

natur ter groove van in totaal

75 hecta'e

w.

Onenbaar
ziln en

Gebit: de registergoederen

btemd zjn om

h Exploitatiegebied, die gn
n de (semi) overheden, wad

worden uitgegeven

eventueel een Publieke partij,

wor begrepen.

Ranqebied: het gered zoals schetsmatig aangegeven op de tekening, welke
noorden van
BULAGE 1 aan deze overeenkom is gehechl gegen

n

s

oosand gelegen rondom h voorme veerpln, aan weersden van de N

9
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689, grenzend aan de Westerschelde met een totale oppervlakle van circa 500

1 crate.
Y.

Rannte Gebiedsontwikkeling: de ingevdge de Gmndexploitatie geldende

jdsplning voor de biedskkeing c.q. de meest recente conform
overeenkomst
z.

gkeu geactualisee

regie.

Planning Plangebied: de nog door Partijen te vervaardigen overall planning van de
integrale ontwikkeling van het totale Plangebied (derhalve incl. Hoofdinfrastructuur,

Natuurcompensatieproject etc).
aa.

u

ond me

bestaande
Project: de ontwikkeling van het Plangebied
meerdere (ruimtelijke) Deelgebieden, het Bouwrijp
maken, het Woonrijp maken, de ndschap en natuurontwikkeling, de uitgifte van

groerving, de indelir g

Bouwkavels ten behoeve van de ontwikkeling en de reatise van het Dee!proje ct en
de mogelijkheid een hpeniandschap
eéren n
agrarisch gehied tussen de

h

veerhaven en Kloosterzande.
bb.

Reahsa,or. degene die een overeenkomst sluit met GEM met het oog op realisatie
van Deelproecten.

cc.

dd.

Stedenbouwkundig Dee Iplan: de uitwerking en detaillering van het Deelplan (voor wat
betreft de bebouwing) in een Deelgebied.

Stedenbouwkund Scbeontwerp: het document ***
als BULAGE 2 aan deze ovemenkomst

ee.

m bijbehorende kaart, welke

gehecht.

V#rkavelingplan: een voorlopige verkaveling en

ruimgeb analyse van een

Deeebied.
Woonriip maken

h definitief richten n h Openba

oa

Gebied in

Exploitatiegebied, omvattende in hoofdzaak: de aanI van

fets- en wandelrout,

saaedhng,

wen, @nen, ottoi,

groen, wateartijen, straatmeubilair,
alsmede het doen aanleggen
nuvoorzieningen door

v

mitieunise

nutsbeddjven (exclusief huisaansluin, telecom- en
voor zover
voorzieningen,
begrepen in het Bwrijp

n

les

12 n
HoofdIijnen

Z1.

de

h

m.

m

hR
Paten
h H ermanente wgen n h h
nu
dedwongen
beogen de integrate ontwikkeling van

n, ee
en

buitendijkse natuur

m

op

tot een gered bestaande

op

voo

u

veerplein),
de westelijke Perkpolder, een Jachthaven, een
maire waterkeringen en de aanpassing van de N 689.
hogen
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2.2.

2.3.

hdn
Gn
In

de malisering van

ha

Pe wdt vr mkeng

en

dco van GEM de

uitgevoerd.

H uangspunt van de samenwe sn Paten ma h oog op de

d

GEM za1 streven naar een bij voltooling van de
Gebiedsontwikkeling is
behoud van de integraliteit
Gebiedsonwikkeling tenminste sluitende Gmndexploitabe
en de kwaliteit

nh

Stedenbouwkung

Project overeenkomstig de

One en ha Beeldkw.

m
Grondex h

Kaders van de samenwerking

Adikel 3

&l.

De Gebiedsontwikkeling, waaronder het Bouwrijp maken en het Woonrijp make de
aanleg van Openbaar Gebied, de uitgifte van Bouwkavels, za1 plaatsvinden ma

inachtnemg van de bepalingen van deze overeenkom

3.2.

en voorts

a.

ha betreffende Bestemmingsplan;

b.

de

c.

Stedenbouwkundig Deelplan en/oflndchtingsplan;

d.

het programma van eisen inzake Bouw- en Woonrijp maken;

e.

het Definitief Ontwerp;

f.

Stedenbouwkundig Schetsontwerp;

g.

Beeldkwaliteitsplan;

h.

de MER

Partijen

ma inachtneming van:

oeloitatie;

hn ma ng

tot de

a

kost en

n

van de

a UGE

de ondexploitatie vastgesteld. De Grondexploitatie
3 aan deze overeenkomst gehecht. De Grondexptae
voor GEM

Gebiedson

betrekking
3.3.

t

de

Woering n

stelld

m

de Gebiedsontwikkeling.

b

GEM draagt gedurende de Ioop van deze overeenkom er voor zorg dat
voltooiing
van de Gebiedsontwikking -- binnen de voorwaaen van deze overeenkom= en nnen
de uit de overeenkom voortvloeiende kwantatieve en
randvoorwaarden

kwieve

voor de Gebiedsontwikkeling -- sprake is van een nmns sluitende Grondexploitatie.

Pajen seven naar een

rendement op geïnvesteerd vermogen van 15% (zegg vijgen
in
de
en
procent)
Grondexploitatie naar een (winst en) risico reseenng van 7%

egg

zeven procent).

menwerkinernm
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3.4.

z dodiek en w n mins nma

De Grondexploitatie

zonodig

gewij,

door GEM

economihe ornstandgheden

rn

bij de

uitvoen

nig

e dr
nuw

k

word stgesteld aan de hand

de

van de

-

en

Gebintwkkeling De
een voors van de geacseerde

van GEM Behe legt daartoe telkens
de vergadering van aandeeles van GEM
gronxploitae ter goeclkeuring voor
Behr verstre dgewaagd daop nade toelichting. Binnen edk vier

n
n

i

kaleken na onWangst van de

ane

geactualiseerde gmndexplortatie neemt de
GEM Beheer
besluit omire de concept

n
n

aee

vergadering
de
geactualiseerde grondexploitatie. Na goedkeuring
Grondexptoitatie
za1 GEM aan
de Aandeelhouders
emplaar daarvan doen toekom.
3.5.

n

n

De d=rectie van GEM Beheer

z

op basis van het

d

Defin Ontwe en de

in ontwikkeling wordt genomen een
Grondexploitatie voor ieder Deelgebied
en
ter
gedetailleerde planning opstellen
goedkeuring voorleggen aan de vergadedng van

aandeelhouders van GEM Beheer.
3.6.

H veelijdige karakter en cmvang van de ontikkeling van h Deelproject misen
fiexibele steg v Partijen. Parlijen erkennen d zdere omsndigheden s

n

doeld

ak &7

dan wel

ve om=dh svd ak
in

3.7.

258

de andocumenten.

BW aanleiding kunnen vormen tot aanpassing c.q. wringing

Bijzondere omstandigheden als bedoeld in artikel 3.6 zijn in ieder geval:
a.

omstandigheden zoals

n h Dlpect

of

h herroepelijk

niet

efiêle onddelen daarvan

vergunning of toestem;
b.

emstige r

e

ver

@
van de voor de

onwikkeli

ng,

ege marktomstandigheden, waaronder païen vsan: structurele

an

de Bouwvels, respectievelijk de realisatie van woningen
stagne
eWof andere bebouwing op deze Bouwkavels.
in de

3.&

ak

s

bedoeld
Partijen verplichten zich om in gev van bijzondere ornstandigheden
3.7 dan wel onvoorziene omsngheden
bedoeld
6:258 BW onverwij

ka

s

overleg

treden om de

ak

houd en tempo van uitvoering

m

van de

Gebiedsontwikkeling zodanig aan de gewijzigde omstandigheden aan pasn, dat de
oorspmnkelijke doelstellingen zoveel rnogehjk worden benaderd en vertraging en schade

t

zoveel mogelijk worden vermeden en/of beperkL
geval kan GEM overgaan
aanpassen van
(pla dumenten als bedoeld in de Overeenkom

le

3,9,

t

het

Aanpassingen van het Stedenbouwkung Ontwerp, het Definitief Ontwe, de
de GmndexpIoitatie, de Ranng Gebiedsonlwikkeling, de
alien
Planning Plangebied en algemene veoopvoorwaarden van GEM behoeven

progmmas van sen,

de goedkeunng van de vergadedng van aandeelhouders van GEM

Behee

de

Samenwereenkom

12
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&l&

zov b de uitvoering van de Gebiedsontwikkeing een negabef sultaat

Indien en voor

ontstaat
doel

de Gmndexploitae dan

eerste

tree GEM

in overleg

m Aandeehouders met as

sne te komen tot opmalisae van de Grondexploitatie wa=bij

atle

sdenbouwkunde en programmasche onderdelen voor wglng in aanraking
komen, De besluiWorming over aanpassingen behoeft goedkeuring van de vergadering
van aandeelhouders van GEM Beheert
3.11.

Indien en voor zover een van de

h

Pajen haar eigen beled

l

wijzigen anders dan
van dit beleid

benodigde #anogisch kader en de
het Deeroje niet, niet
ingpende gevolgen heeft voor de overeenkomst, in die
geheel of sfechts gedeelijk oveenkomsg de oopronkelijke uffgangspunn van

verband met

wijng

nd

Pajen bij ondedekening van de overeenkom kan wonen

geeerd, zuln partjen

m elkaar overleg voen over een aanpassing van h Deelproject. op een zodane
veel mogeijk overeenkomstig de oorspronkele
van Pajen om
GEM verbindt gens
uitgangspunn kan worden
aan een aanpassing van het Deeproject
spannen medeweing

wze dat het Deelproje zo

ch

oveenkomg

h

mdekhd en

en

h

lhd

beleidsjging

&lZ

heed van een van de Partijen. De wijzigingen van beeid
DeelFe enen door de aandeefhoudeveadenng van
en voor zover medewerking van GEM aan
goedgekeu.
b
Deelproject onder de dan gegeven omsndheden niet in

wijzigen

en aanpassing van het
GEM Beheer te worden

het aanpassen van

ied

gemee.
vnen

dn

van GEM kan wonen verlangd, komen de gevgen van een
Paj voor kening van deze Parlij.

van de desbe#effende

en voor zover de wet en

heeft voor de overeenkomst,

wij de wijziging gpende gevolgen
e n d h Deelproje niet, ni geheel of ech

ggeving

en

gedek overeenkomstig de oorspronkelijke uitgangspunten van Partijen b

ondedekemng van de oveenkom kan worden geresee, zuln Partijen met kaar
ovedeg voen over een aanpassing van het De, project, op een zodanige wijze

dh

Deelproje

zo veel

mogk

overeenkomstig die oorspronkelijke uitgangspunn kan

wonen gerealiseerd.
GEM Beheer en GEM

.Ikel 4
4.1,

Paten

sub

1

tot en

m 4 verenden zich jegens elkaar en jegens ieder van de orerige

Partjen om zo spoedig mogelijk over

gaan tot de oprichting van de besioten

m bepe aansprakelhed Grondexploitatiemaatschappij Perkpolder

vennootschap
Beheer B.V., hierna

an d s

noemen: "GEM Beheer",

ovemenkomg

BULAGE 5 aan deze overeenkom is gehechL

h

model voor de
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4.2

Ieder van de Aandeelhouders verbindt zich jegens ieder van de ovedge PartJjen, en jegens
GEM en GEM Beheb, om:

d

iend

a.

voor zorg
de statuten van GEM Beheer niet strijdig zijn met
dragen
de inhoud van deze overeenkom of met de opdchtingsakte van GEM;

b.

geen aandeel in GEM

/

genorechten

¢

geen aandeel

=n

overeenmst
d.

Behr te zullen basn m persoonlijke of zakelijke

of kerheidsrecht;

GEM

Behe

uin

n

over dgen en geen
meer aandelen kan leiden:

aanbieden of

die tot een overdracht van een of

gen ovemenkom te uiten, waarbij

stemmcht of zeggenschap

wort verleend

aan

een deze, niet nde een Partij bij deze overeenkomst, dan wel de medewng van
de betr effende Aandeelhouder aan #e besluitvorming in de vergadering van

aandeeouders van GEM Beheer afhankelijk wort gehad van medewerking van of
een derde
overleg
geen Partij bij deze overeenkom.

d

m

3

van EUR 100,Bij de opdchOng van GEM Beheer zuln 200 aanden wonen
eenhonde
nominaal
zod
het
per aandeel,
(zegg
euro)
geplaatste kapitaal geliik
aan EUR 2000,— egge: twingduizend
De Provincie, de Gemeente, AM en

geaat

e,

vn
h
de Aandeelhouders deeemen h aanddenka van

Rabo Vastgoed zullen ieder 25% van het in de eers
bedoee bedrag stoeen op
moment van opdchng
name van GEM Beheer B.V. im. Vanaf
een bankrekeng

n

van GEM Beheer zugeh

Beheer in de

veouding

GEM

de Provinde, de Gemeente, AM en Rabo Vastgoed ieder voor

25%.

4.4.

GEM Beheer in

hoedanhed van beherend vennoot, Commandiet Gemeente,

s

Comman Prond Comman AM en Comman Rabo Commanditaire
en gens der van de overige Partijen om zo
Vennen verenden zich jegens

ka

spoedig mogelijk, doch u terlijk een week na de oprichting van GEM Beheer over te gaan
tot de oprichting van de commanditaire vennooschap Grondexpltatiemaatschappij
model voor een
hierna
noemen. "GEM", overeenkomg
Pepotd

h

C.,

oprichngsak, wke als BULAGE 6 aan deze overeenkom is gehecht
4.5

der van de Commanditai Vennoten verbindt ch gens der van de overige Partijen,
en jegens GEM en GEM Beheer, om:
a.

b.

zg

aandeel in GEM niet
en /

c.

d

de akte van oprichting van GEM niet strijdig
te dragen
blijvend voor
de
inhoud
van
deze
overeenkomst;
zijn

z m
h commanditair
zakke genechten
h commandeur aandeel

zuen belasten

m persoonlijke of

zekerheidschn;

in GEM of een

gede daaan niet te zullen
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Hu

owdragen of overeenm
commanditair

aande

in GEM

gede daaan kan leiden;

ten, waarbij smt of zeggenschap wordt verleend

geen overeenkom te

d.

sluin dm tot een overdracht van het
of een

n

de betreffende Commanditaim
aan een derde, dan wel de medewerking
vennon van GEM
Veroot aan de beslorming in de vergadedng

afhank
4.6

n

wordt gesteld van medewerking van of overleg met een

g

do alle rennten tezarnen in te• breneen kaptaat ,n GEM hedmAnr
duizend euro1. De rennten van GEM kunnen ech
EUR 80.000,- (zegg

Hpt

oprichting

unaniem, bij aanwezigheid c.q. vertegenwoordiging van
maxim ale totaal
brengen kapitaal
wijzigmg van

h

4.7

dd

GEM

Behe neemt voor 4 % deel

nemen deel in het kapitaal

n

h

kapitaal

n

le vennoten, besluiten tot
GEM.

GEM. De

mmm nnoten

GEM in de verhouding: Commandiet

Pmne voor 24%,

Comman Gemeen voor % Commd AM voor 24 % en Commandi Ra
Vastgo voor 24 %.
4,8

Iedere

k

venno in GEM zal op eers schdftelijk verzoek van GEM

connten m

GEM

belag

m

inbraken tot mamaal de kapitaaideelname in GEM van de
aan die vennoten wdt gedaan nax

de m mheming

betreffende vennoot, mits een
rato van de de,name in
maximum

Beheer een

s vmd

in

h kapitaal
ak

en

van

h (gezamenl

4.6.

4.9

Over het mgebrachte kapitaal wordt aan de vennoten van GEM geen rente vergoed,
tenzij de vergadering van vennoten van GEM anders mocht besluiten.

4.10

het bepaalde
GEM
De vennoten van GEM zijn gerechtigd tot de resultaten
GEM
m het kapitaal
n de opdchtingsakte van GEM in de verhouding van deelname in

i

als weergegev in
4.11

ee

GEM, res

z zove mok

v.

oveenkom

n

bevorderen dat GEM en GEM Beheer

oprichting zullen toeeden tot deze
GEM Beheer, uit deze overeenmst

o

verplichtingen onverko en
dan
activiteiten zullen
overeenkomstig

con

artik 4.7.

der van de Aandehoude
dadelijk na de

v

achteten

zn aanvaarden,

ter uitvoedng

h m vr de ae n etredg,
gehechl

ereeom

vloei

n

de voor

rechten en

en geen andere

deze

eremst,

welke als BIJLAGE 7

n

deze

der van de overige Paten z hieraan ha medewerking

Bestuur, besluitvormg en veegenwooing
Artikel 5
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5.1.

De directie van GEM Beheer is belast

m het bestuur van GEM Beheer en ma de

vertegenwoordiging van GEM Beheb. De Aandeelhouders zijn in hoedanigheid van
aandeelhouder van GEM Beheer de verhouding tot GEM Beheer uitsluitend actief in de
interne verhouding van GEM Behe op grond van
Beheer en het bepaalde deze oveenkomst.
5.2.

GEM Beheer is

h beu van GEM

bast m

h

en

bepaalde in de

sn

ma de veegenwoordiging

van GEM

van GEM.

!n n hoedanhd van commandiire vennoot uitsluitend
de inteme veoung van GEM op grond van h bepaalde • de ae van

De Commanditaire Vennoten

actief

opdchng van GEM en
5.3.

h bepade

in

deze overeenkomst

De besluiNorming
de vergadedng van aandeelhouders van GEM Beheer vindt plaats
met gemene stemmen b een vergadering waann alle Aandeelhouders aanweg c.q.

h na

b dit artik 5 bepaald& Het zal
veegenwooigd zijn nanimiteit), behoudens
niet mogelijk zijn een tweede Algemene veadering van Aandeelhoude bijeen reepen
komen met gemene smmen,
waann ha toegesan zal zijn tot besluiNorming

zond
5.4.

d alle Aandeelhoude aanwezig dan w vertegenwoordigd

De besluitvorming in de rergadoring van vennoten van GEM

zijn.

ne Comm m
eveneens

algemene stemmen in een vergadenng waarin GEM Beheer en
Vennoten aanwezig c.q. vedegenwoordigd ijn (unanimiteit), behoudens
5 bepad Ha za niet mogelijk
een tweede vergadering van

ak

zn

jn

plaa

h hiema

in dit

vennon

ben

m gemene
n.

tot besluitvorming komen
roepen waann het toegesan
stemmen, zond da alle rennten aanweg dan wel vertegonwoordigd
5,5.

In geval geen unanimiteit kan

wden bereikt nouding

van

smmen

daond

begrepen) nnen

de vergadering van aandeelhoude van GEM Beheer dan wel de
vergadering van vennon van GEM, komt geen besluit tot stand, onverminderd hetgeen
verd in dit artikel 5 is bepaald. Onoung van smmen, ongeldige smmen,

afwezigheid of blanco stemmen worden aangemerkt
5.6.

Iedere Aandeelhoud dan

s

tegenstemmen

w ieder Commanditaire Vennoot kan een onderwe

waamv geen besluit tot stand heeft kunnen kome nnen een periode van

twee

kalenderweken na de eerste vergadering binnen hetzelfde oaan opnieuw ter stemming
bngen. In geval wederom geen unanimiteit wordt bereíkt, is dem Aandehoud dan
wel ieder

ak

de

Commani Venno gerechtigd de onafhankelijke deskundige s bedoeld in

aa

Beheer

verzoeken een

q.

nzij alle aandeeoude

h

ndend adres

geven. Zulk bindend advies treedt alsdan in
van een besluit van de algemene veadering van aandeelhouders van GEM
van de vgadering van rennoten van GEM over het betreffande voorstel,

5.7

adres.

q

alle

vennon

velen ch niet

kunnen

reuigen

m
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5.7.

De in
=n

akel 5.6 bedoelde onaankelijke deskundige dient een natuurlijk persoon te zijn,

voldoende mate onaankelijk
beekking tot

bdsniveau
5.8.

m

e

jegens alle PartJjen en die beschikt over ear=ng op

roochalige) gebiedsontwikkelingen.

v al

Indien de Aandeelhoudem van GEM Beheer c.q. de

vennen van GEM nnen

14 dagen

5.6 bedoelde tweede vergadering van aandeelhouders c.q.
de in
na de dag
over de peoon van de
vennoten geen onderlinge overeensmming hebben

bei

benoemen

ndend adseur,

noeming

doen geschieden

de aandehoud

c.q.

dem veoot beoogd

d be-

do de Voorzieningenrechter van de Rechtbank

Mdelbu.
5.9.

H bepaalde in artikel 5.6 omtrent de mogelijkheid van een bindend adres
toepassing op besluiten van de

wi}ng van h

ka

vennon

niet van

van GEM beeffende de:

van GEM;

gbetaling van commanditair kapitaal aan de vennoten van GEM;

b.

winstuitkeringen door GEM aan de

vennon van

GEM en

h

treffen van

nade

nstvegen;
etreding van een nieuwe vennoot tot GEM, waaronder begpen de veanging

d.

een

van

venno van GEM;

wijziging van de oveenkomst van opdchting van GEM, voeding van een deel van
vwmogen van GEM, ontbinng van GEM en vood:zeng van GEM een andere

e.

h

mchtsvorm.

B gebreke

t

n animiteit n aan n

onder sub a tot en

m e van dff artike1 nmde

besluiten komt geen besluit tot stand.

Directievoering en

Artikel

6.l.

6

dn.

aanvulling op de oprichtingsakte van GEM Beheer komen de Aandeelhouders overeen
twee
de mctie van GEM Beheer zal worden gevoerd deor
twee directeuren wordt
indien tot een directie
Publieke Païen en Pnvate Paten

d

mm

n

n

besloten gerechtigd om ieder étn direoteur aan te wijzen. Publieke Partijen en Private
Païen verplichten zich over en weer om hun stem in de vergadering van aandeelhouders

hg on
van GEM Beheer

en/of

6.2.

De

bezolng

n gunste

u.n

van een voorstel

van de

cur

de betreffende Partijen tot

neeming,

zullen

van de directe van GEM Beheer wordt vastgesteld door de rergadoring

van aandehouders van GEM Beheer.
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6.3.

do ha

GEM Beheer wordt vertegenwoordigd
directie, waarbij echter - mits
van aanhoudem van GEM Beheer- harlem
gekeu door de

aded

procumeregingen mogelijk zn. Het vedenen van procuratie

nt

Venno

v
ade n

st

een voorstel voor een

De

tt

directies

op en legt
aandeelhoudem van GEM Beheer.

diree van GEM Beheer

bepen

een Cornmanditaire

toegestaan. De directie
gebonden aan een rectiestatuuL De
GEM Beheer
nnen twee maanden na indiensttre bij GEM Beheer

directie

64.

1n

a

goe

belast

voor aan de

m het besur van GEM Beheer en m h

van het beieid van GEM Beheer, doch

aandehoude v

geedudng

behoe vooraaande goedkeudng van

de

GEM Beheer voor de handelingen c q
vermd in de
van GEM Beheer. Deze
rechtshandelingen, welke als zodanig
notulen van de
Aandeelhoude
ondertekende
de
goedkeudng
docume dat buiten vergadering door
beeffende vergadedng, dan wel een

vergadedng van

ent

un

n

en u do

schriel

die Aandeelhouds
6.5.

is ondertekend.

GEM Beheer is belast met het besturen van GEM en het

bepen van het

bd van GEM

overeenkomstij het bepaalde in de opdchngsakte van GEM.
6.6.

De goedkeuring zoals bedoeld akel 6.4 kan door de vergadering van aandeelhoude
van GEM Beheer ook verleend worden in meer generieke vorm, bijvoorbeeld door

q.

kwanaalplannen c.q.
goedkeuring van schriffelijke jaarplannen cq. jaarbudgeen
keuren
budgetten, mits de goed
kwartaalbudgeen en / of overige plannen
m de bekeffende documenten zijn
handengen c.q rechhandelingen

kk
c.

aangedd.

Oan=ie en finaneel beheer
Artikel 7
7.1.

De

dime van GEM Beheer zal op eerste verzoek van een Aandeelhoud een

ondememingsan van GEM Beheer en GEM opsteln.

In dit

Ondememingsan

z de

orgase van de samenwerking, amede de personele invulling van de diverse
onderdelen van de samenwerking, het flnancie beheer en de wijze van pportemn van
de personen
bij de tvoedng van de samenwerking betrokken worden, nad worden

e

e

van krac na goedkeudng van het
vastgegd. Het ondememingsplan wordt
ondememingsplan door de veadefing van aandeeoude van GEM Beheb.
7.2,

Behe zullen ieder een zelfstandige adminisae voen, omvaende de
door
De adminae van GEM en GEM Behe
vennoschapsadmma
gehte
een
GEM worden opgedgen aan en worden uitgevoerd door eén van Pdva Partijen
door Priva Paijen gezamenlijk opgedch end,it gen een nader oreren komen
veoeng exdu accouaskosn, kosten van een fisci en ande externe
de admisatie en aneconomie
kosten. De Provincie zal een controller aanwijzen
GEM en GEM

z

d

controlee
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7.3.

GEM en GEM Beheer zullen hun vorenbedoelde

admstrates voeren en

hun financitle

rapportages aan de Commanditaire Vennoten respeevelk Aandeelhouders verschaffen,
metinachtneming van de schriffelijke dch tlijnen zoats opgenomen in
ondernemingsplan. leder van de CommandRaire Vennen en ieder van de

h

Aandeelhouds heeft tijdens kantooruren recht op nzage van alle administratieve
bescheiden van GEM respectevelijk GEM Beheer.
7,4,

De

contro vart ae adminisae

en de jaaekeningen van GEM en GEM Deheer zal

e

door de directie van
worden opgedragen aan een en dezelfde regieraccountant,
van GEM
van
aandeelhouders
de
Beheer
var
onder
GEM
veadedng
goedkeuring
Beheer

z wordeh benoemd.

ev

Ieder van de ¢ommandtaim Vennoten en ieder van de

mew, zulks voor gen mkening.

Aandeelhouders heehetrecht van
7.5.

ow
oleL
n

GEM Beheer zal op

voorgenom activiteiten,

n grog n
n

vg

en

H jaarpran behoeft de goedkeuring

de

Beheer.
7.6.

h

bis n de Grondexploitatre elk jaar n jaarplan
een werzicht n de
n
onder
meer
vat
opstellen. Hjaarplan
De

De directie

v

de

insulten.

aandeelhouders van GEM

an GEM Beheer zal elk kwarta voortgang en financiée mppoages m

ichting uirengen aan ied van de Aandeelhouders, Deze mpportages zullen tevens
hoevee de financiéle

verrneen
jaarplan zjn
7,7,

GEM

n

nties

het budget dat voor de
de

de n

GEM

dosllingen in

h

betreffende

o
d o
gd rd

n
d
uit final

vndt ch jens

betreffende

an

gealisee.

en programmatische

nemen waarbij het
voor GEM

de Partijen geen besluit
zal

ffen

activiteit

Be lijkertljd

mnsatie, welk orstel de

n
bn
opgenom
n wge n finance
n
wn
in de

Grondexploitatie,

in

de

behoeft

aandeelhoude van GEM Behee
7,8.

GEM

verbin ch gens der van Partijen om liquide middelen

aan

wenden voor de

m

macheming van de door
aflossIng van de door GEM aangeokken finanoering zulks
van elke vorm van bancwm
finand gestelde voorwaarden. GEM

onou ch

de

activiteit in de meest ruime zin, zoals hel versVekken van leningen en
stellen van bgstellingen of
dganties.
beleggen dan wel

h

7.9.

GEM gaat geen financiéle

hgen

aan welke

nanciering van

GEM

dsicodragend

nt n voorzten in h goedgekeurde

jaarplan en de goedgekeurde budgeen dan na voorafgaande
GEM Behee
van de vergadedng van aandeelhouders

n

h

sriftelijke goedkeuring
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auguus
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Artikel 8

81

Parhjen beogen dat in de vermogensbehoefte
van externe finanderin$ Uiangspu

mdel

un

GEM uitsluitend wordt voor7ien door

b de nandedng

m

GEM van de benodigde finandedngsmdden gen de
voorwaarden, welke op de markt reuigen kunnen worden.

&2

Tot meerdere

bane

de verkrijgmg door

gunstige

deven en

zheid voor de nakomi door GEM van de verplichngen jegens de
ak 8.l u hooe de betreffende

als bedoeld in

v

1

een
de Pmnde aan de bank(en) een garantie
totaal
borgtocht verstrekken tot een maximum bedg dat gelijk aan 80% van
hoofde
de betreffende
vordering(en) van de

financieringsoveenkomst(e,

bane t

voor deze borgstelling

oeringsovereenkomst(en). GEM

n

h

n

marktcone vergoedi verschuldigd aan de Pmnde.
de
ovenge 20% van het tota van de vdering(en)

n

de

onde een

ilen
bk
mum

n

de

Voor de zekerstelling van de
AM en

d

Ra

bedrag
gelijk aan
Vastgoed ieder een concemgarantie verstrekken tot een
tota van de vordering(en) van de bank(en) uit hoote van de betreffende
10 % van

h

nt

akel verstrekken
deringsovereenmst(e. De door partijen uit hoofde
garanties wden door iedere partij gelijkelijk, m een zehe Iooptijd en ovlge voor
iedere partij gelijke voonNaarden verstrekt. De ncerngantie ten behoeve wn AM
wordt
door AM N. De concemgaran ten hoeve van Rabo Vastgoed

kt

w

verstrekt door *"**.

E3

• en en voor zover de Proncie, AM N., respectievelijk "***** enig bedrag heeft
voldaan aan de bank(en) uft hoofde van de garanties of de borgstellingen als bedoeld in
"******
om op
8 2, verbin GEM zich jegens de Proncie, AM N.V. en
en/of
het door de Pronci respectevelijk AM
verzoek van de Provncie, AM

ak

N.

N.V., respectievel@

respecgev
8.4.

***"

ee

"'"'""

......... bel,de

bedrag aan de Proncie, mspectievelijk AM N.V.,

vergoeden.

Tot meerdere zekerheid voor de nakoming door GEM van de verpiichgen jegens de
Provinde als bedoeld in
zullen de Gemeente, respectievelk AM, respectievelijk

ak &

zo

Rabo Vastgoed uitedijk bij de ondeekeng van de Overeenkomst
dragen voor de
aan
de
Pmnde
van
een
van
de
Gemeente,
respectievelijk een
afgifte
garantie

concemgane van AM
overeenkomstig
8.5

",

N., mspectievek een concemgarane van "*"

h bepaalde

in artike1

83 en artikel 8.6.

De (concernarantie(s) kan worden ingeroepen door de Provincie indien GEM in gebreke
is in de nakoming van de verplichtingen jegens de Provincie op grond van akel 8.3 en

voor zover de vordering van de Provincie jegens GEM als bedoeld in akel &3 hoger is
dan de kostprijs voor GEM (conform de administratie van GEM) van de mgistergoedemn
m

h Exoitegeed, welke

kostprijs voor GEM

in

juridise gendom

e

behomn aan de

Prond De

bes ult de kosn, d GEM heeft gemaa in vband m de
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rwerving an de ploitatie mn de

nss

20

registeoederen. Ter vermijding an mn

eveue misverstand wordt bepaald d de

voor GEM mede staat uit de

n

u

de
kosten wn eventueel uitgevoerde werkzaamhedan ten aann e
en Woonp maken.
regoederen, zoals werkzaamheden tot het

&6

De gamntie van de Gemeente, de concerngarane van AM N.V. en de concemgarane
"****
bevaen een bepalir g dat de beeffende (concern)garane alleen kan worden

van

"'"

"

gkg

worden ingemepen. De
***"
garane van Gemeen, de concerngarane van AM N.V. en de concemgarane van
een bedrag dat mama gelijk aan 25 % van het
aan de Provinde worden gesteld
ingeroepen, indien de andcre (concern)garanes

t

vorderen bedrag op grond van het bepaalde in artJker 8.5.

door de Pmvinde
8.7

lndn GEM ha (betalings)verplichngen uit heede van aikel 8.3 jegans AM N.V. en/of

*****

"*

niet nakomL verenden de Gemeen en Provincie

m op

bedrag

d

ee veoek*****

van AM N,V.

AM N.V. eNof

ch ten opch van AM N. en

of *****) tot vergoeding van ieder 25% van het

uit hoofde van artikel 8 3 aan de bank

vdaan aan AM N. respectievelijk °"*. AM

N.V en

"**'- verbinden

hee (c.q

hebben)

ch - voor zover de

n opch

van
door hen verskekte garantes niet gelijktijdig worden =ngeroepen eveneens tot vergoeding van 25% van het doer de andere paj uR heede van

kaar

ak 83

aan de bank betaalde bedra$

8

md

"

n

w

deze overeenkom
met het in dit artikel bepaalde
door AM N.M. en
tot aanraking door ieder van hen van de
*****
artikeI voertvloeien.
di e voor AM
respectrevelijk
In

N.

u

t

dee

me

en verplichtingen

Tmmgg
Artikel 9
9,1,

n wplingen

In het geval GEM
zekerheid, zoals de

ncemgarantie s

bg&
n
badoeld

jegens de bank(en)

s

van handelen of nalaten van een Publieke

k,ak

Private

9.2

Pa om terug te

- de
Pamd

n

s

9.3.

Voorwaae voor een
AM N.V.,

a de

da
geboden

bij de misatie van de Gebiedsontwikkeling en
de orwaarden
mits voldaan wordt

gkomgeng vo AM en Rabo Vasoed

specevelijk "****,

heeft

2

en

d

voaan aan zijn velichtingen jegens de bane
bedod in akel 8.

en de Pmncie op grond van de concemgaranties
9.3.

1

ni is nagekomen en een

8.2
een
bedoeld
mn de Pmnde
zulks
ean
wordtin
het
gevolg is
ingeroepen,
geva1

s

respecevel de Gemeente, het voomemen heeft om alanog ever
aanzien van de
Project of een gedeelte daaan en
gaan tot mering van
verme akel 9.
bmffende Private Paij(en) is voldaan aan de voorwade
Innen de Provincie,

h

s

n
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ireden Publieke Pijen in overleg met AM, respectievelijk Rabo Vasoed, om e
worden bereikt
onderzoeken of overeenstemm=ng
overeenkomst
gericht op de realisedng van de Gebiedsontwikkeling en stalontikkeling c.q,

k

om n

w

h

betreffende gedeelte daarvan

Taken van GEM

Artikel 10

mh

uitvoeren van de Gebiedsontwikketing
belast
m het bijzonder GEM Beheer,
GEM en in
overeenkomslig het bepaalde in deze overeenkomst, waaronder in hoofdlijnen:
a,

h

h

bewaken van de kwaliteit en de integraliteit van
Proje zoals vastgelegd in het
kader van deze
Stedenbouwkundig Schetsontwe en de overige documenten die in

h

overeenkomst wonen opgesteld;
b.

h maken

van een

ondememgsan waarin onder me de verdere projectorganisatie

wordt uitgewerkt;
c.

het opstellen van het directiestatuuL

d.

het bewaken en

aceren van de Gmndexpbffatie op onder me anng, ntevoet,

kojen, opbrengsn, progmm dsico-analyses
e.

onderzoek naar eventuele mogelijkheden tot

t

h uitvoeren

h

en marktomstandigheden;

verkrijgen van subsidies;

van de Gebiedsontwikkeling voor haar rekening en

fico, heeen mede

omvat:

I.

h

Bouwrijp maken en

hetWoonp

maken;

n

2.

behoeve van
de verkoop van Bouwkavs in het Exploitatiegebied
m
het Exploitatiegebied;
de
en
van
alisering
beoogde woningen
ontwikkeling

3.

de

veoop van een

Deelgebied

n behoeve van

de

isering van abn of meer

Deelprojecten.
g.

m

de planvorming en kwaliteitsbewaking
betrekking bt de toekomstige bebouwing en
mede wordt verstaan:
van
waaronder
dchting
Exploitatjegebied,

h

uwken van

h Defi Ontwe

in Deelplannen;

1,

het

2.

het uitwerken van de fasering van de ontwikkeling en realisering van

h

Openbaar Gered;
3.

h

uitwerken van de

sering

van de ontwikkeling en

alering van het

is
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wongbouwprogramma;
4.

twerken van het programma van sen inzake het Bouwmaken
met
daarin opgenomen de kwantitatieve en kwalitatieve een
Woonp
ter zake van de ontwikkeling en realisat=e van het Openbaar Gered en de
het opsteln en nader

en

Bouwkavels;
5.

een van de

ontwikkelen plannen en de Woedng
vorenbedoelde kwantatieve en kwalitatieve eisen;

het

het opstellen van een communicaieplan

I.

het opstellen van algemene verkoopvoorwaarden;

h

het bewaken van de graliteit van
Project en de werkzaamheden aN omschreven in
artikelen 20 en 21 van deze overeenkomsL

Verwerving van glstergoederen
Artikel 1 1
11.1.

aan

het kader van de gebiedspromotie;

h.

1.

daaan

nnen het Exploitatiegebied

gede

in
De registergoederen in het Exploitatiegebied behoren voor het grootste
aan Domeinen en voor
overige aan een aantal particulieren en Bureau
gendom

h

e

j

deze overeenkomst hee nog geen rechten
Beheer Landbouwgronden. Een Partij
de
tot
van
gendom van de betreffende registergoederen.
verkrogen
verwerng

m

11.Z De Proncie zal ich in het bijzonder inspannen om overeenstemming bereiken
Domnen over de aankoop van de betreffende regergoederen conform het daaromtrent

h

in de Gmndexploitatie en
akel 11.3 van deze overeenkom bepaalde. Voor
ovenge zal GEM zich inspannen om rechn verkren tot verwerving van de
msoedemn bedoeld akel 11.1 conform het daaromkent inm de

•

a

ak
en
de msoederen.
verweng
verwerving
do
registergoederen ndt
aa
mogek
q.

Gmndexploitatie
verwervingsplannen en
bepaa De Provinde gerechtigd de
van

De

11.3 van deze overeenkom

schakelen bij de
Landelijk Gered
van de eigendom van de
een Publieke Partij.

zoveel

11.3.

h

Daadwkelijke verdere verwe=ng van registergoederen

in het Exploitatiegebied en

h

maken van de daarmee sarnenhangende kosten van verwerving zuln aatsvinden
de
van budgeen en voorwaarden, welke
respecevelijk worden gemaakt op

do

bis

directe van GEM Beheer

vooaand

aan de verwerving worden vastgesteld en volgens

een planning van GEM voor de (verdere) verwerving. De directie van GEM Beheer zal per
bereffende jaar te
een overzicht van de in
jaar een verwervingsplan opmaken

h

m

verwerven onroerende zaken en de bijbehomnde budgeen en voorwaarden. dor van
gens GEM en elka tot
gehmhoudng van een
Patijen verbin

ch

verweingsplan
omschmven

en zal

sk

ha werknemers c.q. amenaren verplchen de in deze bepg

gehmhoung

betrachten. Een verwerv,ngsplan behoeft de goedkeufing

Pe 28
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van de vergadering van aandeelhouders van GEM Beheer

11A.

dn de GemnM n daartoe

g epassi
rMoer or
het

sd
veursrht

van de Wet
op
om tot spoedige
de
Gemeen
zich
spant

m

publiekrechtelUk besluit heeft genomen
de Onteigeniswet,
gemeenn

q.

verweng

van de betreffende

ond tpsing
staande publiehtelijk insmentum.
geva1
gaan zo nodig

h

v

kn
het

ha n ste

een ocedure op
grond van de Wet voorkeursrecht gemeentel c.q.
onteigeningsocedure
hoger
wordt
dan
komen
de
meldete
sten
eveneens
vergoeding
vastgesteld
gebudgetteerd

n

Mn

IM n GEM.

Verkoop van Bouwkavels
Artike1 12
12,1.

n

Indn

zodra

e

ovenge regJstergoederen aan GEM

n
Pu Pa
km

verplichten de betreffende
verzoek onverwijld een

orven,

eigendom heeft
ch gens elkaar om op eerste
M sluiten, waarbij de betreffende

Partij registergoederen
en GEM

n

ve

registergoederen voor zover deze zijn gelegen in het belreffende Deepened en
de betreffende Publieke Partij worden
aan GEM
stemd Bouwkavel

dr

s

onr de in akel 12.2 vermeide ontbindende orwaarde(n)

de in

artik

122

vermeide opschortende voorwaarde(n).
12.2.

In

n

koopovereenkomst

za1

veraer een bepaling worden opgenomen edat de

Pue Partij gerechtigd k de koopovereenkomst m onmiddellijke gang zonder

n,

rechterlijke ssenkomst bij

agetekende brief te beéindigen door gging,

invert zich ten aanzien
buitengemchtelijke
een vdgende omstandigheid voordoet:
a.

n

b.

een onherroepelijk

n

n

dan

w

GEM Beheer, dan wel GEM,

onherroepelijk rechterlijK besluit tot faillissement;

of

c.

ongoing;

d.

GEM verkeert

ak

rechted besluit tot

van betaling;

verzuim op grond van een finanderingsovereenkomst als bedoeld in
bank(e heeft (hebben)
beroep
op de

n

8.1 en de betreffende

garantie of borgtocht evan de

dn

Publieke Partij als

doeld

artikel

EZ

Indien
e
de
registergoecleren voorafgaand aan de ontbinding Mr beschikking zijn
onder voorrnelde ontbindende voorwaarde in economise
gesteld aan GEM
GEM de betreffende registergoederan mtond
eigendom zijn overgedr aan GEM,
ter teschikking stellen aan de bell efrende
c.q. voor zover
in
aan de betreffende Publieke Partij. GEM
eigendom
door GEM baalde
voomoemd geval aanspraak maken op vergoeding van de
d
of
koopsom. GEM zal geen aanspraak maken op vergoeng van de eventueel
namens GEM uitgevoerde werkzaamh ten aanzien van de
en Woonrijp
........
mgergoeden, zoals werkzaamheden tot het

q.

enomi

Bij de juridsche

P

z

dragen

vedng van

u
B

n uwkavel wort

bepalingen in de koopovereenkom en

ae

Pa

-

n1

n

betree
en[..

dr

afstand gedaan van de
van economische eigendomsovdracht voor

.0pmerkleg [Sl]: Toevoeging

IC

conform veoMfel maq KS 28
augustios 14.09 ' uùi'.• Nog geeri
akkeoid oiiee.,, - ...''.•'.,",..-',•;:... :- '''...'I
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zover deze betrekking hebben op de
GEM.
betreffende Puree Partij

a

12.3.

Een koopovereenkomst eis bedoeld

vooade d tedijk

vop n de betreffende Bouwkavel door de
artikel 1Z1

w

ond de opschortende

geWoOn

januah 2025:
voor de uitvoedng
de vgunningen, goedkeunngen en oneffingen, wke nog
van handelingen waardoor de desbetreffende registergoeden kwiificemn

a.T

1

n
n

s

n n de ometasting, onherroepelijk verleend;
desbetreffende
,e
registergoederen alie m kwfin n ais bouwterrein in de zn
bouwteein

van de

Op

h

de

omtbelasb

moment dat de opschonende vootwaarde wort vervuld, wordt de desbeeffende
beschikken
hebben overgedragen de mac om

Puree Partij geacht aan de GEM

s wa

me

inhoudende
over de desbetreffende registgoedemn
zij eigenaar, onder
de
moment
volledige economische bang de GEM aangaat en
van de juddische
desbetreffende Publieke
verplicht is mee ween aan de

d nd=

h

vi

Pa

van de desbetreffende registergoederen aan door de GEM aan

gendom

d

wijzen

derden.

H sta partijen vrij om voor de vervulting van de ophortende vooaarde de
koopovereenkomst
12.4.

In een

beperken tot bepaalde registergoederen.

koovereenkom als bedoeld in artikel 11

Pa

wordt vode betreffende Publieke

een verplichting opgenomen om per Deelgebied ontvankelijke aanvragen m te
dienen
benodd voor de
vergunningen, goedkeuringen en ontheffingen, die

n

vo

n

werkzaamheden waardoor de betreffende registergoederen wordeh
van de omtbelasting Voorts wordt in de
aangernerkt als bouwterrein in de
een
betreffende kooporeenkom voor de betreffende Pureke
uitvoenng

n

Pa

d

deze
inspanningsverpfig opgenomen om zoveel mogelijk te bevorderen
en
wonen
verleend
een
en
onheoepethke
vnmngen, goedkeuringen oneffingen
status vkgen.
12.5.

De in ake112.1 bedoeide

veoop door de betreffende

Publieke

geschiedt kosn koper en gen koopprijzen, welke worden
van
bepaalde artik 13. In een opoweenkom

Pa a GEM
m heming

stgesteld

1 e bepaling wonen

h

opgenomen d= GEM zich jegens de beeffende Publieke Partij verbindt emoor zorg te

dgen

v

1Z

d

de

koopps van een

de betreffende registergoed aan GEM overeenkomstig het bepaalde

meer 8ouwkavels worden
Een of
koopovereenkom s
m

msoed wordt voldaan bij de economische vering

ddische gendom

ASD

artikel 12.3.

oveenkomsg het bepaalde irt een
bedoeld in artikel 1Z1 op veoek van GEM
de Publieke Parlj
van
GEM, te weten AM, Rabo
geverd aan de betreffende

Vastgoed of een andere

aem

Realisat c.q. een door een

h

do

Realisator aangewezen afnemer.

ak

1Z7. Eventuelo verontreiniging van de bodem eNof
gmndwater de
of
een
vormt voor de
bedode registergoederen, ongeac zulks

be

12.1

maliseri van

menwerkingsovereenkom
Perkpolder
28

25

Hu 1st

augu 28

de beoogde bestemmingen in het Exploitatiegebied, overeenkoms het bepaalde
een koopovereenkom als bedoeld artik 12.1 voor rekening van GEM, onverminderd
de bevoegdhd van GEM om

kosn en schade ake van zke vonnng

verhalen op de vemorzakers,
12.8.

Dedsche 1evering van registergoederen do de betreffende Publieke

Partij aan GEM
een
door
GEM
derde
zal
in
een
c.q.
aangewezen
overeenkomstig
bepaalde
als
bedoe
in
artikel
12.1
van
koopovereenkom
plaatsvinden vrij
hypotheken,
pandmchten, beslagen en inschriingen daarvan, vnj van huur, pacht en andre

h

gebruiksmchten, !eeg en ontruimd, zond ovedge lasten en beperkingen, behoudens
welke
vermeld de bebeffuede koopovereenkomst.

n

12.9

ak

e

n

m

Het bepaalde in artikel 1Z1,
1Z2 en het bepaalde in akel 12.5 tot en
12.8
van overeenkomsge toepassing op de overige stergoederen in het Rangebied voor
zover deze besmd
van een Deelproje maar net tot Bouwkavel.
voor

n

mse

vvn

Vaststelling koopprijzen bij verkoop registergoederen aan GEM

Akd 13
13.1.

vexed metde vaststelling vande koopprijzen voorde

wn registergoederen
Publieke Partij aan GEM als doeld in
12.5
de effende
Publieke Partij zich
GEM om van de ondertekening van deze oreenkomst, een
In

door

n

ak

jens

rza n
Iast bes u de erviskosten, de kosten n hdnn als
bedoeid artik 12. de kosn
behe en de mntelasten.
bestaan uit
eue iomsten, als phtpenningen. De nistra wordt dit artikel
beeffende Publieke Pa vbindt zich jegens
aangeduid met "Projectadminislratie".
GEM alle lasten en alle baan overeenkom h bepaalde dit ak
n lae
n guns n de Projectadministratie engen
sepate projectadministratie openen en in snd houden c.q. voeren
in dit artik 13 doeIde Iasten en baten,
bij de betreffende Publie Partij

hi

d

m.
de

De

van

in

De

n
in

De

13

in

13.Z

De betreffende Publieke

jaar.

Pa

h nd

h
h
heben ingestemd m de inhoud n h bereave

gn opmenn m

gevolg dat GEM geacht wordt
rapport. De betreffende Publieke Partij verstrekt na afloop
aan GEM
accounntsverklaring omtrent de voerde

n

e De
jaar

veekken

l3.3

v

een pedode van een

Pa n
bg sn
van

en

par

admine in het aepen

n

Puree Partij zal op eerste verzoek ven
aan de betreffende
nota's van afrekening,

domenn waaruit de

bit

p

verbindt zich jegens GEM om per
GEM een
jaar
verstrekken over de Projectadministrate en de mutaties in
afgelopen
GEM
heeft
niet tot
bij een dergelijk

In

rapport

c.q.

mnen en de

cn

Partij afschriff
en ande

Nt n

baten

e

De koopprijzen, welke GEM eaan de
Puree Partij dient voldn
van de levedng van Bouwkavels c.q. de ovedge mgistergoedemn in
betreffende
als
voor
zover
deze
stemd
en
wordt
Jachaven
Golfbaan
Deelgebied
uiterlijk
zijn

h

bh
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besluit Ks

dld

d
v
n
1 v n

in artikel 12.1 tot de malisatie van een

Pa

evenwicnt

zn n,

h

dr

v

de boptijd

de

ststelli

tkorn=

sn

w

van de

Gebiedsoniing

de kooppnen
de betreffende Publieke Partij samen

Bij

gehouden met de
de in de
prognose

Deelgebi door de Publieke

niveau, dat de baan en

en GEM vastgesteld op een
einde
Projectadministratie

vens mkeng

an rde m

n

m GEM vast

ffende

Projectadministratie. De
koopprijzen worden
van de
vaststelling van de koopprijzen door GEM behoeft goedkeudngng
aandeenouders van citM Beheer.
13.4.

Inclen

h

ff

h saldo

ETW. De

-

nae eerdard
Puree Pa vollen. en h ende
v
moet n,
h bekffende posiieve sdo, verrne
het saldo

nn

v

van de Projectadministrafie van de hereffende Publieke Partij ondanks
bepaalde- bij het einde van de Gentwikkeling negatief moet
met BTW, eaan de
saldo,

in artikel 13.3

zal GEM het

stellen

baren en lasen van de

positief c.q.

si

van de looptijd van de

bij

de Project dministratie

e

n,

Gebiedsontwi

ezal de

Pa

verre

neg saldo, w aangemerkt a een correcte (achteraO op de
met BTW, aan GEM voldoen. De

effende eke Pa betlde koopprijzen voor
achtens het bepaalde
d
regoedemn, de effende blieke

doer GEM aan de

de

aan GEM c.q. door GEM

geverd.

aw

Partij
Realisatoren of nemers

v

m artikel 12

Realisatomn heeft

Uitgangspuen kwaleit en kwaleitsborging

Ake1
14.1

14

h

GEM neemt de kwahteitsbewang en marktafstemmg van
Project ter hand,
aanbod
en
nauw
elkaar
wden aestemd.
kwiteiL anmng, markeng
op

wa
z

h pu

b

oning

h

van
gegeld ovedeg voeren met de de integrale
Project betrokken
bij de bestuursovereeom d.d. 19
partien, die partii
december 2007, maar geen
bij deze oveenkom

GEM

14.2

pn

n

z

m

de wsndscommissie van de
Voor de kwalite=bewaking
GEM in ovedeg
Gemeen op kode termijn een Bedkwatiteitplan opstellen. Het Beeldkwiteitsplan
wort ook afgestemd op de Grondexploitatie en de marktsitua tie.

H

Beeldkwiteitsplan behoeft goedkeudng van de
aandehoude van GEM Beheer.

Porming

Aik 15
15.1.

GEM

aardigt op

s

v an het

Stedenbouwndig

Grondexploitafie een Definitief Onderp.

de vergadering van

Gemeen en de veadering van

nuds

Sconerp

H Definitief Onerp behoeff

van GEM Beheer.

gd n
de
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Pepo!der

De

Ontwe wadigt GEM op sis van het
Defn Ontwerp, het Stedenuundig Schetsonerp,en de Grondexplmtatie het

Na de goedkeudng van het

15.2.

uh

programma van

esen de
Beheer.

15.&

GEM

een inzake

hff

h

Bouw- en

van de

Wnrijp

veadedng

m, w

programma van
van aandeelhoudem
GEM

ga per Deelgebied over tot het uitwerken van het Definitief Ontwerp in

Deelplannen

we worden uitgew in edenbouwkundige Deelplannen en

Indchfingsplannen, waarbij het

Defin Onder, het Sdenbouwkung

Schetsontwe, de Gmexpltatie en het programma van eisen

Woonp
Het

15.4.

n

maken leidend

inze het Bouw- en

n.

ncept Deelplan wor ter goedkeudng voorgelegd san Ce vergadering van

aandehoude van GEM Beheb.

t

Na goedkeudng is het

Deelan definitiel

GEM is bevoegd
wijziging van een Dee plan. Alsdan wordt de in dit artikel beschreven
procedure gehangerd. De wijzigingen dan wel een nieuw Deelplan behoeven
goedkeuring van de vergadedng van aandeelhouders van GEM Beheer.

15.5.

Publiekrechtelijke medewerking

Ak

- MER rapportage

16

Vo

zover nog milieu effe mpportages moeten opgesteld dienen
wonen, zoals ten aanzien
van de Gotfbaan en de dijkvedegging, dan wel in
kad van milieu effect mpportages
besluiten genomen enen wonen dan wel handelingen enen
wonen verric die
Proncie gevergd kunnen worden in het kader van het
mdelijkerwijs van de Gemeen of
met voortvendheid
doorlopen van de desbeeffende publiekrechtelijke procedures, zuln zij
en voor zov mogel parallel aan kaar uitvoeren.

h

de

e

Puiekrechtelijke medewking - Gebiedsontwikkeling

Ake1 17
17.1.

q.

De Gemeen zal
heeft met achtneming van de Planning Geedsontwikkehng op
basis van het ontwe en de voorontwerpen voor het benodigde Bestemmingsplan en
indn van epassing - uitweingsplannen
opmaken. De Gemeente zal

-

n

dab

gerege overleg voeren mm GEM, waarbij de enswzen kenbaar kunnen wonen
gemaa en wort gestree naar een voorontwerp dat de goedkeudng draa van de
Gemeente en GEM,
17.2.

z

achemg

De Gemeente, respectievehjk de Pmncie,
zoveel mogelijk, doch mm
belasten zgvuldigheid jegens dden, bevolken
van wettelijke procedures en

e

noodzakelijke ocedures

h kad h
van

van

d

krac wonen van een

Besmmingsplan en -indien van toepassing- een uitwerkingsplan nnen de Gemeente
voortvendhe wonen gevoe
behandeld.

m

q.

28

Samenwerkingsovereenkomst
1st
Perkpoider te
28 augustus 2008

Hu

De Gemeente, respectieveljk de

17.3.

Pmnci zal na onangst van ontvanke en

vernbe aanwagen m acheming van wettele ocedures en U betachten

zoghd ge dden, zove mog beredten d alle benodde

vergunninge onengen, wijstellingen en goedkeudngen van ovheidswege Ojdig
worden verleend. GEM zal zoved mogelijk bevolken dat bjdig de benodigde
onkelijke aanvragen voor vergunningen, oneffingen, vrijstellingen en goedkeuringen
de betreffende ovheden wden ingediend.

b

Voor zover de

17A.

(iemeen

respeel de Provincie,

zal de Gemeente, respectievelijk de

voortvarendhd behandle. Voor
dienen

beuiten ent te
U nemen,

Pmnd onWankelijke aanwagen met

zor andere overheden de beVeffende beduin

nemen, zal de Gemeente,

deelijke besluiten zoveel mogelijk
verrichten die redelijkerwijs van

zelf deze

respeevelijk de

bevolken

Prond de

ndng

van

en bespoedigen, en alle handelingen

ha geved nnen worden in het kader van het

doorlopen van de desbeeffende publiekrechtelijke procedur=.

h

Pmn z

17.

GEM op de hoog houden van
De Gemeente. respectievelijk de
verloop van de beeffende pmcedus en de besluitvorrning en rooms GEM rmemn
de kenbaar gemaakte bezwan in de vorm van

or

bezwahriffen,
mspeevelijk

de

oen t schog

oncie,

ensjze bedene

en beroepschriffen. De

en GEM treden

gevoigen en de eventuele gegrondhd van

Gemeen,

deewen n overleg oment de mogelte

deke bezwen.

Puechtelijke medewerng - Wiiging planogch kad

Ak
18,1.

18

eh

engsplan

Indien na de vaststelling van een Bestemmingsplan c.q. een
op grond van
de Wet op de ruimtelijke ordening Un gevge van latere publiekrechtelijke bluiWorming
van de Gemeente respectievelijk de Province he
planologih kader voor

h

Exploitabegebied wijzigt Un opzichte
de daaruit eventueel

uikinplan, n

Gebiedsonikkeling voor mkening en

nh

betreffende Bestemmingsplan c.q.
ortvloeiende nadelige gevolgen voor de

fi

van

GE ten bedoeld der nder

publierechtelijke noodzaak wijzigt.
18.2.

Een publiekrechtelijke noodzaak als bedoeld m
a.

18.3.

aanwezig bij:

onherroepelijke benuiUn of bindende regelgeving van andere overheden dan

Pueke
b.

ake118.1

Partijan;

onherroepelijke uitspraken van (bestuurs)mchter al dan niet in het kader van
bezwaar- of beroepspmcedures.

Indn eventuele

nade gevoen van een in artiker 18.1

bedode wijzigg van het

publieechtelijk planologisch kader voor het Exploiegebd voor rekening en risico van
GEM komen, zullen deze in de Grondexploitatie worden verdisconUerd,
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18A.

Bij

mn

ws

puke pa
GEM. Voo 1

bedod

artikel 18.1

zond pubhekrhtelijke noodzaak zal de

omvang van de

ffen

rhten

t

publieke partij bij

afnarne

nade vergoeden aan

v Bouwnebedrid

die voornoemde wijziging heeft veroorzaakt het

zoals

,h

gevolgen voor de aard en
m artikel

bereffen neel aan de betreffen partij vergoeden c.q. dat hadji op andere wijze
zov
compenseren. Het bepaalde d alikel vindt gn epasng, indien en

binn

h Exploitatiegebi uate oplsingen

vr
worden gevonden vr h betreffende

nadeel waaij de bangen van alle beokken partfjen zoveel mogelijk wonen
voor de publ=eke partij
gerespteerd. GEM zai zich in dit kader inspannen de

vl mk
18.5.

he

beperken.

r

boeld ak 1E1,
de Grondexploitatie
h
(indusief toelichting),
Bwpmgrariù,a
Ranng Geedniing
Planni
nog niet uitgevoe -- aan
gewijzigde siruate
aanpassen,
mpronkelij uiangspunn ewet h
tngev van jgingen,

ge

zoals

voor

waarbij de

zal GEM

in

en de

en

nodig en

de

als

$nuwkundig One de MER en de Grondexplortabe veel mogelijk zullen

worden gehandhaa.

Uitvoering van een Deelplan
Artikel 19

h

H

19,1.

vootel van de directie van GEM Beheer tot daadwkeiijk in uitvoedng brengen
van een Deelplan behoeff de goedkeuring van de vergadering van aandeelhoude van
GEM Beheer.

19.2.

De vergadering van Aandeelhouders van GEM
aan een voorstel als doeld
19.1 indien

Be

DeeIaan
en AM

realiseren Bouwkavels
Rabo Vastgoed

emsn

q derden ter zake

geode Bw.

rr

vedeent slechts haar goedkeudng
zake
de

voor

v

tot snd zijn gekomen

h

ben GEM

van de afname van eenmaal

Aanbesteding van openbare werken
Artikel 20
20.1.

h

GEM zal alle aanbesdgshbge opdrachten in
Exploitatiegebied aanbesteden
in achtneming van de Algemene Richtqn (Richtlijn 2004/18/EG) c.q. de Nederlandse
implementie daarvan, het EG-Verdrag alsmede de algemene beginselen van

m

h

aanbestedingsret, de algemene beginselen van behoorl bestuur, de precontractuele

ouw en de redhd en llijkheid waaraan een publieke partij bij een
aanbesdg overeenkomg de gemene Richtlijn (Rich 200IEG) gebonden.
goede

en de Pmncie op basis

q.

h

H

van mchtspraak van
van Justite van de EG
Europees
oordeel komt dat aanbesteding door de GEM zonder

de Nederlandse mchter tot

h

rnenwerkingsovereenmst

Hu

Ist
PerkpoIder te
auguus 2008
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volm niet tot de mogelijkheden hood,
m 20.2. en
verstrekken als bedoeld in

za1

de Provincie mn GEM

t

on volmacht

z GEM nbesteden m inachtnemg n

deze volmacht bepaalde.
20.2

Pmnde verstrekt

De

hij

voor de duur van het

ak

in

oje een gedausdeee volmacht

om opdrachten, die niet volge
20.1 eerste volzin nnen wonen aanbesteed,
namens de Pmncie aan
besden. GEM zal zich hierbij volled conrmeren aan alle
zake voor de Provinde gdende voorschriffen, waarme naa de gemene
ook meer behoren - het Agreement on Govnment

r

d

(Rich 2004/1EG)
Procuremt (GPA),

chn

gemene benselen van aanbeengsrec,
de algemene beginselen
behoorlijk bestuur, de pmconactue goede ouw en de
en lijkhe waaraan een
bij een nbesteding overeeomg
de gemene Richtlijn (Richtlijn
gebonden.
het EG-Verdrag, de

v

ded

20.3.

2001E

ht gew g

De volmacht als in artikel 20.2 bedoeld omvat de bevoegdheid voor GEM om
GEM
haar belang, bij de uitoefening van de
doen

w

noodzakel

moen
20.4

eke pa

z

achten, en de

Proncie,

lf

datgene

of

tegenwoordig znde, zou kunnen, mogen of

doen.

Overeenkomsten welke voortvloeien

u een gunning m h kader van een ocedure op

artikel 20.2, komen tot stand tussen de
en plichten uit deze
Provincie en de desbeeffende deze. De Provincie zal
basis van de

gemene

Ricfltlijn als bedoeld

ha chn

overeenkomsten onverwijld na gunning ovemgen aan GEM. De Provincie garandee
van de desbeeffende derde
GEM dat zij zorg draagt voor de instemining bij
een

dee conactsovneng

m

vooa

en stelt deze

deze

schriff

van de

contractsovernemg op de hoogte, van welke kennisgeving GEM een afschrift ontvangL
De

uoering van

de

in

dit

akellid bedode overeenkomsten geschiedt voor rekening en

nco van GEM.
20.5

GEM verbindt

geweteh

ch de gedausuleerde vmacht s bedoeld in artikel 20.2 naar eer en

tte oenen, zoos een goed volmachthouder beamL

Hoofdinfrastructuur, NatuurcompensatieproJect, EHS
Artikel 21
De Pmnde za1 zich Jpannen om de werkzaamhed tot aa

.1

(N

v

de

door
Hoofdinfrastrucur
overeenkomstig de nog door GEM op stellen
Aandeelhouders goed keun omschng van deze werkzaamheden en de nog op te
stellen Ranning Rangebied uit
Iaten voeren.
21.2

Pureke Partijen zullen met Rswamtaat ovedeggen over de uiwoedng van
Natuurcompensateproje overeenkomstig de nog

do GEM op te stellen en door
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lder

kren omschrijving van deze werkzaarnh

Aandeelhouders goed
stellen

21.3

PubIieke Partijen

Staatsbosbe

ev

ln

innen zulks

n

op

Publieke

zakel een ereenm sluiten m
q. h beheer n natuurgebieden voor zover

van de afname

deze or derdee1 uitmaken
21.4

de

Planng angeed.

Paten zullen

zich

integrale herontwikkeltng
bevorderen.

Hoofdstructuur.

de E

vens op alle

nh

m
me
clu¢

Rangebied,

wijzen inspannen om de
de loepassing van ComCoast,

Bouwrijp en Woonrijp main
Artikel 22
22.I. GEM zal op basis van het programma van eisen voor het Bouwrijp en Woonrijp maken met
inachtneming van het bepaalde in artikel 20 en dit artikel voor haar rekening en risico de
betreffende werkzaamheden in het betreffende Deelplan (doen) uitvoeren. De betreffende
werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd met inachtnerning van het Deelplan,
aismede overeenkomstig de kwalitatieve en kwantitatieve eisen zoals blijkend uit de te
rervaaChen ontwerpen, bestekken met bijbehorende bestekstekeningen.
22.2.

De in artikel 22.1 bedoelde ontwerpen, bestekken en bestekstekeningen zullen in opdracht
en voor rekening en dsico van GEM worden vervaardigd. De directie en het toezicht over
de uib,oering van de betreffende werkzaamheden

woren door of in opdracht van GEM

uitgevoerd.
22.3.

De in artikel 22.1 bedoelde ontwerpen, besteld(en en bestekstekeningen worden door
GEM

- voor zover deze betrekking hebben op het Openbaar gebied- na gereedkomen ter

goedkeuring aan de betreffende dienst van de Gemühte voorgelegd. De betreffende
dienst toetst deze stukken onverwijld aan de hand van het Deelplan.
22.4.

Onverminderd het bepaalde in artikel 12.7 (slot) zal GEM voor haar rekening en rs=co op
de door haar te verwerven registergoederen de eventueel noodzakelijke sanering van de
bodem uitvoeren overeenkomstig het bepaaide in de Wet bodembescherming zodanig dat
een functiegerichte sanering plaatsvindt, onverminderd de bevoegdheid van GEM om
kosten en schade terzake van zutke verontreiniging te verhaten op de veroorzakers.

22.

H Openba gered c.q, een ondee daaan z teikens b de voltooiing van het
Woondjp maken,

do GEM gesee, doch in onderlg samenhangende peen, were

n ovedeg ssen GEM en derden en/of de Gemeen worden bepa aan een van de
(semi-) oveeden waaronder evenveel een Publie ke Partij, wden opgeverd, na
behoorlijke vooraankondng door GEM aan de beeffende (sem 0 overheidsinstelling.

22.

ke1

w

De vooraankondiging als bedoeld in
22.5 dient schriffelijk geschden, en
tenminste 10 dagen voor de geplande opleveringsdatum. Ten aanen van zulke
zugeh
overige de procedure-bepalingen zoos opgenomen in de

oevering

vo h
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paragn 9 en 10 van de U.A.V.

1989 van toepassing

n. Van elke oplevering wordt een

ondeekenen door GEM en de (semi)
schriftelijk proces-verba opgemaakt,
het Openbaar Gebied is opgeleve
overneidsinstg aan

e

22.7.

Opgelevde delen van het Openbaar gebied komen

van de opleveringsdatum

de

veouding ssen GEM en de desbetreffende em 0 overheidnstelling in behe en onderhoud van emi) overheidsinstg en jn van die datum voor
rekening en dco van die oveeidnstelling, onverminderd de besteksverpl=chtingen van
GEM gens de (semi) ovhdnstelling op grond van de betrekken, zoals bedod in
onderlinge

e

ak 21. Vanaf
(sem

t

m

de datum van oplevering,

de (semi) ovheidsinstelling
in
werken
de
opgeverde
onderl=nge verhouding ssen GEM en de
voor
deze werken b verband met hun
overheidsinstelling verantwoordelijk

betrekking

openbe

de

ss

c.q. in verband

22.& Onverminderd het in bepaalde

m hun toegankelhd voor h openbaar verkeen
akel 22.7, zullen GEM en de betreffende (semi)

vas d

ovhenstelling in onderling overleg maatregelen
bouwverke geen toegang verlenen tot opgeleverde werken.
22.9.

De (semi)overheidsinstellg
geen partij bij de ondhavige overeenkomsL GEM streeft
er
de oplevedng aan een (semi)overheidsinslelling zoveel mogelijk plaandt
met inachtneming van het bepaae akel 22.5 en volgende.

na d

Afwijkingen van planning Bouwrijp maken

enf afname van Bouwkavels

Artike1 23
23.1.

beogen om (zwaar)

h Bouwrijp
Gebiedsontwikkeling, waarin p e
De planning voor

maken van

gehende woningafzet worden afgestemd,

mstergoeden

z door

GEM op de

waa er naar gesee wort de anning

en jaar voor 20 tot 50 woningen gronden Bouwrijp
er in beginsel eeds vdoende Bouwkavs
zodat
handhaven,
voor de eerstkomende woningbouwfase(n) beschikbaar

wonen gemaakt,

23.2.

Ingev GEM
de endteit

n.

niet rolgens

planng

s bedod ak
in

Bouwkavels kan leveren aan AM, Rabo Vastgoed of
schade

27.1 en hierdoor voor de

opsxe
s

bedoeld in artikel 27.1
ontaat, zullen GEM en AM, Rabo Vasoed of de endet
deze schade ten eerste zoveel mogelijk achten te beperken en over de online
schade nader overleg
voeren, waarbij in redelijkheid en billijkheid bekeken wordt hoe
deze schade over de Grondexploitatie en/of opstalexploitaie kan worden verdeeld.
23.3.

Een

evene Iatere dan gehende levedng van Bouwkavels aan AM c.q. Rabo

h ni behen
h
rennadeel
d

van de voorwaaen voor de levedng van de
bereiken van een voorverkooppercenge en de
beschikbaarheid van een onherroepelijke bouwvergunng, kan in de

Vasoed wegens

betreffende Bouwkavs, zoos

tot een

leiden. In

Gndexe

geval komen GEM en AM c.q. Rabo Vastgoed orereen
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dit rentenadeel

n eerste zoveel mogelijk

gelijkelijk (50/50%) ten

i

bepeen

en een

resmnd

rentenadeel

las te brengen van de Grondexploitatie en de opstalexploitatie.

Aanleg Jachthaven en Gotfbaan
Artikel 24

n

GEM streeft ema om zo

Deelgebieden

men en
gen

o

mogelijk na verwerving door de GEM c.q. de
nden
de
de

e Jhan enf

Reson

d

betreffen

Gn 1en
od

de

Deeigebieden c.q. dalen daarvan in eigendorn zulleh aanvaarden
van een marktconforme prijs
door GEM vast stellen

voorwaarden

A

Pmnde van

Planvorming - opstalontwikkeling

25.1.

25.2.

25

d

veaardigt per Deelg
explaitatie wordt genomen
een
goedgekeu Deelplan
Verkavelingpian.
GEM

aan de

H con Verkavelingplan w ter goedkeuring voorgelegd aan de vergaalering n
aandeelhoude van GEM Beheer. Het Verkavelingan wordt vervolgens
goedgekeurd Deplan. Na goedkeuring

25.3.

hd n e

GEM

k het Verkavelingplan

get h
aan

definitief.

h

bevoegd tot wijziing van
Verkavelingplan waarin de beoogde bebouwing is
De wijzigingen m
betreffende plan behoeven de goedkeuring van de

h

gegen.

vergadering van aandeelhouders van GEM Beheer,
25.4.

25.5.

z

bij de ultgifte van Bouwkave aan AM, Rabo Vastgoed en een andere Realisator
het goedgekeurde DeCaan en het goedgekeurde Verkavingplan oeggen ten behoeve
van de verdere utwerking en ontwikkeling van de betreffende bebouwing.

GEM

Voorlopige en definitieve ontwerpen voor de Deelgebieden worden, op

bas van

h

bepade in de algemene veoopvooaarden van GEM en eventue nog nader door
GEM bij de uitgiffe
de Degeeden vast stellen vooaarden, vewaardigd door en

n

voor rekening van de Realisatoren.
25.6. Aan een Realis

ar zal in de algemene verkoopvoorwaaen van GEM de verplichfing

worden opgelegd om

nnen een door GEM

bouwveunng aan
25.7

geac

faseren,

vast te stellen

rrnijn een ontvankelijke

h beeffende bouwplan.

De Realisator is gerechBgd de verkoop en

Deelproject

25.8.

vragen voor

matie van de woningen binnen een

zodan d p se

15 tot 20 woningen in

veoop wonen

c.q. gealiseerd word n.

n

dh

m

In geval
Realisa aantoont
door
antwikkelde uwplan als uitgew
het Definitief
dat is goedgekeuM
GEM niet of onvddoende verkoopba

One

do

menwereeom=
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s

s

binnen zes maanden na
verkoop minder dan 70%
blijkt =geen aangeend
in
het
beeffende
andere
van de wongbouw c.q.
Deelproject S
vastgoedprojecten
vooerkocht), zal deze op grond van de gemene verkoopvoorwaarden van GEM de

t

euw Fan

gelegenhd worden gesteld voor de beVeffende Iocale een

Publiekrechtellj

mewe

m

Ake126

-

ontwikkelen.

opslontwikkeling

m
js ieming
vergun,

van wettelijks
de Pmvincie, zal met
De Gemeen,
bevorderen
derden. zoveel
zorgvuldigheid
procedures en
voor de realisatie van
ontheffingen,
Deelproect benodigde
worden vedeend. GEM zal
vstellingen en goedkeudngen van overheidswege

26.1.

de

zoveel mogelijk

h

vderen dat tijdig de

ng

v aw

ontvankelijke

vergunningen, ontheffingen, vrijstelhngen en goedkeuringen
betreffende Realisator worden ingediend.

voor

overheidswege clou de

Voor zover de Gemeente, respectievelijk de Provincie, zelf deze besluien dient nemen,
zal zij de betreffende onWankelijke aanvragen met voortvarendheid behandelen. Voor
de Gemeente,
zover andere overheden de betreffende besluiten dienen
nemen,

26.2.

z

respectievel de Proncie, de totstandkoming van dgelijke bestien zoveel mogelijk
bevordemn en bespoedigen, en dle handelingen verrichten
derwijs van haar
gevergd kunnen worden in

h kader h doorlopen
van

e

van de desbetreffende

pueechtele ocedums.

A

Verkoop van
27.1.

Bouwkav en

r
Vgd n

overige RegisteRoederen

GEM zorgt voor haar rekening en dsico voor verkoop en levering van Bouwkavels in
en Rabo Vastgoed of
en Rabo Vastgoed o
aan

n dr

Deelge

entiteir en sluit

of

bepaalde
27.4 op

27.2.

mkeng en

Ro

dsico de nedige

oveenkomsn

door AM en
Vastgoed opgerchte
deze overeenkomst, waaronder de door

=n

enbt

M

e

m inachtneming n ha

conform arikel

k gerechgd

nn
et:

3

n

de benodigde

de

n

n;

Res=oren ch

Optneeklitg p,.21: Raba
:Va0vel.he,etkisa.69690en
14§Vel.de;tritiOljjkictid,tO,

af nemen indien;

.■iennOotI'hiP ri4Ø-**4
0110tifolt to, laton pitiOlpirOn:'‘

onvoorwaardelijk

het zou
'welkitioonootschop
'

•enziok eon 00#-4K

oOrdroet eakte,ieeit orri

b)

uwvergunningen onherroepelijk
70% van de woningen
andere stgoedprojecten

c)

alle woningen in de voorafgaande fase binnen een Deel project

c.

artikel

palen dat in

Zand

algemene verkoopvoorwaarden wordt bepaald dat de
behoeve
woningbouw
verplichten om de Bouwkavels
In deze

a)

m AM en Ra

algemene verkoopvoorwaarden.
de
groepsvennootschappen zat participeren
bedoelde
Wonen B.V. ofAM
.......

plaa van AM

eoven

hear

n

voorverkocht; en

jn ocht
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27.3.

27.5.

De directie van GEM Beheer vervaardigt concept algemene verkoopvoorwaarden en legt
deze ter goedkeuring voor aan de vergadering van aandeelhouders van GEM Beheer.
GEM is bevoegd tot wijziging

verkoopvoorwaden,

n

de

h artikel

27.1

doelde algemene

ind en voor zover zulks n GEM diens voorkomt in het kader
De

van de uitvoering van de Gebdsontwikkeling.
bevoegdheid
aanbiedingen van Bouwkels. waarb de aanbieding reeds k

1

niet voor

uracht door GEM.
Wijgg van de gemene verkoopoaden, zal verder, dn en voor zor h
aanedingen aan AM en/of Rabo Vastgoed

q. de entiteit s bedoeld in artikel 27.1

h bepaae

akel 27,2 behoudens wijzigingen, die
tevens de instemming
AM en
Vastgoed c.q de effende entiteit hebben. Een
de aemene oopvoorwaarden behoe goedkeurng
de vergadering
wljnging
van aandeelhouders van GEM Beheer.
betre geen

v

wijziging brengen in

n

27.6,

z de aanbieding
en zolang na h oorde
GEM

Ro

n

van Bouwkavels ten behoeve

wn woningbouw opschorten, indien

van GEM sprake is van bijzondere ingrijpende

waarond wordt verstaan zodanige structure
de
negatieve ontwikkelingen op
woningmarkt dat de verkoop van woningen m de
dan
wel
wanneer
ernstig terug]oopt,
sprake is van onvoorziene omstandigheden
omstandigheden op de woningmarkt,

mg

d

opschorting mchtvaardigen.
27.7.

GEM

bie AM en Rabo Vastgoed q. de enger s bedrid in artik 27.1 s

n

an

e

e

en

wonen
ende de Bouwkavels ten hoeve
woningbouw
koopsommen
nform
BULAGE 8 (nog geen ovemenstemming over overeenmstig het
vastgesteld
overeenkomsL

de

27.8.

de

n

lndien
voor zover een aangeboden Bouwkavel
behoeve van woningbouw niet door
AM en/of Rabo Vastgoed c.q. de eteit als bedoeld
27,1 wort aanvad dan wel
net binnen een pedode van "**'- maanden na schdffeliike aaneding
GEM door AM
en/of Rabo Vtgoed of
de beeffende entiteit wordt aanvaard, verlest AM en/of

Vasoed q.

c.q,

de betreffende entiteit

ak

n

h mt om de betreffende aanbeding

Ra

aanvaarden en is GEM wij om de aangeboden Bouwkavel aan een derde aan
eden
onder gelijkluidende orwaarden
deze aan AM en Rabo Vastgoed c.q. de betreffende
entiteit is aangeboden. Artikel 23.3. in laatstgenoemd geval
van

a

nt

epasn

Derden-ontwikkelaars

Artikel 28

.1,

De Gemeente

za1 bij

h

zoveel mogelik steven

n ze flnande

van
sluiten
vereenkomsten

m Derden-ontwikkelaars,

na n situatie waa de Deemikkeiaars zove mog

n

nn h

de vooeninn
bijdrage Ieveren
Exploitatiegebied
zoveel
dezelfde
condities worden gebonden)
AM en Rabo
overigens
mogelijk
in
van vigemnde wet- en
Vastgoed c.q. andere Resaton,

n

regelgeving.

a

s m ae
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28.2.

De Gemeente legt een

ncept van iedere exploitatieovemenkomst m Derdem

aan de
onikkelaars ter gdkeuring voorng

van aandeelhoudem

n

GEM

8eheer.

Publiekrechtelijke positie en bevoegdheden en aansprakelijkheid
Artikel 29
29.1.

29.2.

Het bepaalde in de onderhavige overeenkomst tut de publiekrechtelijke poste,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Gemeente en de Provincie onveriet.
De Pubfieke Partijen zijn niet aansprakelijk voor

spanngsverplichngen

d tekortschieten voodoeit

h

korchn in de nakoming van de

j

verlenen van publiekrechtelijke medewerking, innen
uil een hand,en of
waadoe
op grond van het

tot

nan

ak

h

bijzonder
gehouden zijn. In
publiekrecht of de uitoening van hun publieke
en
d=
voortvloeit
worden
voor
hand,en
kunnen zij
aansakelijk gehouden
uit aanwijzingen e.d. van hogere ore, eden of uitspraken van rechterlijke

ni

nan

anes.

Ook is
geen sprake van een kodschieten innen de Publieke Partijen uit boote van
een redke uítoefening van de publieke taak tegemo dienen te komen aan bezwaren
van derden.

Overdracht van rechten
Artikel 30
De rechten van een

h.
n

pa b deze overeenkom

w dire

of mdirect v

uit deze

Het is voor iedere Pariij bij deze overeenkomst vboden
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de overige Partijen zijn rechten, weike direct
een
of
over dragen,
deze overeenkom aan een andere
of indirect ortvloeien

oveenkomst

uit

P

bezwaren of onkomsten aan te gaan

verandert of anderszins

overdracht, veoanding of bezwarieg

zoen nnen den.

e
dt

een dergelijke

Fcaliteit
ArtikeI
31.1.

GEM

vndt zich gens ieder van de overige Paten om de fiscale gevdgen van de

overeenkomst. voor zover deze betrekking heeft op de Gebiedsontwikkeling, en daam
voortvloeiende handelingen vooraf voor te leggen aan de bevoegde eenheden wn de

r

m

einde
belastingdienst,
de belasingdienst die

overdrachtsbelasting
31.2.

n ng
zo

L

tot een overeenkomst met die bevoegde eenhen
uit
omzet- en
oogpunt

ee moeten Ieiden d

n

mogelijke positie

n

In het algemeen za1 GEM bij de uitvoering van de ondeavige ovemenkom streven
het ontstaan van een uit fiscaal oogpunt zo gunsOg mogelijke situatie.

Duur van de overeenkomst

Artikel 32

v

na

Pk
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32.1.

32.2.

Deze overeenkomst treedt bij ondertekening in werking en duurt voort zolang de
Gebiedsontwikkeling en de OpstaIontwikkeling nog niet voltooid zijn conform het bepaalde
in artikel 32.2 en artikel 32.3, zulks onvedet de mogelijkheden tot tussenfijdse bebindiging
en/of ontbinding, zoals voorzien in artikel 33.
De Gebiedsontwikkeling werdt

h Exploitatiegebied n geleverd

van

de

ne

ltooid middels een daartoe sekkend sluit van GEM,

we beslu niet eerder zal wo genomen dan
opmmen rzake aan GEM

n

aan de betreffende

Bouwkavek en overige delen

Paten cq. Realisator(en) en

voldaan, het openbaar gebied in

h

Exploitatiegebied volledig aan GEM en emi.)overheden is opgeleverd, de
de betreffende werkzaamheden
verstreken,
ondeoudstermijnen rzake

v

alsmede de dens

voltooid. Voatmetd beeluit
zaken zijn afgewikkeld,

afgewikkeid
warden te

n

n

bedoee ondhoudsterrnijnen uit

z

voeren wezaamheden

n

verder niet eerder worden genomen dan nadat de fisole
dden zijn
ovedge bekende en latente aanspraken

n

sme

ovengens het uwprograrnma in

h Exploitatiegeed geat mo

gerealiseerd.

Tussentijdse bendiging

Akel 33
33.1.

en een van Partijen, ondan behoorlijke schriftelijke ingebrekestelling door dön d

t

overige partijen, toerekenbaartekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen
heefde van de onderhage overeenkomst, en voorts in het geval van faillissement,
aanvrage(n) van surseance van betaling en/of ontbinding wn een van Padijen ieder van

de overige Partijen bevoegd deze overeenkom met onmiddellijke ingang zonder
rechtedijke tussenkomst en bij aangekende ijegens de betreffende Partij

h

be,indigen door opzegging, dan wel buitengerechtelijke ontbinding, onverminde
en/of schadevergoeding verderen van de
recht om nakomir g, ontbinding volgens de

w

e aanleiding gaf tot de beéindiging.
tot de beêindiging van de oveenkom jegens
De bevoegdhe s bedoeid artik
partij

33.2.

31.1

in

een

Pad

in geval betreffende Partij toerekenbaar tekort schiet in de

verplichtingen,

m

bendng mt

Pa evenee toe,

een
De artikel 33.1 bedoelde bevoegdheìd tot
indiert - door welke oorzaak dan ook- het ncemverband tussen een

w

van diens

niet van teepassing, indien de tekortkoming, gezien haar bijzondem aard
haar gevolgen niet rechtvaardigt.

of geringe betekenis, een beëindiging

3

nakomg

GEM Beheer en de aan

V

e Aaeelhouder gde Cornmanditaire

Aandeeoud van
Venno
GEM

n

verbtuen.
een zode rbreking van het concemveand zal de
Aandehoud van GEM Behe die het bee onverwijld hdftel mededeling doen
k eerstgenoemde Partij gerechd deze
aan ieder van de overige Paten.
de Commanditaire
te
ovemenkom begndigen gens zow de Aandeelhouder
concemverband
vbroken H in d akellid bepade la
Venno

en e h

N

s
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d Pajen

onverlet

de gevolgen van de
33.4.

Ingeval van

Be d

schriftelijk nadere afspraken kunnen maken

s bedod

bendiging

,

Aandeelhour van

in dit artikel 33 jegens een

wel betreffende Aandeelhouder

vn

nakoming
betreffende

oment de regeling

tcemaar tekort

GF Behe aan te

n

n de

a

sn n

GEM

n

mn

Beh doch

eec

1

In het geval de verp1ichting bestaat voor

mmr

om diens

e

de datum waarop de

1% (zegge: een

h

v

vr

h
pmn vanaf
h enomisch

volgestort. Indien de waarde
economisch

33.5

tegen een
vermeerderen

n

a

s
Aal( n
Beheer gehouden is

lager is, geldt de

GEM

eden

Behe aan

n

n

GEM

het bepaalde in de
wadoor de

pt

wn GEM

eden aan de andere

Beer m inache
de
Behe doch uitsluitend

blokkeringsregeling de statuten van GEM
veoeng, zoals vermeld m akel 33A.

t

n

de

een

akel 33.1 bedoelde bevoegdheid beeindiging jegens een Aandeelhouder van
GEM Beheer komt aan ieder van de overige Pajen eveneens toe, indn de betreffende
aandelen aan
Aandeelhoud gehouden is
bieden overeenkomg het bepaalde
De in

dff

33.7

v

urtenis
nm overnmsg
Aaeel

GEM

vr

m een

gem wade

van de Commanditaim Vennoten

GEM aan

aandelen

deze

effende aandelen

als een
opdchngsakte van GEM, dan wordt zulks
de betreffende Commd=taire Vergt van GEM gelieerde

33.6

m

m heming v de bepalingen

de nominale waarde van de betreffende ndelen,
vergoeding gelijk
12 maande
aan
EURIBOR
met een
gelijk
ge/dleningen
eren
het eerst wordt gepubliceerd
betreffende kal

n

de

gesloten

us

GEM

verplichtingen uit hoofde van de statuten van GEM Beheer, is de
de
Aandlhoud verplicht om zijn adelen in GEM Beheer

Aandee!houder(s) van
de blokkeringsreg

opag

van

verbrekg van het concemverband als hier bedod.

ak

dan wel de

Ingev van
van GEM,

ann

van GEM Beheer.

beëindiging

s

bedoeld in dit

aikel 33jegens een

k de betreffende Commoditaire

deelnemg

in GEM aan

bieden aan de

de

Commanditaire Vennoten overeenkomstig het bepade
doch uitsluitend tegen een vgoeding gelijk aan
Commanditaire

Venno

v

de

h ka

te vermeerderen

Commanditaire Vennoot

Vennoot verplicht om diens commanditaire
Commanditaim Vennoot c.q. andere

opritingsak van GEM,

g
het

m een mn

van de

beeffende

aan EURIBOR voor

eerst wordt gepubliceerd in het
12 maanden, zoals deze voor
geldleningen
betmffende kalenderjaar,
vermeerderen
een opslag
1% egge: een procent)
van de datum waarop de kapitaal is betaald. Indien de wade in economisch
verkeer lager is,

3&8.

De in

akel 31

m

g

v

h

de Iagere waarde in het economis veneer.

bedoelde bevoegdhd tot bendiging jegens een Commanditai
toe, indien de beeffende

Venno van komt aan der van de ovedge Parken eveneens
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Commanditaire Vennoot gehouden is zijn commanditaire deelneming b GEM aan te
bieden overeenkomstig het bepaalde b
in artikel 33.7 dan wel de oprichtingsakte van GEM.

Afscheidsregeling

Ak
34.1.

34

overeenkom

n
wo

door een Partij zonder rechterlijke tussenkom door opzegging
bdef
bij agetekende
beéindigd wanneer:
a.
een Partij in haar bevoegdheden om rechtshandelingen
verrichten wordt
zodanig dat de voortgang van het
overeenkomstig de tijdsplanning naar
De

e

bep
h
gevaar komt en een of meer van de andre Pen ni

oorde van

Partijen
bereid gevonden kan worden de positie van de in
nemen;
b.

een van Pdvate Partijen in staat
betaling heeft gedegen en de

v

h

ongerede

geraak partij over

faillissement wordt verklaard of surseance van

anm Pdva Partij niet bereid gevonden kan

wonen de positie van de
34.2.

in

h ongerede geraak Private Partij over

nemem

Ingeval de overeenkom kan wden voodgez omdat een der Partijen de positie van
de in het ongerede geraakte Partij wi1 ovememen dan is de uittredende
in
voomoemde geval verplicht Bile documentie
tot
de
betrekking
ontwikkeling en

P

m

h

realisatie van
Deelproject om niet over dragen aan de andere Partijen, bij wijze
van gedeeltelijke vergoeding van de
de andere Partijen geleden schade als gevolg
van
niet of niet volledig
uitvo brengen van deze overeenkomst. Deze

h

n

do

overacht laat onverlet het rec van

de andere Partijen op voldige vergoedg van de
door deze Partijen geleden schade. Over de als dan wijzigende dsicoverdeling zullen de
resterende Partien nader overleg voeren

w

Bwod

on

Artikel 35
35.1.

Indien krachtens de bepalingen van deze overeenmst en/of bijlagen en/of nadere
overeenkom=en, die uit deze oveenkomst voorloeen, de
c.q.
goedkeuring c.q. toestemming van de Gemeente, is vereist, wordt daarmee bedoeld de

o du
medewe

medewerking

q. goedkeudng q. esmming van het Coege van Burgemeester en

d

Wethou tenzij uit de betreffende bepaling(en)
medewerking c.q. goedkeufing c.q. toestemmg
gemeenteraad van de Gemeen.

2

3

H ak 35.1 bepaalde

niet van

uit deze

die

zijn voorbehouden aan de gemeenteraad of de

Indien krachtens de bepalingen van deze

d

de

epasng op publieechtelijke besluiten,

krachns publiekrechtelijke regelgeng
buemeester van de Gemeente,

overeenkomsten,

dat de weiste

te worden

ereenkornst en/of bijlagen en/ofnadem

overeenm= \ oortvloeien,

de medewerking c.q.
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goedkeuring c.q. toesternmg

n

de Provincie, is

verei wont daarmee bedoeld de
het Cege van Gedeputeerde

medewking q. goedudng q. toesmming n

aten,

n

uit de beeffende

bepe voortvloeit dat
worden vedeend

goedkeudng c.q. toestemming dient

35.4.

Pnd
H ak
in

35.3

bepade

de vereiste medewerking c.q.
van de
de Pronciale

en

do

epasng op publiekrechtelijke besluRen, die

is niet van

krachns publiekrechtelijke regelgeng zijn voorbehouden
Commissar van de Konnn.

aan Provi noge Staten of de

Perkpolderclausule
Artikel 36
36.1.

h

In
geval een Publieke Partij of een Priva Partij, gelet op de ontwien in de
rzake gdende Europese we en regelgeving op gered van aanbestedgen c.q. de

Nederland plernentatie

daa,

h

de jurispruden van

hH

van Justitie van de EG

c.q. de Nederlandse mter, op goede gronden tot het oordeel komt d= bepaalde
Partijen
opachn n kad van de overeenkomst aanbtedingsplich
en voor zover de epasng van akel 20 van deze overeenkom niet toereikend

h

dn

in, en

ka

m
overleggen m als do oveensmming vkrijgen over een
altemeve mgeling die zove mogelijk aansluit bij de bedoeling van Paten en
is -

voldo aan de ake geldende Europese wet- en regelgeng op
aanbesngen,

hH

de judsprudentie van

rechter. Indien door een rechterlijke uitspraak

aanbestedingsreL komen de gevgen

h

h gered

e

van

de EG cq. de Nederlandse

m kacht van geje komt vastEte staan

h

Europees

vo keng en dsico van GEM.

m

uoering van deze overeenkom een opdmt
zond (Eumpes aanbestedmg hee gegd en achterafkomt do een
staan dat een (Eumpes aanbesteding
van gejsde
upraak met
komen
voor
de
was,
mkeng en risico van GEM. GEM vwaart de
noodzakelijk
gevolgen
Indien de GEM in

kader van de

at

vt

Provincie ter zake haar keuze om een

36.3.

n

gekon matieve gng eveens strijdig is m

dat de

36.2.

van Justitie

-

w

opdrat

dan niet Europees

a

besden.

Indn de ontwikkelingen in de ake gehende Europese wet- en reggeng, de
Hvan Justitie c.q. de Nederlandse rechter er aanlvang be geven
jurispdentie van

h

dat de

vmacht c q.

ms

vmac s bedoeld in ak 20 van deze
Europees cht c.q. de Nederlandse implementate ervan,
vmac nt verder wonen gebruikt, zullen Partijen de vmac

de mgeling van de

overeenkomst in strijd
gevolg dat de

k met

h

m

als doel overeenstemming
bendigen. Partijen zullen alsdan ovggen,
verkfijgen
over een ternatieve mgeling, die zove mogelijk aansluit bij de bedoeling van Paten en
die

vdoet aan de terzake geldende Eupese wet- en gelgeng op

het gebied van
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aanbesngen,
recht[

de judsudentie van het Hof van Jusqtie van de EG

q. de Nederlandse

Toepasselijk recht, geschllngefing

Artik 37
37,1,

3Z

Op deze overeenkom en op alle overeenmsten welke daaruit voortvloeien cq. welke
daarmee samenhange N
recht
toepassing.

n

Atle uit deze

ovnkom d w uit overeenkomsten welke daaruit voortvloeien c.q.

welke daarmee samenhangen, voooeiende geschillen zullen bensel in
b du mne
wonen
Indien Partij
tot een op1ossing voor
rezen gesc komen,

n

opgL

h

h geschd een door de rechtnank Mdelburg benoemen mediator wonen
vr e Pa aanardbare
voor
voorgelegd. dn de mediator niet tot
h komt, kunnen Pa et geschil voorleggen
de rza bevoegde rhter

zal

aan

te

een

op1ossing

aan

geschg

Midddburg.

bepalingen

Akel 38

chn onenen aan het bepaalde in deze overeenkom

38.1.

Derden kunnen geen

38.2.

De bijlagen

38

houd van de bepalingen
deze overeenm in stild
de inhoud van
de bij:agen, preval ert de inhoud
de bepaling
overeenkom

38.4.

Bij de onderhavige overeenkomst behoren de volgende bijlagen:

m graal

deel uit van deze overeenkomst

indien de

v

n

1.

Tekening Plangebied;

2.

Stedenbouwkundig Schetsontwerp;

3.

Grondexploitatie;

4.

Tekening Exploitatiegebi;

5.

un

GEM

Behe

6.

Akte van oprichting GEM;

7.

Aktevantoetreding;

8.

Methodiek grondprijzen.

Aldus overeengekomen en in

Proncie Zeeland

n de

ervoud ondertekende

****

op

.....

AM Grondbedrijf B.V.

m
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Voor akkoord met het in artikel 8 bepaalde:

AM N.V.

Ro

sd

B.V.
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Onderwerp
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Pepoer

Geacht cortege,

HierMj bevesfigen wij dat wij op 11 maa 2013 uw brief met kenmerk nummer
13004786DG hebben ontvangen. In de brief geeft u aan dat er geen noodzaak is om de
gemeentelijke partidpatie en Perkpo[der Beheer BV opnieuw goed te keuren, waarmee u
uw eerdere goedkeuring voor de partidpatie nog eens heeft bekrachgd.
Zoals afgesproken in het bestuurlijk overleg van
brief verstrekken aan Perkpoer Beheer BV.

Wij verouwen erop u hiermee

vooende te

21

maart jr. zullen wij een kopie van uw

hebben gefnformeerd.
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Rijkswaterstaat
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Postbus 165
4330 AD NIDDELBURG
NedeHand

RUkswatetaat Zee en
Delta

Poendaeng

Contactpersoon

9 april 2013
Datum
Onderwerp Bijdrage Natuurpakket/Perkpolder

Ons kenmerk
RWS-2013/19297

Blage:
1

Geachte heer

aanung

op onze brief van 14 februari 2013, kenmerk RWS-2013/8103 zend
Rijk, MinteHe van
bijgevoegd de controleverklaring van de
voor
het
kosten
de
in
2012
m.b.t,
proje Natuurcompensatie
gemaakte
Finncién

In
ik

u

18

Mdbu

4335 JA
Postadres: Postbus 5014
4330 KA Mdburg
T (0118) 62 20 00
F (0118) 62 29 99

Auddn
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Irlooga htend,
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Auditdienst

Rk

Ministerie van Financitn

> Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag

Dienst Landelijk Gebied
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Postbus 6
4460 AA Goes
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Prinses Beatrixan 2
2595 AL Den Haag
Postbus 20201

2500

EE Den Haag
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IhUngen
dhr.

Datum 3 april 2013
Betreft controleverklaHng

Ons kenmerk
ADR/ 201489

Uw brief (kenmerk)

BUrgen
1

Geachte heer

.

"

verantwoording gecontroleerd van het prect
NatuurcompensaUe Perkpder
Bijgevoegd treft u als bUlage aan:
•
onze controleverklafing en uw verantwoording (3 pagina's)

WU hebben

voor

u de

•

Met vHendelUke groet,

RO EMIA

Audit Manager

Pagina

1

van

1

Auditdienst Rijk
Mmstene van

nandn

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELI1KE ACCOUNTANT

Afgegeven ten behoeve van Rikswaterstaat
Aan: Dienst LandelUk Gebied

het door ons bijgevoegde en gewaarmerkte financiele
€ 688.803,40 van de Dienst LandelUk Gebied (DLG) te Goes
het
inzake
project "NatuuompensaUe Perkpder" gecontroleerd.

WU hebben

oveicht ad.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

De directie van DLG is verantwoordelijk voor het opstellen van het
financieel oveicht in overeenemming met de apraken in de
samenwerkingsovereenkom tussen Rijkswaterstaat en DLG d.d. 21
janua 2009. De dictie van DLG is tevens verantwoordelk voor een
zodanige interne beheerng als het noodzakelijk acht om het opstellen
van de subddedarae mogelijk te maken zonder afwijkingen van
materieel belang als gevolg van aude of routen.

Verantwoordelijkhe van de accountant

is het geven van een oordeel over de
basis
van onze controle. WU hebben onze controle
op
verricht in overeenemmlng met Nederlands recht, waaronder de
Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wU voldoen aan de voor
ons geldende ethische voochden en dat wU onze controle zodanig
plannen en uvoeren dat een redelijke mate van zekerhd wordt
verkregen dat de subsidiededaraUe geen afwijkingen van matede belang

Onze

verantwoordelijkhd

subddeclaraUe

bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van
contro-informaUe over de bedragen en de tohtingen in de
subddeclarae. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van
de door de accountant toegepaste oordesvorming, met inbegdp van het
inschaen van de dsico-s dat de subddedaUe een afwijking van
materieel belang bevat als gevolg van aude of routen.

BO het maken van deze risico-inschaingen neemt de accountant de
interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opstellen van de
subdiededarae door de entree, gericht op het opzeen van
conolewerkzaamheden die passend zijn n de omandheden. Deze
inschaingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukng
te brengen over de effectivite van de interne beheersing van de engten.
Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de
gebruikte grondagen voor het opellen van de subsidiededaratie,
alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de subddedarae.
•

ADR/2013/48g
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Auditdienst Rijk
Ministerie van FinanciEn

dat de door ons verkregen controle-informaUe
voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te
bieden.

WU zUn van mening

Oordeel
Naar ons oordeel is het financieel

oveicht

ad. € 688.803,40 van het
prect Natuurcompensatie Perkpolde in alle van materieel belang zUn
de aspecten in overeenemming met de afspraken in de
samenwerngsovereenkomst tussen Rijkswaterstaat en DLG d.d. 21
januan 2009.

Beperng in gebruik en verspreidingskHng
flnande oveicht beeffende het proJe" NatuurcompensaUe
Perkpde is opgesteld om DLG in staat te stellen te voldoen aan de

Het

bepalingen zoals opgenomen n de samenwerngsovereenkomst met
Rijkswaterstaat. Het financieel oveicht hoe derhalve niet geschikt te
het financieel
zon voor andere donden. Onze controleverklaHng
oveicht is ultsluitend bedoeld voor DLG en RiJkswaterstaat en dient niet
te worden verspreid aan, of worden gebruikt door, anderen dan

b

Rkswaterstaat.
Den Haag, 3 april 2013

Auddnst Rk,

RA RO EMIA

Auditdien Rijk
Al inisrerie van Fin-anciën
-

ADIV2013/489

-

le,/3
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Natuurcompensaeproject Perkpolder

i
i

IProjectnummer: 900.037
1

................
I

Opdmchever

I

Project:

Rijkswaterstaat
INC Perkpolder

I

IProjen[:

112660

IUitgaven Groenfoends Jaar:

i2012

Ißgewer op

125-1-2013

IActivite

Raining

total 2012

Ilnz DLG RWS

22600,00
€

Ilnzet DLG Pop
IInhuur adesbureau

contra RH

lO.8OO,0O

90.000,00

Iuitgaven

II
I

1

C

Realisatie

I

Total 2012

I

198160

I

278914

I

uren
21001

IRealisatie buRendijkse natuur
I

IBuendkse natuur

91.593,34

laanleg Koppdk
IVewangen Steenbekleding
IN689
Baggeren veerhaven
IAIgemene kosn

€

€
€

10032

I

Totaal realisatie

I

€

1

15000,00

J

I

€

Grondkosten

IA

pachtrechn

4120,00-1

I

IA. pachtrechten

€

wiling
IWaterschap/SBB
IRuilgmnd
Ilnkomsten
IOverige ( o.a xatiekosten)

€

I

38A28,00-1
104.274,00

f

,77712
•

1000,00 I€
€

s

1060O,00

I

ç.
'4

040

•

158.069,00-1

€

Total

I

€

Zdall
1A53.857,00

]

€

688030

I
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onderwerp

Vertegenwoordiger GEM

Pepo C.V. aanwijzen

adebesluit

nie

'senior financie adveu¢
I- medewerker in de
van de aeling Fanen als commanditair vennoot
voor GEM Pepolder C.V. aanwuzen;
inemmen met
aanwijzen van Pdceweousm
N.V. als accountant van de
Accountants
Coope
C.V.;
bdef aan GEM Pepolder C.V. vereturen.

h

leden gedeputeerde staten
portefeullehouder

paraaf

Beveren, C. van

veang

paraaf

Sch0nknecht-Vermeulen, C.M.M.

besluit
Nummer

datum

c.,retads

4 MEI

SqU

201`J

lng

A -0(
aanl

pan ukken

+1

behandd door

aing

naam

doorkiesnummer

datum

30-04-201

FIN

parafen

afdelingshoofd / senior ontwikkelmanager

datum

paraar

paraaf secretaris voor agendedng

g

aanwBzingen
naar ambtenaar

nummers

1

m 2013

N

NEE

0

Meegeuue befanden:

(\\zeeland.nl\ds\afda\tvc-

map\services\fin\)

dbueren bijlagen

j:\fin\deelnemingen\gem perkpolder cv en perkpolder beheer bv\130430 gs nota aanwijzen nieuwe vennoot cv perkpder.docx

mvatti:
Inleiding/Voorgeschiedenis:

herontwikking van het gebied "Pepolder" een Beheer B.V. en een C.V.
opgericht PaUen hebben ervoor gekozen om de PPS vorm te geven middels een gemeenschappelijke
ondememing in een CV/BV structuur.
Voor de BV is gedeputeee Van Beveren aandeelhouder. Voor de CV is destijds in verband met de juddische conctie aanbevolen om
niet dezele peoon te laten zijn als diegene die aandeelhouder is in
van een commandeur vennoot
de beheer BV Destuds is aanbevon om in verband met het 'slle'
her geen beuuer maar een amenaar voor aan te wijzen. BU de gemeente Hulst is dit ook zo geoan
seerd. Dit was tot 1 januari 2013 de cluster coördinator Beleid & Advs van de aeling FEZ.
In 2009 zUn ten behoeve van de

d

kaer

Vraag- en/of probleemstelling:

Wi u:

de medeweer in de functie 'senior finande adviseu¢ van de afdeling Rnanden als commanditair vennoot voor GEM PeApolder C V aanwzen;
emmen met aanwijzing van PdcewaterhouseCoopers Accountants N.V. als accounnt;
de bdef aan GEM Perkpolder versturen?

Actieve informatieplicht (zie informatieplicht)
Niet naar PS. Bereft een

bevoegdhe van

Overweging en advies:

Bij overwegingen en advies de

GS.

voende aandachpunten beekken oormal medeparafen):

• Juridische aspecten
n.v.t.
• Aanbestedingsbeleid en externe inhuur
n.v.t.
• Communicatie
n.v.t.
• Financiële consequenties
n.v.t.

reoanisatie van de provinciale organisatie per 1 januan 2013 is de nctie van cluer
Om de jaarrekening over
& Advies van de afdeling FEZ komen te
jaar 2012
te kunnen goedkeumn zal de pmncie een nieuwe veegenwoordiger in de CV aan moeten stellen, omdat
er nu geen bevoegde veegenwoordiger is.
In verband met de

h

vervn.

coOrdinor Beleid

Beuudijke advisering voor denemingen is belegd bij de aeling Rnanden, ueraard in samenspraak met
een beleidsinhoudelijke aeling. Voor deze veegenwoordiging op governance zaken is het wenselijk om dit
bestaat er een nauwe relatie met de advisering die bebinnen de aeling Finanzen te beleggen.
legd is binnen de ncties medeweer denemgen, maar kan nog wel de onafhankelijke adsering

Hoor

#aatsnden.
Wij adviseren u hiervoor de
aan te wijzen.

amenaar in de nctie 'senior finande adviseur'

van de

aeling Rnanden

Tevens is een verzoek van de C.V. ontvangen om via een beslu buiten veadering in te emmen met de
aanstelling van een nieuwe accountant voor de C.V. PriceweousCoopem Accountants N.V. vervangt
door de C.V.:
hiermee KPMG. De achtergrond van dit verzoek is als volgt
Ondanks een ti/dig overleg met KPMG medio december 2012 waann zowel de voo#gang van het project
toegelicht als ook de afscheidsregeling met de pdva partie& heeft KPMG sds ko# aangegeven geen
prioriteit te geven aan het opsllen van de jaarrekengen. Df betekent concreet dat wanneer we de opKPMG
de jaarrekeningen van 2012 pas rond de zomer
dracht
nog later) worden opgeleverd. Gezn het feit dat de jaarrekengen van 2012 de bas vormen van de afscheidsregelingen en dat
patten naar elkaar hebben uitgesproken dit op zeer ko#e rmjn effectueren, het voorstel een andere
accountant (PricewarhouseCoopers Accountants) te schakelen. Hiervoor moet dan wel formeel een
e#uit buiten vergadering' worden genomen door zowel de aandeelhouders van Perkpolder Beheer BV
ook door u de vennon van GEM Perkpolder

toeg

b

>

1

m 9n1R

n,

o nt

a

C

\fin\rippinpminnpn\npm nprknolripr
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Wij adseren u hiermee in te
ten.

Voor beide besluiten is

emmen

en de

proncia commanditaire vennoot de CV hrover te berich:

lgende bdef bijgevoegd waarmee GEM Perkpolder C,V. wort gnformee.

Voorstel te nemen GS-Besluit (moet identiek zijn aan het voorblad):
medeweer in de nctie 'senior financie adviseur van de afdeling nanen als commanditair vennoot
voor GEM Perkpolrer C.V. aanwijzen;
emmen met aanwijzen van PricewateouseCoopem N.V. als
brief aan GEM Pepder C.V. versturen.

h

2 -

I

accoun van de C.V.;

nenemingenem

perkpolder cv en perkpder beheer
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onderwerp

Vertegenwoordiging GEM Perkpolder C,V. / aanwgzen accountant

I

Bdef verenden.

leden gedeputeerde staten
pam
poehouder
Beveren, C. van

veang
Sch0nknecht-Vermeulen, C.M

beslu
paraaf secr.

nummer

datum

dng
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? REl .20.3 ............

aanl te paraferen ukken

Behandeld door:
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afdeling

Dooresnummer

datum

30-4-2013

FIN

parafen

Agshoo

datum
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-0

t

Medeparafen

p

Fin, Toets

datum

paraar

Jur. Toets

datum

paraaf

Directeur

datum

paraaf

c

b

dirfafd

datum

Paraaf

didafd

datum

Paraaf

geadresseerde
op

van

Adressedng

GEM Pepder C.V.
t a.v. de heer
Postbus 14
4587 ZG KLOOSTERZANDE

nmk geadresseee
bijiage(n)
1

onderwerp

Vertegenwoordiging GEM Perkpolder C.V. / aanwuzen accountant

aanwuzlngen
verwer

pa?f

gistratuur
=

verzenddatum
u07ite_0rs5t-e2013

.

paraaf
t0ekstverwerklng
Meegeuue befanden:

(\zeela ad

inI\dS\afda\tvc-iap

paraaf

1.

d 2.
,

3.

m 2013

terug naar ambtenaar J/N
NEE

paraaf

bijlagen

(FIN)

FIN)
(ONTVV)

indien meer afschdften;

1

,

numme
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u
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verzend,a.
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GEM

bericht op brief van:
uw

nme

ns

nm

afdeling
bijlage(n):

Pepder C.

la.v. de heer P.

Pobus

14

4587 ZG KLOOSTERZANDE
Financien
1

behandeld door:

doorkiesnummer:
onderwerp.

Veegenwoordiging GEM Perkpolder C.V. /aanwijzen accountant

verzonden:

Middeburg,

7 mei 2013

Geachte heer Sturmans,
Hierbij berichten w u dat w in ons College van GS van 7 mei 2013 de volgende besluiten hebben genomen
voor de GEM PeApolder C.V.:

Bevoegd vertegenwoordiger

r

Voor GEM Pepold C.V. is de heer
, senior flnaneel adviseur van de
1
2013
als
commanditair
vennoot,
vervangg van de heer
per januari
aangewezen

Aanstelling accountant

rmn

aeling Finanen

geen vergadenng van vennon is voorzien is door u vooesteld dit beslu
Aangezien er op korte
buin vergadenng nemen Daartoe uren w u hierb in de blage het door u gevraagde beslu namens
de Province Zeeland

Wij vertrouwen erop u

hrmee voldoende te hebben gnrmee.

Hoogachtend,

gedepeee staten,
,voorzitter

,secretaris

3

Provincie Zeeland

Gedeputeerde Staten

GEM Pepder C.V.
La.v. de heer
Postbus 14
4587 ZG KLOOSTERZANDE

bericht op brief van:
uw

kenme

ons kenmerk:

13009790

afdeling

nancien

biila eln):

1

d

I

I

I

I

I

I

I

dr:

doorkiesnumm

Vertegenwoordiging GEM
aanwuzen accoun

onderwerp:

verzonden:

1

"

Ç

Pepolder C.V./

i.! il)

!

Middelburg,

7 mei 2013

Geachte heer
van 7 mei 2013 de volgende besluiten hebben genomen
Hierbij berichten wij u dat w in ons College van GS
voor de GEM PeApder C.V.:

Bevoegd vertegenwoordiger

, senior finande adviseur

Voor GEM Penpolder C.V. is de heer
per 1 januari 2013 aangewezen als co

Aanstelling accountant

Aangeen er op koe

rmn geen vergadedng uvan vennoten
in de

buiten vergadedng te nemen.
Zeand.
de

pnce

van de afdeling

Daaoe sturen wij

hie

hebben

W vertrouwen erop u hiermee voldoende

vooee

dit beslu
=s door u
namens
beslu
u
door
gevraagde
blage het
is vooE=en

gnrmee.

Hoogachtend,

ris

Pronriphuis Abdii 6
Postbus 6001

4330 LA

Mdbu

Mgdbu

nanden

vennoot, ter vervanging van de heer

11

R

631011

11- 626949

wwzeen&

I

Provincie Zeeland

Middbu:

Kenmerk:
Afdeling:

7 mei 2013

13009790

Rnanden

AANDEELHOUDERSBESLUIT BUITEN VERGADERING

De ondeekende:
LA te
De publiekrechtelUke rechtspersoon pmvincie Zeeland, gevestigd aan de AbdU 6, Postbus 6001, 4330

Mdbu;

welke rechtspeoon te dez
vertegen
, geborert te
ling Financien, de heer drs.
hierna te noemen: de provine Zeeland.

sn
sn

de senior
op

financie adviseur van

de afde-

In aanmerking nemende dat:
• de
van GEM Pepolder CV het nemen van besluin door vennoten buren veadering mogelijk

maakt;
de

•

van GEM

Pepolder CV bepalen dat de vennon

de

registeraccoun aanwzen.

Beslu hierb:

Met ingang van controlejaar 2012 PdcewaterhouseCoopers Accountants N.V. aan te stellen als accountant voor GEM Perkpolder C.V.

•

Getekend te

Mdbu op 7 mei 2013.

provine Zeeland,
namens dezen,

De

semor finande

adseur van de aeling nanden.

oncehus Abd 6 MMdbg

Pob 6001

4330 LA

Mddbu

[0118] 631011
626949
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Dienst Landelijk Gebied
Ministerie van Economische Zaken

> Retouradres Postbus 20003, 3502 LA Utrecht

t.a.v, mevr.

Regio Zuid

)VINCIE ZEELAND

Pro, nde Zeeland
Werkveld Ontwikking
r

[

Postbus 6001
4330 LA MIDDELBURG

AFD.
AFD. TERMIN
DATUM

1

lbu

Profi Cobbenhagenlaan 125
5037 DB Tilburg
Postbus 1287
5004 BG Tilburg
www.dienstlandelukgebled.n1

AMBT

3 MEI 2013

Contactpersoon
DOC.NR.
ZAAK NR.
CLASS.

Datum 8mei2013
Betreft dedarae apparaatskosten DLG t.b.v,

Geachte mevrouw

projectleider Grond

pre grondverwerving Perkpolder

Onze referentie
K GZE/2013/16240

o

De Dienst Landelijk Gebied werkt in opdracht van Provinde Zeeland aan het

proje Gebiedsontwikking Perkpolde

Het betreff advisedng, aankoop en ontpachng van gronden.
dedaree, conform de getekende offene, de werkelijk gemaakte uren.

DLG

de uren over januari t/m april 2013 aan u doorbelast. Bij de
van
aankoop
gronden wordt DLG bijgestaan door externe deskundigen. De kosten
die hiervoor in de periode september t/m december 2012 zijn gemaakt, worden
nu m rekening gebracht. De kosten van januari t/m april 2013 zullen op een later
moment met u worden verrekend.

Hierb worden

Functie

uur

Apparaatskosten DLG-medewerkers
Kosten aankopers/taxateurs

27

*

uuaHef
€ 108,50

Totaal

nnenko ontvangt u een uur met het totaalbedrag

totaal
€
€

2.929,50
12.356,50

€

15.286,00

van € 15.286,00

betalingswijze en termin van betaling.

Ik ga ervan uit u voldoende te hebben gnformeerd. Mocht u naar aanleiding
van de dedarae nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de heer
telefoon

Ir.
GeNedsmanager Kernteam Zeeland

Dienst Landelijk Gered werkt vandaag aan het hndschap van morgen

Pagina

1

van

1

Pronc nuan Um april 2013

IUren Pepolder
Taaknaam
lApp kosten DLG grond
lApp kosn DLG grond

Werkn

-/Le naam

Aanl

Funcbe

Projectleider schaal
Projectleider schaal

,

11

1

11

1

,Aantal
App
App
App
App
App
App
App
App
App
App
App
App
App

kosten
kosten
kosten
kosten

kosn
kosten
kosten
kosten
kosten
kosten
kosten
kosten
kosten

DLG
DLG
DLG
DLG
DLG
DLG
DLG
DLG
DLG
DLG
DLG
DLG
DLG

Eenheid
Uren
Uren

2,

(Senior)
(Senior)
(Senior)
(Senior)
(Senior)
(Senior)
(Senlor)
(Senior)
(Senior)
(Senior)
(Senior)
(Senior)
'(Senior)

grond
grond
grond
grond
grond
grond
grond
grond
grond
grond
grond
grond
grond

'

,

,

Adviseur schaal 10
Adwseur schaal 10
AdNseur scha 10
Adwseur scha 10
Adwseur schaal 10
AdNseur scha 10

Adseur scha
Adseur scha

10
10
Adviseur scha 10
Adviseur scha 10
Adseur scha 10
Adseur scha 10
Adviseur schaal 10

1

1

Totaal aantal

Uren

4 Uren
2 Uren
4 Uren
1
1

1

2
2
2
2

25

Aantal

Uren
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RESUMPTIE
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13011475

A

Cegode
Zaaknumm

dee

verwjsnumm

advies/beu

RESUMPTIE

informatiebUeenkomsten Perkpolder

de heer Roben n.a.v, zijn mail van 24 mei j.l. nader informeren
over overwegingen bij vertrouwelijke bijeenkomen over Perkpolder in Hulst

leden gedeputeerde staten
paraar

portefeuillehouder

Beveren, C. van
vervanger

Sch0nknecht-Vermeulen, C.M.M.

beslu
datum

numm

28-05-2013

rondvraag

paraaf secr. voor uitvoenng

aantal te paraferen stukken

Behandeld door:
naam

Doomsnummer

afdehng

datum

27-05-2013

ONTW

parafen
datum

Afdelings>ef

47S-20 l&araa

Fn.
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datum

paraaf

Jun

Tors

dum

pa

datum

paraaf

Directeur

Medeparafen
dida

datum

Paraaf

didafd

datum

Pa

geadresseerde
benc op br= van
mail 24 me 2013

Adressering

kenmerk geadresseerde

bijlage(n)

verslag Commissie nEW 22-3-2013
onderwerp

informatiebijeenkomsten Perkpolder

aanwzngen
uiterste verzenddatum

venNerkt

1'0
registrat2uur013
tstvev:ig
11

"paraaff

verzenddatum bdef

paraaf

patraa"

rug naar amenaar JIN

paraaf

bestanden:
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NEE
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aan

1.

2.V Provinciale Staten
3.

indien meer afschdften:

27 mei 2013
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Provincie Zeeland

Gedeputeerde Staten
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mail 24 mei 2013

kenm

uw

ons

kenm

13011475

afdeling:

Ontvvikkeling

bijlage(n):

verlag Commissie REW 22-3-2013

behandeld door:

doorkiesnummec

inebijeenm Perkpoer

onderwerp:

3"

verzonden:

1;

Mdelburg,

L I Z013

28 mei 2013

Geachte heer Robesin,

veoe

u ons een einde te maken aan de opeenvolgende vertrouwke
over
het
Plan
Perkpder in HulsL Aanleiding voor dit verzoek zijn de op 15 mei jl. gehouden
beenkomen
en op 6 november a.s. geplande beenkomen in Hulst voor Prondale Staten tezamen met de raad van

In uw mail van 24 mei jl.

HulsL
Deze

vinden plaa op uitnodg van de directeur van het projebureau Perkpolde Om
informatie te kunnen delen, hebben de beenkomen een verouwelijk karakter.
De bijeenkomen wonen in Hulst geoaneerd vanwege de locatie van het proje en het feit dat deze
conctie (2 x perjaar de raad vertrouwk bijpmten) al een
jaren bestat.
In de vergadering van de Comme Ruime, Ecologie en Water van 22 maa jl. is expliciet gesproken en
het haaarlks informatiemoment met de gemeente Hulst,
besloten over ons voorstel, om aan te sluffen
i.c. de beenkom van 15 mei 2013. Aan het eind van het betreffende agendapu (punt 6; is als blage
deze bdef gevoegd) heeft de voorzitter van de Comme gecondudeerd, dat het merende van de
een besloten informatiebijeenkom op 15 mei in Hulst.
commissie instemt met het voorstel
Mocht de Comms Ruimte, Ecologie en Water in meeerheid een voorkeur voor de locatie Middelbu
uspken, dan kunnen w uiteraa de directeur van het projectbureau Perkpolder verzoeken de
beenkomen 'om en om n Hulst en Middbu te organiseren. Voonog stellen w gelet op
de beenkomen in HulsL
bovenstaande overwegingen echter voor, om aan te blven sluiten
Een achdff van deze brief hebben w aan Pronciale Staten gezonden.
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1. GedeeRe gendapunt 6) van het vemg van de
Ruimte, Ecologie en Water van 22 maa 2013

Blage

openba vergadering van de Commiss

Brief GS van 19 februari 2013 met besluit wensen en bedenkingen ontvlechting gebdsproject Perk-

poder

De voorzitter vagt of de commissie instemt met het voorstel aan te sluen bU het haaadUks inrmatiemoment met de gemeen Hul, i.c. 15 mei 2013.
De heer Hessing (NZ) stemt in en oppert informage daags voren op voorhand verouwelijk ter beaan de denemer& zodat zij zich kunnen voorbereen op de bijeenkomst.
schikng
in de GS-bdef. Destijds zn door zn fractie en de PvZ meer bedenDe heer Van Dijen (SP) is
voren
komL V.w.b. de inrmatlebijeenkom bepleit hij een openba a#
dan
uR
de
bdef
naar
kingen geuit
in
zonderlijke bijeenkom
De heer Mdeoud (PvZ) sluit zich bij deze opmerkingen aan. Hij verwijst naar de PS-veadedng van 15
de ogmmedng van de Rekenkmmer een
verband vindt
maart jl. en de aeemde PvZ-moes. In
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De leden Van
(SGP) en Hijgenaar (D66) zijn beiden lid van de Progmmaad Rekenkamer. Vanu
de opmerkingen van de heer MindeF
die hoedanhd lichten zU de programmering toe en nuanceren
houd.
de bezwaren van zijn fracDe heer Mdeoud (PvZ)
op de gewijzde economische situatie,
tie gen het plan Perkpder en bepleit een mome van benning.
De heer Pauwels (CDA) hednne aan de achtergronden van het plan Perkpoer, nl. compensatie van het
gebied voor het vewijnen van de veerdienst
De heer Van Beveren (GS) zegt dat bij de behandg van de wensen en bedenngen in de commis-e
geen nieuwe feiten zn gebleken. H is niet voor een knip ssen een openba en geslen inrmatiebijeenkomst. De heer Ruissen (VVD) ziet in de uitwisseling van bedeconomche gegevens een duideIke reden voor beotenheid.
De gedeputeerde hednne aan de bijzondere projectconstructie. De tolle exploitatieopz Perkpoer kan in
de ondeouwing ervan
geheim bliiven.
openbaarheid wonen besproken maar
Na vendsatie conudee de voorzitter dat het merendeel van de commiss instemt met het voorstel tot
een besloten informatiebijeenkom op 15 mei in Hulst. De commissie onWan t.z t
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Telefoon 0113 - 74 11 00
Bij storingen 0800 - 90 09 (gratis)
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www.deltanetwerkbedrijf.nl
info@DNWB.nl
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Provincie Zeeland
Postbus 524
4330 AM MIDDELBURG
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MR.

POSTADRES
Postbus 5013
4330 KA Middelburg

129.2013.V.148/300083953

onze referentie
door

BANK
Rabobank 12.07.17.662
BIC RABONL2U
IBAN NL84RABO0120717662

telefoon

fax
bijiage(n)
onderwerp

B.V,

(0113) 88 45 45
Plantekeningen
Vergunningsaanvraag
Goes, 27 mei 2013

Geachte heer, mevrouw,
Wij verzoeken u aan DELTA Netwerkbedrijf B.V. te Goes, voorzover het de
belangen van uw instantie betreft, vergunning te verlenen voor het leggen/plaatsen,
hebben en onderhouden, eventueel vernieuwen, verzwaren of verwijderen van
MS-/LS Kabel(s) aan de Mariadijk en omgeving ten behoeve van Perkpolderhaven
te Kloostezande, gemeente Hulst.
Graag vernemen wij per omgaande van u of wij ten behoeve van deze aanleg nog
dienen te beschikken over andere publiek- dan wel privaatrechtelijke
vergunningen/toestemmingen van uw organisatie.
Op het moment van aanleg van de kabel(s)Zleiding(en) in het onderhavige gebied is
het voor ons van groot belang te weten of ter plaatse de grond verontreinigd is. Als
een eventuele verontreiniging u bekend is, dan verwachten wij graag nadere
informatie hierover. Zonder uw uitdrukkelijke schriftelijke tegenbericht gaan wij ervan
uit dat de grond waarin de kabel(syieiding(en) worden aangelegd niet is
verontreinigd.
Op bijgaande tekening E21321-1,-2,-3 en E21097-1 en -2, in drievoud, is een en
ander aangegeven.
De start van de werkzaamheden staat gepland voor 24 juni 2013.
Wij vertrouwen erop uw vergunning te mogen ontvangen.

kiwa

Met vriendelijke groet,
DELTA Netwerkbedrijf B.V
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heer

veadefing van 4 juni jl., is de stand van zaken binnen het POP-Nu Project Perkpder aan de orde
gewee.
In antwoo op uw verzoek om duidelijkheid te verschaffen inzake de upung van de beschikbaar gestelde
middelen in het kader van POP nu, maatreg 323HC, voor het POP proje Natuurontwikkeling Perkpder
In onze

en mede naar aanleiding van het overleg met onze veflegenwoordiger in het Twaalf Provi nde Overleg, de
heer J. Wandel, befichn wU u dat er vanwege een
aanbeedg een ondeitputting in de beschikbaar geslde EU-mdelen van het project zal plaatsvlnden van 2,5 min. euro. WU zn ervan op de
in
hoogte dat maatregel 323 HG een zgn. "ontschott maatregel is, en deze middelen derhalve
het landelijk budget.
Het rmele wijzigingsverzoek, indusief de bugede kasmes, is inmidds in voorbereiding en zal op
aan ons wonen egezonden.
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Geachte heer
In onze

veadering

van 4 juni jl., is de

snd van zaken binnen

het POP-Nu Project PeApolder aan de orde

geweest
In antwoord op uw veoek om dukheM te vechaffen inzake de uputting van de beschikbaar gestelde
middelen In het kader van POP nu, maatreg 323HC, voor het POP project Nuurowikkeling PeApolder
en mede naar aanleiding van het ovedeg met onze veegenwoorder in het Twaalf Pronc Overleg, de
heer J. Wandel, bedchn w u dat er vanwege een
aanbeedg een onderuitputting in de beschikbaar geslde EU-midden van het project zal #asnden van 2,5 min. euro. W zn ewan op de
in
hoog dat maatregel 323 HC een zgn. 'ontschUte" maatregel is, en deze middelen derhalve
het
budget.
Het rmele wijzigingsverzoe induef de bijgeelde kasritmes, is midde in voorbereiding en zal op
aan ons wonen egezonden.
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W gaan ervan uit u in deze voMoende te hebben gdnformee.
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DATUM

1
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8 JUNI 2013

4330 KA Middelburg
HOOFDKANTOOR
Poelendaelesingel 10

DOC.NR.
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CLASS.

4335 JA Middelburg
Telefoon 0800 1221
Telefax 0113 88 45 45
www.DELTA.nl

onze

referentie

info@DELTA.nl
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behandeld door

BANKRELATIE

telefoon

RBS 51 04 60 739

fax
bijlage
onderwerp

(0113) 88 45 45
W21097 1 en 2
Vergunningsaanvraag

Goes, 17 juni 2013
Geachte heer, mevrouw,
Wij verzoeken u aan DELTA Infra B.V. namens Evides, voorzover het de belangen
van uw instantie betreft, vergunning te verlenen voor het leggen/plaatsen, hebben en
onderhouden, eventueel vernieuwen, verzwaren of verwijderen van
waterdistributieleiding aan de Klaverdijk en Veerplein te Perkpolder, gemeente Hulst.
Graag vernemen wij per omgaande van u of wij ten behoeve van deze aanleg nog
dienen te beschikken over andere publiek- dan wel privaatrechtelijke
vergunningen/toestemmingen van uw organisatie
Op het moment van aanleg van de kabel(s)Zleiding(en) in het onderhavige gebied is
het voor ons van groot belang te weten of ter plaatse de grond verontreinigd is. Als
een eventuele verontreiniging u bekend is, dan verwachten wij nadere informatie
hierover. Zonder uw uitdrukkelijke schriftelijke tegenbericht gaan wij ervan uit dat de
grond waarin de kabel(syieiding(en) worden aangelegd niet is verontreinigd.
Op bijgaande tekening W21097 blad 1 en 2, in drievoud, is een en ander aangegeven.
De start van de werkzaamheden staat gepland voor 01 augustus 2013.
Wij vertrouwen erop uw vergunning te mogen ontvangen.
Met vriendelijke groet,
DELTA Infra B.V.
namens Evides

Portfoliomanager Aanleg en Installatie
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Datum 3 september 2013
Betreft dedaratie apparaatskosten DLG t.b.v, project grondverwerving Perkpolder

Onze referenUe
kgze/20 L3/28127

Geachte heer

Dien

Landelijk Gebied werkt in opdracht van Provincie Zeeland aan het
project Gebiedsontwikkeling Perkpolder.
Het betreft advisehng, aankoop en ontpachng van gronden.
DLG dedareert, conform de getekende offene, de werkelijk gemaakte uren.

De

de uren over mei t/m augustus 2013 aan u doorbelast. Bij de
van
aankoop
gronden wordt DLG bijgestaan door externe deskundigen. De kosten
die hiervoor in de periode januari Wm april 2013 zn gemaakt, worden nu in
rekening gebracht.

Hierb worden

Functie
Apparaatskosten DLG-medewerkers
Kosten aankopers/taxateurs

uurtarief

uur
4

*

€ 108,50

Totaal

totaal
€
€

434,00
17.303,00

C

17.737,00

Binnenko ontvangt u een factuur met het totaalbedrag van € 17.737
betalingswze en termin van betaling.
Ik ga ervan uit u voldoende te hebben genformeerd. Mocht u naar aanleiding van
de dedaratie nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de heer
tejefoon
M

I1-dr.7
Gebi3dsmanager Kernteam Zeeland

Dienst Landelijk GebiM werkt vandaag aan het landschap van morgen
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Uren Perkpolder Provincie mei Um augustus 2013
Werkn.-/Lev. naam
Taaknaam
Dhr.
App kosten DLG grond
Dhr.
Aantal

Functie
(Senior) Adviseur schaal 10

Aantal

Eenhe

4 Uren
4

Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

DIV
FW: PvE"s Perkpolder
woensdag 11 september 2013 8:57:26
A13-072-E1_PvE dijkopgraving v1.2 definitief-.pdf
A13-072-E2_PvE IVO-P v1.2 definitief-.pdf

Collega’s,
Bijgevoegde bestanden svp inboeken behorende bij de ontgrondingenvergunning Perkpolder.
Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,

Vergunningverlener ontgrondingen en grondwateronttrekkingen
Provincie Zeeland
Tel:

Van:
Verzonden: dinsdag 10 september 2013 14:56
Aan:
Onderwerp: FW: PvE's Perkpolder
Beste
Deze beide Programma’s van Eisen ten behoeve van het archeologisch onderzoek voor de
ontgronding bij Perkpolder zijn aangepast, omdat de geldigheid verlopen was. Hierbij deze
documenten voor je archief.
Met vriendelijke groet,

Van:
Verzonden: dinsdag 10 september 2013 14:26
Aan:
Onderwerp: RE: PvE's Perkpolder
Hallo
Ik stuur ze per you-sent-it.
Graag even aangeven of je erbij kunt.

Met vriendelijke groet,
Medewerker gebiedsontwikkeling
M

Van:
Verzonden: woensdag 4 september 2013 9:33
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: PvE's Perkpolder
Geachte heer
Hartelijk dank voor de scans van de voorbladen. De manier waarop ArcheoMedia de parafering
heeft opgelost (verwijzing naar mijn e-mail met akkoord van 24 juli), lijkt mij ook prima.
Met een digitaal exemplaar van de beide PvE’s bedoelde ik de complete PvE’s. Zou u deze nog
willen toesturen?
Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
Met vriendelijke groet,

Van:
Verzonden: dinsdag 3 september 2013 19:00
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: PvE's Perkpolder
Beste
Ik stuur ze beide aan je door.

Met vriendelijke groet,
Medewerker gebiedsontwikkeling
M

Van:
Verzonden: dinsdag 3 september 2013 17:03
Aan:
CC:
Onderwerp: FW: PvE's Perkpolder
Geachte heer
Volgens onderstaande mail van mevrouw
zouden beide PvE’s bij u moeten liggen.
Voordat deze een officiële status hebben, moeten ze door de bevoegde overheid en haar adviseur
geparafeerd zijn voor akkoord. Zou u de voorbladen van beide PvE’s zelf willen paraferen en naar
mij toe sturen, zodat ik deze ook kan paraferen. Vervolgens zal ik deze doorsturen naar de heer

van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, waarna u ze terug ontvangt.
Daarnaast zou ik graag een digitaal exemplaar van beide PvE’s ontvangen voor ons archief.
Met vriendelijke groet,

Beleidsmedewerker cultureel erfgoed
Provincie Zeeland
Afdeling Mobiliteit en Samenleving
Postbus 6001
4330 LA MIDDELBURG
Tel.

P Denk aan het milieu voordat u deze mail print

Van:
Verzonden: dinsdag 3 september 2013 14:14
Aan:
Onderwerp: RE: PvE's Perkpolder

Geachte heer
Omdat ik op mijn toenmalige vraag mbt parafering geen antwoord had ontvangen heb ik de
) gestuurd. Mbt
PvE's met alleen mijn handtekening ca. 1 maand geleden aan DLG (dhr.
de parafering heb ik verder niets meer vernomen.
Met vriendelijke groet,

Van:
Verzonden: dinsdag 3 september 2013 14:02
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: PvE's Perkpolder
Geachte heer

en mevrouw

Graag wil ik informeren naar de status van de nieuw opgestelde PvE’s voor Perkpolder. Tot op
heden heb ik deze namelijk nog niet ontvangen ter parafering voor akkoord. Klopt dit?
Met vriendelijke groet,

Beleidsmedewerker cultureel erfgoed
Provincie Zeeland
Afdeling Mobiliteit en Samenleving
Postbus 6001
4330 LA MIDDELBURG
Tel.

P Denk aan het milieu voordat u deze mail print

Van:
Verzonden: vrijdag 9 augustus 2013 9:24
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: PvE's Perkpolder
, dank je wel.
Dit helpt ons in het project.
groet,

Dienst Landelijk Gebied
www.dienstlandelijkgebied.nl

Van:
Verzonden: woensdag 24 juli 2013 14:49
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: PvE's Perkpolder
Geachte mevrouw
Ik heb de beide aangepaste PvE’s doorgenomen. Inhoudelijk heb ik geen opmerkingen, in de
bijlage heb ik nog een enkele tekstuele opmerkingen opgenomen.
van de RCE
Wat mij betreft kunnen de PvE’s definitief gemaakt worden, als ook
zijn akkoord heeft gegeven.
Met vriendelijke groet,

Beleidsmedewerker cultureel erfgoed
Provincie Zeeland
Afdeling Mobiliteit en Samenleving
Postbus 6001
4330 LA MIDDELBURG
Tel.

P Denk aan het milieu voordat u deze mail print

Van:
Verzonden: vrijdag 12 juli 2013 13:12
Aan:
Onderwerp: FW: PvE's Perkpolder
Hallo

,

Ik mail je in kader van project Perkpolder. De bijbehorende PVE's voor het project
zijn geactualiseerd en bijgevoegd, zie ook mail hieronder van Annette Wagner. Aan
jou het verzoek om de PVE's te controleren, indien u akkoord bent of opmerkingen

hebt dit door te geven aan Annette en CC aan mij te sturen zodat ik op de hoogte ben
van de status.
Ik vraag aan u een zekere spoed omdat de werkzaamheden gepland zijn om in
augustus te starten.
Bijvoorbaat dank.
met vriendelijk groet,

Van:
Verzonden: vrijdag 12 juli 2013 10:35
Aan:
; 4444 (IST Servicedesk)
Onderwerp: FW: PvE's Perkpolder
Hoi
Hier de aangepaste PvE's archeologie.
De gemeente Hulst was de aanjager van het verzoek tot wijziging.
Vanuit de provincie heb ik contact gehad met

Met vriendelijke groet,
Medewerker gebiedsontwikkeling
M

Van:
Verzonden: woensdag 10 juli 2013 15:13
Aan:
Onderwerp: RE: PvE's Perkpolder

Geachte heer
Bijgaand de geactualiseerde concept-PvE's. Ik heb de meest belangrijke wijzigingen ten opzichte
van de oude versies daarin groen gemarkeerd. Naast uw contactgegevens betreft dit vooral het
verwerken van het karterend booronderzoek dat in 2011 in de Perkpolder is uitgevoerd en
waarvan de resulaten in beide PvE's zijn opgenomen. Daarnaast zijn de bepalingen met
betrekking tot dit onderzoek die in het oude PvE-IVO-P stonden, hieruit verwijderd (dit heb ik
overigens niet aangegeven dus dat kunt u alleen nog zien bij een vergelijking met het oude PvE).
De overige aanpassingen houden verband met wijzigingen in de KNA 3.2 die van kracht zijn
geworden sinds het verschijnen van de oude PvE's. Deze KNA-wijzigingen hebben betrekking op
de omgang met vondsten in het veld en na afloop (o.a. verplicht voorgeschreven

contactmomenten en bij het overleg te betrekken partijen, alsmede reactietermijnen) en zeer
recentelijk ook de bepaling van een onderbouwde inschatting van het te verwachten aantal
vondsten. Voor Zeeland is dit lastig omdat er nog geen referentietabellen bestaan die hiervoor
gebruikt kunnen worden. Ik heb getracht dit zo goed mogelijk te ondervangen maar het blijft
natuurlijk een inschatting.
U kunt de aangepaste PvE's doorsturen naar uw contactpersoon bij de provincie Zeeland en/of
de SCEZ. Graag verneem ik van u of uw contactpersoon of er nog onduidelijkheden zijn/dingen
gewijzigd moeten worden. Als de tekst definitief is zal ik de markeringen verwijderen en de
bijlagen weer toevoegen zodat u over een nette versie van de PvE's beschikt. Ik stel voor om de
datum van de definitieve oplevering te kiezen voor de PvE's ivm mogelijke verdere 'verjaring'.
Met vriendelijke groet,

Van:
Verzonden: woensdag 10 juli 2013 11:30
Aan:
Onderwerp: RE: PvE's Perkpolder
Hoi
Hierbij de antwoorden op je vragen:
Zet de gegevens maar op kantoor Goes met mijn naam erbij.
We zitten nog steeds met Haskoning als directievoerder. Alleen hun naam is nu aangepast
in: Royal HaskoningDHV.
NGE's: Er is een verkennend onderzoek gedaan in het gebied. Op dit moment wordt een
nader onderzoek gedaan inclusief benadering van objecten.
Gemarkeerder stukken: goed voorstel.

Met vriendelijke groet,
Medewerker gebiedsontwikkeling
M

Van:
Verzonden: dinsdag 9 juli 2013 17:04
Aan:
Onderwerp: PvE's Perkpolder

Geachte heer
Ik probeerde u gisteren en vandaag telefonisch te bereiken maar zonder success, daarom nu
even per mail: ik heb vandaag de laatste gegevens van de RCE ontvangen en in de PvE's
verwerkt. Bij een laatste controle viel me op dat als opdrachtgever in 2011 uw kantoor in Tilburg

was genoemd met als contactpersoon dhr.
Is dit nog steeds correct of moet ik deze
gegevens vervangen door kantoor Goes en uw gegevens?
- in 2011 trad Haskoning Rotterdam namens u op als directievoerder. Is dit nog steeds het geval
en zo niet, maakt u gebruik van een andere directievoerder of bent u van plan dit te doen?
In het PvE mbt proefsleuvenonderzoek werd een (vermoedelijke) startdatum genoemd van
augustus 2012. Ik heb dit nu geskipt omdat u alleen aangaf dat de werkzaamheden ergens na
deze zomer gepland zijn. Wat ik me naderhand echter nog wel afvroeg is of er in het gebied (en
evt. ter plaatse van de dijk) nog kans is op niet gesprongen explosieven. Kunt u hier iets over
zeggen?
Wat de procedure betreft: ik heb de belangrijke wijzigingen in de PvE's momenteel gemarkeerd
zodat u en/of uw contactpersoon bij de provincie/SCEZ deze snel kan vinden en desgewenst niet
) heb ik bericht
weer de gehele tekst moet doornemen. Vanuit de RCE (dhr.
gekregen dat hij het aan de provincie overlaat of de PvE's ook door hem zullen worden gelezen.
Mijn voorstel is dat ik u (of indien u dit wenst, uw contactpersoon bij provincie en/of SCEZ) de
gemarkeerde tekstbestanden stuur ter kennisname/controle. Eventueel commentaar kan ik dan
nog verwerken waarna u weer de volledige PvE's inclusief alle bijlagen ontvangt.
Graag verneem ik van u. Alvast mijn hartelijke dank voor uw antwoorden,
met vriendelijke groet,

drs.
sr. KNA-archeoloog / bedrijfsleider uitvoering

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch

verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.
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PROGRAMMA VAN EISEN
Projectcode: A13–072–E1 (A11–044–E1)
versienr. PvE: 1.2
Projectnaam: PvE Noorddijksedijk/Kalverdijk te Kloosterzande

Universiteit
Overig / onbekend

Adviseur van en toetser namens de
bevoegde overheid:
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
(RCE)
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort

status: definitief
datum: 31/07/2013

akkoord
bevonden
d.d. 24–
07–2013
(schr.
med.)

e-mail d.d.
24–07–
2013 aan
opsteller
PvE

contactpersoon: drs.

ADMINISTRATIEVE GEGEVENS ONDERZOEKSGEBIED
Provincie
Gemeente
Plaats
Toponiemen
Kaartblad
X,Y – coördinaten

CMA/AMK-status
ARCHIS-monumentnummer
ARCHIS-waarnemingsnr
Oppervlakte plan- en
onderzoeksgebied

Huidig grondgebruik

Zeeland
Hulst
Kloosterzande
Noorddijksedijk, Kalverdijk
67Fnoord/49Czuid (oud: 48Hzuid/49Czuid)
Kalverdijk:
x = 59.831, y = 378.838 (W)
x = 60.251, y = 379.110 (O)
Noorddijksedijk:
x = 60.081, y = 378.995 (N, aansluiting Kalverdijk)
x = 60.253, y = 378.343 (Z)
coördinaten coupures (bij benadering):
Kalverdijk:
x = 59.925, y = 378.855 (W)
x = 59.935, y = 378.855 (O)
aansluiting:
x = 60.075, y = 378.985 (W)
x = 60.080, y = 378.998 (N)
x = 60.085, y = 378.983 (ZO)
Noorddijksedijk: x = 60.230, y = 378.790 (N)
x = 60.235, y = 378.780 (Z)
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Noorddijksedijk: lengte plangebied ca. 720 m, onderzoekslocatie
(1,5 coupures) in totaal ca. 15 m
Kalverdijk: lengte plangebied ca. 575 m, onderzoekslocatie (1,5
coupures) in totaal ca. 15 m
dijkweg met bermen en bermsloten aan weerszijden

AANLEIDING EN MOTIVERING VAN HET ONDERZOEK
Aanleiding

De aanleiding tot het onderzoek is de geplande herontwikkeling
van de voormalige veerhaven Perkpolder en de omgeving ervan
(publiek–private samenwerking). In dit verband is Rijkswaterstaat
Zeeland voornemens de landbouwpolders grenzend aan de voormalige veerhaven in te zetten voor buitendijkse natuurontwikkeling (inlaag met natte natuur met zoutvegetatie). Ten behoeve
hiervan zal de zeedijk worden doorbroken en zullen de Kalverdijk
en de Noorddijksedijk, voor zover gelegen binnen het voor buitendijkse natuurontwikkeling bestemde gebied worden afgegraven.
De inrichtingsplannen zijn ongewijzigd, de start van de
werkzaamheden voor de herontwikkeling is thans gepland na de
zomer van 2013 (schr. med. opdrachtgever d.d. 26 juni 2013).

Ref.: KNA 3.2–standaard
Standaard sjabloon PvE

Versienr. 3
Datum: november 2010
Status: definitief
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Motivering

status: definitief
datum: 31/07/2013

De archeologische aanleiding voor het onderzoek is het advies
van de bevoegde overheid naar aanleiding van archeologisch
vooronderzoek in de Perkpolder. Hierin is bepaald dat de
Noorddijksedijk die mogelijk een basis heeft uit het begin van de
13e eeuw, archeologisch dient te worden onderzocht door twee
10 m brede coupures op te graven (Tilstra 2010). Op last van de
bevoegde overheid dient ook de Kalverdijk archeologisch te
worden onderzocht (ontgrondingenvergunning 12010045 d.d.
24–04–2012).

Eerder uitgevoerd onderzoek
Bureauonderzoek
Uitvoerder
Uitvoeringsperiode
Rapportage

Grontmij Nederland bv
januari–februari 2007
., en
, 2007: Archeologisch
onderzoek Gebiedsontwikkeling Perkpolder. Bureauonderzoek,
Eindhoven (Grontmij Archeologische rapporten 290).
augustus 2010 door ArcheoMedia BV (Wagner 2010)

Actualisering
bureauonderzoek
Veldonderzoek (IVO–O, IVO–P, AB, etc.)
Uitvoerder
ArcheoMedia BV
Uitvoeringsperiode
augustus 2010
Uitvoeringsmethode
IVO–O verkennend
Rapportage
Wagner, A., 2010: Archeologisch onderzoek in de Perkpolder te
Kloosterzande (gemeente Hulst). Inventariserend veldonderzoek
met boringen, Capelle aan den IJssel (ArcheoMedia rapport A10–
065–I).
Vondsten/documentatie
Vondsten: geen; documentatie: Zeeuws Archeologisch Archief,
p/a SCEZ, Postbus 49, 4330 AA Middelburg
Uitvoerder
ADC ArcheoProjecten
Uitvoeringsperiode
augustus 2011
Uitvoeringsmethode
IVO–O karterend
Rapportage
en
2011: Perkpolder te Kloosterzande,
gemeente Hulst. Een Inventariserend Veldonderzoek in de vorm
van een karterend booronderzoek, Amersfoort (ADC rapport
2858).
Vondsten/documentatie
Vondsten: geen; documentatie: Zeeuws Archeologisch Archief,
p/a SCEZ, Postbus 49, 4330 AA Middelburg
Specialistisch onderzoek
Archeobotanie
n.v.t.
Archeozoölogie
n.v.t.
Fysische antropologie
n.v.t.
Fysische geografie
n.v.t.
Geofysisch onderzoek
n.v.t.
Archeologisch materiaal
n.v.t.
Vondsten/documentatie
n.v.t.
Geraadpleegde bronnen en partijen
Overige literatuur
AWN afdeling Zeeland, 2009: Bureau onderzoek naar de zeedijk
en binnendijken van de Perkpolder vallende binnen het project
“GEBIEDSONTWIKKELING PERKPOLDER”. Versie d.d. 5
november 2009, s.l.
Amateur–archeologen
nvt
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status: definitief
datum: 31/07/2013

ARCHEOLOGISCHE VERWACHTING
Regionale archeologische
(inclusief bouwhistorische)
en (cultuur)landschappelijke
context

Geologie en bodem: de Kalverdijk doorsnijdt van west naar oost
de geologische eenheden D0.3a (kreekafzettingen van het
Laagpakket van Walcheren, Fm. van Naaldwijk) en A0.3a
(afzettingen van het Laagpakket van Walcheren op het
Hollandveen Laagpakket [Fm. van Nieuwkoop] op afzettingen
van het Laagpakket van Wormer [Fm. van Naaldwijk] op de
Basisveen Laag [Fm. van Nieuwkoop] op de Formatie van
Boxtel). Het noordelijke uiteinde van de Noorddijksedijk bij de
aansluiting met de Kalverdijk ligt in dezelfde geologische eenheid
A0.3a, verder naar het zuiden vormt de dijk de grens tussen de
genoemde eenheid D0.3a en D0.3b met raster (kreekafzettingen
van het Laagpakket van Walcheren op oudere afzettingen van
ditzelfde Laagpakket). Uit verkennend booronderzoek (Wagner
2010) blijkt dat ook in het zuidelijke deel van de Perkpolder
plaatselijk sprake is van de geologische eenheid A0.3b met raster
waar deze gekarteerd is als A0.3a. Geomorfologisch gezien
wordt het gebied gekenmerkt door welvingen in getij–afzettingen
(code 3L20), bodemkundig is sprake van kalkrijke
poldervaaggronden, zwavel zavel, profielverloop 5 (Mn25A),
langs het zuiddeel van de Noorddijksedijk ook gedeeltelijk van
lichte zavel, profielverloop 5 (Mn15A), beide met GWT VI (GLG
40–80 cm–mv, GHG >120 cm–mv).
De onderzoekslocatie ligt in een gebied met een volgens de
IKAW lage archeologische verwachting. Op de huidige
onderzoekslocatie zijn in ARCHIS geen waarnemingen en/of
vondstmeldingen geregistreerd; in de (directe) omgeving zijn wel
archeologische resten uit de periodes laat–Neolithicum – vroege
ijzertijd en late middeleeuwen–Nieuwe tijd bekend. Voorafgaand
verkennend booronderzoek (Wagner 2010) heeft uitgewezen dat
in de Perkpolder ten noorden van de Kalverdijk plaatselijk in de
ondergrond nog (vermoedelijk) intact Hollandveen aanwezig is
(kans op bewoning uit de ijzertijd en evt. de Romeinse tijd). Het
karterend booronderzoek van het Laagpakket van Walcheren (De
Jonge en Huizer 2011) heeft geen aanwijzingen voor (een)
vindplaats(en) uit de middeleeuwen en/of de Nieuwe tijd
opgeleverd, de in enkele verspreid liggende boringen
aangetroffen archeologische indicatoren bevinden zich in de
bouwvoor en kunnen verband houden met het agrarisch gebruik
van de locatie. Op grond van het karterende onderzoek kunnen
archeologische vindplaatsen (huisplaatsen) met een radius van
meer dan 14 m worden uitgesloten en is het gebied vrijgegeven
voor bodemingrepen tot een diepte van 1,5 m –mv (advies door
de bevoegde overheid overgenomen; schr. med. drs. C.A.M. van
Rooijen d.d. 9 juli 2013).
De Perkpolder, Noordhofpolder en Noorddijkpolder zijn rond
1200 ontstaan als inpolderingen door, of op initiatief van, de
abdij Ter Duinen; de Noorddijkpolder is in 1622 herdijkt. Alle drie
de polders zijn op verscheidene momenten in de late
middeleeuwen en de Nieuwe tijd ondergelopen (al dan niet
geïnundeerd). Alle drie de polders behoorden tot het calamiteuze
waterschap Walsoorden. De genoemde en overige dijken binnen
dit gebied zijn als beeldbepalende elementen in het landschap
van (grote) cultuurhistorische en landschappelijke waarde.
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Kenmerkend voor de bewoning in dit gebied zijn verspreid
liggende dorpen die zijn ontstaan aan een kruising van dijken of
aan weerszijden van een dijk en door deze dijken onderling zijn
verbonden. Daarnaast komen gehuchten en buurtschappen van
soms zeer geringe omvang voor die overwegend langs oude
dijken en wegen gesitueerd zijn, alsmede verspreid liggende
boerderijen die veelal bestaan uit gebouwen van diverse
ouderdom. De boerderij Kalverdijk 1 in de oksel tussen de
Kalverdijk en de aansluiting met de Noorddijksedijk die direct aan
de onderzoekslocatie grenst, is als cultuurhistorisch monument
van locale waarde gedefinieerd (mon.nr. 4837; MIPobj.78480).
Vanwege de gedeeltelijk aangetaste cultuurhistorische
informatiewaarde wordt dit monument evenwel niet voor nader
onderzoek op cultuurhistorische kwaliteiten aanbevolen (CHS
Zeeland, rapport Kalverdijk 1, laatste wijziging 21–04–2010).
Voor zover oude kaarten hierover uitsluitsel geven gaat de
bebouwing in de oksel van de Kalverdijk en de Noorddijksedijk
terug tot in ieder geval het begin van de 19e eeuw (kadastrale
minuut Hontenisse; perceel in erfpacht uitgegeven aan Apollonia
Neve, bouweres en weduwe van Joost van Hees). Op de
kadastrale minuut is de Kalverdijk reeds aangegeven, de
Noorddijksedijk echter nog niet, deze staat wel afgebeeld op de
TMK vanaf 1830 en het Bonneblad uit 1910. De situatie blijft
volgens het cartografisch materiaal tot minstens 1995 in wezen
ongewijzigd.

Aard en ouderdom van de
vindplaats(en) (indien al
vooronderzoek heeft plaats–
gevonden)
Begrenzing en oppervlakte
van de totale vindplaats (dus
ook buiten het plangebied)
Begrenzing en oppervlakte
van (het deel van) de
vindplaats binnen het
plangebied
Structuren en sporen

Een vergelijking van de Kalverdijk op de genoemde kaarten met
het tracé van diezelfde dijk zoals dat is afgebeeld op de kaarten
van Visscher–Roman (ca. 1655), Tirion (1747) en Hattinga
(1753) lijkt erop te duiden dat de dijk oorspronkelijk verder naar
het zuiden reikte en pas na het midden van de 18e eeuw zijn
huidig verloop kreeg. Het kan zich hierbij echter om een foutieve
indruk handelen aangezien de kaarten niet op exacte inmetingen
baseren.
Gelet op historische bronnen kunnen beide dijken in beginsel
vanaf de vroege 13e eeuw dateren.

Kalverdijk: lengte ca. 3 km
Noorddijksedijk: lengte ca. 940 m
Kalverdijk: lengte ca. 575 m
Noorddijksedijk: lengte ca. 720 m

Gezien het feit dat de beide dijken in de breedte doorsneden
zullen worden wordt verwacht bij de opgraving een goed beeld
van de constructie van het laatmiddeleeuwse dijklichaam en
latere wijzigingen en aanvullingen daarvan op en in de bodem en
in dwarsdoorsnede te krijgen. Te verwachten sporen en
structuren van de dijk zijn houtconstructies (resten van
paalwerk, o.a. dichte rijen van kleine [diam. < 5 cm] paaltjes, al
dan niet gecombineerd met verspreid staande lange palen met
een grotere diameter), vlechtwerk, takkenpakketten en/of
–bundels, rijswerk, zinkstukken, krammatten van riet of biezen,
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zodenstapelingen, wier, steenstortingen en steenbekleding
(natuur– en/of baksteen). Indien de dijk niet in de bodem is
ingegraven bestaat in principe de mogelijkheid op het aantreffen
van oude kreekbeddingen (al dan niet met beschoeiingen).
Buiten de kreken bestaat een geringe kans op het aantreffen van
kleinschalige (r < 14 m) en/of vondstarme sporen van bewoning
en/of landgebruik uit de middeleeuwen en/of de Nieuwe tijd. Ter
plaatse van bebouwing vonden mogelijk tevens bepaalde
ambachtelijke activiteiten plaats. Eventuele grondsporen uit deze
periode kunnen bestaan uit ophogingslagen, resten van houten
(paalsporen en/of funderingsgreppels) en/of (deels) stenen
gebouwen, waterputten, beerputten, erfafscheidingen, spiekers,
perceelsgreppels, infrastructuur (o.a. verkavelingsgreppels,
sloten, wegen, evt. dijken en duikers) en mogelijk graven.
(Behoudenswaardige) bouwhistorische resten worden op de
onderzoekslocatie niet verwacht.
Gelet op het feit dat bij voorafgaand verkennend booronderzoek
ter hoogte van en in de directe omgeving van de Kalverdijk en de
Noorddijksedijk geen (vermoedelijk) intact veen is aangetroffen
worden er geen sporen van bewoning en/of landgebruik uit de
periode ijzertijd–Romeinse tijd/(vroege) middeleeuwen verwacht.
Er zijn onvoldoende gegevens beschikbaar die een betrouwbare
kwantitatieve inschatting van eventueel aan te treffen
grondsporen en structuren mogelijk maken.
Anorganische artefacten

Op het land zullen eventuele vondsten bestaan uit (delen van)
verloren voorwerpen en/of vondsten die met opgebracht afval of
grond zijn aangevoerd, ter plaatse van voormalige kreken kunnen
eventueel scheepsresten en resten worden verwacht die met
visserij te maken hebben. Indien er sprake is van bewoning
voorafgaand aan de dijkbouw zal het spectrum voornamelijk
bestaan uit hetgeen voor een landelijke agrarische nederzetting
gebruikelijk is. Het artefactspectrum kan in beginsel bestaan uit
(fragmenten van) vaatwerk van aardewerk (handgevormd en
gedraaid), glas en evt. metaal, (delen van) kledingaccessoires en
sieraden van metaal (sieraden ook glas en evt. natuursteen),
gereedschappen en overige gebruiksvoorwerpen van metaal,
aardewerk (bijv. spinklosjes, weefgewichten) en natuursteen
(bijv. maalsteen), evt. ook keramisch (baksteen, dakpannen)
en/of natuurstenen (leisteen, grind) bouwmateriaal. Naast
nederzettingsafval kunnen evt. resten worden aangetroffen die
te maken hebben met kleinschalige ambachtelijke activiteiten.
Ook kan verbrande leem worden aangetroffen. Er zijn
onvoldoende gegevens beschikbaar die een betrouwbare
kwantitatieve inschatting mogelijk maken. Indien de dijk een
vergelijkbare opbouw kent als de Emelissedijk in Noord–Beveland
(geen steenstortingen of steenbekleding) dient rekening te
worden gehouden met ca. 0,02 anorganisch artefact/m2 (alle
categorieën tezamen, vnl. keramisch bouwmateriaal en
gebruiksaardewerk). Voor de onderbouwing zie bijlage 3. Ter
plaatse en in de directe omgeving van de bebouwing Kalverdijk 1
kunnen deze hoeveelheid en het spectrum aanzienlijk worden
overschreden zonder dat dit op voorhand afdoende kan worden
gekwantificeerd.
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Organische artefacten

Ter plaatse van de dijk worden vooral constructiehout (paaltjes,
palen, takkenpakketten/–bundels, zinkstukken) en krammatten
van riet of biezen behorende tot het dijklichaam verwacht. In het
dijklichaam kunnen evt. ook vondsten worden aangetroffen die
met de opgebrachte grond zijn aangevoerd. Op het land zullen
eventuele vondsten bestaan uit (delen van) verloren voorwerpen
en/of vondsten die met opgebracht afval of grond zijn
aangevoerd, alsmede eventuele resten van middeleeuwse
bewoning voorafgaand aan de aanleg van de dijk. Het spectrum
aan vondsten kan in beginsel bestaan uit (fragmenten van)
kleding (en kledingsaccessoires), sieraden, vaatwerk,
gereedschappen en overige gebruiksvoorwerpen van hout, been,
leer en textiel. Indien er voorafgaand aan de dijkbouw bewoning
ter plaatse heeft gestaan kunnen evt. ook resten van
constructiehout (paaltjes, palen, funderingsbalken) worden
aangetroffen. Ter plaatse van voormalige kreken kunnen evt.
scheepsresten en resten worden verwacht die met visserij te
maken hebben. Er zijn onvoldoende gegevens beschikbaar die
een betrouwbare kwantitatieve inschatting mogelijk maken.
Indien de dijk een vergelijkbare opbouw kent als de Emelissedijk
kunnen er grote hoeveelheden (n > 1000, palen/paaltjes en
takkenbundels) constructiehout verwacht worden. Voor de
onderbouwing zie bijlage 3.

Archeozoölogische en archeobotanische resten

Botmateriaal, visresten, schelpresten, houtskool, organische en
ecologische resten (hout, verbrande en onverbrande pollen en
zaden) en fosfaat. Daarnaast kunnen organische resten van de
dijk worden verwacht zoals hout, riet, biezen of andere grassen,
wier, plaggen (klei, klei/veen, veen en/of zand/klei). Er zijn
onvoldoende gegevens beschikbaar die een betrouwbare
kwantitatieve inschatting mogelijk maken. Indien de situatie
vergelijkbaar is met de Emelissedijk is de hoeveelheid
archeozoölogische resten klein. Voor de onderbouwing zie bijlage
3. Ter plaatse en in de directe omgeving van de bebouwing
Kalverdijk 1 kan de hoeveelheid hoger liggen maar zal naar
schatting enkele tientallen niet overschrijden.

Motivatie

Het verwachtingsmodel is gebaseerd op de geologisch–
geomorfologische situatie van de onderzoekslocatie, alsmede de
analyse van beschikbare archeologische, historische en
historisch–geografische gegevens (cf. Wagner 2010 met de daar
geciteerde literatuur, alsmede De Jonge en Huizer 2011).

Archeologische stratigrafie
en diepte van vondstlagen

Dijklichaam: bovengronds, voet kan evt. gedeeltelijk in de bodem
ingegraven zijn. Hierover zijn thans echter nog geen gegevens
beschikbaar.
Op grond van het voorgaande verkennende booronderzoek kan in
de Perkpolder ten noorden van de te onderzoeken dijken de
volgende algemene bodemopbouw worden herkend (cf. Wagner
2010):
0,0 – 0,2/0,9 m –mv
0,2/0,9 – 2,25/3,9 m –mv

2,25/3,9 – 3,7/4,5 m –mv

klei, zandig, bruin (bouwvoor)
zand, matig fijn, zwak kleiig/klei,
zwak zandig tot sterk siltig,
licht(grijs)bruin tot donkergrijs (Lp.
van Walcheren)
veen, al dan niet met veraarde
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top, resp. zwart– en roodbruin
(Hollandveen Lp.)
klei, sterk siltig, zwak tot sterk
humeus, grijs tot grijsbruin (Lp.
van Wormer)

Het karterende booronderzoek (De Jonge en Huizer 2011) heeft
deze bodemopbouw in wezen bevestigd. Omvangrijke (r >14 m)
sporen van bewoning/landgebruik uit de middeleeuwen en/of
Nieuwe tijd kunnen worden uitgesloten. Eventuele kleinschalige
(r <14 m) en/of vondstarme sporen van bewoning/landgebruik
zouden zich nog in (de top van) het Laagpakket van Walcheren
kunnen bevinden en in beginsel vanaf maaiveldniveau c.q.
onderkant huidige bouwvoor (0,0 c.q. 0,2/0,9 m –mv) kunnen
worden aangetroffen tot een diepte van (naar schatting) ca.
1,0–1,5 m –mv, incidenteel evt. dieper ingegraven.
Aangezien de top van het Hollandveen in de directe omgeving
van de huidige onderzoekslocatie volgens de resultaten van het
verkennend booronderzoek niet veraard is worden hierin geen
archeologische resten meer verwacht. De top van het
Laagpakket van Wormer bevindt zich buiten de geplande
ontgravingsdiepte.
Gaafheid en conservering

Gaafheid dijklichaam: onbekend, naar verwachting redelijk tot
(zeer) goed. Gaafheid eventuele (kleinschalige) grondsporen in de
top van het Laagpakket van Walcheren: onbekend, indien
aanwezig op grond van het karterende booronderzoek (De Jonge
en Huizer 2011) in de Perkpolder eventueel (deels) geërodeerd.
Conservering: de kans op het aantreffen van vondsten van
organisch materiaal en van paleo–ecologische resten is sterk
afhankelijk van de bodemgesteldheid ter plaatse. Onverbrande
vondsten van organisch materiaal en paleo–ecologische resten
zullen over het algemeen slechts beneden de grondwaterspiegel
kunnen worden aangetroffen, d.i. op de onderzoekslocatie in
beginsel vanaf ca. 1,4 m -mv, plaatselijk dieper (cf. Wagner
2010: bijlage 5 Boorstaten). Verbrande vondsten van organisch
materiaal en paleo–ecologische resten kunnen daarnaast ook in
grondsporen worden aangetroffen. Algemeen is de kalkrijke
bodem gunstig voor de conservering van organisch materiaal en
van paleo–ecologische resten.

DOELSTELLING EN VRAAGSTELLING
Doelstelling

Het doel van een archeologische opgraving is het documenteren
van gegevens en het veiligstellen van materiaal van vindplaatsen
om daarmee informatie te behouden die van belang is voor de
kennisvorming over het verleden.

Relatie NOaA en/of andere
onderzoekskaders

Onderzoek naar opbouw en constructie van dijken door de tijd
heen heeft in Zeeland nog nauwelijks plaatsgevonden. Het enige
recente voorbeeld betreft de opgraving van de Emelissedijk op
Noord–Beveland waarvan de oorsprong in de vroege 17e eeuw
ligt (Engelse 2010; onderzoek ArcheoMedia BV 2008). In de
Provinciale Onderzoekagenda Archeologie Zeeland (POAZ;
Hessing et al. 2008) is dan ook geconstateerd dat in Zeeland
een kennislacune bestaat met betrekking tot waterstaatkundige
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infrastructuur. Het waterbeheer incl. (o.a.) bedijkingen,
inpolderingen, dijken– en sluizenbouw en overstromingen is dan
ook een van de aandachtsgebieden binnen de
landschapsbiografie van Zeeland (Hessing et al. 2008: 73). Ook
in de NOaA is onderzoek van het waterbeheer in de vorm van
dijk– en kadebouw, dijkbouwtechnieken en duikers en sluizen
van groot belang geacht binnen het onderzoeksthema mens en
landschap (Bult et al. 2006: 4–5, 9–12).
Indien archeologische resten uit de middeleeuwen en/of de
Nieuwe tijd aangetroffen worden dienen op basis van de NOaA
op de volgende thema’s nader te worden ingegaan (NOaA, Hfd.
16 De Middeleeuwen en vroegmoderne tijd in West–Nederland):
• de relatie tussen mens en landschap
• handel en uitwisseling
• de materiële cultuur en identiteit.
Indien er nederzettingsresten worden aangetroffen uit de
middeleeuwen en/of de Nieuwe tijd die hiertoe aanleiding geven
dient op basis van de NOaA zoveel als mogelijk is op de
volgende thema´s nader te worden ingegaan (NOaA, Hfd. 24 De
stad in de Middeleeuwen en vroegmoderne tijd):
• het ontstaan van steden en prestedelijke centra
• de stad als centrum
• bevolkingsgroepen en wooncultuur
• ruimtelijke inrichting.
Vraagstelling

De vraagstelling van de opgraving betreft in eerste instantie het
verkrijgen van inzicht in de opbouw en fasering van de Kalverdijk
en de Noorddijksedijk (incl. de aansluiting van de beide dijken op
elkaar). Indien onder (een van) de dijken nog resten van oudere
(vermoedelijk middeleeuwse) bewoning worden aangetroffen
dienen deze eveneens archeologisch onderzocht te worden. Het
veldonderzoek dient zich te richten op het opsporen van alle
archeologica binnen de ontgravingsdiepte, er is geen preselectie
gemaakt.

Onderzoeksvragen (wat moet Met betrekking tot de dijken:
worden beantwoord)
• Wat is de oorspronkelijke opbouw en constructie van de
dijken ter plaatse van de coupures (constructie van de dijk
op en in de bodem, vlak en profiel)? Welke organische en
anorganische materialen zijn hierbij gebruikt (ook vulmateriaal
zoals plaggen en/of zand)? Is er sprake van hergebruikte
materialen? Zo ja, welke, waar en in welke functie? Is de dijk
later verder aangepast (opgehoogd, verbreed, verbouwd,
hersteld)? Zo ja, wat is dan diachroon de aard (constructie),
fasering en datering van de aanpassingen in het nu
bestaande dijklichaam?
• Hoe is de aansluiting van de Noorddijksedijk op de Kalverdijk
constructietechnisch gerealiseerd? Is er sprake van
gelijktijdigheid en zo niet, welke dijk is de oudste? Welke
aanpassingen in aan/in het(de) dijklicha(a)m(en) kunnen
worden waargenomen? Is (een van) de dijk(en) op deze
plaats later verder aangepast (opgehoogd, verbreed,
verbouwd, hersteld)? Zo ja, wat is dan diachroon de aard
(constructie), fasering en datering van de aanpassingen in
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het nu bestaande dijklichaam?
Wat is de geologische en landschappelijke ligging van de
dijken? Zijn onder (een van) de dijken nog geologische
verschijnselen (bijv. geulen) aangetroffen en zo ja, welke
consequentie(s) heeft dit gehad voor de aanleg van de dijk?
Zijn onder (een van) de dijken nog oudere sporen, o.a.
andere infrastructurele werken, aanwezig? Zo ja, welke,
waar en hoe zijn deze opgebouwd?
In welke mate komen de aangetroffen structuren overeen,
dan wel wijken ze af van gegevens uit oude kaarten en
schriftelijke bronnen?

Indien onder (een van) de dijken ook resten van bewoning en/of
landgebruik anders dan waterstaatkundige infrastructuur worden
aangetroffen, gelden tevens de volgende onderzoeksvragen:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Worden tijdens de graafwerkzaamheden archeologische
resten aangetroffen die inzicht kunnen geven in de
bewonings– en/of gebruiksgeschiedenis van het plangebied?
Zo ja, welke informatie is over de nederzettingstructuur/
huizenbouw, materiële cultuur, (voedsel–) economie en
andere economische activiteiten van de bewoners bewaard
gebleven?
Wat is de geologische en landschappelijke ligging van de
resten?
Wat is de aard van de aanwezige archeologische resten?
Wat is de exacte locatie van de archeologische resten?
Wat is de diepte (t.o.v. maaiveld) en de hoogteligging (t.o.v.
NAP) van de archeologische resten?
Wat is de datering en fasering van de aanwezige
archeologische resten?
Is een stratigrafie aanwezig? Zo ja, wat is de stratigrafische
positie van de archeologische resten?
Is sprake van toewijzing aan (een) vindplaats(en)?
Zijn de archeologische resten van lokaal, regionaal of
nationaal belang? Wat is de positie van de bewoning en/of
het landgebruik t.o.v. de regionale en provinciale context uit
onderhavige periode?

METHODEN EN TECHNIEKEN (veldwerk)
Methoden en technieken

conform KNA 3.2 protocol 4004 Opgraven met bijbehorende
specificaties en eventuele relevante wijzigingsbladen

Strategie

Tijdens overleg tussen opdrachtgever en RCE is besloten dat er
twee coupures van de Noorddijksedijk opgegraven dienen te
worden (Tilstra 2010), daarnaast stelt de provincie Zeeland een
opgraving van de Kalverdijk verplicht. Gelet op de vraagstelling
naar ontwikkeling en fasering van de dijken zullen van de
Kalverdijk en de Noorddijksedijk elk één coupure worden
onderzocht, alsmede één coupure die de aansluiting van de
Kalverdijk op de Noorddijksedijk bevat. Ter plaatse van de laatst
genoemde coupure kan in ieder geval de relatieve ouderdom van
de twee dijken ten opzichte van elkaar worden bepaald, alsmede
de constructietechnische maatregelen die ten behoeve van de
aansluiting zijn getroffen. De spreiding van de drie op te graven
dijkdelen is zo gekozen dat de twee eerstgenoemde coupures op
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enige afstand liggen van de splitsing van de dijken waardoor er
naar verwachting een beter zicht ontstaat op de eventuele
effecten die de aansluiting van de dijken heeft op de constructie
van de dijklichamen zelf. In dat verband dienden de twee losse
coupures door de Kalverdijk en de Noorddijksedijk mede als
referentiekaders voor de waarnemingen ter plaatse van de
aansluiting van de beide dijken. De coupures door de Kalverdijk
en de Noorddijksedijk worden geplaatst op delen waar volgens
de thans bekende plannen nieuw te graven geulen de
dijklichamen doorsnijden teneinde daar eventueel aanwezige
sporen van bewoning en/of ander landgebruik uit de periode vóór
de dijkbouw mede te kunnen onderzoeken. De coupure door de
aansluiting van de Kalverdijk op de Noorddijksedijk valt volgens
de huidige inrichtingsplannen buiten zo’n nieuw te graven geul
(zie bijlage 2).
De op te graven coupure op de splitsing van de Kalverdijk en de
Noorddijksedijk heeft een breedte van 10 m, de losse coupures
in beide dijken van 5 m op zoolniveau/maaiveldniveau aan de
voet van de dijk. De opgraving dient plaats te vinden vanaf de
dijkkruin(en) in kwestie. Het onderzoek van de dijkconstructie
dient plaats te vinden door zowel informatie in het uit te graven
vlak als de informatie van de te maken doorsnede (profielwand)
vast te leggen; daarbij dient ten minste één profielwand per
coupure tot de onderzijde van de ontgravingen gedocumenteerd
te worden. De te documenteren profielwanden dienen aan
weerszijden in ieder geval 2 m buiten het dijklichaam te worden
doorgezet om eventuele dijkverhogingen met eventuele
afzettingslagen te kunnen relateren. Indien genoemde lagen
buiten het dijklichaam worden aangetroffen dient het te
documenteren profiel verlengd te worden tot ca. 1 m voorbij het
einde van de laag/lagen in kwestie. Als blijkt dat de laag/lagen in
kwestie aan de polderzijde van de bermsloten niet meer te
volgen zijn kan genoemde verlenging worden beëindigd. Het
aantal en de diepte van de aan te leggen vlakken wordt bepaald
door de opbouw van het dijklichaam en de mogelijk onder de
dijkbodem nog aanwezige archeologische resten, voor zover
deze binnen de ontgravingen vallen. Met betrekking tot de
coupure door de aansluiting van de Noorddijksedijk op de
Kalverdijk dient de opgraving, zoverre de graafwerkzaamheden
dit toelaten, in twee helften te gebeuren zodat naast de
doorsneden door de beide dijken ook van elke dijk een
lengteprofiel ter plaatse van de onderlinge aansluiting wordt
verkregen. Deze lengteprofielen dienen eveneens te worden
gedocumenteerd tot de onderzijde van de ontgravingen teneinde
de constructietechnische vormgeving van de aansluiting van de
beide dijken te achterhalen (eventuele aanpassingen aan de
dijken ten behoeve van de aansluiting).
Er wordt gegraven met een platte graafbak, op aanwijzingen van
de (senior) KNA–archeoloog.
Indien noodzakelijk in verband met de stabiliteit van de
ontgraving (gevaar van instortende profielen) dient de aanleg van
de vlakken plaats te vinden door trapsgewijs te verdiepen. Bij
getrapte ontgraving dient de breedte van de coupure op de kruin
van de dijk zodanig te worden gekozen dat de vereiste breedte
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op maaiveldniveau (voet van de dijk) wordt gerealiseerd.
Vrijgekomen sporen, structuren en profielen met archeologische
lagen worden getekend en gefotografeerd. Het vlak wordt
getekend 1:50 c.q. 1:20 indien kleinschalige resten van de
dijkconstructie worden gedocumenteerd, de coupes 1:20 en de
profielwanden 1:20 of 1:50, afhankelijk van de complexiteit van
de opbouw van het dijklichaam. Eventuele waarnemingen
(archeologische grondsporen en/of geologische verschijnselen)
onder de zool van (een van) de dijk(en) dienen eveneens op de
beschreven wijze te worden gedocumenteerd. Indien geen
sporen worden waargenomen, behoeft het vlak in kwestie alleen
te worden gefotografeerd.
Sporen worden conform het protocol Opgraven gecoupeerd,
gedocumenteerd en afgewerkt. Te couperen grondsporen
worden met de troffel doorzocht op de aanwezigheid van
vondsten.
Monsters voor paleo–ecologisch (5 l, bij grote sporen en/of
bijzondere waarnemingen 10 l), micromorfologisch, 14C– en
dendro(chrono)logisch onderzoek worden genomen. Bij
bemonstering van de dijklagen dient in het bijzonder te worden
gelet op zeewier, biezen, gras, riet, evt. ook stro als er mest
en/of stadsafval in het dijklichaam is verwerkt. Als dit materiaal
wordt aangetroffen dienen er per onderscheiden laag of
herkenbare fase ruime monsters te worden genomen voor 14C–
onderzoek aangezien dit materiaal vanwege de korte levensduur
van de planten bij uitstek geschikt is voor het verkrijgen van een
nauwkeurige (binnen de marges van het 14C–onderzoek)
datering. Van eventuele takkenpakketten dienen naast
dendro(chrono)logische monsters eveneens ruime monsters voor
14
C–onderzoek te worden genomen omdat de datering hiervan in
principe nauwkeuriger uitvalt dan van (dikke) stamdelen. De
bemonstering van plaggen dient te geschieden door een
deskundige.
Vondsten en monsters worden in principe per spoor, in de dijk
per laag of herkenbare fase (monsters zoals hierboven
aangegeven), verzameld, bij de aanleg en verdiepen van het vlak
kunnen vondsten in vakken worden verzameld. Vondsten uit
grondsporen worden per laag verzameld en gedocumenteerd. Bij
een geringe hoeveelheid vondsten (<10 per m2) worden deze in
principe allemaal verzameld. Als blijkt dat in de dijk vondstenrijke
pakketten (bijv. stadsafval) verwerkt zijn kan worden volstaan
met het verzamelen van een representatieve hoeveelheid
vondsten die een goed beeld geeft van de datering(srange) van
de laag in kwestie en van de samenstelling van het opgebrachte
pakket. Complete artefacten dienen altijd te worden geborgen.
Bijzondere vondsten worden te allen tijde individueel nauwkeurig
ingemeten op x–, y– en z–coördinaat. M.b.t. water– en
beerputten zie verderop in de tekst.
Tijdens aanleg van het vlak, verdiepen en afwerken van de
sporen dient continu gebruik te worden gemaakt van
metaaldetectie.
Laagsgewijs wordt verdiept tot op het volgende archeologische
vlak. Indien tijdens het verdiepen geen grondsporen worden
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aangetroffen hoeven de tussenvlakken niet te worden
gedocumenteerd.
Substantiële archeologische sporen die dieper of verder reiken
dan de civieltechnische werken, die niet in situ behouden kunnen
worden en/of waarvan de kwaliteit niet kan worden gehandhaafd
worden volledig afgewerkt en gedocumenteerd.
Indien water– en/of beerputten worden aangetroffen van
woonplaatsen onder of aan de dijk die niet in situ behouden
kunnen worden en/of waarvan de kwaliteit niet kan worden
gehandhaafd wordt in overleg met de (gemandateerd
directievoerder van de) opdrachtgever en de (adviseur van de)
bevoegde overheid besloten op welke wijze deze zullen worden
afgewerkt (stratigrafisch opgraven in het veld of blokberging).
Indien tijdens de opgraving bijzondere vondsten en/of
grondsporen worden gesignaleerd, dient er in het veld met de
betreffende periode- en materiaalspecialisten te worden overlegd
over de verder te volgen strategie. Indien scheepresten worden
aangetroffen, dient verder onderzoek te worden uitgevoerd in
overleg met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed vestiging
Lelystad (voorheen het NISA).
Belangrijke archeologische ontdekkingen zullen terstond worden
gerapporteerd aan de opdrachtgever en diens directievoerder, de
bevoegde overheid en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed,
een en ander ook mede in overeenstemming met de in de
Monumentenwet van 1988 voorgeschreven meldingsplicht.
Structuren en grondsporen

Sporen en structuren worden gewaterpast, gefotografeerd,
getekend op schaal 1:50 of 1:20 (m.n. dijkconstructie),
beschreven, gecoupeerd en afgewerkt, conform de relevante
specificaties uit het KNA–protocol opgraven. Indien noodzakelijk
worden detailtekeningen (op grotere schaal) vervaardigd. De
lagen van de dijken worden beschreven door een fysisch–
geograaf. Alle sporen worden volledig afgewerkt voor zover deze
binnen de ontgraving vallen, dan wel tot op het niveau dat in
overleg met de opdrachtgever en de (adviseur van de) bevoegde
overheid is bepaald. Substantiële archeologische sporen die
dieper of verder reiken dan de civieltechnische werken, die niet
in situ behouden kunnen worden en/of waarvan de kwaliteit niet
kan worden gehandhaafd worden volledig afgewerkt en
gedocumenteerd.

Aardwetenschappelijk
onderzoek

De lagen in de dijken worden beschreven door een fysisch–
geograaf. Ter plaatse van archeologische resten beschrijft de
fysisch–geograaf tevens het profiel, indien een intact
bodemprofiel aanwezig is. Van elke op te graven coupure wordt
in ieder geval één profielwand gedocumenteerd en op tekening
gebracht (schaal 1:20 of 1:50, afhankelijk van de complexiteit
van het dijklichaam). Van de op te graven coupure bij de
aansluiting van de Kalverdijk op de Noorddijksedijk wordt naast
één dwarsprofielwand per dijk ook het lengteprofiel van de beide
dijken overeenkomstig gedocumenteerd.

Anorganische artefacten

Vlakvondsten worden in vakken verzameld; spoorvondsten per
spoor en per laag. Vondsten uit de dijk worden zoveel mogelijk
per laag of herkenbare fase verzameld. Bij een geringe
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hoeveelheid vondsten (<10 per m2) worden deze in principe
allemaal verzameld. Als blijkt dat in de dijk vondstenrijke
pakketten (bijv. stadsafval) verwerkt zijn kan worden volstaan
met het verzamelen van een representatieve hoeveelheid
vondsten die een goed beeld geeft van de datering(srange) van
de laag in kwestie en van de samenstelling van het opgebrachte
pakket. Complete artefacten dienen altijd te worden geborgen.
Vondsten dienen te worden geregistreerd en zo verpakt te
worden dat de conditie van het materiaal zo stabiel mogelijk
blijft. Hierbij wordt verwezen naar de leidraad KNA ‘Eerste Hulp
bij Kwetsbaar Vondstmateriaal’ en de bepalingen in de geheel
herziene specificatie OS11 van de KNA 3.2 (versie d.d. 01–01–
2013, verplicht te gebruiken vanaf 01–07–2013).
Organische artefacten

Al het organische materaal dient te worden verzameld. Het
organische materiaal dient zo verpakt te worden dat de conditie
van het materiaal zo stabiel mogelijk blijft. Hierbij wordt
verwezen naar de leidraad KNA ‘Eerste Hulp bij Kwetsbaar
Vondstmateriaal’ en de bepalingen in de geheel herziene
specificatie OS11 van de KNA 3.2 (versie d.d. 01–01–2013,
verplicht te gebruiken vanaf 01–07–2013).

Archeozoölogische en archeobotanische resten

Alle grondsporen worden bemonsterd t.b.v. archeobotanie,
pollenanalyse, dendro(chrono)logie, archeozoölogie en 14C–
datering. Van de bodemlagen worden alleen de meest kansrijke
bemonsterd (idem). Bij bemonstering van de dijklagen dient in
het bijzonder te worden gelet op zeewier, biezen, gras, riet, evt.
ook stro als er mest en/of stadsafval in het dijklichaam is
verwerkt. Als dit materiaal wordt aangetroffen dienen er per
onderscheiden laag of herkenbare fase ruime monsters te
worden genomen voor 14C–onderzoek aangezien dit materiaal
vanwege de korte levensduur van de planten bij uitstek geschikt
is voor het verkrijgen van een nauwkeurige (binnen de marges
van het 14C–onderzoek) datering. Van eventuele takkenpakketten
dienen naast dendro(chrono)logische monsters eveneens ruime
monsters voor 14C–onderzoek te worden genomen omdat de
datering hiervan in principe nauwkeuriger uitvalt dan van (dikke)
stamdelen. Indien plaggen met humeuze laag worden
aangetroffen dienen van die humeuze laag pollenmonsters te
worden genomen t.b.v. landschapsreconstructie. De
bemonstering dient te geschieden door een deskundige.

Overige resten

n.v.t.

Dateringstechnieken

Alle relevante grondsporen (gesloten contexten) en kansrijke
bodemlagen worden bemonsterd t.b.v. dendrochronologie en
14
C–datering. Bij bemonstering van de dijklagen dient in het
bijzonder te worden gelet op zeewier, biezen, gras, riet, evt. ook
stro als er mest en/of stadsafval in het dijklichaam is verwerkt.
Als dit materiaal wordt aangetroffen dienen er per onderscheiden
laag of herkenbare fase ruime monsters te worden genomen
voor 14C–onderzoek aangezien dit materiaal vanwege de korte
levensduur van de planten bij uitstek geschikt is voor het
verkrijgen van een nauwkeurige (binnen de marges van het 14C–
onderzoek) datering. Van eventuele takkenpakketten dienen
naast dendro(chrono)logische monsters eveneens ruime
monsters voor 14C–onderzoek te worden genomen omdat de
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datering hiervan in principe nauwkeuriger uitvalt dan van (dikke)
stamdelen. Gelet op de literatuur (Wallinga 2005; Wallinga en
Versendaal 2010) lijkt OSL–datering op dit moment nog weinig
geschikt te zijn voor de datering van bodemlagen uit dijken zodat
van bemonstering ten behoeve hiervan wordt afgezien. Zie ook
de bepalingen in de geheel herziene specificatie OS11 van de
KNA 3.2 (versie d.d. 01–01–2013, verplicht te gebruiken vanaf
01–07–2013).
Beperkingen

De ontgravingen blijven beperkt tot die geldende voor de
verwezenlijking van de te graven geulen en ter plaatse van de
onderlinge aansluiting van de beide dijken tot de zool van de
dijken c.q. tot de diepte die noodzakelijk is in verband met de
verlenging van de profielen tot in ieder geval 2 m buiten het
dijklichaam. Een uitzondering hierop wordt gemaakt voor
substantiële archeologische sporen die dieper of verder reiken
dan de civieltechnische werken: indien deze niet in situ
behouden kunnen worden en/of de kwaliteit ervan niet kan
worden gehandhaafd worden deze sporen volledig afgewerkt en
gedocumenteerd.

Uitwerking en conservering (nadere eisen t.a.v. vorm, niveau van uitwerking, termijnen etc)
Algemeen

De opdrachtgever verplicht zich tot het laten uitwerken van de
opgraving in de vorm van een standaardrapportage conform de
KNA versie 3.2, protocol 4004 Opgraven, deelprocessen 3
(evaluatiefase) en 4 (uitwerken veldwerk) met bijbehorende
specificaties en de checklist structuur rapportage van de SCEZ.
De uitwerking richt zich op het beantwoorden van de
onderzoeksvragen uit dit Programma van Eisen en een eventuele
Nota van Wijzigingen.
De conceptrapportage wordt eerst aan de opdrachtgever
voorgelegd alvorens deze wordt ingediend bij de bevoegde
overheid.

Structuren, grondsporen,
vondstspreidingen

Na evaluatie van het veldwerk vindt overleg plaats met de
opdrachtgever en/of diens (gemandateerd) directievoerder en de
(adviseur van de) bevoegde overheid, waarbij de omvang en
precieze invulling van de uitwerking worden bepaald en verdere
afspraken inzake het rapport worden gemaakt op basis van een
voorstel van het uitvoerende bedrijf.
Uitwerking van de aangetroffen sporen, structuren en
vondstspreidingen dient conform de eisen in de KNA versie 3.2
te worden uitgevoerd. De beschrijving van de sporen, structuren
en vondstspreidingen dient zoveel mogelijk in te gaan op de
aard, het karakter en de datering van de aangetroffen
vindplaats(en) en de overige vraagstellingen.

Analyse aardwetenschappe–
lijke gegevens

Deelrapport door fysisch–geograaf met tekening, beschrijving en
interpretatie van de lengte– en dwarsprofielen en van de lagen
van de dijk. Micromorfologisch onderzoek in overleg met, en na
goedkeuring door, de bevoegde overheid.

Anorganische artefacten

Na evaluatie van het veldwerk vindt overleg plaats met de
opdrachtgever en/of diens (gemandateerd) directievoerder en de
(adviseur van de) bevoegde overheid, waarbij de omvang en
precieze invulling van de uitwerking worden bepaald en verdere

Ref.: KNA 3.2–standaard
Standaard sjabloon PvE

Versienr. 3
Datum: november 2010
Status: definitief

Pagina 15 van 27

ArcheoMedia BV

PROGRAMMA VAN EISEN
Projectcode: A13–072–E1 (A11–044–E1)
versienr. PvE: 1.2
Projectnaam: PvE Noorddijksedijk/Kalverdijk te Kloosterzande

status: definitief
datum: 31/07/2013

afspraken inzake het rapport worden gemaakt op basis van een
voorstel van het uitvoerende bedrijf.
Anorganische artefacten anders dan constructie–elementen die
afkomstig zijn uit het dijklichaam bevinden zich in secundaire
positie (opgebracht materiaal). De uitwerking van dit materiaal
dient zich te richten op de datering ervan, verdere uitwerking
kan achterwege blijven tenzij in de evaluatiefase van het
onderzoek beargumenteerd anders wordt besloten.
Bij een voldoende representatieve vondstomvang van een
materiaalcategorie uit nederzettingscontext wordt een
deelrapport door een materiaalspecialist opgesteld. De bijzondere
vondsten dienen te allen tijde door een periodespecialist te
worden onderzocht en beschreven. Voor het niveau van analyse
gelden de algemene richtlijnen die volgens de actuele versie van
de KNA versie 3.2 aan een standaardrapport gesteld mogen
worden.
Gesloten contexten uit nederzettingscontexten worden volledig
uitgewerkt op basis van een voorstel van het uitvoerende bedrijf.
Vondsten die per spoor of per complex worden uitgewerkt
worden beschreven en zo nauwkeurig mogelijk gedateerd;
vondsten uit gesloten complexen uit de LME en/of de NT worden
daarbij beschreven conform het Deventer systeem. Vlakvondsten
die niet nader dateerbaar zijn worden gedetermineerd en
ingedeeld (met tabel) conform (de categorieën van) het
Archeologisch Basisregister (ABR). Indien het niet mogelijk is
vondsten te classificeren volgens het ABR (categorieën) worden
deze volledig beschreven conform de beschikbare
wetenschappelijke literatuur.
Organische artefacten

Alle organische artefacten worden per spoor en vondstnummer
beschreven op materiaalsoort en gedetermineerd, conform het
Archeologisch BasisRegister (ABR) of andere in de beroepsgroep
geldende richtlijnen, indien hierdoor meer details aan te brengen
zijn. De organische artefacten worden in de tekst van het rapport
in detail beschreven en in de vondstenlijst verwerkt. Al het hout
(constructiehout en artefacten) dient tevens te worden
gedetermineerd op houtsoort. Indien krammatten worden
aangetroffen dient te worden bepaald van welke grassoort(en)
deze zijn gemaakt (bies of anderszins).

Archeozoölogische en archeobotanische resten

Na evaluatie van het veldwerk vindt overleg plaats met de
opdrachtgever en/of diens (gemandateerd) directievoerder en de
(adviseur van de) bevoegde overheid om te bepalen welke
monsters gewaardeerd dienen te worden op basis van een
voorstel van het uitvoerende bedrijf. Voor de onderbouwing zie
bijlage 3.

Beeldrapportage (objectteke– Er worden alle–sporenkaarten geleverd van het vlak en van het
ningen, foto’s, kaarten, e.d.) volledige profiel incl. de bodem tot onderzijde van de civiele
ontgravingen resp. tot onderzijde van niet in situ te behouden
sporen en/of structuren, alsmede een geïnterpreteerde getekende
profielkaart met daarop aangegeven de perioden en fasen van de
dijken. Van alle sporenvlakken wordt een overzichtsfoto en een
vlaktekening gepresenteerd. De profielen en de gecoupeerde
sporen worden eveneens gepresenteerd op tekening of foto. Van
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de constructie–elementen in de dijk worden tekeningen schaal
1:20 en detailfoto´s gepresenteerd.
Vondsten worden getekend en/of gefotografeerd voor zover ze
van belang zijn voor de datering van de sporen, de vindplaats(en)
of de aard daarvan. Bijzondere vondsten (ook alle organische
artefacten) worden getekend en/of gefotografeerd. Van
archeologisch complete voorwerpen dienen foto’s gemaakt te
worden; van nieuwe typen objecttekeningen.
Selectie materiaal voor
uitwerking

Na de evaluatie van het veldwerk vindt overleg plaats met de
opdrachtgever en/of diens (gemandateerd) directievoerder en de
(adviseur van de) bevoegde overheid, waarbij de omvang en
precieze invulling van de uitwerking van het vondstmateriaal
worden bepaald en verdere afspraken inzake het rapport worden
gemaakt op basis van een voorstel van het uitvoerende bedrijf.
De bevoegde overheid beslist. Voor de uitwerking dienen die
vondsten en monsters geselecteerd te worden die noodzakelijk
zijn om de onderzoeksvragen uit dit PvE te kunnen
beantwoorden. Met betrekking tot vondsten en monsters die
buiten de verwachting van dit PvE vallen dienen, voor zover dit
niet reeds tijdens het veldwerk is gedaan, aanvullende afspraken
te worden gemaakt met de opdrachtgever en de bevoegde
overheid.

Selectie materiaal voor
conservering

Van de vondsten/monsters dient in eerste instantie de staat,
waarin ze gevonden zijn, gestabiliseerd te worden. OS11 van
KNA 3.2 (versie d.d. 01–01–2013, verplicht te gebruiken vanaf
01–07–2013) dient hiertoe als leidraad.
In overleg met de depothouder wordt bepaald welk materiaal in
aanmerking komt voor duurzame conservering of eventueel zelfs
restauratie. Dit overleg vindt plaats op basis van een
selectierapport voor conservering, opgesteld door de uitvoerder.
De bevoegde overheid beslist. In de offerte dient een stelpost
voor conservering te worden opgenomen. Voor de onderbouwing
zie bijlage 3.
Alle vondsten en monsters die gedeponeerd zullen worden,
moeten geconserveerd worden aangeleverd aan het Provinciaal
Archeologisch Depot (PAD) Zeeland, tenzij schriftelijk en op
grond van een selectierapport voor conservering anders is
aangegeven door de depothouder van het PAD Zeeland. In een
conserveringsrapport dient te worden vastgelegd welke
vondsten op welke wijze en met welke middelen zijn
geconserveerd. Het (de) conserveringsrapport(en) wordt
(worden) hetzij als losse rapporten hetzij als onderdeel van het
evaluatierapport aan de depothouder van het PAD Zeeland
voorgelegd ter goedkeuring. De depothouder van het PAD
Zeeland beslist binnen maximaal 15 werkdagen op het
ingediende rapport. Bij een uitblijven van een reactie binnen deze
termijn kan het werk zonder goedkeuring worden voortgezet
conform het ingediende voorstel.
Artefacten van organisch materiaal: behandeling conform
Veldhandleiding CvAK/leidraad KNA ‘Eerste Hulp bij Kwetsbaar
Vondstmateriaal’ en het gestelde in KNA 3.2 OS11 (versie d.d.
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01–01–2013, verplicht te gebruiken vanaf 01–07–2013).
Selectie materiaal voor
deponering en verwijdering

Te deponeren vondsten en monsters worden ingekrompen tot
een minimale hoeveelheid benodigd voor herinterpretatie en/of
uitgebreider onderzoek, gebaseerd op wetenschappelijke criteria
en conform de KNA–richtlijnen voor (de)selectie zoals
opgenomen in specificatie PS06, tabel 2.
Tijdens de evaluatiefase wordt in een selectierapport door het
uitvoerende bedrijf een voorstel gedaan voor te deponeren en te
verwijderen vondsten en monsters. Het selectierapport wordt,
hetzij als los rapport, hetzij als onderdeel van het
evaluatierapport, aan de depotbeheerder van het PAD Zeeland
ter goedkeuring voorgelegd. Pas na goedkeuring van het
selectierapport door de depothouder van het PAD Zeeland
kunnen deze vondsten en monsters op controleerbare wijze
worden verwijderd. De depothouder van het PAD Zeeland beslist
binnen maximaal 15 werkdagen op het ingediende rapport. Bij
het uitblijven van een reactie binnen deze termijn kan het werk
zonder goedkeuring worden voortgezet conform het ingediende
voorstel. Overlegmoment 3 van de Procesafspraken
(de)selecteren archeologisch vondstmateriaal Zeeland is van
toepassing.
Vondsten en monsters die vernietigd zullen worden, worden op
een controleerbare en vastgelegde wijze afgevoerd op aanwijzing
van de eigenaar van het materiaal in juridische zin, in deze
vertegenwoordigd door de depothouder van het PAD Zeeland.
Van de voor vernietiging in aanmerking komende vondsten wordt
een minimale beschrijving geregistreerd (aardewerk: soort[en],
periode, aantal, gewicht; natuursteen: gesteentesoort[en],
periode, aantal, artefacttype; metaal: metaalsoort(en), periode,
aantal, artefacttype [evt. d.m.v. röntgenonderzoek te bepalen];
hout: houtsoort, bewerkingssporen, lengte en diameter [van
palen/ staakjes]; archeozoölogische en archeobotanische resten:
per vondstnummer naar soort uitgesplitst en geteld, bot wordt
onderzocht op antropogene sporen en conserveringstoestand).

Deponering
Zie eisen betreffend depot

De documentatie van het onderzoek dient na definitieve
afronding van het project te worden overgedragen aan het ZAA
(Zeeuws Archeologisch Archief) te Middelburg (beheerder: dhr.
J.J.B. Kuipers), op voorwaarden van dat archief zoals vastgelegd
in de (verouderde) notitie Eisen aan aanlevering van vondsten en
onderzoeksdocumentatie aan het Provinciaal Archeologisch
Depot Zeeland (PAD Zeeland) en het Zeeuws Archeologisch
Archief (ZAA). De documentatie gaat in kopie naar het e–depot.
De vondsten van het onderzoek dienen na definitieve afronding
van het project te worden overgedragen aan het PAD Zeeland te
Middelburg (depotbeheerder: dhr. H. Hendrikse), op voorwaarden
van dat depot zoals vastgelegd in de sub documentatie vermelde
notitie.

Te leveren product

Standaardrapport volgens KNA–protocol Opgraven met
bijbehorende specificaties en de checklist structuur rapportage
van de SCEZ. Eventuele specialistische deelrapporten mogen in
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het Engels zijn gesteld.
Bewijs van overdracht van het PAD (Provinciaal Archeologisch
Depot) Zeeland en het ZAA (Zeeuws Archeologisch Archief) van
de SCEZ.

Randvoorwaarden en aanvullende eisen
Personele randvoorwaarden

Het archeologisch onderzoek kan alleen uitgevoerd worden door
een bedrijf dat over een geschiktheidsverklaring beschikt voor
het verrichten van (vergunningsverbonden) opgravingswerkzaamheden van het College voor de Archeologische Kwaliteit (CvAK)
en de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Het veldwerk wordt uitgevoerd door een KNA–archeoloog met
ervaring in het opgraven van dijken, bij voorkeur in Zeeland, en
twee veldtechnici van wie één metaaldetectorspecialist. De
wetenschappelijke leiding berust bij de senior KNA–archeoloog
met ervaring in het opgraven van (Zeeuwse) dijken. Op de
momenten dat de werkzaamheden dat vereisen, wordt het team
uitgebreid met een extra veldtechnicus, een fysisch–geograaf en
(een) andere relevante specialist(en). Uitbreiding van het
veldteam vindt niet eerder plaats dan na voorafgaande
schriftelijke of schriftelijk bevestigde toestemming van de
opdrachtgever. Al naar gelang de archeologische periode dient
tevens een periode– en/of materiaalspecialist bij de
werkzaamheden te worden betrokken. Zo nodig wordt hulp en/of
advies gevraagd van een deskundige op het gebied van oude
dijken.
Indien amateur–archeologen bij de werkzaamheden worden
betrokken dient de personele bezetting van het uitvoerende
bedrijf voldoende te zijn om een continue aansturing te
waarborgen, c.q. dient hiervoor te worden uitgebreid. Op
verzoek van de bevoegde overheid dienen de leden van de
werkgroep dijkbouw van de AWN afdeling Zeeland in de
gelegenheid te worden gesteld de opgraving te bezoeken, e.e.a.
in overleg met de opdrachtgever en het uitvoerende bedrijf. Op
de opgravingslocatie zijn zij gehouden de door, of namens de
opdrachtgever, gegeven aanwijzingen op te volgen.
De sector Archeologie van de Erfgoedinspectie (voorheen de
Rijksinspectie voor de Archeologie) kan de werkzaamheden
inspecteren.

Overlegmomenten

Overleg met de opdrachtgever en/of diens (gemandateerd)
directievoerder en de (adviseur van de) bevoegde overheid vindt
plaats voor de aanvang van het veldwerk i.v.m. afstemming van
werkzaamheden, zodra substantiële archeologische resten
ontdekt zijn, bij het aantreffen van zaken die in dit PvE niet zijn
voorzien en bij belangrijke afwijkingen van het PvE.
Conform het gestelde in het KNA–wijzigingsblad no1 vindt er,
wanneer de in het veld aangetroffen vondsten qua
hoeveelheden, soorten materialen, soorten objecten en/of
datering en conservering significant afwijken van het PvE, op
aangeven van de archeologische uitvoerder, overleg plaats
tussen bevoegde overheid, opdrachtgever en depothouder van
het PAD Zeeland. Voor een indicatie van de mogelijk aan te
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treffen soorten en hoeveelheden vondsten zie bijlage 3.. Tijdens
dit overleg maakt de depothouder van het PAD Zeeland zijn
wensen ten aanzien van (de)selectie van het onvoorziene
materiaal kenbaar aan de bevoegde overheid en de
opdrachtgever. Zo nodig komt tijdens dit overleg ook de omgang
met de daarmee gemoeide eventuele extra kosten aan bod.
Overlegmoment 2 van de Procesafspraken (de)selecteren
archeologisch vondstmateriaal Zeeland is van toepassing.
Kwaliteitsbewaking, toezicht, De (adviseur van de) bevoegde overheid beoordeelt dit PvE en
overleg en evaluatie
kan hieraan goedkeuring verlenen. De opdrachtgever verleent de
opdracht, na beoordeling van de offerte. De opdrachtnemer is
verantwoordelijk voor de uitvoering van de opdracht.
Overleg vindt plaats voor de aanvang van het veldwerk i.v.m.
afstemming van werkzaamheden, zodra substantiële
archeologische resten ontdekt zijn, bij het aantreffen van zaken
die in dit PvE niet zijn voorzien en bij belangrijke afwijkingen van
het PvE. Indien overleg ter plaatse niet mogelijk is, dienen de
mondelinge, telefonische afspraken schriftelijk te worden
vastgelegd en per fax of e–mail aan de betrokken partijen ter
accordering overlegd te worden. Het schriftelijke verslag van dit
overleg wordt toegevoegd aan de documentatie; wijzigingen en
afwijkingen van het PvE en/of PvA worden tevens in de
rapportage verantwoord. Tijdens overleg dienen aanwezig te zijn:
de opdrachtgever en/of diens (gemandateerd) directievoerder, de
(adviseur van de) bevoegde overheid, de opdrachtnemer en
indien relevant de betreffende periode- en/of
materiaalspecialist(en). De resultaten van het overleg worden
vastgelegd in het dagrapport.
Communicatie over dit project vindt uitsluitend plaats via de
opdrachtgever en/of diens (gemandateerd) directievoerder.
Overige randvoorwaarden en
aanvullende eisen

Voorafgaand aan de uitvoering van het veldonderzoek dienen
een Veiligheids– en Gezondheidsplan en een Plan van Aanpak
(met o.a. werkvolgorde, uitvoerders/leden onderzoeksteam en te
raadplegen specialisten) te worden opgesteld, conform KNA of
op basis van vooraf schriftelijk vastgelegde afspraken tussen de
aannemer en de archeologen. Het Plan van Aanpak wordt
toegevoegd aan de opgravingsdocumentatie. Tevens dient een
KLIC–melding te worden uitgevoerd en zal kennis moeten
worden genomen van milieukundige aspecten. Opdrachtgever en
opdrachtnemer spreken af wie van hen de KLIC–melding
verricht. Indien de opdrachtgever de KLIC–melding doet, dan
dienen de posities van kabels en leidingen overzichtelijk op één
kaart aan de opdrachtnemer gepresenteerd te worden. De
graafwerkzaamheden vallen onder de verantwoording van de
aannemer. De archeologisch opdrachtnemer is niet aansprakelijk
voor eventuele schade door onjuiste informatie.
De opdrachtgever draagt zorg voor de betredingstoestemming
van de desbetreffende percelen, c.q. het plangebied. De
opdrachtgever draagt er tevens zorg voor dat op de aangeven
locatie daadwerkelijk gegraven kan worden (afzetting openbare
ruimten).
Gelet op het feit dat de Noorddijksedijk en de Kalverdijk dienst
doen als tertiaire wegen verdient het aanbeveling de opgraving
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pas uit te voeren als beide wegen buiten gebruik zijn gesteld
voor de geplande werkzaamheden van opdrachtgever. Op die
manier kan de overlast voor omwonenden tot een minimum
worden beperkt en hoeven er geen extra kosten te worden
gemaakt om de dijken na de opgraving te herstellen voor de
resterende gebruiksperiode.
Het onderzoek dient door de archeologisch opdrachtnemer
gemeld te worden bij de RCE, overeenkomstig Art. 46 van de
Monumentenwet 1988. Hierop wordt door de RCE een
onderzoeksmeldingsnummer toegekend. Het onderzoek dient 14
kalenderdagen (10 werkdagen) voor aanvang te worden gemeld
bij de bevoegde overheid en haar adviseur, alsmede bij de SCEZ.
Vanuit de Provincie Zeeland wordt de inzet van locale amateur–
archeologen gestimuleerd. In overleg met de (gemandateerd
directievoerder van de) opdrachtgever dient bekeken te worden
in hoeverre amateur–archeologen zinvol bij het onderzoek
kunnen worden betrokken (Gedeputeerde Staten van Zeeland
2009: art. 2.6, lid 1). De eventuele inzet van amateur–
archeologen gebeurt op basis van de voorwaarden die het
uitvoerend archeologisch bedrijf daaraan stelt. Het archeologisch
bedrijf behoudt de verantwoording.
De locatie dient fysiek (hekwerk of anderszins) en juridisch (bord
met toegangsverbod en artikelvermelding) afgeschermd te zijn.
Indien er belangrijke vondsten worden gedaan dient
politiecontrole te worden verkregen om schatgraverij tegen te
gaan.
Dit PvE betreft de eisen die vanwege het archeologisch belang
aan het onderzoek worden gesteld. Dit laat onverlet dat
wettelijke en andere regelgeving aangaande het uitvoeren van
werkzaamheden moet worden gevolgd (o.a. Arbowet).
Communicatie over dit project verloopt uitsluitend via de
opdrachtgever en/of diens (gemandateerd) directievoerder.

Wijzigingen t.o.v. het vastgestelde PvE
Wijzigingen tijdens het
veldwerk

Ten aanzien van overleg en besluitvorming door de bevoegde
overheid en depothouder zullen deze met betrekking tot het
wel/niet deponeren en conserveren van de onverwachte/
onvoorziene vondsten binnen een redelijke termijn reageren. De
archeologische uitvoerder wordt door de bevoegde overheid over
de uitkomsten van dit overleg geïnformeerd. Overlegmoment 2
van de Procesafspraken (de)selecteren archeologisch
vondstmateriaal Zeeland is van toepassing.
Indien belangwekkende zaken worden aangetroffen die niet in
het PvE waren voorzien, vindt overleg plaats met de (adviseur
van de) bevoegde overheid en de opdrachtgever en/of diens
(gemandateerd) directievoerder, alsmede de betreffende periodeen/of materiaalspecialist(en). In samenspraak wordt bekeken of
de onderzoeksstrategie en het PvE aangepast moeten worden en
of aanpassing van de opdracht noodzakelijk is.
Aanpassingen aan het bestaande PvE m.b.t. belangwekkende
sporen en vondsten worden in een Nota van Wijzingen op dit PvE
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opgenomen. Hierbij dienen met betrekking tot de aangetroffen
belangwekkende resten specifieke onderzoeksvragen te worden
geformuleerd op basis van de relevante NOaA hoofdstukken en
indien van toepassing de provinciale onderzoeksagenda.
Indien substantieel van het PvE afgeweken dient te worden,
bijvoorbeeld bij het aantreffen van onverwachte sporen en
structuren of indien een geringer deel van het onderzoeksterrein
kan worden onderzocht, dient hiervoor schriftelijk toestemming
verkregen te worden van de (adviseur van de) bevoegde
overheid. De schriftelijke toestemming wordt toegevoegd aan de
documentatie, de wijzigingen worden tevens in de rapportage
verantwoord.
Belangrijke wijzigingen

Onderstaande belangrijke wijzigingen worden te allen tijde
aantoonbaar voorgelegd aan alle betrokken partijen:
—
—
—
—

afwijking van de archeologische verwachting;
wijziging van de gehanteerde onderzoeksmethode;
wijzigingen van de fysieke en/of technische omstandigheden;
wijzigingen die de (de)selectie en/of conservering van
vondsten beïnvloeden;
— vastleggen overleg– en evaluatiemomenten;
— onvoorziene omstandigheden (bijv. m.b.t. omvang vindplaats,
aantallen m2, vlakken, vondsten, vondsttypen, stagnatie etc.).
Indien overleg ter plaatse niet noodzakelijk c.q. onmogelijk is,
dienen de mondelinge, telefonische afspraken schriftelijk te
worden vastgelegd en per fax of e–mail aan de betrokken
partijen ter accordering overlegd te worden. Het schriftelijke
verslag van dit overleg wordt toegevoegd aan de documentatie;
wijzigingen en afwijkingen van het PvE en/of PvA worden tevens
in de rapportage verantwoord. Tijdens overleg dienen aanwezig
te zijn: de opdrachtgever en/of diens (gemandateerd)
directievoerder, de (adviseur van de) bevoegde overheid, de
archeologisch opdrachtnemer en indien relevant de betreffende
periode- en/of materiaalspecialist(en). De resultaten van het
overleg worden vastgelegd in het dagrapport.
Met betrekking overleg naar aanleiding van significante
afwijkingen van verwacht vondstmateriaal is Overlegmoment 2
van de Procesafspraken (de)selecteren archeologisch
vondstmateriaal Zeeland van toepassing.
Procedure van wijziging na
de evaluatiefase van het
veldwerk

Na afloop van het veldwerk wordt in overleg met de (adviseur
van de) bevoegde overheid besloten welke monsters in
aanmerking komen om gewaardeerd te worden. Na de
waardering vindt in overleg met de (adviseur van de) bevoegde
overheid de selectie plaats van de te analyseren monsters. Het
uitwerkingsbesluit, met eventuele wijzigingen door de (adviseur
van de) bevoegde overheid t.o.v. het uitwerkingsvoorstel, wordt
in het uitwerkingsvoorstel verwerkt. Bij geringe resultaten van
het onderzoek kan in overleg met de opdrachtgever en/of diens
(gemandateerd) directievoerder en de (adviseur van de) bevoegde
overheid van een formele evaluatiefase worden afgezien. De
resultaten en wijzigingen worden aan de documentatie
toegevoegd en verwoord in het rapport.
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In overleg met de opdrachtgever en/of diens (gemandateerd)
directievoerder en de (adviseur van de) bevoegde overheid
worden eventuele wijzigingen in de uitwerking besproken en in
de rapportage vastgelegd.
Kwetsbaar vondstmateriaal dient zodanig te worden
geconserveerd dat de toestand ervan stabiel blijft (zie ook de
bepalingen in de KNA 3.2 OS11 [versie d.d. 01–01–2013,
verplicht te gebruiken vanaf 01–07–2013]). De keuze van de te
conserveren vondsten wordt door de projectleider in overleg met
de senior KNA–archeoloog, de betreffende periode– en
materiaalspecialist(en) en de bevoegde overheid bepaald. De
resultaten en wijzigingen worden aan de documentatie
toegevoegd en verwoord in het rapport.
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regionaal overzicht met ligging onderzoekslocatie en
aanduiding op te graven coupures.

2

op te graven dijkcoupures in relatie tot inrichtingsplan.

3

Referentiegegevens en lijst met te verwachten aantallen
vondsten en monsters.
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Bijlage 1: regionaal overzicht Perkpolder met ligging plangebied (zwart) en onderzoekslocaties (rood).

Bijlage 2 (volgende pagina):

op te graven coupures in relatie tot het inrichtingsplan.
NB de aanduiding van de op te graven coupures is niet op schaal.
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Referentie: in de KNA 3.2 specificatie PS07 bestaan nog geen referentietabellen voor het
Zeeuwse kleigebied (archeoregio 14), c.q. dijkopgravingen. Hier is gebruik gemaakt van de
opgraving Emelissedijk (1 dijkcoupure, 7 vlakken, totaal ca. 2100 m2, 48 vondsten: 34 keramisch
bouwmateriaal, 10 gebruiksaardewerk, 2 metaal, 2 dierlijk bot; omvangrijk pakket takkenbundels
gestabiliseerd met houten palen).
Lijst met te verwachten aantallen
Onderzoek

Verwachting

Omvang (m2)

Verwachte aantal m2
onbekend
Verwachte aantallen (N) voor 3 coupures
30
105
3
3
3

Vondstcategorie
Aardewerk
Bouwmateriaal
Metaal (ferro)
Metaal (non-ferro)
Slakmateriaal
Vuursteen
Overig natuursteen
Glas
Menselijk botmateriaal onverbrand
Menselijk botmateriaal verbrand
Dierlijk botmateriaal onverbrand
Dierlijk botmateriaal verbrand
Visresten
Schelpen
Hout
Houtskool(monsters)
Textiel
Leer
Submoderne materialen

0
0
6

>1000*

worden in beginsel niet geborgen

Monstername
Verwachte aantallen (N)
Algemeen biologisch monster (ABM)
45
Algemeen zeefmonster (AZM)
Pollen, diatomeeën en andere microfossielen
45
Monsters voor anorganisch chemisch onderzoek
Monsters voor micromorfologisch onderzoek
8
Monsters voor luminescentiedatering (OSL)
0
Monsters voor koolstofdatering (14C)
24**
DNA
0
Dendrochronologisch monster
45
*: bij grote hoeveelheden (m.n. takkenbundels) gericht bemonsteren in overleg met bevoegde
overheid
** aanbevolen reservering: minimaal 6 (splitsing 12) per coupure, incl. evt. 14C–dateringen van
takken indien ongeschikt voor dendrochronologie
NB met name ter hoogte van de splitsing van de dijken kunnen de aantallen vondsten aanzienlijk
hoger uitvallen ivm de daar aanwezige bebouwing
Bijlage 3:referentiegegevens en lijst met te verwachten aantallen vondsten en monsters.
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status:definitief
datum: 31-07-2013

akkoord
bevonden
d.d. 24–
07–2013
(schr.
med.)

e-mail d.d.
24–07–
2013 aan
opsteller
PvE

contactpersoon: drs.

ADMINISTRATIEVE GEGEVENS ONDERZOEKSGEBIED
Provincie
Gemeente
Plaats
Toponiem
Kaartblad
X,Y – coördinaten

CMA/AMK-status
ARCHIS-monumentnummer
ARCHIS-waarnemingsnr
Oppervlakte plan- en
onderzoeksgebied
Huidig grondgebruik

Zeeland
Hulst
Kloosterzande
Perkpolder
67Fnoord/49Czuid (oud: 48Hzuid/49Czuid)
x = 60.092, y = 379.306 (N)
x = 60.277, y = 379.106 (O)
x = 59.979, y = 378.842 (Z)
x = 59.820, y = 378.796 (ZW)
x = 59.778, y = 379.186 (NW)
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
ca. 11,2 ha
agrarisch

AANLEIDING EN MOTIVERING VAN HET ONDERZOEK
Aanleiding

De aanleiding tot het onderzoek is de geplande herontwikkeling
van de voormalige veerhaven Perkpolder en de omgeving ervan
(publiek–private samenwerking). In dit verband is Rijkswaterstaat
Zeeland voornemens de landbouwpolders grenzend aan de
voormalige veerhaven in te zetten voor buitendijkse
natuurontwikkeling (inlaag met natte natuur met zoutvegetatie).
Ten behoeve hiervan zal de zeedijk worden doorbroken en zullen
de Kalverdijk en de Noorddijksedijk, voor zover gelegen binnen
het voor buitendijkse natuurontwikkeling bestemde gebied
worden afgegraven. In de voor natuurontwikkeling bestemde
polders zal een krekenstelsel worden gegraven dat aansluit op de
bres in de zeedijk (zie bijlage 2 voor alle details). Van de huidige
onderzoekslocatie zal de noordelijke helft vlakdekkend worden
afgegraven tot ca. 3,0 m –NAP (huidig maaiveldniveau ca. 0,0–
1,0/1,2 m NAP, zie bijlage 3). Vanuit dit afgegraven stuk zullen
naar het zuiden toe twee hoofdkreken worden gegraven tot in het
gebied ten zuiden van de huidige onderzoekslocatie waar deze
zich vertakken in een kunstmatig krekenstelsel. De hoofdkreken
zullen op maaiveldniveau ca. 45 m (kreekbodem 10 m) breed
worden bij een diepte van maximaal 1,5 m –NAP. De helling van
de kreekoevers is 1:10. Langs de dijk aan de landzijde zal een
strook van ca. 30 m breed vanaf de teen van de dijk worden
afgegraven tot op NAP. Direct aansluitend aan de teen van de
dijk wordt de bodem tot ca. 0,5 m –NAP ontgraven ten behoeve

Ref.: KNA 3.2–standaard
Standaard sjabloon PvE

Versienr. 3
Datum: november 2010
Status: definitief

Pagina 2 van 37

ArcheoMedia BV

PROGRAMMA VAN EISEN
Projectcode: A13–072–E (A11–044–E2)
versienr. PvE: 1.2
Projectnaam: PvE Perkpolder te Kloosterzande (gem. Hulst)

status:definitief
datum: 31-07-2013

van de kreukelberm (zie de profielen in bijlage 2). Aanvullend op
de in bijlage 2 weergegeven ontgravingen bestaat in het gehele
gebied de mogelijkheid dat er zal worden omgeput tot in ieder
geval 2 m –NAP (schr. med. directievoerder d.d. 28–04–2011).
De zo gewonnen klei zal worden gebruikt voor de aanleg van de
dijken rondom het gebied, de niet bruikbare bovenlaag wordt
teruggestort. De inrichtingsplannen zijn ongewijzigd, de start van
de werkzaamheden voor de herontwikkeling is thans gepland na
de zomer van 2013 (schr. med. opdrachtgever d.d. 26 juni
2013).

Motivering

Naast de genoemde bodemverstoringen door de geplande
inrichtingsmaatregelen dient rekening te worden gehouden met
toekomstige verstoringen als gevolg van erosie door
getijdeninvloed.
De archeologische aanleiding voor het onderzoek is het advies
van de bevoegde overheid naar aanleiding van archeologisch
vooronderzoek in de Perkpolder. Verkennend booronderzoek heeft
uitgewezen dat plaatselijk intact Hollandveen voorkomt (kans op
bewoning in de ijzertijd/Romeinse tijd; Wagner 2010). De
daadwerkelijke aan– of afwezigheid van vindplaatsen dient
derhalve te worden getoetst door middel van een
proefsleuvenonderzoek (Hollandveen Lp.; cf. Tilstra 2010). De
verwachting voor het Laagpakket van Walcheren kan op grond
van het inmiddels uitgevoerde karterend booronderzoek worden
bijgesteld naar laag (De Jonge en Huizer 2011); de bepalingen
met betrekking tot dat onderzoek zijn bij de actualisering 2013 uit
dit PvE verwijderd.

Eerder uitgevoerd onderzoek
Bureauonderzoek
Uitvoerder
Uitvoeringsperiode
Rapportage

Grontmij Nederland bv
januari–februari 2007
., en
, 2007: Archeologisch
onderzoek Gebiedsontwikkeling Perkpolder. Bureauonderzoek,
Eindhoven (Grontmij Archeologische rapporten 290).
augustus 2010 door ArcheoMedia BV (Wagner 2010)

Actualisering
bureauonderzoek
Veldonderzoek (IVO–O, IVO–P, AB, etc.)
Uitvoerder
ArcheoMedia BV
Uitvoeringsperiode
augustus 2010
Uitvoeringsmethode
IVO–O verkennend
Rapportage
., 2010: Archeologisch onderzoek in de Perkpolder te
Kloosterzande (gemeente Hulst). Inventariserend veldonderzoek
met boringen, Capelle aan den IJssel (ArcheoMedia rapport A10–
065–I).
Vondsten/documentatie
Vondsten: geen; documentatie: Zeeuws Archeologisch Archief,
p/a SCEZ, Postbus 49, 4330 AA Middelburg
Uitvoerder
ADC ArcheoProjecten
Uitvoeringsperiode
augustus 2011
Uitvoeringsmethode
IVO–O karterend
Rapportage
, en
, 2011: Perkpolder te Kloosterzande,
gemeente Hulst. Een Inventariserend Veldonderzoek in de vorm
van een karterend booronderzoek, Amersfoort (ADC rapport
2858).
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Vondsten: geen; documentatie: Zeeuws Archeologisch Archief,
p/a SCEZ, Postbus 49, 4330 AA Middelburg

Specialistisch onderzoek
Archeobotanie
n.v.t.
Archeozoölogie
n.v.t.
Fysische antropologie
n.v.t.
Fysische geografie
n.v.t.
Geofysisch onderzoek
n.v.t.
Archeologisch materiaal
n.v.t.
Vondsten/documentatie
n.v.t.
Geraadpleegde bronnen en partijen
Overige literatuur
AWN afdeling Zeeland, 2009: Bureau onderzoek naar de zeedijk
en binnendijken van de Perkpolder vallende binnen het project
“GEBIEDSONTWIKKELING PERKPOLDER”. Versie d.d. 5
november 2009, s.l.
Amateur–archeologen
nvt

ARCHEOLOGISCHE VERWACHTING
Regionale archeologische
(inclusief bouwhistorische)
en (cultuur)landschappelijke
context

Geologie en bodem: grofweg van noord naar zuid
kreekafzettingen van het Laagpakket van Walcheren (Fm. van
Naaldwijk; code D0.3a) / kreekafzettingen van het Laagpakket
van Walcheren op oudere afzettingen van ditzelfde Laagpakket
(Fm. van Naaldwijk; code D0.3b met raster) / afzettingen van
het Laagpakket van Walcheren op oudere afzettingen van
ditzelfde Laagpakket (Fm. van Naaldwijk) op het Hollandveen
Laagpakket (Fm. van Nieuwkoop) op afzettingen van het
Laagpakket van Wormer (Fm. van Naaldwijk) op het Basisveen
Laagpakket (Fm. van Nieuwkoop) op de Formatie van Boxtel
(code A0.3b met raster) / afzettingen van het Laagpakket van
Walcheren op het Hollandveen Laagpakket (Fm. van Nieuwkoop)
op afzettingen van het Laagpakket van Wormer (Fm. van
Naaldwijk) op het Basisveen Laagpakket (Fm. van Nieuwkoop)
op de Formatie van Boxtel (code A0.3a).Uit verkennend
booronderzoek (Wagner 2010) blijkt dat ook in het zuidelijke deel
van de Perkpolder plaatselijk sprake is van de geologische
eenheid A0.3b met raster waar deze gekarteerd is als A0.3a.
Geomorfologisch gezien wordt het gebied gekenmerkt door
welvingen in getij–afzettingen (code 3L20), bodemkundig is
sprake van kalkrijke poldervaaggronden, in het noordelijke deel
van de onderzoekslocatie bestaande uit lichte zavel,
profielverloop 5 (Mn15A) en in het zuidelijke deel van zwavel
zavel, profielverloop 5 (Mn25A), beide met GWT VI (GLG 40–80
cm–mv, GHG >120 cm–mv).
De onderzoekslocatie ligt in een gebied met een volgens de
IKAW lage archeologische verwachting. Op de huidige
onderzoekslocatie zijn in ARCHIS geen waarnemingen en/of
vondstmeldingen geregistreerd; in de (directe) omgeving zijn wel
archeologische resten uit de periodes laat–Neolithicum – vroege
ijzertijd en late middeleeuwen–Nieuwe tijd bekend. Voorafgaand
verkennend booronderzoek (Wagner 2010) heeft uitgewezen dat
in de Perkpolder ten noorden van de Kalverdijk plaatselijk in de
ondergrond nog (vermoedelijk) intact Hollandveen aanwezig is
(kans op bewoning uit de ijzertijd en evt. de Romeinse tijd). Het
karterend booronderzoek van het Laagpakket van Walcheren (De
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Jonge en Huizer 2011) heeft geen aanwijzingen voor (een)
vindplaats(en) uit de middeleeuwen en/of de Nieuwe tijd
opgeleverd, de in enkele verspreid liggende boringen
aangetroffen archeologische indicatoren bevinden zich in de
bouwvoor en kunnen verband houden met het agrarisch gebruik
van de locatie. Op grond van dit onderzoek is het gebied
vrijgegeven voor bodemingrepen tot een diepte van 1,5 m –mv
(advies door de bevoegde overheid overgenomen; schr. med.
drs. C.A.M. van Rooijen d.d. 9 juli 2013).
Het gebied is vanaf de 12e eeuw heringedijkt nadat het door
diverse stormvloeden in een schorrenlandschap was veranderd.
De Perkpolder is rond 1200 ontstaan als inpoldering op initiatief
van de abdij Ter Duinen. De polder is op verscheidene momenten
in de late middeleeuwen en de Nieuwe tijd ondergelopen (al dan
niet geïnundeerd) en behoorde tot het calamiteuze waterschap
Walsoorden. De dijken binnen dit gebied zijn als beeldbepalende
elementen in het landschap van (grote) cultuurhistorische en
landschappelijke waarde. Kenmerkend voor de bewoning in dit
gebied zijn verspreid liggende dorpen die zijn ontstaan aan een
kruising van dijken of aan weerszijden van een dijk en door deze
dijken onderling zijn verbonden. Daarnaast komen gehuchten en
buurtschappen van soms zeer geringe omvang voor die
overwegend langs oude dijken en wegen gesitueerd zijn,
alsmede verspreid liggende boerderijen die veelal bestaan uit
gebouwen van diverse ouderdom. De boerderij Kalverdijk 1 direct
ten zuiden van de huidige onderzoekslocatie in de oksel tussen
de Kalverdijk en de aansluiting met de Noorddijksedijk is als
cultuurhistorisch monument van locale waarde gedefinieerd
(mon.nr. 4837; MIPobj.78480). Vanwege de gedeeltelijk
aangetaste cultuurhistorische informatiewaarde wordt dit
monument evenwel niet voor nader onderzoek op
cultuurhistorische kwaliteiten aanbevolen (CHS Zeeland, rapport
Kalverdijk 1, laatste wijziging 21–04–2010).
Oude kaarten uit de 19e en vroege 20e eeuw (kadastrale minuut,
TMK, Bonneblad) laten een agrarisch gebied zien dat doorsneden
wordt door perceelsgreppels, het noordoostelijke deel is in
gebruik als grasland. De situatie blijft volgens het kartografisch
materiaal tot in ieder geval 1995 in wezen onveranderd.

Aard en ouderdom van de
vindplaats(en) (indien al
vooronderzoek heeft plaats–
gevonden)
Begrenzing en oppervlakte
van de totale vindplaats (dus
ook buiten het plangebied)
Begrenzing en oppervlakte
van (het deel van) de
vindplaats binnen het
plangebied

Voor zover kaarten uit de 17e en 18e eeuw (Visscher–Roman ca.
1655, Tirion 1747 en Hattinga 1753) hierover uitsluitsel geven
lijkt zich op de genoemde tijdstippen binnen de huidige
onderzoekslocatie geen bebouwing te hebben bevonden.
nvt, er is nog geen sprake van (een) vindplaats(en)

nvt, er is nog geen sprake van (een) vindplaats(en)

nvt, er is nog geen sprake van (een) vindplaats(en)
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en diepte van vondstlagen
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(Restanten van) ophogingslagen, sporen en resten van houten
(standgreppels, wandstructuren, palen) en/of (deels) stenen
bebouwing, spiekers/bijgebouwen, waterputten, afvalkuilen,
erfafscheidingen, akkerlagen (ploegsporen), veekralen,
perceleringsgreppels en overige infrastructuur zoals sloten,
wegen, evt. dijken en duikers worden verwacht, evt. ook
begravingen. Daarnaast bestaat in principe de mogelijkheid op
het aantreffen van oude kreekbeddingen (al dan niet met
beschoeiingen). (Behoudenswaardige) bouwhistorische resten
worden op de onderzoekslocatie niet verwacht.
Er zijn geen gegevens beschikbaar die een kwantitatieve
inschatting van eventueel aan te treffen grondsporen en
structuren mogelijk maken.
Het vondstenspectrum zal voornamelijk bestaan uit hetgeen voor
een landelijke agrarische nederzetting gebruikelijk is: (fragmenten
van) vaatwerk van aardewerk (handgevormd, vanaf de Romeinse
tijd ook gedraaid), glas en evt. metaal, (delen) van
kledingaccessoires en sieraden van metaal (sieraden ook glas en
evt. natuursteen), gereedschappen en overige
gebruiksvoorwerpen van metaal, aardewerk (bijv. spinklosjes,
weefgewichten) en natuursteen (bijv. maalsteen), vanaf de
Romeinse tijd evt. ook keramisch (baksteen, dakpannen) en/of
natuurstenen (leisteen, grind) bouwmateriaal. Naast
nederzettingsafval kunnen evt. resten worden aangetroffen die
te maken hebben met kleinschalige ambachtelijke activiteiten.
Ook kan verbrande leem worden aangetroffen. Op akkerland
zullen eventuele vondsten bestaan uit (delen van) verloren
voorwerpen en/of vondsten die met opgebracht afval of grond
zijn aangevoerd (zelfde spectrum), ter plaatse van voormalige
kreken kunnen eventueel scheepsresten en resten worden
verwacht die met visserij te maken hebben. Met betrekking tot
de eventueel te verwachten aantallen vondsten zie bijlage 6.
Het spectrum aan vondsten kan voor nederzettingscontexten en
(verloren of met grond opgebrachte) voorwerpen in agrarische
context in beginsel bestaan uit (fragmenten van) kleding (en
kledingsaccessoires), sieraden, vaatwerk, gereedschappen en
overige gebruiksvoorwerpen van hout, been, leer en textiel. Ter
plaatse van bebouwing kunnen evt. ook resten van ophooglagen
(plaggen) en/of mestpakketten en constructiehout (paaltjes,
palen, funderingsbalken) worden aangetroffen, ter plaatse van
voormalige kreken evt. scheepsresten en resten die met visserij
te maken hebben. Met betrekking tot de eventueel te
verwachten aantallen vondsten zie bijlage 6.
Botmateriaal, visresten, schelpresten, houtskool, organische en
ecologische resten (hout, verbrande en onverbrande pollen en
zaden) en fosfaat. Met betrekking tot de eventueel te
verwachten aantallen vondsten zie bijlage 6.
Het verwachtingsmodel is gebaseerd op de geologisch–
geomorfologische situatie van de onderzoekslocatie, alsmede de
analyse van beschikbare archeologische, historische en
historisch–geografische gegevens (cf. Wagner 2010 met de daar
geciteerde literatuur, alsmede De Jonge en Huizer 2011).
Op grond van het voorgaande verkennende booronderzoek kan in
de perkpolder ten noorden van de te onderzoeken dijken de
volgende algemene bodemopbouw worden herkend (cf. Wagner
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klei, zandig, bruin (bouwvoor)
zand, matig fijn, zwak kleiig/klei,
zwak zandig tot sterk siltig,
licht(grijs)bruin tot donkergrijs (Lp.
van Walcheren)
veen, al dan niet met veraarde
top, resp. zwart– en roodbruin
(Hollandveen Lp.)
klei, sterk siltig, zwak tot sterk
humeus, grijs tot grijsbruin (Lp.
van Wormer)

Het karterende booronderzoek (De Jonge en Huizer 2011) heeft
deze bodemopbouw in wezen bevestigd. Omvangrijke (r >14 m)
sporen van bewoning/landgebruik uit de middeleeuwen en/of
Nieuwe tijd kunnen worden uitgesloten, eventuele kleinschalige
(r <14 m) en/of vondstarme sporen van bewoning/landgebruik
zouden zich nog in (de top van) het Laagpakket van Walcheren
kunnen bevinden.
Op vier plaatsen binnen de onderzoekslocatie is tijdens het
verkennende booronderzoek (mogelijk) intact veen aangetroffen
op variërende dieptes (zie bijlage 4, met de klok mee):
– zone rond boringen 031 en 042: resp. 2,36 en 1,25 m –NAP
(resp. 2,9 en 1,6 m –mv)
– ter hoogte van boring 010: 2,21 m –NAP (2,9 m –mv)
– ter hoogte van boring 014: 1,78 m –NAP (2,7 m –mv)
– zone rond boringen 036–039: (1,67/)1,87–2,02 m –NAP (ca.
2,5 m –mv).
Hiervan zal de zone rondom de boringen 031/042 volledig
afgegraven worden aangezien deze binnen het gebied valt dat
tot 3 m –NAP wordt ontgraven en een aanpassing van de
ontgravingsdiepte niet tot de mogelijkheden behoort (schr. med.
directievoerder d.d. 20 mei 2011).
Gaafheid en conservering

Gaafheid eventuele grondsporen in de top van het Hollandveen
Laagpakket: onbekend, gelet op de weinig erosieve sedimentatie
en de dikte van het afdekkende Laagpakket van Walcheren naar
verwachting goed tot zeer goed.
Gaafheid eventuele (kleinschalige) grondsporen in de top van het
Laagpakket van Walcheren: onbekend, indien aanwezig op grond
van het karterende booronderzoek (De Jonge en Huizer 2011) in
de Perkpolder eventueel (deels) geërodeerd.
Conservering: onbekend, anorganica in beginsel matig (metaal
slecht) tot (zeer) goed. De kans op het aantreffen van vondsten
van organisch materiaal en van paleo–ecologische resten is sterk
afhankelijk van de bodemgesteldheid ter plaatse. Onverbrande
vondsten van organisch materiaal en paleo–ecologische resten
zullen over het algemeen slechts beneden de grondwaterspiegel
kunnen worden aangetroffen, d.i. op de onderzoekslocatie in
beginsel vanaf ca. 1,4 m -mv, plaatselijk dieper (cf. Wagner
2010: bijlage 5 Boorstaten). Verbrande vondsten van organisch
materiaal en paleo–ecologische resten kunnen daarnaast ook in
grondsporen worden aangetroffen. Algemeen is de kalkrijke
bodem gunstig voor de conservering van organisch materiaal en
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van paleo–ecologische resten.
De te verwachten vondstcategorieën in het veen zijn (door de
hoge zuurgraad) vaak beperkt tot aardewerk, natuursteen en
(verbrand) organisch materiaal (m.n. houtskool en hout).

DOELSTELLING EN VRAAGSTELLING
Doelstelling

Het eerste doel van een inventariserend veldonderzoek is vast te
stellen of binnen het te ontgraven gebied sprake is van de
aanwezigheid van een of meer vindplaats(en). Indien een
vindplaats(en) wordt(worden) aangetroffen is het tweede doel
van het inventariserend veldonderzoek inzicht te verkrijgen in de
fysieke en inhoudelijke kwaliteit van de vindplaats(en) door de
aard, de datering, de omvang, de gaafheid en de conservering
(relatieve kwaliteit) van de daar aanwezige sporen en vondsten
te bepalen. Hieraan gerelateerd is het in kaart brengen van de
landschappelijke context van deze vindplaatsen. Tevens heeft
het onderzoek tot doel te komen tot zowel een waardestelling
van de vindplaats(en) als een verantwoord selectieadvies ten
aanzien van de locatie. Indien (potentieel) behoudenswaardige
archeologische resten worden aangetroffen zal het IVO–P in
overleg met de opdrachtgever en/of diens (gemandateerd)
directievoerder en (de adviseur van) de bevoegde overheid
worden omgezet in een archeologische opgraving conform KNA–
protocol 4004.
Het doel van een archeologische opgraving is het documenteren
van gegevens en het veiligstellen van materiaal van vindplaatsen
om daarmee informatie te behouden die van belang is voor de
kennisvorming over het verleden.

Relatie NOaA en/of andere
onderzoekskaders

Aangezien er nog geen sprake is van een vindplaats bestaat er
vooralsnog geen relatie met de NOaA en/of andere
onderzoekskaders.
Indien tijdens het IVO–P (potentieel) behoudenswaardige
archeologische resten worden aangetroffen dient de relatie met
de NOaA en/of de Provinciale Onderzoekagenda Archeologie
Zeeland (POAZ; Hessing et al. 2008) evenals de mogelijke
synergie met ander onderzoek aangegeven te worden op basis
van de relevante hoofdstukken in beide onderzoeksagenda’s.
Vanuit de NOaA zullen daarbij naar verwachting vooral de
hoofdstukken 14 (De late prehistorie in West–Nederland) en/of
15 (Het West–Nederlandse kustgebied in de Romeinse tijd) van
belang zijn. De relatie met de NOaA en/of POAZ en de mogelijke
synergie met ander onderzoek dienen te worden vastgelegd in
een Nota van Wijziging bij dit PvE. De goedgekeurde Nota van
Wijzigingen wordt aan dit PvE toegevoegd en wordt geacht er
integraal onderdeel van uit te maken.

Vraagstelling

De vraagstelling van het inventariserend veldonderzoek betreft
altijd het toetsen van de gespecificeerde archeologische
verwachting. Het IVO–P dient zich te richten op het opsporen
van alles, er is geen preselectie gemaakt.
De vraagstelling van de mogelijke opgraving betreft de vragen
waarop het onderzoek antwoord kan geven, in eerste instantie
de aard, opbouw, datering en fasering van de tijdens het IVO–P
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aangetroffen (potentieel) behoudenswaardige archeologische
resten. De vraagstelling richt zich eveneens op de volgende
aspecten: bodemkunde, fysische geografie en geologie,
archeozoölogie, paleobotanie, fysische antropologie, 14C– en/of
dendro(chrono)logisch onderzoek.
Onderzoeksvragen (wat moet Aangezien ter plaatse nog geen vindplaats is vastgesteld kunnen
worden beantwoord)
in dit stadium van onderzoek slechts algemene vragen worden
geformuleerd:
1

Wat is de mate van verstoring van de bodemopbouw op
de onderzoekslocatie?

2

Worden tijdens de werkzaamheden archeologische resten
aangetroffen die inzicht kunnen geven in de bewonings–
en/of gebruiksgeschiedenis van de onderzoekslocatie? Zo
ja, welke informatie is over de nederzettingstructuur/
huizenbouw, materiële cultuur, (voedsel–) economie en
andere economische activiteiten van de bewoners
bewaard gebleven?

3

Wat is de geologische en landschappelijke ligging van de
archeologische resten? Hoe verloopt de overgang van
veraard naar niet–intact Hollandveen, zoals dat in de
boringen is aangetroffen? Om welke reden(en) is het
Hollandveen op sommige plaatsen intact en op andere
niet?

4

Wat is de aard van de aanwezige archeologische resten?

5

Wat is de exacte locatie van de archeologische resten?

6

Wat is de diepte (t.o.v. maaiveld) en de hoogteligging
(t.o.v. NAP) van de archeologische resten?

7

Wat is de datering en fasering van de aanwezige
archeologische resten?

8

Is een stratigrafie aanwezig? Zo ja, wat is de
stratigrafische positie van de archeologische resten?

9

Zijn de archeologische resten van lokaal, regionaal of
nationaal belang? Wat is de positie van de bewoning
en/of het landgebruik t.o.v. de regionale en provinciale
context uit onderhavige periode?

10 Is sprake van toewijzing aan (een) vindplaats(en)?
Zo ja:
a) wat is de aard van de vindplaats(en)?
b) wat is de datering van de vindplaats(en)?
c) wat is de omvang van de vindplaats(en)?
d) wat is de fysieke kwaliteit van de vindplaats(en)?
e) wat is de waarde van de vindplaats(en) volgens de
systematiek van de vigerende KNA 3.2?
Zo nee:
f) welke aanwijzingen heeft dit IVO opgeleverd die het
ontbreken op de onderzoekslocatie van (een)
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vindplaats(en) kunnen (helpen) verklaren?
11 Dient de archeologische verwachting te worden
aangepast?
12 In welke mate worden eventueel aanwezige
archeologische resten als gevolg van de voorgenomen
plannen bedreigd?
13 Hoe kan een verstoring als gevolg van de geplande
activiteiten door planaanpassing tot een minimum
worden beperkt?
14 Zijn de resultaten van dit onderzoek in te passen in een
groter onderzoekskader (NOaA, regionaal en/of
gemeentelijk)? Zo ja, hoe? Zo nee, wat is hiervoor de
reden?
Indien tijdens het IVO–P (een) vindplaats(en) wordt/worden
aangetroffen dienen in overleg met de (adviseur van de)
bevoegde overheid specifiekere onderzoeksvragen met
betrekking tot de vindplaats(en) te worden geformuleerd in
aanvulling op dit PvE. Deze aanvullende onderzoeksvragen
worden vastgelegd in een Nota van Wijzigingen bij dit PvE. De
goedgekeurde Nota van Wijzigingen wordt aan dit PvE
toegevoegd en wordt geacht er integraal onderdeel van uit te
maken. In ieder geval gelden aanvullend de volgende
onderzoeksvragen:
15 Wat was de aard van het lokale milieu en hoe
ontwikkelde het landschap zich door de tijd heen? Hoe
maakte de mens gebruik van het natuurlijke milieu? Wat
waren de gevolgen van landschappelijke veranderingen
voor de levenswijze van lokale gemeenschappen?
16 Welke uitspraken kunnen op basis van de aangetroffen
archeologische resten worden gedaan over de
activiteiten die op de onderzoekslocatie plaatsvonden en
ontwikkelingen daarin?
17 Kunnen aan de hand van het aangetroffen
vondstmateriaal nieuwe typologieën worden opgesteld of
bestaande typologieën worden aangevuld en verfijnd?
18 Zijn absolute dateringen van afzettingen en
bewoningssporen mogelijk?

METHODEN EN TECHNIEKEN (veldwerk)
Methoden en technieken

IVO–P: conform KNA 3.2 protocol 4003 Inventariserend
veldonderzoek met bijbehorende specificaties en de aanvullende
richtlijnen van de provincie Zeeland m.b.t. inventariserend
veldonderzoek in veen (Gedeputeerde Staten van Zeeland 2009:
art. 2.3, ll. 9–11).
Opgraving: conform KNA 3.2 protocol 4004 Opgraven met
bijbehorende specificaties en eventuele relevante
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wijzigingsbladen.
Strategie

De mogelijke aanwezigheid van (al dan niet behoudenswaardige)
archeologische resten van bewoning/landgebruik uit de ijzertijd–
Romeinse tijd op de intacte top van het Hollandveen Laagpakket
wordt conform de aanvullende richtlijnen van de provincie
Zeeland onderzocht door middel van een proefsleuvenonderzoek
(IVO–P). Op grond van het inmiddels uitgevoerde karterende
booronderzoek worden op de onderzoekslocatie geen
omvangrijke archeologische resten van bewoning/landgebruik uit
de middeleeuwen en Nieuwe tijd meer verwacht (De Jonge en
Huizer 2011). Eventuele kleinschalige (r < 14 m) en/of
vondstarme sporen van bewoning en/of landgebruik kunnen in
principe nog op/in de top van het Laagpakket van Walcheren
aanwezig zijn maar worden niet actief opgespoord. Indien deze
sporen tijdens het proefsleuvenonderzoek worden aangetroffen
dienen zij wel te worden gedocumenteerd. Dit PvE voorziet in
het karterende en evt. waarderende IVO–P. Aangezien in de
noordelijke helft van de Perkpolder behoud in situ van eventueel
aanwezige, (potentieel) behoudenswaardige archeologische
resten bij voorbaat niet tot de mogelijkheden behoort, voorziet
dit PvE in beginsel ook in een eventuele doorstart vanuit het
IVO–P naar een opgraving conform KNA 3.2, protocol 4004. De
beslissing of een opgraving noodzakelijk is (selectiebesluit) wordt
genomen door de (archeologisch adviseur van de) bevoegde
overheid. Voordat er daadwerkelijk overgegaan kan worden tot
een opgraving is instemming van de opdrachtgever vereist. Een
mogelijke doorstart naar een opgraving zal vooral de eventueel
behoudenswaardige vindplaatsen in de deelgebieden ter hoogte
van resp. de boringen 031/042 en 010 betreffen die in de zone
liggen waarvan op basis van de huidige plannen behoud in situ
niet mogelijk is door de diepte van de afgraving (zie bijlage 4).
Eventuele behoudenswaardige vindplaatsen ter hoogte van de
andere twee deelgebieden vallen volgens de thans bekende
inrichtingsplannen buiten de zones met geplande (diepe)
afgravingen zodat een eventuele opgraving hier afhankelijk zal
zijn van verwachte erosie door getijdeninwerking.
IVO–P Hollandveen Laagpakket:
Aangezien het voorafgaande verkennend booronderzoek geen
aanwijzingen heeft opgeleverd in welk(e) gedeelte(n) van de te
onderzoeken deelgebied(en) met (vermoedelijk) intact veen zich
vindplaatsen zouden kunnen bevinden of hoe deze georiënteerd
zijn, is het aanleggen van een systematisch proefsleuvenpatroon
de meest effectieve wijze om eventueel aanwezige vindplaatsen
op te sporen (karterende fase). Conform de aanvullende
richtlijnen van de provincie Zeeland wordt uitgegaan van een
dekkingsgraad van ca. 5% per deelgebied met (vermoedelijk)
intact veen dat door middel van proefsleuven van 4x4 m2 zal
worden onderzocht. Van de 5% dekkingsgraad per deelgebied
zal ca. 4% worden ingezet in de vorm van geplande
(systematische) proefsleuven. Ca. 1% per deelgebied blijft als
vrij inzetbare meters gereserveerd voor een eventuele uitbreiding
van de bestaande en/of de aanleg van nieuwe proefsleuven op
plaatsen waar de waarnemingen in de systematische sleuven
hiertoe aanleiding geven (bijv. t.b.v. de begrenzing van een
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vindplaats of om een spoor/structuur te kunnen volgen). Per op
de advieskaart weergegeven deelgebied met (vermoedelijk) intact
veen (zie bijlage 4) ontstaat de volgende verdeling:
deelgebied
(boornrs uit
verkennend
IVO–O)

geschatte omvang
deelgebied in m2 /
te onderzoeken
oppervlak in m2

aantal
systematische
proefsleuven
van 4x4 m2

gereserveerd
voor uitbreiding
(en/of extra)
proefsleuven

031/042

ca. 5300 / ca. 265

13

ca. 57 m2

010

ca. 2300 / ca. 115

6

ca. 19 m2

014

ca. 3715 / ca. 186

9

ca. 42 m2

036–039

ca. 10.813 / ca. 540

27

ca. 108 m2

De principeverdeling van de systematische proefsleuven is
weergegeven in bijlage 5. Een reservering van ca. 20% van het
te onderzoeken oppervlak (aantal m2) wordt volgens gangbare
richtlijnen (KNA Leidraad IVO–P) voldoende geacht om ook
kleine en sporenarme vindplaatsen te kunnen karteren. De
gereserveerde m2 per deelgebied kunnen daarbij naar bevind van
zaken volledig vrij worden ingezet bijv. (ook) in de vorm van een
of meer lange proefsleuven van 4x12 m2. Afhankelijk van
hetgeen er daadwerkelijk wordt aangetroffen bestaat de
mogelijkheid dat de gereserveerde m2 per deelgebied niet of
slechts gedeeltelijk zullen worden ingezet ten behoeve van de
kartering van vindplaatsen.
Indien het karterende proefsleuvenonderzoek onvoldoende
gegevens oplevert om tot een waardering conform de KNA te
kunnen komen, dient het te onderzoeken oppervlak te worden
uitgebreid om de benodigde extra informatie te verkrijgen. Als
het de waardering van een ijzertijd–vindplaats betreft of van een
vindplaats met een geringe sporen– en vondstdichtheid kan de
dekkingsgraad worden verhoogd tot ca. 10% (cf. KNA Leidraad
IVO–P: 36, zie met betrekking tot het te hanteren percentage
echter de bepalingen verderop in de tekst), bij een vindplaats uit
de Romeinse tijd of met een grote sporen– en vondstdichtheid
zal het extra te onderzoeken oppervlak normaliter eerder 1–2%
bedragen.
De voorgestelde dekkingsgraad van ca. 5% per deelgebied voor
het karterende IVO–P is onvoldoende om de aanvullende vragen
uit het PvE en de inbedding in de landschappelijke situatie (vraag
3) te beantwoorden. Daarnaast wordt door middel van dit PvE
alleen de hoge verwachting (intact Hollandveen) getoetst. Om de
nadruk op landschap en het toetsen van lage verwachting te
combineren wordt voorgesteld tijdens de waarderende fase per
deelgebied één of twee extra proefsleuf(ven) aan te leggen van
4x12 m2. Proefsleuven van deze afmetingen worden voldoende
geacht om de vragen uit het PvE ten aanzien van het landschap
te kunnen beantwoorden. De extra proefsleuven kunnen worden
aangelegd in het verlengde van één of meer systematische
proefsleuven aan de randen van de deelgebieden waar ze het
‘niet–intacte veen’ begrenzen. In overleg met de (adviseur van
de) bevoegde overheid is de volgende extra reservering ten
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behoeve van (landschapsgerichte) proefsleuven bepaald:
deelgebied
(boornrs uit
verkennend
IVO–O)

gereserveerd voor
uitbreiding (en/of
extra) proefsleuven

extra te
reserveren m2
wens RCE
(aantal sleuven
van 4x12 m2)

dekkingsgraad
IVO–P incl. extra
proefsleuven
wens RCE

031/042

ca. 57 m2

96 m2 (2)

ca. 5,7–6,8%

010

ca. 19 m2

48 m2 (1)

ca. 6,3–7,1%

014

ca. 42 m2

48 m2 (1)

ca. 5,2–6,3%

036–039

ca. 108 m2

96 m2 (2)

ca. 5,0–5,9%

: de minimale dekkingsgraad heeft betrekking op een situatie waarin de reeds
gereserveerde ca. 1% per deelgebied niet nodig zijn voor verder onderzoek aan
(een) vindplaats(en) en derhalve volledig gebruikt kunnen worden voor de door de
RCE gewenste landschapsgerichte proefsleuven, de maximale dekkingsgraad
beschrijft een situatie waarin de reeds gereserveerde ca. 1% per deelgebied
volledig ingezet zijn voor verder onderzoek aan (een) vindplaats(en) en de door de
RCE gewenste extra proefsleuven bovenop de reeds onderzochte 5% per
deelgebied komen.

De precieze ligging van de landschapsgerichte proefsleuven dient
in het veld te worden bepaald omdat de huidige gegevens puur
gebaseerd zijn op een extrapolatie van boorgegevens en er op dit
moment geen duidelijke grenzen tussen intact veen en niet-intact
veen aan te tonen zijn. De overgangen tussen intact (veraard)
veen en niet–veraard veen dienen door middel van profielen te
worden gedocumenteerd om vraag 3 te kunnen beantwoorden.
Door de aanleg van de waarderende en de landschapsgerichte
proefsleuven zal de dekkingsgraad van het IVO–P per deellocatie
hoger uitvallen dan de in de aanvullende richtlijnen van de
provincie Zeeland genoemde dekkingsgraad van 5%. Door de
provincie Zeeland is aangegeven dat voor het karterende en
waarderende IVO–P, bij een doorstart naar een opgraving zoals
onderstaand beschreven, kan worden ingestemd met een hogere
dekkingsgraad van maximaal 7,5% per deellocatie (schr. med.
drs. M. Geerts d.d. 06–06–2011). Dit betekent dat er voor een
waardering max. 2,5% extra oppervlak beschikbaar is, eventueel
aangevuld met de resterende vrij inzetbare meters voor zover
deze niet tijdens de karterende fase van het IVO–P hoefden te
worden ingezet. Indien de toegestane dekkingsgraad van max.
7,5% onvoldoende is om tot een volledige waardering incl.
landschappelijke inbedding te komen (bijv. bij een vindplaats uit
de ijzertijd en/of met een geringe sporendichtheid) dient hierover
zo spoedig mogelijk overleg plaats te vinden met de
opdrachtgever en/of diens gemandateerd adviseur en de
(archeologisch adviseur van de) bevoegde overheid conform de
onderstaande bepalingen.
In verband met de financiële beheersing van het project door de
opdrachtgever dient voorafgaand aan een uitbreiding van het te
onderzoeken oppervlak tijdens de waarderende fase van het
proefsleuvenonderzoek overleg plaats te vinden met de
opdrachtgever en/of diens (gemandateerd) directievoerder en de
(adviseur van de) bevoegde overheid, waarbij de omvang en
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precieze invulling van het aanvullend waarderend onderzoek
worden bepaald. Voor zover dit overleg leidt tot wijzigingen op
dit PvE dienen deze in een Nota van Wijzigingen te worden
vastgelegd. De goedgekeurde Nota van Wijzigingen wordt aan
dit PvE toegevoegd en wordt geacht er integraal onderdeel van
uit te maken.
Doorstart opgraving: indien het waarderende IVO–P leidt tot de
conclusie dat de aangetroffen vindplaats(en) in principe
behoudenswaardig zijn, dient hierover zo spoedig mogelijk
contact te worden opgenomen met de (gemandateerd
directievoerder van de) opdrachtgever en de (archeologisch
adviseur van de) bevoegde overheid. Aan de hand van de
resultaten van het IVO–P dient de (archeologisch adviseur van
de) bevoegde overheid te bepalen of de vindplaats(en) in kwestie
daadwerkelijk behoudenswaardig zijn. Bij een beoordeling door
de (archeologisch adviseur van de) bevoegde overheid van de
vindplaats(en) in kwestie als behoudenswaardig dient vervolgens
in samenspraak met de opdrachtgever opnieuw te worden
bekeken of er niet toch mogelijkheden zijn/kunnen worden
gecreëerd teneinde behoud in situ mogelijk te maken. De
resultaten van dit overleg bepalen de verdere strategie. In ieder
geval is voor de doorstart naar een opgraving de voorafgaande
toestemming van de opdrachtgever vereist.

Operationalisering
Belangrijke archeologische ontdekkingen zullen terstond worden
gerapporteerd aan de opdrachtgever en diens directievoerder, de
bevoegde overheid en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed,
een en ander ook mede in overeenstemming met de in de
Monumentenwet van 1988 voorgeschreven meldingsplicht.
Per proefsleuf wordt in beginsel één vlak van 4x4 m2 aangelegd
op de top van het Hollandveen. Gelet op de variabele diepte
waarop het Hollandveen is aangetroffen (ca. 1,6–2,5 m –mv)
kan het in verband met de stabiliteit van de ontgraving (gevaar
van instortende profielen) noodzakelijk zijn getrapt te verdiepen
in welk geval de proefsleuven in kwestie op maaiveldniveau ca.
5x5 of 6x6 m2 groot zullen zijn.
Er wordt gegraven met een platte graafbak op aanwijzingen van
de KNA–archeoloog. De proefsleuven zullen laagsgewijs worden
aangelegd tot en met het niveau waar de archeologische resten
aanwezig zijn die nodig zijn om de vraagstelling te
beantwoorden. Er dient in beginsel te worden uitgegaan van één
aan te leggen vlak op de top van het Hollandveen. Enkel indien
tijdens het verdiepen op een hoger niveau archeologische resten
worden aangetroffen dient op deze hoogte eveneens een vlak te
worden aangelegd om de resten te documenteren. Ten behoeve
van de documentatie worden de proefsleuven bij het begin van
de werkzaamheden te worden onderverdeeld in kwadranten.
De bouwvoor wordt machinaal verwijderd. Daarna zal het vlak
laagsgewijs worden verdiept tot direct onder de onderkant van
het Lp. van Walcheren. Het aan te leggen vlak en de profielen
worden daarbij continu en vlakdekkend met een metaaldetector
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onderzocht op de aanwezigheid van metalen voorwerpen. Ook
de stort uit gecoupeerde sporen zal worden nagezocht met de
metaaldetector. Bijzondere vondsten worden individueel
nauwkeurig ingemeten op x–, y– en z–coördinaat. Indien tijdens
het verdiepen geen grondsporen worden aangetroffen hoeven de
tussenvlakken niet te worden gedocumenteerd.
Indien de waarnemingen hiertoe aanleiding geven, kunnen de vrij
inzetbare meters worden gebruikt om de proefsleuf(–ven) in
kwestie uit te breiden en/of om een extra sleuf/extra sleuven aan
te leggen. De voor het IVO–P verantwoordelijke veldarcheoloog
beslist of en zo ja, hoe en waar deze extra inspanning nodig is
en verantwoord die keuze in de rapportage. Dit geldt eveneens
voor de landschapsgerichte proefsleuven van 4x12 m2 tijdens de
eventuele waarderende fase van het IVO–P. Hierbij dienen de
overgangen tussen veraard veen en niet–veraard veen door
middel van profielen te worden gedocumenteerd om vraag 3 uit
dit PvE te kunnen beantwoorden.
Indien er tijdens het proefsleuvenonderzoek bijzondere vondsten
en/of grondsporen worden gesignaleerd, dient in het veld met de
betreffende periode– en materiaalspecialisten, de (adviseur van
de) bevoegde overheid en de (gemandateerd directievoerder van
de) opdrachtgever te worden overlegd over de verder te volgen
strategie.
Vrijgekomen sporen en structuren worden gefotografeerd. Het
vlak wordt getekend schaal 1:50. Recente verstoringen hoeven
niet ingetekend te worden (indien relevant kunnen deze worden
gedocumenteerd na overleg met de [gemandateerd
directievoerder van de] opdrachtgever en de [adviseur van de]
bevoegde overheid). Per proefsleuf dienen twee haaks op elkaar
staande profielwanden gedocumenteerd en op tekening gebracht
te worden. Indien er in zijn geheel geen grondsporen aanwezig
zijn, worden secties van de profielen getekend. De te
documenteren (delen van de) profielen worden zo gekozen dat
deze kunnen worden gebruikt om (een) lengte– en
dwarsprofiel(en) over de deellocatie in kwestie te construeren.
De relevante (delen van het) profiel(en) en de coupes worden
getekend op schaal 1:20. Indien geen sporen worden
waargenomen, behoeft het vlak in kwestie alleen te worden
gefotografeerd.
Bij het aantreffen van archeologisch relevante resten (potentieel
behoudenswaardig) dienen de werken ter plaatse van de
vindplaats te worden stilgelegd en wordt contact opgenomen
met de bevoegde overheid en haar adviseur archeologie. Deze
zal vaststellen in hoeverre de archeologische resten nader dienen
onderzocht te worden. In overleg met de (gemandateerd
directievoerder van de) opdrachtgever en de (adviseur van) de
bevoegde overheid wordt bepaald welke delen in situ behouden
kunnen blijven. Muren en funderingen dienen te worden
schoongemaakt. Muurwerk dient gecoupeerd en gefotografeerd
te worden; waar nodig worden enkele doorsneden van de muur
getekend. Aanwezige baksteenformaten worden
gedocumenteerd, incl. het metselverband en het soort
metselspecie, mogelijke reparaties e.d. en muurverbanden,
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evenals mogelijke faseringen die in het muurwerk kunnen
worden onderscheiden. Indien de potentieel behoudenswaardige
resten, gezien de mate van verstoring, niet in situ behouden
kunnen blijven, dienen deze archeologisch te worden geborgen.
Na overleg kan door de bevoegde overheid besloten worden om
in geval van zeer unieke vondsten toch een nader archeologisch
onderzoek te laten plaatsvinden. In het rapport dient opgenomen
te worden welke resten/sporen werden geborgen en welke in
situ bewaard werden.
Substantiële archeologische sporen die dieper of verder reiken
dan de omvang van de proefsleuf in kwestie zullen in de
aanbeveling worden opgenomen, maar niet tijdens dit onderzoek
in het veld worden onderzocht. Van deze sporen zal de adviseur
archeologie van de bevoegde overheid vaststellen in hoeverre de
archeologische resten nader dienen onderzocht te worden. Indien
deze waarden, gezien de mate van verstoring, niet in situ
behouden kunnen blijven, dienen deze archeologisch te worden
geborgen. Na overleg kan door de bevoegde overheid besloten
worden om in geval van zeer unieke vondsten toch een nader
archeologisch onderzoek te laten plaatsvinden. In het rapport
dient opgenomen te worden welke resten/sporen werden
geborgen en welke in situ bewaard werden.
Archeologische sporen worden gecoupeerd voor zover
onduidelijk is of ze tot structuren behoren, dan wel de aard van
de sporen onduidelijk is. Van de overige relevante grondsporen
wordt een selectie gecoupeerd teneinde tot een betrouwbare
waardestelling te komen.
Te couperen grondsporen worden met de troffel doorzocht op de
aanwezigheid van vondsten. Vondsten uit grondsporen worden
per laag verzameld en gedocumenteerd. Vondsten bij aanleg van
het vlak worden verzameld in kwadranten.
Uit gesloten contexten worden monsters (5 l, bij grote sporen
en/of bijzondere waarnemingen 10 l) voor paleo–ecologisch,
14
C– en dendro(chrono)logisch onderzoek genomen.
Archeologische monstername dient plaats te vinden tot op het
niveau waarop de vraagstelling kan worden beantwoord. Bij
grote hoeveelheden vlakvondsten en/of als duidelijk is dat het
om opgebracht (secundair) materiaal gaat (bijv. afvalstort) kan
worden volstaan met het verzamelen van een selectie van het
materiaal ten behoeve van de datering en karakterisering van de
laag/lagen in kwestie.
Indien water– en/of beerputten worden aangetroffen die niet in
situ behouden kunnen worden en/of waarvan de kwaliteit niet
kan worden gehandhaafd wordt in overleg met de
(gemandateerd directievoerder van de) opdrachtgever en de
(adviseur van de) bevoegde overheid besloten op welke wijze
deze zullen worden afgewerkt (stratigrafisch opgraven in het
veld of blokberging).
Bij een doorstart naar een opgraving gelden aanvullend op
bovenstaande strategie gelden de volgende bepalingen:
– de werkputten van de opgraving bij aanvang werkzaamheden
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onderverdeeld te worden in vakken van 5x4 m;
– vlakvondsten worden per vak verzameld;
– alle sporen worden conform protocol Opgraven gecoupeerd,
gedocumenteerd en afgewerkt;
– ook bij de opgraving dienen de te documenteren (delen van de)
profielen zo gekozen te worden dat hieruit (een) lengte– en
dwarsprofiel(en) over de opgraving kunne worden geconstrueerd.
Structuren en grondsporen

Aardwetenschappelijk
onderzoek

Anorganische artefacten

IVO–P Hollandveen Laagpakket:
Sporen en structuren worden gewaterpast, gefotografeerd,
getekend op schaal 1:50 en beschreven. Alle sporen die niet in
situ behouden kunnen worden en/of waarvan na overleg met de
(gemandateerd directievoerder van de) opdrachtgever en de
(adviseur van) de bevoegde overheid gebleken is dat de kwaliteit
niet kan worden gehandhaafd, worden volledig afgewerkt voor
zover deze binnen de ontgraving vallen, dan wel tot op het
niveau dat in overleg met de (gemandateerd directievoerder van
de) opdrachtgever en de (adviseur van) de bevoegde overheid is
bepaald. Substantiële archeologische sporen die dieper of verder
reiken dan de omvang van de proefsleuf in kwestie worden
nader onderzocht en afgewerkt tot op het niveau dat door de
adviseur van de bevoegde overheid is vastgesteld.
Opgraving Hollandveen Laagpakket:
Alle sporen worden volledig afgewerkt voor zover deze binnen
de ontgraving vallen, dan wel tot op het niveau dat in overleg
met de opdrachtgever en de (adviseur van de) bevoegde
overheid is bepaald. Voor het overige zoals bij IVO–P.
IVO–P/opgraving Hollandveen Laagpakket:
Per proefsleuf/werkput van de opgraving worden twee haaks op
elkaar staande profielwanden gedocumenteerd en op tekening
gebracht (schaal 1:20). Indien er in zijn geheel geen grondsporen
aanwezig zijn, worden secties van de profielen getekend. Indien
het profiel weinig variatie vertoond, kan tijdens de opgraving
worden volstaan met de documentatie van profielkolommen aan
in ieder geval de beide uiteinden en in het midden van het profiel
c.q. ter plaatse van de aangetroffen sporen. De te documenteren
(delen van de) profielen worden zo gekozen dat deze kunnen
worden gebruikt om (een) lengte– en dwarsprofiel(en) over de
deellocatie in kwestie te construeren. Ter plaatse van
archeologische resten beschrijft de fysisch–geograaf het profiel,
indien een intact bodemprofiel aanwezig is.
IVO–P/opgraving Hollandveen Laagpakket:
Vlakvondsten worden in vakken verzameld; spoorvondsten per
spoor en per laag. In beginsel dient al het bouwmateriaal te
worden verzameld. Bij het aantreffen van omvangrijke (intacte)
resten van muurwerk kan worden volstaan met het verzamelen
van een representatief sample (minimaal 2 exemplaren per
aangetroffen materiaalcategorie) per onderscheiden spoor en
fase. Het bouwmateriaal dient apart te worden verpakt en mag
niet worden gewassen. Alle vondsten dienen te worden
geregistreerd en zo verpakt te worden dat de conditie van het
materiaal zo stabiel mogelijk blijft. Hierbij wordt verwezen naar
de KNA leidraad ‘Eerste Hulp bij Kwetsbaar Vondstmateriaal’ en
de bepalingen in de geheel herziene specificatie OS11 van de
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KNA 3.2 (versie d.d. 01–01–2013, verplicht te gebruiken vanaf
01–07–2013).
Organische artefacten

IVO–P/opgraving Hollandveen Laagpakket:
Al het organische materaal dient te worden verzameld. Het
organische materiaal dient zo verpakt te worden dat de conditie
van het materiaal zo stabiel mogelijk blijft. Hierbij wordt
verwezen naar de leidraad KNA ‘Eerste Hulp bij Kwetsbaar
Vondstmateriaal’ en de bepalingen in de geheel herziene
specificatie OS11 van de KNA 3.2 (versie d.d. 01–01–2013,
verplicht te gebruiken vanaf 01–07–2013).

Archeozoölogische en archeobotanische resten

IVO–P/opgraving Hollandveen Laagpakket:
Alle relevante grondsporen (gesloten contexten) worden
bemonsterd t.b.v. archeobotanie, pollenanalyse, dendrologie en
archeozoölogie. Van de bodemlagen worden alleen de meest
kansrijke bemonsterd (idem) voor zover dit nodig is om de
vraagstelling(en) te beantwoorden.

Overige resten

n.v.t.

Dateringstechnieken

IVO–P/opgraving: alle relevante grondsporen (gesloten
contexten) worden bemonsterd ten behoeve van 14C–datering en
dendrochronologie.

Beperkingen

IVO–P Hollandveen Laagpakket:
De voor een specifieke deellocatie gereserveerde vrij inzetbare
meters kunnen alleen in overleg met de (gemandateerd
directievoerder van de) opdrachtgever en de (adviseur van) de
bevoegde overheid worden ingezet voor een verdere (buiten de
reeds mogelijke 5%) uitbreiding van de proefsleuven op (een
van) de overige deellocatie(s). De beslissing wordt verantwoord
in de rapportage.
Indien substantiële archeologische sporen worden aangetroffen
die in situ behouden kunnen worden wordt in overleg met de
opdrachtgever en de (adviseur archeologie van de) bevoegde
overheid bepaald in hoeverre dit deel van de proefsleuf in
kwestie verder wordt verdiept (beperking van de ontgraving).
Substantiële archeologische sporen die dieper of verder reiken
dan de omvang van de proefsleuf in kwestie zullen in de
aanbeveling worden opgenomen, maar niet tijdens dit onderzoek
in het veld worden onderzocht. Van deze sporen zal de adviseur
archeologie van de bevoegde overheid vaststellen in hoeverre de
archeologische resten nader dienen onderzocht te worden. Indien
deze waarden, gezien de mate van verstoring, niet in situ
behouden kunnen blijven, dienen deze archeologisch te worden
geborgen. Na overleg kan door de bevoegde overheid besloten
worden om in geval van zeer unieke vondsten toch een nader
archeologisch onderzoek te laten plaatsvinden. In het rapport
dient opgenomen te worden welke resten/sporen werden
geborgen en welke in situ bewaard werden.
Onvoorziene omstandigheden (zwaar weer, lekkages, instorten
profielen, ed.) tijdens het veldwerk dienen gemeld te worden bij
de (adviseur archeologie van de) bevoegde overheid.
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Opgraving Hollandveen Laagpakket:
Indien substantiële archeologische sporen worden aangetroffen
die in situ behouden kunnen worden wordt in overleg met de
opdrachtgever en de (adviseur archeologie van de) bevoegde
overheid bepaald in hoeverre dit deel van de opgraving verder
wordt afgewerkt (beperking van de ontgraving).
Substantiële archeologische sporen die dieper of verder reiken
dan de civieltechnische werken, die niet in situ behouden kunnen
worden en/of waarvan de kwaliteit niet kan worden gehandhaafd
worden volledig afgewerkt en gedocumenteerd.
Onvoorziene omstandigheden (zwaar weer, lekkages, instorten
profielen, ed.) tijdens het veldwerk dienen gemeld te worden bij
de (adviseur archeologie van de) bevoegde overheid.

Uitwerking en conservering (nadere eisen t.a.v. vorm, niveau van uitwerking, termijnen etc)
Algemeen

De opdrachtgever verplicht zich tot het laten uitwerken van de
opgraving in de vorm van een standaardrapportage conform de
KNA versie 3.2, protocol 4003 Inventariserend veldonderzoek,
deelproces 3 (uitwerken IVO–P) met bijbehorende specificaties
en de checklist structuur rapportage van de SCEZ. De uitwerking
richt zich op het beantwoorden van de onderzoeksvragen uit dit
Programma van Eisen en een eventuele Nota van Wijzigingen. De
uitwerking dient ook plaats te vinden wanneer er geen vindplaats
(sporen en/of resten) wordt aangetroffen.
Indien wordt doorgestart naar een opgraving worden IVO–P en
opgraving uitgewerkt in een standaardrapportage conform de
KNA versie 3.2, protocol 4004 Opgraven, deelprocessen 3
(evaluatiefase) en 4 (uitwerken veldwerk) met bijbehorende
specificaties en de checklist structuur rapportage van de SCEZ.
De conceptrapportage wordt eerst aan de opdrachtgever
voorgelegd alvorens deze wordt ingediend bij de bevoegde
overheid.

Structuren, grondsporen,
vondstspreidingen

Na evaluatie van het veldwerk vindt overleg plaats met de
opdrachtgever en/of diens (gemandateerd) directievoerder en de
(adviseur van de) bevoegde overheid, waarbij de omvang en
precieze invulling van de uitwerking van het IVO–P c.q. de
mogelijke opgraving worden bepaald en verdere afspraken inzake
het rapport worden gemaakt op basis van een voorstel van het
uitvoerende bedrijf.
Uitwerking van de aangetroffen sporen, structuren en
vondstspreidingen dienen conform de eisen in de KNA versie 3.2
te worden uitgevoerd. De beschrijving van de sporen, structuren
en vondstspreidingen dient zoveel mogelijk in te gaan op de
aard, het karakter en de datering van de aangetroffen
vindplaats(en) en de overige vraagstellingen.

Analyse aardwetenschappe–
lijke gegevens

IVO–P/opgraving: indien van toepassing deelrapport met
tekening, beschrijving en interpretatie van het profiel.

Anorganische artefacten

Na evaluatie van het veldwerk vindt overleg plaats met de
opdrachtgever en/of diens (gemandateerd) directievoerder en de
(adviseur van de) bevoegde overheid, waarbij de omvang en
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precieze invulling van de uitwerking worden bepaald en verdere
afspraken inzake het rapport worden gemaakt op basis van een
voorstel van het uitvoerende bedrijf.
Bij een voldoende representatieve vondstomvang van een
materiaalcategorie wordt een deelrapport door een
materiaalspecialist opgesteld. De bijzondere vondsten dienen te
allen tijde door een periodespecialist te worden onderzocht en
beschreven. Voor het niveau van analyse gelden de algemene
richtlijnen die volgens de actuele versie van de KNA versie 3.2
aan een standaardrapport gesteld mogen worden.
Gesloten contexten worden volledig uitgewerkt op basis van een
voorstel van het uitvoerende bedrijf. Vondsten die per spoor of
per complex worden uitgewerkt worden beschreven en zo
nauwkeurig mogelijk gedateerd.
Vlakvondsten die niet nader dateerbaar zijn worden
gedetermineerd en ingedeeld (met tabel) conform (de categorieën
van) het Archeologisch Basisregister (ABR). Indien het niet
mogelijk is vondsten te classificeren volgens het ABR
(categorieën) worden deze volledig beschreven conform de
beschikbare wetenschappelijke literatuur.
Organische artefacten

Alle organische artefacten worden per spoor en vondstnummer
beschreven op materiaalsoort en gedetermineerd, conform het
Archeologisch BasisRegister (ABR) of andere in de beroepsgroep
geldende richtlijnen, indien hierdoor meer details aan te brengen
zijn. De organische artefacten worden in de tekst van het rapport
in detail beschreven en in de vondstenlijst verwerkt. Al het
bewerkte hout dient tevens te worden gedetermineerd op
houtsoort; onbewerkt constructiehout wordt, indien in grote
hoeveelheden aangetroffen, steekproefsgewijs gedetermineerd
op houtsoort.

Archeozoölogische en archeobotanische resten

Na evaluatie van het veldwerk vindt overleg plaats met de
opdrachtgever en/of diens (gemandateerd) directievoerder en de
(adviseur van de) bevoegde overheid om te bepalen welke
monsters gewaardeerd dienen te worden op basis van een
voorstel van het uitvoerende bedrijf. In de offerte dient een
stelpost hiervoor te worden opgenomen. Voor de onderbouwing
zie bijlage 6.

Beeldrapportage (objectteke– Er worden (een) alle–sporenkaart(en) geleverd van het (de)
ningen, foto’s, kaarten, e.d.) vlak(ken) en van de profielen ter plaatse van en tot onderzijde
van niet in situ te behouden sporen en/of structuren. Van alle
sporenvlakken wordt een overzichtsfoto en een vlaktekening
gepresenteerd. De profielen tot onderzijde van de ontgravingen
en de gecoupeerde sporen worden eveneens gepresenteerd op
tekening en/of foto.
Vondsten worden getekend en/of gefotografeerd voor zover ze
van belang zijn voor de datering van de sporen, de vindplaats(en)
of de aard daarvan. Bijzondere vondsten (ook alle organische
artefacten) worden getekend en/of gefotografeerd. Van
archeologisch complete voorwerpen dienen foto’s gemaakt te
worden; van nieuwe typen objecttekeningen.
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Selectie materiaal voor
uitwerking

Na de evaluatie van het veldwerk vindt overleg plaats met de
opdrachtgever en/of diens (gemandateerd) directievoerder en de
(adviseur van de) bevoegde overheid, waarbij de omvang en
precieze invulling van de uitwerking van het vondstmateriaal
worden bepaald en verdere afspraken inzake het rapport worden
gemaakt op basis van een voorstel van het uitvoerende bedrijf.
De bevoegde overheid beslist. Voor de uitwerking dienen die
vondsten en monsters geselecteerd te worden die noodzakelijk
zijn om de onderzoeksvragen uit dit PvE te kunnen
beantwoorden. Met betrekking tot vondsten en monsters die
buiten de verwachting van dit PvE vallen dienen, voor zover dit
niet reeds tijdens het veldwerk is gedaan, aanvullende afspraken
te worden gemaakt met de opdrachtgever en de bevoegde
overheid.

Selectie materiaal voor
conservering

Van de vondsten/monsters dient in eerste instantie de staat,
waarin ze gevonden zijn, gestabiliseerd te worden. OS11 van
KNA 3.2 (versie d.d. 01–01–2013, verplicht te gebruiken vanaf
01–07–2013) dient hiertoe als leidraad.
In overleg met de depothouder wordt bepaald welk materiaal in
aanmerking komt voor duurzame conservering of eventueel zelfs
restauratie. Dit overleg vindt plaats op basis van een
selectierapport voor conservering, opgesteld door de uitvoerder.
De bevoegde overheid beslist. In de offerte dient een stelpost
voor conservering te worden opgenomen. Voor de onderbouwing
zie bijlage 3.
Alle vondsten en monsters die gedeponeerd zullen worden,
moeten geconserveerd worden aangeleverd aan het Provinciaal
Archeologisch Depot (PAD) Zeeland, tenzij schriftelijk en op
grond van een selectierapport voor conservering anders is
aangegeven door de depothouder van het PAD Zeeland. In een
conserveringsrapport dient te worden vastgelegd welke
vondsten op welke wijze en met welke middelen zijn
geconserveerd. Het (de) conserveringsrapport(en) wordt
(worden) hetzij als losse rapporten hetzij als onderdeel van het
evaluatierapport aan de depothouder van het PAD Zeeland
voorgelegd ter goedkeuring. De depothouder van het PAD
Zeeland beslist binnen maximaal 15 werkdagen op het
ingediende rapport. Bij een uitblijven van een reactie binnen deze
termijn kan het werk zonder goedkeuring worden voortgezet
conform het ingediende voorstel.
Artefacten van organisch materiaal: behandeling conform
Veldhandleiding CvAK/leidraad KNA ‘Eerste Hulp bij Kwetsbaar
Vondstmateriaal’ en het gestelde in KNA 3.2 OS11 (versie d.d.
01–01–2013, verplicht te gebruiken vanaf 01–07–2013).

Selectie materiaal voor
deponering en verwijdering

Te deponeren vondsten en monsters worden ingekrompen tot
een minimale hoeveelheid benodigd voor herinterpretatie en/of
uitgebreider onderzoek, gebaseerd op wetenschappelijke criteria
en conform de KNA–richtlijnen voor (de)selectie zoals
opgenomen in specificatie PS06, tabel 2.
Tijdens de evaluatiefase wordt in een selectierapport door het
uitvoerende bedrijf een voorstel gedaan voor te deponeren en te
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verwijderen vondsten en monsters. Het selectierapport wordt,
hetzij als los rapport, hetzij als onderdeel van het
evaluatierapport, aan de depotbeheerder van het PAD Zeeland
ter goedkeuring voorgelegd. Pas na goedkeuring van het
selectierapport door de depothouder van het PAD Zeeland
kunnen deze vondsten en monsters op controleerbare wijze
worden verwijderd. De depothouder van het PAD Zeeland beslist
binnen maximaal 15 werkdagen op het ingediende rapport. Bij
het uitblijven van een reactie binnen deze termijn kan het werk
zonder goedkeuring worden voortgezet conform het ingediende
voorstel. Overlegmoment 3 van de Procesafspraken
(de)selecteren archeologisch vondstmateriaal Zeeland is van
toepassing.
Vondsten en monsters die vernietigd zullen worden, worden op
een controleerbare en vastgelegde wijze afgevoerd op aanwijzing
van de eigenaar van het materiaal in juridische zin, in deze
vertegenwoordigd door de depothouder van het PAD Zeeland.
Van de voor vernietiging in aanmerking komende vondsten wordt
een minimale beschrijving geregistreerd (aardewerk: soort[en],
periode, aantal, gewicht; natuursteen: gesteentesoort[en],
periode, aantal, artefacttype; metaal: metaalsoort(en), periode,
aantal, artefacttype [evt. d.m.v. röntgenonderzoek te bepalen];
hout: houtsoort, bewerkingssporen, lengte en diameter [van
palen/ staakjes]; archeozoölogische en archeobotanische resten:
per vondstnummer naar soort uitgesplitst en geteld, bot wordt
onderzocht op antropogene sporen en conserveringstoestand).

Deponering
Zie eisen betreffend depot

De documentatie van het onderzoek dient na definitieve
afronding van het project te worden overgedragen aan het ZAA
(Zeeuws Archeologisch Archief) te Middelburg (beheerder: dhr.
J.J.B. Kuipers), op voorwaarden van dat archief zoals vastgelegd
in de (verouderde) notitie Eisen aan aanlevering van vondsten en
onderzoeksdocumentatie aan het Provinciaal Archeologisch
Depot Zeeland (PAD Zeeland) en het Zeeuws Archeologisch
Archief (ZAA). De documentatie gaat in kopie naar het e–depot.
De vondsten van het onderzoek dienen na definitieve afronding
van het project te worden overgedragen aan het PAD Zeeland te
Middelburg (depotbeheerder: dhr. H. Hendrikse), op voorwaarden
van dat depot zoals vastgelegd in de sub documentatie vermelde
notitie.

Te leveren product

Standaardrapport volgens KNA–protocol 4003 Inventariserend
veldonderzoek en/of KNA–protocol 4004 Opgraven met
bijbehorende specificaties en de checklist structuur rapportage
van de SCEZ. Eventuele specialistische deelrapporten mogen in
het Engels zijn gesteld.
Bewijs van overdracht van het PAD (Provinciaal Archeologisch
Depot) Zeeland en het ZAA (Zeeuws Archeologisch Archief) van
de SCEZ.
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Randvoorwaarden en aanvullende eisen
Personele randvoorwaarden

Het archeologisch onderzoek kan alleen uitgevoerd worden door
een bedrijf dat over een geschiktheidsverklaring beschikt voor
het verrichten van (vergunningsverbonden) opgravingswerkzaamheden van het College voor de Archeologische Kwaliteit (CvAK)
en de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Het veldwerk wordt uitgevoerd door een KNA–archeoloog/
prospector met bij voorkeur gebieds– en/of periodespecifieke
ervaring en bij het IVO–P/de opgraving twee veldtechnici van
wie één metaaldetectorspecialist. De wetenschappelijke leiding
berust bij de senior KNA–archeoloog. Op de momenten dat de
werkzaamheden dat vereisen, wordt het team in overleg met de
opdrachtgever en/of diens gemandateerd directievoerder (en de
adviseur van de bevoegde overheid) uitgebreid met een extra
veldtechnicus, een fysisch geograaf en (een) periode– en/of
andere relevante specialist(en).
Vanuit de Provincie Zeeland wordt de inzet van locale amateur–
archeologen gestimuleerd. In overleg met de (gemandateerd
directievoerder van de) opdrachtgever dient bekeken te worden
in hoeverre amateur–archeologen zinvol bij het onderzoek
kunnen worden betrokken (Gedeputeerde Staten van Zeeland
2009: art. 2.6, lid 1). Indien amateur–archeologen bij de
werkzaamheden worden betrokken dient de personele bezetting
van het uitvoerende bedrijf voldoende te zijn om een continue
aansturing te waarborgen, c.q. dient hiervoor te worden
uitgebreid. De eventuele inzet van amateur–archeologen gebeurt
op basis van de voorwaarden die het uitvoerend archeologisch
bedrijf daaraan stelt. Op de opgravingslocatie zijn zij gehouden
de door, of namens de opdrachtgever, gegeven aanwijzingen op
te volgen. Het archeologisch bedrijf behoudt de verantwoording.
De sector Archeologie van de Erfgoedinspectie (voorheen de
Rijksinspectie voor de Archeologie) kan de werkzaamheden
inspecteren.

Overlegmomenten

Overleg met de opdrachtgever en/of diens (gemandateerd)
directievoerder en de (adviseur van de) bevoegde overheid vindt
plaats voor de aanvang van het veldwerk i.v.m. afstemming van
werkzaamheden, zodra substantiële archeologische (potentieel
behoudenswaardige) resten ontdekt zijn, bij het aantreffen van
zaken die in dit PvE niet zijn voorzien, bij belangrijke afwijkingen
van het PvE en voorafgaand aan een mogelijke doorstart naar
een opgraving.
Conform het gestelde in het KNA–wijzigingsblad no1 vindt er,
wanneer de in het veld aangetroffen vondsten qua
hoeveelheden, soorten materialen, soorten objecten en/of
datering en conservering significant afwijken van het PvE, op
aangeven van de archeologische uitvoerder, overleg plaats
tussen bevoegde overheid, opdrachtgever en depothouder van
het PAD Zeeland. Voor een indicatie van de mogelijk aan te
treffen soorten en hoeveelheden vondsten zie bijlage 3.. Tijdens
dit overleg maakt de depothouder van het PAD Zeeland zijn
wensen ten aanzien van (de)selectie van het onvoorziene
materiaal kenbaar aan de bevoegde overheid en de
opdrachtgever. Zo nodig komt tijdens dit overleg ook de omgang
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met de daarmee gemoeide eventuele extra kosten aan bod.
Overlegmoment 2 van de Procesafspraken (de)selecteren
archeologisch vondstmateriaal Zeeland is van toepassing.
Kwaliteitsbewaking, toezicht, De (adviseur van de) bevoegde overheid beoordeelt dit PvE en
overleg en evaluatie
kan hieraan goedkeuring verlenen. De opdrachtgever verleent de
opdracht, na beoordeling van de offerte. De opdrachtnemer is
verantwoordelijk voor de uitvoering van de opdracht.
Voor alle overleggen geldt dat indien overleg ter plaatse niet
mogelijk is, de mondelinge, telefonische afspraken schriftelijk
dienen te worden vastgelegd en per fax of e–mail aan de
betrokken partijen ter accordering overlegd te worden. Het
schriftelijke verslag van dit overleg wordt toegevoegd aan de
documentatie; wijzigingen en afwijkingen van het PvE en/of PvA
worden tevens in de rapportage verantwoord. Tijdens overleg
dienen aanwezig te zijn: de opdrachtgever en/of diens
(gemandateerd) directievoerder, de (adviseur van de) bevoegde
overheid, de opdrachtnemer en indien relevant de betreffende
periode– en/of materiaalspecialist(en). De resultaten van het
overleg worden vastgelegd in het dagrapport.
In verband met de financiële beheersing van het project door de
opdrachtgever dient voorafgaand aan een waarderend onderzoek
overleg plaats te vinden met de opdrachtgever en/of diens
(gemandateerd) directievoerder en de (adviseur van de)
bevoegde overheid, waarbij de omvang en precieze invulling
incl. eventuele aandachtspunten/extra vraagstellingen van het
waarderend onderzoek worden bepaald. Voor zover dit overleg
leidt tot wijzigingen op dit PvE dienen deze in een Nota van
Wijzigingen te worden vastgelegd. De goedgekeurde Nota van
Wijzigingen wordt aan dit PvE toegevoegd en wordt geacht er
integraal onderdeel van uit te maken.
Communicatie over dit project vindt uitsluitend plaats via de
opdrachtgever en/of diens (gemandateerd) directievoerder.
Overige randvoorwaarden en
aanvullende eisen

Voorafgaand aan de uitvoering van het veldonderzoek dienen
een Veiligheids– en Gezondheidsplan en een Plan van Aanpak
(met o.a. werkvolgorde, uitvoerders/leden onderzoeksteam en te
raadplegen specialisten) te worden opgesteld, conform KNA of
op basis van vooraf schriftelijk vastgelegde afspraken tussen de
aannemer en de archeologen. Het Plan van Aanpak wordt
toegevoegd aan de opgravingsdocumentatie. Tevens dient een
KLIC–melding te worden uitgevoerd en zal kennis moeten
worden genomen van milieukundige aspecten. Opdrachtgever en
opdrachtnemer spreken af wie van hen de KLIC–melding
verricht. Indien de opdrachtgever de KLIC–melding doet, dan
dienen de posities van kabels en leidingen overzichtelijk op één
kaart aan de opdrachtnemer gepresenteerd te worden. De
machinale graafwerkzaamheden vallen onder de verantwoording
van de aannemer. De archeologisch opdrachtnemer is niet
aansprakelijk voor eventuele schade door onjuiste informatie.
De opdrachtgever draagt zorg voor de betredingstoestemming
van de desbetreffende percelen, c.q. het plangebied. De
opdrachtgever draagt er tevens zorg voor dat op de aangeven
locatie daadwerkelijk gegraven c.q. geboord kan worden
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(afzetting openbare ruimten). De archeologisch opdrachtnemer
draagt zorg voor een schaftkeet en een dixi.
Het onderzoek dient door de archeologisch opdrachtnemer
gemeld te worden bij de RCE, overeenkomstig Art. 46 van de
Monumentenwet 1988. Hierop wordt door de RCE een
onderzoeksmeldingsnummer toegekend. Het onderzoek dient 14
kalenderdagen (10 werkdagen) voor aanvang te worden gemeld
bij de bevoegde overheid en haar adviseur, alsmede bij de SCEZ.
De locatie van het IVO–P/de opgraving dient fysiek (hekwerk of
anderszins) en juridisch (bord met toegangsverbod en
artikelvermelding) afgeschermd te zijn. Indien er belangrijke
vondsten worden gedaan dient politiecontrole te worden
verkregen om schatgraverij tegen te gaan.
Dit PvE betreft de eisen die vanwege het archeologisch belang
aan het onderzoek worden gesteld. Dit laat onverlet dat
wettelijke en andere regelgeving aangaande het uitvoeren van
werkzaamheden moet worden gevolgd (o.a. Arbowet).
Communicatie over dit project verloopt uitsluitend via de
opdrachtgever en/of diens (gemandateerd) directievoerder.

Wijzigingen t.o.v. het vastgestelde PvE
Wijzigingen tijdens het
veldwerk

Ten aanzien van overleg en besluitvorming door de bevoegde
overheid en depothouder zullen deze met betrekking tot het
wel/niet deponeren en conserveren van de onverwachte/
onvoorziene vondsten binnen een redelijke termijn reageren. De
archeologische uitvoerder wordt door de bevoegde overheid over
de uitkomsten van dit overleg geïnformeerd. Overlegmoment 2
van de Procesafspraken (de)selecteren archeologisch
vondstmateriaal Zeeland is van toepassing.
Indien belangwekkende zaken worden aangetroffen die niet in
het PvE waren voorzien, vindt overleg plaats met de (adviseur
van de) bevoegde overheid en de opdrachtgever en/of diens
(gemandateerd) directievoerder, alsmede de betreffende periode–
en/of materiaalspecialist(en). In samenspraak wordt bekeken of
de onderzoeksstrategie en het PvE aangepast moeten worden en
of aanpassing van de opdracht noodzakelijk is. Overleg met de
opdrachtgever en/of diens (gemandateerd) directievoerder en de
(adviseur van de) bevoegde overheid vindt eveneens plaats
voorafgaand aan een mogelijke doorstart naar een opgraving.
Aanpassingen aan het bestaande PvE m.b.t. belangwekkende
sporen en vondsten worden in een Nota van Wijzingen op dit PvE
opgenomen. Hierbij dienen met betrekking tot de aangetroffen
belangwekkende resten specifieke onderzoeksvragen te worden
geformuleerd op basis van de relevante NOaA hoofdstukken en
indien van toepassing de provinciale onderzoeksagenda.
Indien substantieel van het PvE afgeweken dient te worden,
bijvoorbeeld bij het aantreffen van onverwachte sporen en
structuren of indien een geringer deel van het onderzoeksterrein
kan worden onderzocht, dient hiervoor schriftelijk toestemming
verkregen te worden van de (adviseur van de) bevoegde
overheid. De schriftelijke toestemming wordt toegevoegd aan de
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documentatie, de wijzigingen worden tevens in de rapportage
verantwoord.
Indien blijkt dat een deel van de vindplaats geen sporen en geen
(belangwekkende) vondsten bevat en dus niet verder
gedocumenteerd hoeft te worden, wordt hierover contact
opgenomen met de (adviseur van de) bevoegde overheid. In
overleg met deze instantie wordt besloten of het onderzoek kan
worden afgerond. De resultaten en wijzigingen worden aan de
documentatie toegevoegd en verwoord in het rapport.
Belangrijke wijzigingen

Onderstaande belangrijke wijzigingen worden te allen tijde
aantoonbaar voorgelegd aan alle betrokken partijen:
—
—
—
—

afwijking van de archeologische verwachting;
wijziging van de gehanteerde onderzoeksmethode;
wijzigingen van de fysieke en/of technische omstandigheden;
wijzigingen die de (de)selectie en/of conservering van
vondsten beïnvloeden;
— vastleggen overleg– en evaluatiemomenten;
— onvoorziene omstandigheden (bijv. m.b.t. omvang vindplaats,
aantallen m2, vlakken, vondsten, vondsttypen, stagnatie etc.).
Indien overleg ter plaatse niet noodzakelijk c.q. onmogelijk is,
dienen de mondelinge, telefonische afspraken schriftelijk te
worden vastgelegd en per fax of e–mail aan de betrokken
partijen ter accordering overlegd te worden. Het schriftelijke
verslag van dit overleg wordt toegevoegd aan de documentatie;
wijzigingen en afwijkingen van het PvE en/of PvA worden tevens
in de rapportage verantwoord. Tijdens overleg dienen aanwezig
te zijn: de opdrachtgever en/of diens (gemandateerd)
directievoerder, de (adviseur van de) bevoegde overheid, de
archeologisch opdrachtnemer en indien relevant de betreffende
periode- en/of materiaalspecialist(en). De resultaten van het
overleg worden vastgelegd in het dagrapport.
Met betrekking overleg naar aanleiding van significante
afwijkingen van verwacht vondstmateriaal is Overlegmoment 2
van de Procesafspraken (de)selecteren archeologisch
vondstmateriaal Zeeland van toepassing.
Procedure van wijziging na
de evaluatiefase van het
veldwerk

Na afloop van het veldwerk wordt in overleg met de (adviseur
van de) bevoegde overheid besloten welke monsters in
aanmerking komen om gewaardeerd te worden. Na de
waardering vindt in overleg met de (adviseur van de) bevoegde
overheid de selectie plaats van de te analyseren monsters. Het
uitwerkingsbesluit, met eventuele wijzigingen door de (adviseur
van de) bevoegde overheid t.o.v. het uitwerkingsvoorstel, wordt
in het uitwerkingsvoorstel verwerkt. Bij geringe resultaten van
het onderzoek kan in overleg met de opdrachtgever en/of diens
(gemandateerd) directievoerder en de (adviseur van de) bevoegde
overheid van een formele evaluatiefase worden afgezien. De
resultaten en wijzigingen worden aan de documentatie
toegevoegd en verwoord in het rapport.

Procedure van wijziging
tijdens uitwerking en
conservering

In overleg met de opdrachtgever en/of diens (gemandateerd)
directievoerder en de (adviseur van de) bevoegde overheid
worden eventuele wijzigingen in de uitwerking besproken en in
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de rapportage vastgelegd.
Kwetsbaar vondstmateriaal dient zodanig te worden
geconserveerd dat de toestand ervan stabiel blijft (zie ook de
bepalingen in de KNA 3.2 OS11 [versie d.d. 01–01–2013,
verplicht te gebruiken vanaf 01–07–2013]). De keuze van de te
conserveren vondsten wordt door de projectleider in overleg met
de senior KNA–archeoloog, de betreffende periode– en
materiaalspecialist(en) en de bevoegde overheid bepaald. De
resultaten en wijzigingen worden aan de documentatie
toegevoegd en verwoord in het rapport.
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Bijlage 1: regionaal overzicht Perkpolder met ligging plangebied.
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Referentie: in de KNA 3.2 specificatie PS07 bestaan nog geen referentietabellen voor het
Zeeuwse kleigebied (archeoregio 14). De referentietabel voor het Hollandse veen/kleigebied
(archeoregio 12) geeft alleen indicatieve aantallen voor metaal, bot en hout (bronstijd/ijzertijd)
c.q. bot, hout en glas (Romeinse tijd). Voor onderstaande indicatie is daarom gebruik gemaakt
van Sier (red.) 2003 (Ellewoutsdijk).
Lijst met te verwachten aantallen
Onderzoek

Verwachting

Omvang (m2)

Verwachte aantal m2
1106 (excl. uitbreiding > 5%)
Verwachte aantallen (totalen / per m2)
n
n/m2
553
0,5
45
<0,01
1
<0,01
1
<0,01
1
<0,01

Vondstcategorie
Aardewerk
Bouwmateriaal
Metaal (ferro)
Metaal (non-ferro)
Slakmateriaal
Vuursteen
Overig natuursteen
Glas
Menselijk botmateriaal onverbrand
Menselijk botmateriaal verbrand
Dierlijk botmateriaal onverbrand
Dierlijk botmateriaal verbrand
Visresten
Schelpen
Hout
Houtskool(monsters)
Textiel
Leer
Submoderne materialen
Monstername
Algemeen biologisch monster (ABM)
Algemeen zeefmonster (AZM)
Pollen, diatomeeën en andere microfossielen
Monsters voor anorganisch chemisch onderzoek
Monsters voor micromorfologisch onderzoek
Monsters voor luminescentiedatering (OSL)
Monsters voor koolstofdatering (14C)
DNA
Dendrochronologisch monster
* aanbevolen reservering: 2 per locatie
** aanbevolen reservering: 1 per locatie

3
1

<0,01
<0,01

55

0,05

2
166

<0,01
0,15
0,01

worden in beginsel niet geborgen
Verwachte aantallen (totalen / per m2)
n
n/m2
8*
0,01
4**

4**
11

<0,01

0
<0,01
0
0,01

Bijlage 6:referentiegegevens en lijst met te verwachten aantallen vondsten en monsters.
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bencht op bnef van:

28/05/2013

uw kenmerk:

129.2013.V. 148/300083953

ons kenmerk:

13022603, WV.13.042

atcieling:

Beheer en Onderhoud

Delta Netwerkbedrijf
Postbus 5013
4330 KA MIDDELBURG

bijiage(n):

behandeld door

doorkiesnummer
onderwerp:

Verlening ontheffing Terhole - Perkpolder (N689)

verzonden:

Middelburg,

2 oktober 2013

Geachte heer/mevrouw,
Hierbij zenden wij u de door u aangevraagde ontheffing.

Wij verzoeken u het bedrag van € 156,00 binnen 14 dagen na dagtekening van deze brief over te schrijven
naar rekening 28.50.10.557 ten name van de Provincie Zeeland te Middelburg bij de N.y. Bank Nederlandse
gemeenten (BIC-code BNGHNL2G / IBAN-code NL08BNGH0285010557) te Den Haag onder vermelding van
het kenmerk van deze brief. Deze leges zijn gebaseerd op de Legesverordening Provincie Zeeland 2010.

Tenslotte delen wij u mede dat wij voor het leggen van de kabels en leidingen in eigendom van de provincie
Zeeland, zijnde het voormalige veerplein Perkpolder u een recht van opstal willen verlenen. In eerdere gevallen
zijn wij akkoord gegaan met de door u aangehouden voorwaarden voor het vestigen van een recht van opstal.
Wij gaan er vanuit dat u instemt met het vestigen van een recht van opstal en verzoeken u daartoe een
concept overeenkomst met voorwaarden aan ons toe te zenden.
Indien u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de afdeling Beheer en Onderhoud, Unit Droge
lnfrastructuur, telefoonnummer 0118 - 631011.

H00gachtend,

gedeputeerde staten
namens dezen,

Unithoofd Droge Infrastructuur.
Behoort bij brief d.d. 09-08-2005 met ons kenmerk - van de afdeling Informatieverzorging en
Documentatie

Provincie Zeeland
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Delta Netwerkbedrijf
Postbus 5013
4330 KA MIDDELBURG

behandeld door

doorkiesnumme.
onderwerp

Verlening ontheffing Terhole - Perkpolder (N689)

verzonden

Middelburg.
1

15 oktober 2013

6 OKT. 2q13

Geachte heer, mevrouw,
Hierbij zenden wij u de door u aangevraagde ontheffing.
Wij verzoeken u het bedrag van € 156,00 binnen 14 dagen na dagtekening van deze brief over te schrijven
naar rekening 28.50.10.557 ten name van de Provincie Zeeland te Middelburg bij de N.y. Bank Nederlandse
gemeenten (BIC-code BNGHNL2G / IBAN-code NL08BNGH0285010557) te Den Haag onder vermelding van
het kenmerk van deze brief. Deze leges zijn gebaseerd op de Legesverordening Provincie Zeeland 2010.

Tens!otte delen wij u mede dat wij voor het leggen van de kabels en leidingen in eigendom van de
provincie Zeeland, zijnde het voormalige veerplein Perkpolder, u een recht van opstal willen verlenen.
In eerdere gevallen zijn wij akkoord gegaan met de door u aangehouden voorwaarden voor het
vestigen van een recht van opstal. Wij gaan er vanuit dat u instemt met het vestigen van een recht van
opstal en verzoeken u daartoe een concept overeenkomst met voorwaarden aan ons toe te zenden.
Indien u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de afdeling Beheer en Onderhoud, Unit Droge
Infrastructuur, telefoonnummer 0118 - 631011.

H00gachtend,

gedeputeerde staten

ithoofd Droge Infrastructuur.
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Middelburg, 15 oktober 2013
Nummer: 13022602, WV.13.042

GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

beschikkende op het verzoek van Delta Netwerkbedrijf B.V., van 28/05/2013,
referentie 129.2013.V. 148/300083953,
gezien de daaromtrent ingewonnen berichten;
gelet op artikel 13 van de Wegenverordening Zeeland 2010

Voor het verkrijgen van deze ontheffing dient de ontheffinghouder leges te betalen,
namelijk: € 156,00

besiuiten:
Aan Delta Netwerkbedrijf B.V. en haar rechtverkrijgenden, verder genoemd ontheffinghouder,
ontheffing te verlenen van het bepaalde in artikel 6 en 7 van voornoemde verordening en
toestemming te verlenen voor het leggen, hebben en onderhouden van een elektriciteitskabel
en waterleiding in de provinciale weg Terhole - Perkpolder N689, tussen km 7,7 en km 8,6,
een en ander zoals op de bij het verzoekschrift overgelegde tekening no. E21321 en E21097 is
aangegeven, met inachtneming van de bij hun besluit van 7 september 1999, no. 993256/20,
vastgestelde algemene voorschriften, welke u hierbij worden toegezonden, deze algemene voorschriften worden geacht van deze ontheffing deel uit te maken, en de hieronder volgende
bijzondere voorschriften:
1. in deze beschikking en de algemene voorschriften wordt verstaan onder 'het unithoofd", het
hoofd van de sector Droge infrastructuur, telefoon 0118 - 631011;
2. met betrekking tot de technische uitvoering wordt verwezen naar de algemene voorschrif3.

4.
5.

6.

7.

Provin::i(:hl:!s Middelbt.rg
Bezoeka!i,5: Ab(,i 6
4331 BK Middelbrg

ten;
de werken worden voor zover het wegbelang daarbij betrokken is, uitgevoerd en onderhouden volgens aanwijzing en ten genoegen van het unithoofd, aan wie ten minste drie
dagen van tevoren wordt kennisgegeven van het tijdstip, waarop met de uitvoering wordt

begonnen,
indien het bij de uitvoering wenselijk mocht blijken enige wijziging in de plaats of ligging van
de werken te brengen, geschiedt deze wijziging niet dan in overleg met het unithoofd,
tijdens de uitvoering van de werken worden zodanige maatregelen in overleg met, doch buiten verantwoordelijkheid van de betrokken ambtenaren genomen, dat het verkeer over de
weg(en) steeds veilig kan plaats hebben en zo weinig mogelijk wordt gehinderd. indien tijdelijke verkeersmaatregelen dienen te worden genomen, dan dient te geschieden volgens de
CROW richtlijnen publicatie 96a en 96b (juli 2005),
de ontheffinghouder is verplicht ervoor zorg te dragen, dat degene, die wordt belast of zich
belast met de uitvoering van de werken en zich daarvoor op of langs de betrokken weg
moet begeven, veiligheidskleding draagt, die voldoet aan de geidende richtiijnen en normen:
te leveren grand en/of zand mag niet verontreinigd zijn. Dit betekent dat de te onderscheiden
chemische stoffen de streefwaarde grand/sediment volgens het toetsingskader uit de leidraad
Bodemsanering van 9 mei 1994, van het ministerie van VROM, niet mogen overschrijden. De
ontheffingshouder dient hiertoe vooraf een analysecertificaat als bewijsstuk aan het unithoofd
te overleggen,
Postadres:
Postbus 6001

4330 LA Midt:el!)·g

www.zeeland.nI
1.

0118-63'11

F:

0118- 62694.

T

8.

9.

10.

11.
12.

13.
14.

II.

IIl.

de ontheffinghouder is verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen, teneinde
te voorkomen dat de ontheffingverlenende instantie of derden als gevolg van het gebruik
maken van de ontheffing schade Iijden. Indien de uit te voeren werken mede de belangen
van derden raken. moet met deze(n) tijdig overleg worden gevoerd, teneinde die
belangen
zo min mogelijk te schaden,
de kosten voortvloeiend uit voorzieningen en maatregelen die de ontheffingverlener zelf ten
behoeve van de oritheffinghouder en/of in verband met het beheer van het provinciewerk
moet treffen en die veroorzaakt worden door de werkzaamheden en het gebruik van de
werken door de ontheffinghouder, kamen voor rekening van de ontheffinghouder.
Hieronder vallen ander meer de kosten verbonden aan de door de ontheffingverlener te treffen verkeersmaatregelen en maatregelen en voorzieningen in het kader van opgetreden Calamileiten,
van calamiteiten en gebreken en andere onvolkomenheden moet onmiddellijk
mededeling
worden gedaan aan het unithoofd. In de hiervoor bedoelde gevallen dient de ontheffinghouder alle maatregelen te treffen, die zowel in het belang van een vlotte en veilige verkeersaf-wikkeling als in het belang van de instandhouding van het betrokken provinciewerk noodzakelijk is;
het behoorlijk onderhoud van de werken is en blijft ten laste van de ontheffinghouder,
deze voorschriften zijn oak van kracht, indien ten behoeve van herstellingen of am andere redenen de werken moeten worden ontgraven. Tot ontgraving wordt niet overgegaan dan na
verkregen toestemming van het unithoofd;
binnen 6 maanden na heden zijn de werken voltooid,
van deze onthemng wordt geen gebruik gemaakt, voordat aan het unithoofd de hierbij gaande
verklaring ondertekend is ingezonden.

Dat terzake nader overleg kan worden gepleegd met het ander bedoelde unithoofd.
I

Belanghebbenden kunnen schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij: Gedeputeerde Staten
van Zeeland, t.a.v. de secretaris van de commissie voor bezwaarschriften, Postbus 6001, 4330
LA Middelburg.
In het

bezwaarschrift neemt u tenminste op uw naam en adres, de dagtekening van het bezwaarschrift, tegen weik besluit u bezwaar maakt en waarom. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend.
U moet het bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de
dag waarop dit besluit is bekendgemaakt. Doorgaans is dat de dag na de datum van verzending. Overschrijding van de inzendtermijn kan ertoe leiden dat met uw bezwaren geen rekening wordt gehouden.
Als u overweegt bezwaar te maken, kunt u een informatiefolder aanvragen op telefoonnummer
0118- 631011.
U kunt de informatie oak downloaden via http:/iloket.zelaod nL'bezwaanbezwaar.
Wij wijzen u erop dat het bezwaar niet de werking van het besluit schorst. U kunt een verzoek doen tot
het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81, lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht) U
richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda,
team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.
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Provincie Zeeland
Archiefexemp!aar
I

I

I

bercht op brief van:

I

I

I

I

T
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t

11-11-2013

uw kenmerk:
ons kenmerk:

13026028

afdeling:

Ruimte

bijlage(n):

aigemene voorwaarden

behandeld door:

doorkiesnummer:

quick scan GREX Perkpolder

," uei werp:

verzonden:

1

5 NOV. 2013

Middelburg.

15 november 2013

Geachte heer
Hierbij verienen wij u opdracht voor quick scan GREX Perkpolder, overeenkomstig uw mail d.d.
exclusief BTW (BTW-nummer: provincie Zeeland
11-11-2013, voor een bedrag van maximaal
NL001710230B01).
Uw factuur/ declaratie/ kostennota's dient u, onder vermelding van ons kenmerk, te adresseren
aan: provincie Zeeland, afdeling Ruimte, Werkveld Beleid, postbus 6001,4330 LA, Middeiburg, t.a.v. de heer

Op deze opdracht zijn de aigemene voorwaarden van de provincie Zeeland van toepassing. Een exemplaar
van deze algemene voorwaarden treft u bijgaand aan. Voor zover de door u in de regel gehanteerde algemene voorwaarden hiervan afwijken, zijn onze Algemene Voorwaarden op deze opdracht van toepassing.
Bij feitelijke uitvoering van deze opdracht worden deze voorwaarden geacht door u te zijn aanvaard.
Als voor uw opdracht meerwerk nodig is, dan zal daartoe in voorkomende gevallen de vereiste schriftelijke
opdracht worden verleend. Meerwerk dat niet vooraf schriftelijk is overeengekomen wordt niet door de
Provincie vergoed.
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor eventuele vragen kunt u contact
van de afdeling Ruimte, Werkveld Beleid, bereikbaar op nummer
opnemen met de heer

Hoogachtend,

gedeputeerde stat
namens dezen,

iHr.oofdåRwm
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Formulier bestemd voor Facturen (facturen@zeeland.nl)
Gelieve dit niet te verzenden met de brief!

Afdeling Ruimte, Werkveld Beleid
Ruimte

Afdeling

Postregistratienummer
Contractnummer
Bij verienging/meerwerk: Hoort bij contract nummer:

Omschrijving opd racht/contracttitel:
quick scan GREX Perkpolder
Soort contract:

l
ll
ll

Huurcontract

1

Koopcontract
Onderhoudscontract
Bruäkieen/Ieasecontract
Detacherings/inhuur contract
Raamcontract

[3
El
El

Samenwerkingscontract
Verzekering
Licentie
Uitgebrachte offertes (naam bedrijf + offerte datum)
Pieter van der Huile Adviseur BV 11-11-2013

Opdracht/contract verstrekt aan:

(of meerdere) van de voigende bepaiingen van toepassing op de opdrachticontract?
Meerjarig contract
Contract voor onbepaalde tijd
El

iS een

•
•
•

•
•

Il

El
El

Stiizwijgende verienging mogelijk
Geen financieel plafond
Geen van bovenstaande bepalingen

Soort opdrachticontract

4

Werk

]

Levering
Dienst
Geraamde kosten

€

Ten laste van budget!activiteitennummer:
Budgetnummer:
Budget:
Budget
Budgethouder:
Kostensoort:
Kostensoort :
Omschrijving

Nieuw/verlenging

72319
matenele kosten rmt

[]

Nieuwe opdracht
Meerwerk

verlenging I vervoigopdracht I
wijziging contract

El
El

indien een van bovenstaande bepalingen van toe.assing is, dienen de volgende gegevens ingevuld te worden:
Duur contract:
Begin datum

|

/

Einddatum

Onbepaalde tijd
Actiedatum

Opzegbaar per
Gevolgde procedure

Geen / niet voorgeschreven
Schriftelijke offerte
Meervoudig onderhands

Openbaar
Europees
Voigens aanbestedingsbeleid

Ja
Nee

in geval NEE:

Motivering van de afwijking

Nummer GS-besluit
Spoedeisend karakter
Specifieke technische redenen
Overige motiveringen

Extern of ter plaatse verrichte
dienst

Ter plaatse: op, aan, nabij of in provinciale
eigendommen
Extern

inhuur externe deskundigheid

Ja
Nee
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Reden van inhuur
externe deskundigheid

Ontbreken van voidoende personele capaciteit
Onvoldoende expertise in de beieidssector
Behoefte aan onafhankelijk advies
Andere oorzaken

Beschrijving van de belangrijkste te beheren contractgegevens:

in geval van meerwerk/vervolgopdracht/verlenging/wijziging contract:

Gewijzigde
contractduur:

Einddatum

Onbepaalde tijd
Actiedatum

Opzegbaar per
Gewijzigde bijzondere bepaiingen:

behandeld door:
datum:

15-11-2013
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Provincie Zeeland
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De heer

bericht op brief van:
uw kenmerk:

ons kenmerk:

13027328dg

afdeling:

Beheer en Onderhoud

bijlage(n):

behandeld door:

doorkiesnummer:

Rentevergoeding en pacht gronden Perkpolder

onderwerp:

verzonden:

I n DEr. 2013

Mlddelburg.

6 december 2013

Geachte heer

Omdat de uitbetaling van de in onze brief van 4 november 2013 vermelde bedragen van totaal € 581.687,64
lang op zich heeft laten wachten vinden wij het gepast u een rentevergoeding toe te kennen van 3 % over de
periode 1 november 2013 tot 25 november 2013. Deze vergoeding bedraagt dan € 1.195,--.
In aansluiting en ter afronding van de met u overeengekomen pachtontbinding, waarover wij u hebben
bericht bij onze brief van 4 november 2013 hebben wij geconstateerd dat wij de pachtsommen over de jaren
2012 en 2013 met betrekking tot de (tot 1 november 2013) aan u verpachte gronden gelegen in de polder
Perkpolder, samen groot 20.15.30 ha, nog niet bij u in rekening hebben gebracht.

De pachtsommen over de jaren 2011/2012 en 2012/2013 bedragen € 15 144,-- ( 2 x € 7.572.,--) te vermeerderen met 50 % van de waterschapsomslag over deze twee jaren, zijnde € 1.603,20.
Totaal een bedrag van € 16.747,20.

Wij stellen u voor beide totaalbedragen van € 16.747,20 en € 1.195,-- met elkaar te verrekenen, zodat door u
nog een bedrag verschuldigd blijft van € 15.552,20.
Wij verzoeken u dit bedrag uiterlijk 16 december 2013 over te maken op bankrekeningnummer 28.50.10.557
(IBAN NL08BNGH0285010557) onder vermelding van het kenmerk van deze brief.

Hoogachtend,
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Dienst Landelijk Gebied
Ministerie van Economische Zaken
.-/21----*}

> Retouradres Postbus 20003, 3502 LA Utrecht

Ä Fr

)ienst Landelijk gebied

'

"ernteam Zeeland

Provincie Zeeland
Werkveld Beleid, Afdeling Ruimte
t.a.v. dhr. ir.
Postbus 6001
4330 LA MIDDELBURG

'.

_:vertsenstraat 98
1461 XS Goes
»ostbus 6
1460 AA Goes

vww.dienstlandelijkgebied.nl

ontactpersoon
projectleider grond

Datum 10 december 2013
Betreft declaratie apparaatskosten DLG t.b.v. project grondverwerving Perkpolder

Onze referentie
KGZE/2013/37253

Geachte heer

Dienst Landelijk Gebied werkt in opdracht van Provincie Zeeland aan het project
Gebiedsontwikkeling Perkpolder.
Het betreft advisering, aankoop en ontpachting van gronden.
DLG declareert, conform de getekende offerte, de werkelijk gemaakte uren.

Hierbij worden de uren over september t/m november 2013 aan u doorbelast. Bïj
de aankoop van gronden wordt DLG bijgestaan door externe deskundigen. De
kosten die hiervoor in de periode mei t/m september 2013 zijn gemaakt, worden
nu in rekening gebracht.

Functie

uur

Apparaatskosten DLG-medewerkers
Kosten aankopers/taxateurs

2

totaal

uurtarief
*

€ 108,50

Totaal

€
€

217,00
7.199,50

C

7.416,50

Binnenkort ontvangt u een factuur met het totaalbedrag van € 7.416,50
betalingswijze en termijn van betaling.
1k ga ervan uit u voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u naar aanleiding van
de declaratie nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de heer

telefoon
Met vriendelijke groet,

Dr.
Gebiedsmanager

Kerntem-yeland

Dienst Landelijk Gebied werkt vandaag aan het landschap van morgen
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Provincie Zeeland
1

bericht op brief van:

19-8-2013

uw kenmerk:

ons kenmerk:

13028259

afdelng:

Ruimte

bijlage(n):

Algemene voorwaarden

1

I

1

r

F
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Deltares
t.a.v. de heer
Postbus 177
2600 MH DELFT

behandeld door:

doorkiesnummer:
onderwerp:

verzonden:

opdracht tot meerwerk monitoring Perkpolder

18

DEC. 2013

Middelburg.

17 december2013

Geachte heer
Hierbij vertenen wij u opdracht tot meerwerk bij de monitoring Perkpolder, overeenkomstig uw offerte d.d. 198-2013 en uw gesprek met de heer
d.d. 3-12-2013 voor een bedrag van maximaal
exctusief BTW ( BTW-nummer: provincie Zeeland NL001710230B01).
Uw factuur/ declaratie/ kostennota's dient u, onder vermelding van ons kenmerk, te adresseren
aan: provincie Zeeland, afdeling Ruimte, Werkveld Beteid, postbus 6001,4330 LA, Middelburg, t.a.v. de heer
Op deze opdracht zijn de algemene voorwaarden van de provincie Zeeland van toepassing. Een exemplaar
van deze algemene voorwaarden treft u bijgaand aan. Voor zover de door u in de regel gehanteerde algemene voorwaarden hiervan afwijken, zijn onze Algemene Voorwaarden op deze opdracht van toepassing.
Bij feitelijke uitvoering van deze opdracht worden deze voorwaarden geacht door u te zijn aanvaard.

Als voor uw opdracht meerwerk nodig is, dan zal daartoe in voorkomende gevallen de vereiste schriftelijke
opdracht worden verleend. Meerwerk dat niet vooraf schriftelijk is overeengekomen wordt niet door de Provincie vergoed.
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor eventuele vragen kunt u contact
van de afdeling Ruimte, Werkveld Beleid, bereikbaar op nummer
opnemen met de heer
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Formulier bestemd voor Facturen (facturen@zeeland.nl)
Gelieve dit niet te verzenden met de brief!

Afdeling Ruimte, Werkveld Beleid
Ruimte

Afdeling
Postregistratienummer
Contractnummer

Bij verlenging/meerwerk: Hoort bij contract nummer

Omschrijving opdracht]contracttitel:
opdracht tot meerwerk monitoring Perkpolder
Soort contract:
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H uurcontract

Koopcontract
Onderhoudscontract
Bruikleen/leasecontract
Detacherings/inhuur contract
Raamcontract
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0
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El
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Verzekering
Licentie
Uitgebrachte offertes (naam bedrijf

+

offerte datum)

Deltares 19-8-2013

Opdrachticontract verstrekt aan:
Deltares

ll
l

Is een (of meerdere) van de volgende bepalingen van toepassing op de opdracht/contract?

•
•
•
•
•

Meerjarig contract
Contract voor onbepaalde tijd
Stilzwijgende verlenging mogelijk
Geen financieel plafond
Geen van bovenstaande bepalingen

Soort opdracht/contract

El

€]4.308,00

Werk
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Geraamde kosten
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Budgetnummer:
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Budgethouder:
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Kostensoort:
Omschrijving:
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:

Nieuw/verlenging

Nieuwe opdracht
Meerwerk
verlenging / vervolgopdracht I
wijziging contract

El

D
El

Indien een van bovenstaande bepalingen van toepassing is, dienen de volgende gegevens ingevuld te worden:
Duur contract:
Begin datum
I

Algemene Voorwaarden

|
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Einddatum

Onbepaalde tijd
Actiedatum
Opzegbaar per
Gevolgde procedure

Geen / niet voorgeschreven
Schriftelijke offerte
Meervoudig onderhands

Openbaar
Europees

Volgens aanbestedingsbeleid

Ja
Nee

In geval NEE:

Motivering van de afwijking

Nummer GS-besluit
Spoedeisend karakter
Specifieke technische redenen
Overige motiveringen

Extern of ter plaatse verrichte
dienst

1er plaatse: op, aan, nabij of in provinciale
eigendommen
Extern

lnhuur externe deskundigheid

Ja
Nee

In geval JA:
Reden van inhuur
externe deskundigheid

Ontbreken van voldoende personele capaciteit
Onvoldoende expertise in de beleidssector
Behoefte aan onafhankelijk advies
Andere oorzaken

Beschrijving van de belangrijkste te beheren contractgegevens:

In geval van meerwerk/vervolgopdracht/verlenging/wijziging contract:

Gewijzigde
contractduur:

Einddatum

Onbepaalde tijd
Actiedatum

Il

Opzegbaar per
Gewijzigde bijzondere bepalingen:

Overige opmerkingen

behandeld door:
datum:

Algemene Voorwaarden

16-12-2013
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