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DE ONDERGETEKENDEN:  
 
De publiekrechtelijke rechtspersoon provincie Zuid Holland, kantoorhoudende Zuid-Hollandplein 1 te Den 
Haag, te dezen vertegenwoordigd door de heer J.F. Weber in zijn functie als gedeputeerde op basis van 
het besluit van 2 juli 2013 gemachtigd ter ondertekening namens de heer J. Franssen in zijn functie als 
Commissaris van de Koningin, op basis van artikel 176 lid 2 van de Provinciewet bevoegd ter 
ondertekening ter uitvoer van het besluit van het college van Gedeputeerde Staten van d.d. 2 juli 2013, 
hierna te noemen: ‘’(de) Provincie’’; 
 
Als ook 
 
Het bestuursorgaan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, vertegenwoordigd door de heer J.F. Weber, 
daartoe gemachtigd ingevolge hun besluit van 2 juli 2013, hierna te noemen: ‘’(de) Provincie’’ 
 
en: 
 
de Landinrichtingscommissie IJsselmonde, op grond van artikel 31 Landinrichtingswet (oud), ten deze 
vertegenwoordigd door haar voorzitter en secretaris, dan wel hun gemachtigde, verder te noemen “de 
LIC”,  
 
en:  
 
De publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Ridderkerk, kantoorhoudende …… te Ridderkerk  te deze 
vertegenwoordigd door de heer …. in zijn functie als wethouder op basis van het besluit van … 
gemachtigd ter ondertekening namens …. in zijn functie als burgemeester, op basis van artikel 171 van de 
Gemeentewet bevoegd ter ondertekening ter uitvoer van het besluit van het college van burgemeester en 
wethouders d.d……., hierna te noemen: “gemeente Ridderkerk”;  
 
Als ook 
 
Het bestuursorgaan college van Burgemeester & Wethouders van Ridderkerk, vertegenwoordigd door …, 
daartoe gemachtigd ingevolge hun besluit van ….., hierna te noemen: “gemeente Ridderkerk”; 
 
en 
 
De publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Barendrecht, kantoorhoudende …… te Barendrecht  te 
deze vertegenwoordigd door de heer …. in zijn functie als wethouder op basis van het besluit van … 
gemachtigd ter ondertekening namens …. in zijn functie als burgemeester, op basis van artikel 171 van de 
Gemeentewet bevoegd ter ondertekening ter uitvoer van het besluit van het college van burgemeester en 
wethouders d.d……., hierna te noemen: “gemeente Barendrecht”;  
 
Als ook 
 
Het bestuursorgaan college van Burgemeester & Wethouders van Barendrecht, vertegenwoordigd door 
…, daartoe gemachtigd ingevolge hun besluit van ….., hierna te noemen: “gemeente Barendrecht”; 
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en 
 
De publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Zwijndrecht, kantoorhoudende …… te Zwijndrecht  te deze 
vertegenwoordigd door de heer …. in zijn functie als wethouder op basis van het besluit van … 
gemachtigd ter ondertekening namens …. in zijn functie als burgemeester, op basis van artikel 171 van de 
Gemeentewet bevoegd ter ondertekening ter uitvoer van het besluit van het college van burgemeester en 
wethouders d.d……., hierna te noemen: “gemeente Zwijndrecht”;  
 
Als ook 
 
Het bestuursorgaan college van Burgemeester & Wethouders van Zwijndrecht, vertegenwoordigd door …, 
daartoe gemachtigd ingevolge hun besluit van ….., hierna te noemen: “gemeente Zwijndrecht”; 
 
en 
 
De publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Albrandswaard, kantoorhoudende …… te Albrandswaard  
te deze vertegenwoordigd door de heer …. in zijn functie als wethouder op basis van het besluit van … 
gemachtigd ter ondertekening namens …. in zijn functie als burgemeester, op basis van artikel 171 van de 
Gemeentewet bevoegd ter ondertekening ter uitvoer van het besluit van het college van burgemeester en 
wethouders d.d……., hierna te noemen: “gemeente Albrandswaard”;  
 
Als ook 
 
Het bestuursorgaan college van Burgemeester & Wethouders van Albrandswaard, vertegenwoordigd door 
…, daartoe gemachtigd ingevolge hun besluit van ….., hierna te noemen: “gemeente Albrandswaard”; 
 
 
hierna gezamenlijk ook te noemen: "Partijen'’   
 
OVERWEGENDE:  
- Dat de Wet inrichting landelijk gebied (verder: WILG) per 20 december 2006 in werking is getreden, 
waarmee de Landinrichtingswet (verder: LIW) is ingetrokken. De LIW blijft van toepassing op 
landinrichtingsprojecten die reeds in voorbereiding of in uitvoering waren op het moment dat de LIW werd 
ingetrokken; 
- Dat het landinrichtingsproject IJsselmonde (verder: het project) op 20 december 2006 al in uitvoering 
was, om welke reden de LIW en daaruit voortvloeiende regelgeving nog steeds van toepassing is op dit 
project; 
- dat een Landinrichtingscommissie is ingesteld door Gedeputeerde Staten ex art. 99 LIW; 
- Dat de landinrichtingscommissie (verder: LIC) geen rechtspersoonlijkheid heeft maar dat de Staat, ex 
artikel 31 LIW, de nakoming van verplichtingen uit hoofde van rechtshandelingen van de LIC garandeert; 
- Dat als gevolg van bezuinigingen door het Rijk, onderhandelingen hebben plaatsgevonden tussen Rijk 
en IPO, resulterend in een onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur d.d. 20 september 2011, voor 
de provincie in werking getreden in december 2011. Daarbij is RodS als rijkstaak vervallen en is door de 
provincie de RodS-opgave herijkt bij besluit van Provinciale Staten d.d. 10 oktober 2012;  
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- Dat partijen de herziene opgave voor de landinrichting IJsselmonde, de herziene financiering en de 
onderlinge verhoudingen willen vastleggen en verhelderen. De LIC is verantwoordelijk voor de verwerving 
en inrichting van het gebied, terwijl Ridderkerk  zorg draagt voor het beheer na afronding van de inrichting 
van het Waalbos.  
 
KOMEN OVEREEN ALS VOLGT: 
 
Artikel 1 Project - verplichtingen Plangebied 
1.1 Partijen stellen zich met het aangaan van deze overeenkomst ten doel afspraken vast te leggen 
ten aanzien van de voorbereiding, uitvoering en  beheer van de nog af te ronden projecten van de 
landinrichting IJsselmonde.  
 
1.2 Het project wordt gewijzigd ten opzichte van het vastgestelde en nadien gewijzigde 
landinrichtingsplan als volgt:  
Reeds gerealiseerd is: Valckesteijn (circa 147 ha), Bos van Rhoon (circa 11 ha), Develbos fase 1 en 2 
(circa 63 ha), Donckse Velden fase 1 en 2A (circa 28 ha), Develoevers (circa 28 ha), Wevershoek (circa 4 
ha), Waalbos fase 1 (circa 40ha), Sandelingen Ambacht (94 ha) en Bos Rijsoord (circa 7 ha). 
Onderdelen die komen te vervallen zijn: Donckse velden fase 3, Polders Buitenland/Lage Nesse en 
Zuidpolder Barendrecht. 
De restantopgave uit hoofde van de landinrichting betreft: 185 ha Waalbos, 16 ha Develbos fase 3, 58 ha 
Kijvelanden en 10 ha Donckse Velden fase 2B.  De begrenzing van het gebied is aangeduid in bijlage 1. 
 
1.3 Het deelgebied Zuidpolder Barendrecht vervalt als onderdeel van de landinrichting IJsselmonde. 
Voor de realisatie van dit deelgebied heeft Barendrecht een bijdrage aangevraagd onder het 
Uitvoeringsprogramma Groen van de provincie Zuid-Holland. Indien de aanvraag voldoet aan de criteria 
van de Beleidsvisie Groen wordt een bijdrage verstrekt van  € 1.750.000,-- (een miljoen 
zevenhonderdvijftigduizend euro).  
 
1.4 Het deelgebied Buitenland/Lage Nesse vervalt als onderdeel van de landinrichting IJsselmonde. 
Voor de realisatie van dit deelgebieden heeft Zwijndrecht een bijdrage aangevraagd onder het 
Uitvoeringsprogramma Groen van de provincie Zuid-Holland. Indien de aanvraag voldoet aan de criteria 
van de Beleidsvisie Groen en het beheer voor het betreffende gebied is geregeld, wordt een bijdrage 
verstrekt van  € 288.745,-- (tweehonderdachtentachtigduizendzevenhonderdvijfenveertig euro) ten 
behoeve van de inrichting.  
Tevens stelt de provincie BBL nieuw grond binnen de begrenzing van het plangebied polder Buitenland 
ter beschikking (6,4 ha), of een bedrag, nader te bepalen op basis van taxatie,  ten behoeve van de 
aankoop van deze grond. 
 
Artikel 2 Kwaliteit 
2.1 Voor de ontwikkeling van het aangepaste gebied is, naast de eerder overeengekomen 
documenten, het volgende document mede richtinggevend “De Beleidsvisie Groen,  vastgesteld door PS 
d.d. 10 oktober 2012”, en de daarin opgenomen criteria voor beheer en (her)inrichting van 
recreatiegebieden. Dit treedt in de plaats van het nu vervallen Landelijke Beleidskader RodS;  
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2.2 Voor zover passend binnen het taakstellend budget zal in IJsselmonde het recreatief netwerk 
worden verbeterd . De LIC doet daartoe schriftelijke voorstellen aan de provincie die daarop haar 
goedkeuring moet geven alvorens deze mogen worden uitgevoerd.  
 
2.3 De LIC stelt een projectplan op met begroting en mijlpalenplanning. De provincie beoordeelt dit 
projectplan naar de kaders als genoemd in het eerste lid. Voor monitoring op beleidsdoelen door de PZH 
wordt in de inrichtingsplannen aangegeven welke opvangcapaciteit wordt gerealiseerd (personen/ha/dag) 
op basis van het TBM model of vergelijkbaar. 
 
2.4 De LIC zal een voorontwerp landinrichtingsplan (gewijzigd) opstellen en een procedurevoorstel 
doen voor de aanpassing van het inrichtingsplan. Bij het hierin op te nemen recreatief netwerk worden 
voorwaardes ingebouwd van beschikbaarheid van middelen op zodanige wijze dat als het recreatief 
netwerk niet geheel gerealiseerd kan worden, het landinrichtingsplan niet behoeft te worden herzien. 
 
 
Artikel 3 Tijd 
3.1 De mijlpalenplanning is door LIC opgesteld in overleg met gebiedspartijen en omvat de volgende 
mijlpalen: grondverwerving gereed; inrichtingsplan gereed; inrichting gereed; overdracht gereed, overzicht 
van beheermaatregelen gereed; beheersovereenkomst met de beoogd beheerder gereed; feitelijke 
overdracht; procedurevoorstel wijziging landinrichtingsplan, voorontwerp gewijzigd landinrichtingsplan 
voorbereid en ambtelijk afgestemd. Daarnaast bevat het projectplan een programmering van de 
verwerving en inrichting per jaar. Deze planning vervangt de eerdere planningen. Uiterlijk 1 januari 2016 
moet alle BBL grond zijn overdragen en uiterlijk op 31 december 2016 moet de inrichting van het 
plangebied zijn afgerond. Het inrichtingsplan, het overzicht beheermaatregelen en de 
beheerovereenkomst worden ter informatie voorgelegd aan de provincie, gebiedspartijen en ter 
goedkeuring aan (beoogd) beheerders.   
 
3.2 De LIC draagt ervoor zorg dat beheerplannen worden opgesteld en beheerovereenkomsten 
worden gesloten voor de resterende landinrichtingsprojecten, met uitzondering van Waalbos.  
 
3.3 Ridderkerk draagt zorg voor het opstellen van een beheerplan en sluit een beheerovereenkomst 
voor Waalbos.  Zij kan hiervoor en voor het voorbereiden van de aanbesteding beschikken over de 
expertise en capaciteit van DLG. De provincie stelt hiervoor in 2013 maximaal xx uur beschikbaar. 
 
 
Artikel 4 Budget  
4.1 De overeengekomen budgetten worden als volgt gewijzigd.  
De provincie stelt een investeringsbijdrage ter beschikking van maximaal  € 5.616.143,-- (vijf miljoen 
zeshonderdzestienduizendhonderddrieenveertig euro) ter dekking van de kosten van de verwerving en 
inrichting van het project betreffende de restantopgave als opgenomen in artikel 1.1. en 1.2 nadat het 
projectplan door de provincie is goedgekeurd. Deze provinciale bijdrage is berekend op basis van de 
peildatum van 1 januari 2011. Gedane uitgaven voor grondverwerving en inrichting tussen 1 januari 2011 
en de datum van ondertekening van deze overeenkomst worden in mindering gebracht op/verrekend met 
de beschikbaar gestelde bijdrage.  Op 1 mei bedroeg de stand van het te verrekenen bedrag 661.949 
euro (uitgaven). Inkomsten die betrekking hebben op activiteiten na 1 januari 2011 worden op deze 
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uitgaven in mindering gebracht. Het betreft een taakstellend budget waarbinnen de LIC het projectplan zal 
realiseren. BTW wordt door de Provincie Zuid Holland voor dit project  gezien als kosten.  
 
4.2 In het projectplan wordt een meerjaren prognose opgenomen op basis van de verwachte uitgaven 
waarbij onderscheid is gemaakt tussen middelen van derden en provinciale middelen. Dit zal de basis zijn 
voor het betalingsschema en worden gecorrigeerd bij afwijkingen in de voortgang. Het beschikbaar stellen 
van financiële middelen gebeurt in alle gevallen op basis van periodieke bevoorschotting.  
 
4.3 De provincie stelt voor het beheer (incl. het opstellen van een beheerplan) van deelgebied 
Waalbos aan Ridderkerk een eenmalige beheerbijdrage ter beschikking van maximaal € 3.000.000,-- . 
Daarop worden in mindering gebracht de kosten van beheer Waalbos die worden gemaakt vóór de datum 
van  overdracht van beheer en eigendom van deze gronden aan Ridderkerk. Dit bedrag wordt betaalbaar 
gesteld zodra Ridderkerk kosten voor het beheer van het Waalbos gaat maken en nadat zij een schriftelijk 
verzoek om uitbetaling van de middelen heeft gedaan aan de Provincie. 
 
4.4 De bijdragen van derden wijzigen niet en worden opgenomen in het projectplan. Het LIC staat in 
voor de door derden toegezegde bedragen. 
 
4.5 Wijziging van het projectplan en begroting vormen een wijziging van deze overeenkomst en 
behoeft instemming van alle partijen. Wijzigingen in een inrichtingsplan met betrekking tot een van de 
projecten moeten worden gemeld maar zijn slechts aan goedkeuring van de provincie onderhevig als zij 
substantieel zijn voor wat betreft omvang van het plangebied, kosten of inrichtingskwaliteit. In geval wordt 
geaarzeld of een wijziging substantieel is vindt daarover ambtelijk afstemming plaats. Wijzigingen die 
noodzaken tot aanpassing van het landinrichtingsplan zijn zeer onwenselijk en moeten zoveel mogelijk 
worden voorkomen.   
 
4.6 Voor zover wijziging van het projectplan en/of inrichtingsplan leidt tot besparingen in de uitgaven 
dienen deze gelden op andere wijze in het project te worden aangewend, bij voorkeur om de in de 
herijking van dit project aangebrachte versoberingen zoveel als mogelijk ongedaan te maken. 
 
 
Artikel 5. Beheer en onderhoud gebied 
5.1 Deelgebied Waalbos wordt, ten behoeve van het beheer in eigendom overgedragen aan 
Ridderkerk. Ridderkerk draagt  gedurende ten minste 30 jaren na overdracht zorg voor het beheer, 
onderhoud en instandhouding overeenkomstig de functie en bestemming van het plangebied zoals 
bedoeld in deze overeenkomst en zoals beschreven in het inrichtingsplan. 
 
Ridderkerk verplicht zich de bestemming van het gebied in genoemde periode niet te wijzigen en de staat 
van beheer en onderhoud op zodanig niveau te houden dat het gebied zijn functie kan vervullen en de 
gronden niet zonder toestemming  van de provincie te vervreemden.  
 
5.2 Staatsbosbeheer heeft bevestigd Develbos fase 3 om niet in beheer te nemen onder een aantal  
voorwaarden waarover separaat met SBB nog afspraken zullen worden gemaakt en vastgelegd. De 
afspraken tussen partijen dienen geformaliseerd te zijn voor 1 januari 2014, althans voordat verplichtingen 
worden aangegaan voor de inrichting van  Develbos fase 3 . 
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5.3 NRIJ heeft bevestigd de HSL-compensatiegronden als genoemd in lid 2 van dit artikel om niet in 
beheer te nemen op voorwaarde dat de gronden kunnen worden ingepast in het project Buitenland/Lage 
Nesse en de compensatieverplichting is overgegaan naar Develbos fase 3. 
  
5.4 Staatsbosbeheer heeft bevestigd dat zij op basis van het (bijgestelde) inrichtingsplan van 
Kijvelanden het gebied tegen een eenmalige bijdrage van maximaal € 80.000,- (tachtigduizend euro) in 
beheer kan nemen. De overige kosten voor beheer worden gedekt uit de pachtinkomsten. De provincie en 
de LIC gaan in overleg met Staatsbosbeheer om deze afspraken nader uit te werken op een wijze die 
overeenstemt met de geldende (Europese staatssteun) regelgeving. De beheerafspraken voor 
Kijvelanden worden vastgelegd voordat de inrichting van Kijvelanden start, 1 januari 2014.  
 
5.5 Donckse Velden 2B zal worden beheerd door Natuur en Recreatieschap IJsselmonde. De 
gronden zijn eigendom van mevrouw C. Groenix van Zoelen en in eeuwigdurend erfpacht gegeven aan 
BBL. BBL zal het erfpachtsrecht na inrichting overdragen aan Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde 
(conform afspraak Overeenkomst Eigendom, beheer en onderhoud Donckse Velden fase 2b, versie 3.0 
definitief december 2011). 
 
5.6 De overdracht van beheer als genoemd onder leden 2, 3, 4 en 5 wordt vastgelegd in een 
beheerovereenkomst. Daarin zal worden opgenomen dat de beherende partijen het beheer uitvoeren voor 
ten minste 30 jaren na afronding van de inrichting, inclusief het onderhoud en instandhouding als 
recreatiegebied. Zij verplichten zich in genoemde periode de inrichting van het gebied en de staat van 
beheer en onderhoud op zodanig niveau te houden dat het gebied zijn functie kan vervullen, als ook de 
gronden niet te vervreemden.  
 
 
Artikel 6 Budgetbeheer  
De gelden voor de verwerving en inrichting worden betaalbaar gesteld aan de LIC. De LIC wijst de Dienst 
Landelijk Gebied (DLG) aan als organisatie die voor haar het budget beheert, de gelden die de provincie 
aan de LIC beschikbaar stelt worden gestort op rekening van DLG.  
 
 
Artikel 7 Verwerving en eigendom van gronden  
Ten behoeve van het project Waalbos zijn reeds ca 185 ha grond in eigendom verworven, deels in 
opdracht en voor rekening van de provincie. Voor Develbos fase 3 ca. 16 ha ha,  Buitenland/Lage Nesse 
6,4 ha en Kijvelanden ca. 58 ha. Deze gronden zijn juridisch eigendom van BBL. 
Over de BBL-gronden maken de LIC en de Provincie afspraken in overleg met de toekomstig beheerders 
over het beheer en de overdracht van eigendom waarbij rekening gehouden moet worden met het 
volgende: 
Indien en voor zover gronden worden overgedragen dient rekening te worden gehouden met eisen van de 
Minister van EZ/DLG/BBL alsook met bepalingen van Europees recht om onrechtmatige staatssteun te 
voorkomen. Iedere nadere tussen partijen te treffen regeling over overdracht van de gronden dient dan 
ook te voldoen aan de volgende voorwaarden: 
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 a) dat BBL als (juridisch) eigenaar van de gronden instemt met en medewerking verleent aan de 
overdrachtsafspraken. Daarbij wordt opgemerkt dat in ieder geval de eis geldt dat de gronden zijn 
overgedragen en afgerekend vóór 1 januari 2016;  
 b) de overdracht voldoet aan de wettelijke vereisten. Voor RodS gronden geldt dat deze niet 
onder de marktwaarde mogen worden overgedragen aan niet-overheden. Ook dient een afgescheiden 
boekhouding te worden ingericht (zie EC beschikking d.d. 13 juli 2011 betreffende: Steunmaatregel N 
308/2010 – Nederland C2011-4945). 
 c) in de leveringsakte zal een kettingbeding cq kwalitatieve verplichting worden opgenomen tot 
instandhouding van de inrichting, het niet wijzigen van bestemming van het gebied en het niet 
doorverkopen van de gronden gedurende de eerste 30 jaren na overdracht van de grond.   
 
 
Artikel 8 Taken en verantwoordelijkheden ten aanzien van realisatie van het project 
8.1 De LIC en BBL zijn, op de voet van artikel 13 van de regeling werkwijze landinrichtingscommissie 
verantwoordelijk voor de verwerving van de gronden in het project. 
 
8.2 De LIC is verantwoordelijk voor de verdere inrichting van de gronden, binnen het financiële kader 
als genoemd in artikel 4.  
 
8.3 De Provincie stelt in 2013  maximaal 3900 uren en in 2014  maximaal 3760 uren DLG capaciteit 
ter beschikking aan LIC. 
Voor 2015 en 2016 verstrekt de provincie voor daadwerkelijk gemaakte uren met een maximum van € 
272.160,-- (tweehonderdduizendtweeenzeventighonderdzestig euro) of 2520 uur DLG voor de hele 
periode.  
De vergoeding voor de proceskosten (uren DLG) na 2014 kan de Provincie, indien zij voor dit project niet 
kan beschikken over DLG capaciteit, ook in de vorm van geld beschikbaar stellen. 
 
8.4 Albrandswaard doet die aanpassingen in het bestemmingsplan die noodzakelijk zijn om de realisatie 
van het project, onderdeel Kijvelanden te kunnen realiseren, zodanig dat de gronden kunnen worden 
overgedragen vóór 1 januari 2016 en dat het project kan worden afgerond voor 31 december 2016.  
 
 
Artikel 9 Rekening en verantwoording  
9.1 Het LIC rapporteert ééns per jaar aan de provincie, vóór 1 december over de daaraan 
voorafgegane periode van 1 oktober tot 1 oktober.  In deze rapportage wordt verslag gedaan over de 
realisatie in die periode als ook een prognose gegeven voor de realisatie van 1 oktober tot en met 31 
december van het lopende jaar. Daarnaast wordt aangegeven of de prognose die in de rapportage van 
het jaar daarvoor is gegeven over het jaar daarvoor is gerealiseerd, waarbij afwijkingen worden toegelicht.  
De gemeente Ridderkerk rapporteert over de voortgang en resultaten van de beheermaatregelen  voor 
Waalbos aan de LIC. De LIC rapporteert hierover en over de andere deelgebieden  aan de Provincie. De 
informatie uit de rapportages wordt gebruikt om te monitoren op realisatie van beleidsdoelen in, en 
instandhouding van het gebied (de deelgebieden) voor interne verantwoording van Gedeputeerde staten 
aan Provinciale staten.  
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9.2 De eindrapportage dient binnen 6 maanden da afronding van de inrichting te worden ingediend en 
gaat vergezeld van een accountantsverklaring. 
 
 
Artikel 10  Bestuurlijk overleg 
10.1 Partijen bespreken de voortgang van deze overeenkomst ten minste éénmaal per jaar in een 
regulier bestuurlijk overleg. De LIC bewaakt het proces en roept op tot dit overleg. 
 
10.2 In geval van omstandigheden die de tijdige en volledige uitvoering van het project belemmeren 
kan ieder der partijen  oproepen tot een extra bestuurlijk overleg. 
 
 
Artikel 11 Communicatie 
Partijen vermelden in publicitaire uitingen dat het project mede mogelijk is gemaakt met steun van de 
provincie Zuid-Holland. 
 
 
Artikel 12 Gewijzigde omstandigheden 
12.1 Partijen treden in overleg over beëindiging of wijziging van deze overeenkomst wanneer zich 
situaties of omstandigheden voordoen waarvan de gevolgen of enig risico op grond van deze 
overeenkomst redelijkerwijs niet aan een der partijen kan worden toegerekend. 
Onder deze omstandigheden wordt in ieder geval verstaan: 
a. de omstandigheid dat de gronden in Waalbos niet om niet ter beschikking kunnen worden gesteld 

aan Ridderkerk; 
b. de omstandigheid dat de beoogd beheerders SBB en NRIJ de in de artikelen 5.2 t/m 5.5 

genoemde deelgebieden niet, dan wel niet onder de in artikel 5 genoemde voorwaarden, in 
beheer zullen nemen. 

 
12.2 In geval van tussentijdse beëindiging van het project is het uitgangspunt dat door de provincie 
verstrekte, nog niet in het project bestede, middelen door de LIC wordt terugbetaald en reeds met deze 
middelen verworven gronden worden doorgeleverd aan de provincie. Partijen treden hierover in overleg. 
 
 
Artikel 13 Duur overeenkomst  
13.1 Deze samenwerkingsovereenkomst treedt in werking op het moment dat alle Partijen 
hebben ondertekend en  dat de gemeenteraden van Ridderkerk en Albrandswaard hebben 
ingestemd met die onderdelen van de overeenkomst waarvoor zij bevoegd zijn. Partijen leggen 
de overeenkomst voor aan hun respectieve gemeenteraden vóór 15 september 2013. 
13.2  Deze overeenkomst is van rechtswege beëindigd voor wat betreft de verwerving en inrichting op 
het moment dat de inrichting van het gebied is afgerond en de eindrapportage met accountantsverklaring 
akkoord is bevonden. Zij loopt, voor wat betreft de bepalingen over beheer gedurende 30 jaar door na 
afronding van de inrichting.  
 
 
De provincie Zuid-Holland  
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Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland 
 
 
 
 
J.F. Weber, 
Gedeputeerde   Ondertekend d.d. ……………………… 
 
 
 
De Landinrichtingscommissie 
 
 
 
 
 
Voorzitter    Secretaris  Ondertekend d.d. ……………………… 
 
 
De gemeente Ridderkerk, 
 
 
 
 
Burgemeester    Ondertekend d.d. ……………………… 
 
 
De gemeente Barendrecht, 
 
 
 
 
Burgemeester    Ondertekend d.d. … 
 
 
De gemeente Zwijndrecht, 
 
 
 
 
Burgemeester    Ondertekend d.d. … 
 
 
De gemeente Albrandswaard, 
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Burgemeester    Ondertekend d.d. … 
 
 
Lijst met afkortingen 
BBL = Bureau Beheer Landbouwgronden 
DLG = Dienst Landelijk Gebied 
IPO = Interprovinciaal Overleg 
LIC = Landinrichtingscommissie 
LIW = Landinrichtingswet 
PS = Provinciale Staten 
PZH = Provincie Zuid-Holland 
RodS = Recreatie om de Stad 
TBM = Terrein beheer model 
 
Bijlagen 
1. Begrenzing deelgebieden restantopgave landinrichting IJsselmonde 
 


