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1. Inleiding
1.1.

Algemeen

Deze belangstellingsregistratiebrochure omschrijft de procedure om U te kunnen registreren als
belangstellende voor het beheer/eigenaarschap van de Hedwigepolder.
Hierin zijn de voorwaarden die op deze procedure van toepassing zijn en de eisen waaraan u en uw
documenten om uw belangstelling kenbaar te maken moeten voldoen opgenomen.
Deze bevat:
 Hoofdstuk 1: inleiding
 Hoofdstuk 2: belangstellingsprocedure en voorwaarden
 Hoofdstuk 3: eisen
 Hoofdstuk 4: selectieprocedure
 Tot slot een aantal bijlagen.

1.2.

Beschrijving van de aanbestedende dienst

De belangstellingsregistratie is uitgeschreven door Provincie Zeeland. Voor algemene informatie
betreffende de organisatie van Provincie Zeeland verwijzen we u naar de website van de Provincie
Zeeland.

1.3.

Beschrijving en doel van de belangstellingsregistratie

Provincie Zeeland beoogt met de uitvoering van deze procedure belangstellenden te identificeren die
bekwaam zijn om het natuurbeheer en eigenaarschap van de Hedwigepolder te kunnen realiseren.

1.4.

Nadere specificering

Voor een nadere specificering wordt u verwezen naar de informatiebrochure die als Bijlage 4 is
bijgevoegd.

2. Belangstellingsregistratieprocedure
2.1.1.

Tijdschema

In onderstaand tijdschema staat de indicatieve planning, waarbij de grootst mogelijke zorg in acht wordt
genomen om de datum van belangstellingsregistratie aan te houden. U kunt aan de planning geen
rechten ontlenen. Provincie Zeeland behoudt zich het recht voor om van deze planning af te wijken.
Indien een wijziging van het tijdschema aan de orde is, informeert Provincie Zeeland u hierover via de
website www.zeeland.nl.
Planning
Publicatie belangstellingsregistratie op
www.zeeland.nl
Uiterste datum en tijdstip voor het indienen van
vragen in het kader van nadere inlichtingen via
contractenbeheer@zeeland.nl
Publicatie vragen en antwoorden via de website van
Provincie Zeeland
Sluitingsdatum en –tijdstip indienen
belangstellingsregistratie* via
contractenbeheer@zeeland.nl
Verzenden ontvangstbevestiging

Datum
22 mei 2019

Beoordeling registraties

t/m 21 juli 2019

Bekend maken uitslag
Vervolgtraject (Onder voorbehoud meerdere
geschikt bevonden belangstellenden)
* Vermelde datum en tijdstip gelden als een fatale termijn.
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20 juni 2019

24 juni 2019
3 juli 2019 om 10:00 uur

Uiterlijk 8 juli 2019
22 juli 2019
23 september 2019

2.2.
2.2.1.

Contactpersonen
Contact

Alle contacten met betrekking tot deze procedure dienen via contractenbeheer@zeeland.nl te verlopen.
Telefonisch of ander contact met personen werkzaam bij Provincie Zeeland met betrekking tot deze
procedure, is niet toegestaan.
Indien belangstellende contact zoekt met het doel aanvullende informatie te verkrijgen waardoor deze
een voordeel verkrijgt ten opzichte van de andere belangstellenden zal deze belangstellende van
verdere deelname worden uitgesloten.

2.2.2.

Contactpersoon Inschrijver

Provincie Zeeland wenst het contact met u te laten verlopen via één contactpersoon van uw
onderneming. Namen, adressen en overige relevante contactgegevens dient u op te nemen in het
Belangstellingsregistratieformulier (Bijlage 1). De contactpersoon dient rechtsgeldig bevoegd te zijn om
namens uw entiteit te kunnen optreden. De contactpersoon beheerst de Nederlandse taal in woord en
geschrift in voldoende mate om de communicatie juist te laten verlopen tijdens de procedure. Indien
tijdens de belangstellingsprocedure een nieuw contactpersoon wordt aangewezen, dan stelt u Provincie
Zeeland daarvan onmiddellijk op de hoogte via contractenbeheer@zeeland.nl.

2.2.3.

Privacy

Voor de belangstellingsregistratieprocedure vraagt de provincie Zeeland ook om persoonsgegevens.
Het gaat dan om namen, adressen en andere relevante contactgegevens van belangstellenden. De
provincie Zeeland heeft deze persoonsgegevens nodig om in het kader van de uitvoering van deze
procedure belangstellenden te identificeren die bekwaam zijn om het natuurbeheer en eigenaarschap
van de Hedwigepolder te kunnen realiseren en belangstellenden over de uitvoering van deze procedure
en een eventueel vervolgtraject te kunnen informeren. Provincie Zeeland gaat zorgvuldig om met uw
persoonsgegevens overeenkomstig de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG).
Uw
persoonsgegevens
worden
uitsluitend
gebruikt
voor
deze
belangstellingsregistratieprocedure inclusief een eventueel vervolgtraject en niet voor andere
doeleinden. Voor meer informatie over hoe Provincie Zeeland omgaat met uw persoonsgegevens en
welke rechten u hebt op het gebied van privacy, verwijzen wij u naar onze privacyverklaring op de
website van de Provincie Zeeland.

2.3.
2.3.1.

Inlichtingen
Indienen van vragen

Tot uiterlijk 20 juni 2019 bestaat de mogelijkheid tot het indienen van eventuele aanvullende vragen
omtrent de belangstellingsregistratie, verzoeken die gericht op verduidelijking van aspecten van deze
procedure, alsmede het verzoek tot het doorvoeren van een wijziging. U krijgt hiertoe één keer de
gelegenheid. Vragen en/of opmerkingen dienen uitsluitend via contractenbeheer@zeeland.nl te worden
gesteld met gebruik making van het format als hieronder gegeven. Wanneer u gebruik maakt van de
mogelijkheid tot het stellen van vragen, dient u per vraag aan te geven op welk document,
paragraafnummer, paginanummer dan wel bijlage de betreffende vraag betrekking heeft.
Nr

Document Paragraaf / bijlage/ blz nr

2.3.2.

Vraag

Antwoord

Notitie vragen en antwoorden

Van de beantwoording van de vragen en overig verstrekte aanvullende inlichtingen wordt een notitie
vragen en antwoorden opgemaakt en deze wordt uiterlijk 24 juni 2019 via de website van Provincie
Zeeland gepubliceerd. U bent zelf verantwoordelijk voor het downloaden van deze notitie. Provincie
Zeeland behoudt zich het recht voor naar aanleiding van de gestelde vragen en opmerkingen
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aanpassingen te doen aan de eisen en voorwaarden. De belangstellingsregistratieprocedure is daarom
pas definitief op het moment van het versturen van de laatste notitie met vragen en antwoorden.

2.4.
2.4.1.

Inschrijvingsprocedure
Indienen van belangstellingsregistratie

Belangstellingsregistraties worden uitsluitend digitaal via contractenbeheer@zeeland.nl ingediend. De
sluitingstermijn van het indienen is woensdag 3 juli 2019, om 10.00 uur, conform het tijdschema in
paragraaf 2.1.1 U ontvangt uiterlijk 8 juli een ontvangstbevestiging van uw deelname.
Belangstellingsregistraties die na het uiterste moment van indienen worden ontvangen, worden niet in
behandeling genomen. Belangstellingsregistraties die per post of per fax worden aangeboden aan
Provincie Zeeland worden niet geaccepteerd.
Het risico van niet-bezorging of vertraging in de bezorging komt voor rekening van de belangstellende.
Degene die heeft besloten om belangstelling kenbaar te maken via een registratie, wordt geacht te
hebben ingestemd met de gestelde procedurele eisen en de voorwaarden die Provincie Zeeland stelt
aan de belangstellingsregistratie.
Uw belangstellingsregistratie dient volledig, juist en geldig te zijn. Volledig betekent dat alle gevraagde
informatie feitelijk en compleet wordt ingediend en is voorzien van een rechtsgeldige handtekening. Het
risico van het ontbreken van informatie en/of antwoorden door onjuiste of onvolledige overname van
overzichten, gegevens en verklaringen, berust bij u. Afhankelijk van de aard van de omissie of
onjuistheid kan dit leiden tot uitsluiting van de belangstellingsregistratie.

2.4.2.

Opening en beoordeling van belangstellingsregistratie

De opening van de belangstellingsregistratieformulieren vindt plaats ná de sluitingsdatum voor
indiening. Na de uiterste indieningsdatum wordt een controle uitgevoerd op tijdigheid, volledigheid en
controle op de gestelde eisen en voorwaarden. Nadat deze positief zijn beoordeeld vindt inhoudelijke
beoordeling van de belangstellingsregistratieformulieren plaats.
Provincie Zeeland kan u ten aanzien van onduidelijkheden en/of onvolledige registratie vragen om een
toelichting of aanvulling. Dit geschiedt wanneer sprake is van een omissie. In dit geval geeft Provincie
Zeeland u de gelegenheid om binnen een vastgestelde termijn de registratie oe te lichten en/of aan te
vullen. Indien blijkt dat onjuiste en/of onvolledige informatie is verstrekt, kan u van deelname worden
uitgesloten. U heeft geen recht op schadevergoeding.

2.5.
2.5.1.

Randvoorwaarden
Kostenvergoeding

U heeft geen recht op vergoeding van enigerlei kosten gemaakt in het kader van deze
belangstellingsregistratie. Door u gemaakte kosten in deze procedure vanwege het opstellen en
verzenden van de belangstellingsregistratie kunnen niet op Provincie Zeeland worden verhaald, ook
niet als de procedure wordt gestaakt.

2.5.2.

Taal

De gevraagde gegevens en alle overige documenten dienen in de Nederlandse taal te worden
opgesteld. Alle mondelinge en schriftelijke correspondentie tijdens de procedure vindt eveneens plaats
in de Nederlandse taal.

2.5.3.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze procedure is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Een geschil tussen de bij de
belangstellingsregistratie betrokkenen, dat ontstaat naar aanleiding van deze belangstellingsregistratie,
wordt beslecht door de hiertoe bevoegde rechter in het arrondissement Zeeland-West- Brabant, locatie
Middelburg. Een geschil wordt geacht aanhangig te zijn gemaakt door het uitbrengen van een
dagvaarding.
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2.5.4.

Stopzetten van de procedure

Provincie Zeeland is vrij deze procedure te allen tijde te stoppen, bijvoorbeeld in geval van:
 Ontbreken van (formeel) positieve besluitvorming;
 Indien door wijziging van regelgeving of overheidsbeleid de inhoud
belangstellingsregistratie aangepast dient te worden.
Deze opsomming is niet limitatief.

van

de

Mocht gedurende de belangstellingsregistratie over u nadelige informatie bekend worden, dan behoudt
de Provincie zich het recht voor de procedure voor die belangstellende te beëindigen.
Indien u gedurende de belangstellingsregistratieprocedure aangeeft dat relevante bedrijfsactiviteiten
worden gestaakt, dan behoudt Provincie Zeeland zich het recht voor die betreffende registratie om
deze reden ter zijde te leggen en niet verder in de beoordeling te betrekken.
Aan wijzigingen in de planning kunt u nimmer rechten ontlenen. Door het indienen van een offerte
verklaart u zich akkoord met het voorbehoud en het daaromtrent gestelde.

2.5.5.

Registratie onder voorwaarden

Indien aan een inschrijving door de belangstellende voorwaarden zijn verbonden, wordt de registratie
geacht niet te zijn gedaan.

2.5.6.

Registreren op een gedeelte of variant

Registreren voor een gedeelte van de belangstellingsregistratie of een variant indienen is niet
toegestaan.

2.5.7.

Inschrijven met beroep op gegevens derden

Om als onderneming of samenwerkingsverband (beter) te kunnen voldoen aan de in deze
belangstellingsregistratie gestelde eisen en randvoorwaarden kunt u zich beroepen op de financiële en
economische draagkracht én/of de technische en beroepsbekwaamheid van andere natuurlijke
personen of rechtspersonen. Voorwaarde is dat u aantoont dat u daadwerkelijk kunt beschikken over
de noodzakelijke middelen van deze natuurlijke of rechtspersonen.

2.5.8.

Wet bevordering integriteitsbevordering door het openbaar bestuur

Om te voorkomen dat door deze verkoop/beheer via belangstellingsregistratie de Provincie onbedoeld
bepaalde criminele activiteiten mogelijk maakt, wil de Provincie gebruik kunnen maken van de Wet
bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur ("Wet Bibob"). Op grond van de Wet
en het Besluit Bibob bestaat de mogelijkheid om de achtergrond of mogelijke criminele activiteiten van
een bedrijf of persoon in openbare bronnen te onderzoeken en het Bureau Bibob (onderdeel van het
ministerie van Justitie en Veiligheid) te verzoeken hiernaar onderzoek in gesloten bronnen te
verrichten en hierover te adviseren. Het advies dat Bureau Bibob op basis van de uitkomst van zijn
onderzoek zal uitbrengen, geeft Provincie Zeeland ondersteuning bij haar eigen inhoudelijke afweging
om een transactie te sluiten, dan wel toestemming te verlenen voor inschakeling van een bepaalde
onderaannemer.

2.5.9.

Samenwerking met andere ondernemingen

Om als onderneming of samenwerkingsverband (beter) te kunnen voldoen aan de gestelde eisen kunt
u zich beroepen op de financiële en economische draagkracht én/of de bekwaamheid van andere
natuurlijke personen of rechtspersonen. Voorwaarde is dat u aantoont dat u daadwerkelijk kan
beschikken over de noodzakelijke middelen van deze natuurlijke of rechtspersonen.

2.5.10.

Eénmaal registeren

Provincie Zeeland merkt hierbij op dat iedere partij zich slechts eenmaal kan registeren: als
zelfstandige organisatie, als deelnemer in een samenwerkingsverband óf als
hoofdaannemer/onderaannemer.

2.5.11.

Registreren in samenwerkingsverband

Wanneer een aanmelding wordt gedaan in een samenwerkingsverband dan verklaart elke deelnemer
aan het samenwerkingsverband gezamenlijke een hoofdelijke aansprakelijkheid te aanvaarden voor
6

de verplichtingen voortvloeiend uit de aanmelding. Het samenwerkingsverband wijst tevens de leiding
van het samenwerkingsverband (penvoerder) aan die als verantwoordelijke gemachtigde tegenover
Provincie Zeeland mag optreden.
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3. Eisen
3.1.

Eisen

Ten aanzien van uw belangstellingsregistratie gelden de volgende eisen:
Nadrukkelijk wordt gesteld dat de belangstellende aan de hier gestelde eisen volledig moet voldoen.
Het niet voldoen aan een eis leidt tot uitsluiting van verdere procedure.
Eis
Bekwaamheid
Ervaring in de afgelopen vijf jaar met minimaal
1
één aaneengesloten periode van één jaar
aantoonbaar actief natuurbeheer voor diverse
typen getijdenatuur (geulen, kreken, slikken,
schorren, soortgerichte maatregelen). “Actief
natuurbeheer” is natuurbeheer waarbij de
beheerder structureel en intensief moet
ingrijpen in het gebied door middel van
begrazing, maaien, toezicht en onderhoud van
de daarbij benodigde infrastructuur.
“Soortgerichte maatregelen” zijn specifieke
ingrepen in het gebied die tot doel hebben de
instandhouding van kwalificerende soorten te
waarborgen. Dit betreft met name de
waarborging van voldoende broedgelegenheid
voor kustvogels. De broedgelegenheid moet
voldoende veilig zijn gelegen ten opzichte van
hoog water en predatoren.
In de afgelopen vijf jaar aantoonbare ervaring
2
met het omgaan met eisen aan Naturagekwalificeerde topnatuur en Natura
wetgeving in een natuurgebied met een
omvang van minimaal 100 ha.; Omgaan” met
natura-gekwalificeerde topnatuur betekent dat
de beheerder de ontwikkeling van
kwalificerende soorten en habitattypen op de
voet moet volgen en moet ingrijpen wanneer
instandhoudingseisen in gevaar dreigen te
komen.
In de afgelopen vijf jaar aantoonbare ervaring in
3
het uitvoeren en rapporteren van monitoring
van vegetatie en fauna (m.n. vogels) in een
getijdengebied.

4
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U heeft in de afgelopen vijf jaar aantoonbare
ervaring met het operationeel toezicht (laten)
houden in een natuurgebied door erkende en
in het domein milieuhandhaving opgeleide
BOA’s (buitengewoon opsporingsambtenaren)
of vergelijkbaar.
In de afgelopen vijf jaar minimaal één
aantoonbare ervaring met het ontwikkelen,
realiseren en beheren van
natuurbelevingselementen en voorzieningen in
een natuurgebied.

Financiële eisen
U verkeert niet in staat van faillissement of
6
liquidatie.
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Bewijsstukken
Eén referentie van een vergelijkbare
opgave in de afgelopen vijf jaar. (De
bekwaamheid kan door Provincie Zeeland
worden getoetst.) Voor de opgave dient
gebruik te worden gemaakt van het gegeven
format in Bijlage 2

Eén referentie van een vergelijkbare
opgave in de afgelopen vijf jaar. (De
bekwaamheid kan door Provincie Zeeland
worden getoetst.) Voor de opgave dient
gebruik te worden gemaakt van het gegeven
format in Bijlage 2

Eén referentie van een vergelijkbare
opgave in de afgelopen vijf jaar. (De
bekwaamheid kan door Provincie Zeeland
worden getoetst.) Voor de opgave dient
gebruik te worden gemaakt van het gegeven
format in Bijlage 2
Eén referentie van een vergelijkbare
opgave in de afgelopen vijf jaar. (De
bekwaamheid kan door Provincie Zeeland
worden getoetst.) Voor de opgave dient
gebruik te worden gemaakt van het gegeven
format in Bijlage 2
Eén referentie van een vergelijkbare
opgave in de afgelopen vijf jaar. (De
bekwaamheid kan door Provincie Zeeland
worden getoetst.) Voor de opgave dient
gebruik te worden gemaakt van het gegeven
format in Bijlage 2
Kopie van) bewijs van aanmelding uit het
Beroeps-/Handelsregister (KvK) of document

Eis

U heeft voldaan aan verplichtingen op grond
van op het van toepassing zijnde wettelijke
bepalingen met betrekking tot betaling van
sociale zekerheidspremies of belastingen.
Kwaliteitsborging / certificering
U voldoet aan alle eisen en kwalificaties voor
8
beheer die gesteld worden voor het behalen
van een SNL certificering. Klik hier om door te
gaan naar de site van bij12 over een SNL
certificering.
Beroepsbevoegdheid
U dient ingeschreven te zijn in het Beroeps9
/Handelsregister (KvK).
7

Overige eisen
10 U verklaart zich bereid tot het samenwerken
met andere natuurbeheerders en partners in
Grensparkverband, grensparkgidsen en
gastheren;
11 U verklaart zich verantwoordelijk voor
instandhouding van aan de nieuwe functie van
de Hedwigepolder conform het vigerende
rijksinpassingsplan en aanwijzingsbesluit
Natura 2000 eventuele daarop volgende
aanpassingen voor zover van belang voor de
instandhouding van de functie geborgd via de
aanwijzing N2000 (in voorbereiding) en via
een kwalitatieve verplichting (bepaling in de
koopakte waarbij de eigenaar zich verplicht tot
de instandhouding van met name genoemde
soorten en habitattypen van internationale
betekenis die van toepassing zijn op het
plangebied);
12 U verklaart zich bereid om aan te sluiten bij de
identiteit
en
positionering
van
het
grensparkconcept (gebiedsagenda deel 1) en
het daarbij behorende in ontwikkeling zijnde
Grensparkmerk met brandbook.

3.2.

Bewijsstukken
dat een gelijkwaardig doel dient uit het land
van herkomst.
Het bewijsstuk is niet ouder dan 6 (zes)
maanden vanaf sluitingsdatum inschrijving.
Verklaring van de Belastingdienst die op het
tijdstip van het indienen van de aanmelding
niet ouder is dan zes (6) maanden

Kopiebewijs van geldige SNL certificering of
vergelijkbaar aantoonbaar.

Kopie van) bewijs van aanmelding uit het
Beroeps-/Handelsregister (KvK) of document
dat een gelijkwaardig doel dient uit het land
van herkomst.
Het bewijsstuk is niet ouder dan 6 (zes)
maanden vanaf sluitingsdatum inschrijving.
Verklaring als gegeven in Bijlage 3.

Resumé in te dienen documenten

Uw belangstellingsregistratie dient het volgende te bevatten:
1. Belangstellingsregistratieformulier
2. Referenties
3. Verklaring overige eisen
4. Kopiebewijs KvK
5. Verklaring belastingdienst
6. Kopiebewijs SNL of vergelijkbaar aantoonbaar
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Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om wijzigingen aan te brengen in de aangeleverde formats,
standaardverklaringen en/of modellen. Het aanbrengen van wijzigingen in (één van) deze formats,
standaardverklaringen en/of modellen én/of het aanleveren van de gevraagde documenten in een
gewijzigde vorm kan leiden tot uitsluiting van de belangstellingsregistratie.
Alleen belangstellingsregistraties worden in behandeling genomen waarvan:
 Alle gevraagde gegevens zijn aangeleverd;
 Alle gevraagde documentatie bij de registratie wordt aangetroffen;
 Alle documenten waar nodig van handtekeningen, waarmerken, dateringen en dergelijke zijn
voorzien.

4. Beoordeling belangstellingsregistratie
Na gebleken geschiktheid vanuit de belangstellingsregistratieprocedure worden de registraties door
een beoordelingscommissie objectief beoordeeld. De beoordelingscommissie bestaat uit een
multidisciplinair team van minimaal vijf materiedeskundigen en een procesbegeleider. De uitslag van
de beoordeling wordt door Provincie Zeeland aan belangstellenden schriftelijk bekendgemaakt
volgens het schema als gegeven in paragraaf 2.1.1.

4.1.

Vervolgprocedure

Indien meer dan één belangstellende geschikt is bevonden volgt er een procedure om te kunnen
beoordelen wat de meest geschikte partij is voor de opgave. Met deze partij zal de volgende fase in
worden ingegaan om te komen tot overeenkomsten. De wijze waarop invulling wordt gegeven aan de
vervolgprocedure wordt binnen twee maanden na de uitslag van de beoordeling van de
belangstellingsregistratie bekend gemaakt (voorlopige planning 23 september 2019). De
beoordelingscommissie zal dan mogelijk deels worden vervangen en/of worden aangevuld met
externe deskundigen.
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Bijlage 1
1

2

Belangstellingsregistratieformulier

Item
Naam organisatie
Adres
Postcode en plaatsnaam

3

BTW nummer of KvK nummer
(vermeld indien er geen BTW
nummer of KvK nummer van
toepassing is, een ander
nationaal identificatienummer)
Telefoonnummer

4

Email-adres

5

Internetadres

6

Contactpersoon of
contactpersonen

Gegevens

www.

Naam rechtsgeldig bevoegde
functionaris
Functie
Handtekening

Datum
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Bijlage 2

Referentiegegevens

In het kader van de bekwaamheid verklaart Geregistreerde dat zijn organisatie, althans voor dat deel
van de organisatie dat betrokken is bij het beheer en/of eigenaarschap, één referentie te overleggen
waaruit blijkt dat hij aantoonbare relevante ervaring heeft.
1 ingevulde referentie per eis over de afgelopen 5 jaar waaruit bekwaamheid en ervaring blijkt. Eisen
combineren per referentie is toegestaan.

Vraag

Antwoord

Eisen waarop referentie betrekking heeft (nr’s)
Gebied waar referentie betrekking op heeft en
locatie
Naam Eigenaar
Adres
Postcode en plaatsnaam
Contactpersoon met contactinformatie waarbij
de referentie kan worden geverifieerd. Indien
u zelf eigenaar bent is dat de
natuurbeheerder, indien u natuurbeheerder
bent is dat de eigenaar. Indien u beide bent is
dat bijvoorbeeld een toezichthouder.
Duur van het natuurbeheer: begin- en
einddatum
Beschrijving en omvang gebied en duiding
waarom u van mening bent dat dit geldt als
een deugdelijke referentie

Is het beheer tot voldoening uitgevoerd?

Naam contactpersoon:
Ja/nee 1
Toelichting:

1

U gaat ermee akkoord dat Provincie Zeeland, of daartoe door hen aangewezen derden, wanneer
Provincie Zeeland dat wenst, direct - zonder tussenkomst van de Inschrijver - bij de referent informatie
inwint.
Naam rechtsgeldig bevoegde
functionaris
Functie
Handtekening

Datum
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Bijlage 3

Verklaring overige eisen
Vraag

Antwoord

Eis
U verklaart zich bereid tot het samenwerken met andere
natuurbeheerders en partners in Grensparkverband,
grensparkgidsen en gastheren;
U verklaart zich verantwoordelijk voor instandhouding van aan de
nieuwe functie van de Hedwigepolder conform het vigerende
rijksinpassingsplan en aanwijzingsbesluit Natura 2000 eventuele
daarop volgende aanpassingen voor zover van belang voor de
instandhouding van de functie geborgd via de aanwijzing N2000
(in voorbereiding) en via een kwalitatieve verplichting (bepaling in
de koopakte waarbij de eigenaar zich verplicht tot de
instandhouden van met name genoemde soorten en habitattypen
van internationale betekenis die van toepassing zijn op het
plangebied);
U verklaart zich bereid om aan te sluiten bij de identiteit en
positionering van het grensparkconcept (gebiedsagenda deel 1) en
het daarbij behorende in ontwikkeling zijnde Grensparkmerk met
brandbook

U verklaart dit

Naam rechtsgeldig bevoegde
functionaris
Functie
Handtekening

Datum
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Bijlage 4

Informatiebrochure
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