
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlagenboek 8.19 



Overeenkomst natuurcompensatïe
Markermeerdijken Provincie

Noord-Holland
UoII.ndg

N..rflrknrtI.r

egistratienummer: 17.119120

Partijen:

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, waarvan de zetel is gevestigd te 1703 WC Heerhugowaard,
Stationsplein 136 en bij deze overeenkomst rechtsgeldig wordt vertegenwoordigd door de heer J. de Ruig, in zijn
hoedanigheid van directeur Water, hierna te noemen: hoogheemraadschap;

en

Provincie Noord-Holland, waarvan de zetel is gevestigd te Haarlem, kantoorhoudende te Houtplein 33, 2012
DE Haarlem (Postbus 3007, 2001 DA) en op grond van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging
commissaris van de Koning van Noord-Holland, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de (plaatsvervangend)
Directeur Beleid, de heer J.G. Arkes, hierna te noemen: provincie;

overwegen dat:

• het hoogheemraadschap beheerder is van de primaire waterkering Markermeerdijken, die het achterland
tussen de gemeenten Hoorn en Amsterdam beschermt tegen hoogwater uit het Markermeer en in die
hoedanigheid verantwoordelijk is voor het tijdig versterken van delen die niet (langer) voldoen aan de
daarvoor in de Waterwet voorgeschreven normen;

• het hoogheemraadschap tussen Hoorn en Amsterdam de versterking van ruim 33 kilometer van de
Markermeerdijken voorbereidt en vastlegt in het Projectplan Versterking Markermeerdijken (hierna:
projectplan);

• er binnen het plangebied provinciaal beschermde gebieden uit het Natuurnetwerk Nederland (NNN),
natuurverbindingen en weidevogelleefgebieden aanwezig zijn;

• het hoogheemraadschap als gevolg van de dijkversterking natuurwaarden uit het NNN, natuurverbindingen en
weidevogelleefgebieden zal moeten aantasten;

• uit toetsing is gebleken dat het realiseren van de versterking van de Markermeerdijken van groot openbaar
belang is en dat er geen andere reële alternatieven zijn voor die versterking. Als gevolg daarvan wordt er voor
zorg gedragen dat de negatieve effecten voor de provinciaal beschermde gebieden zo beperkt mogelijk blijven
en waar nodig resterend worden gecompenseerd;

• het verlies van oppervlakte NNN langs de dijk zal worden gecompenseerd door de realisatie van 41,4 tot 62,5
hectare NNN op de oeverdijk bij de gemeente Hoorn en dat de negatieve effecten voor weidevogelgebieden
zullen worden gecompenseerd door het nemen van kwaliteitverbeterende maatregelen in
weidevogelleefgebieden, zoals het verbeteren van de kruidenrijkdom en waterhuishouding, het
bewerkstelligen van meer openheid, het voeren van verantwoord predatiebeheer en maatregelen ten behoeve
van ‘weidevogelboerderijen’;

• de artikelen 19, achtste lid, aanhef en onderdeel b, en 25, zesde lid, van de Provinciale Ruimtelijke
Verordening Gedeputeerde Staten van de provincie de bevoegdheid geven nadere regels te stellen over
compensatie van negatieve effecten op de provinciaal beschermde gebieden en deze nadere regels zijn
vastgelegd in de Uitvoeringsregeling natuurcompensatie Noord-Holland;

• op basis van deze nadere regels een toetsing is uitgevoerd waaruit blijkt hoe de aantasting van de
natuurwaarden van NNN, natuurverbindingen en weidevogelleefgebieden kan worden gecompenseerd;

• partijen in deze overeenkomst hebben opgenomen op welke manier de uitvoering van de
compensatiemaatregelen wordt zeker gesteld;

• de financiering van de uitvoering van de compensatiemaatregelen is zeker gesteld binnen het budget dat het
hoogheemraadschap voor het project Versterking Markermeerdijken beschikbaar heeft gesteld.

Partijen verklaren daarom te zijn overeengekomen als volgt:
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Artikel 1 Verplichtingen
1.1 Het hoogheemraadschap verbindt zich jegens de provincie om zorg te dragen voor het uitvoeren van

compensatiemaatregelen zoals deze zijn beschreven in het document Versterking Markermeerdijken;
Toetsing Natuurnetwerk Nederland en Weidevogelleefgebieden (d.d. juli 2018 met kenmerk AMMD-001321
(corsa 18.214902))(hierna: Toetsing NNN en Weidevogelleefgebieden) dat als bijlage 1 bij deze
overeenkomst is gevoegd.

1.2 Het hoogheemraadschap verzekert de tijdige en integrale uitvoering en realisatie van
compensatiemaatregelen die zien op het NNN door deze op te dragen aan de Alliantie Markermeerdijken als
integraal onderdeel van het project ter realisatie van de versterking van de Markermeerdijken.

1.3 Het hoogheemraadschap verzekert de tijdige en integrale uitvoering van compensatiemaatregelen die zien
op weidevogelleefgebieden door het sluiten van een overeenkomst met de Vereniging Agrarisch Natuur- en
Landschapsbeheer Water, Land & Dijken (hierna verder aan te duiden als: “Vereniging WLD”).

1.4 De Toetsing NNN en Weidevogelleefgebieden bevat, in het bijzonder in paragraaf 2.5.2 en hoofdstuk 8, voor
het NNN alle maatregelen die zijn en moeten worden genomen om te verzekeren dat negatieve effecten op
de natuurwaarden bij de versterking van de Markermeerdijken in voldoende mate worden gemitigeerd en/of
gecompenseerd. De maatregelen die voor Weidevogelleefgebieden zijn en moeten worden genomen om te
verzekeren dat negatieve effecten op de natuurwaarden bij de versterking van de Markermeerdijken in
voldoende mate worden gemitigeerd en/of gecompenseerd, zijn vastgelegd in het document
Compensatieplan Weidevogelleefgebieden (d.d. 30 maart 2018 met kenmerk AMMD-005489, (corsa
18.02 15004)) dat als bijlage 2 bij deze overeenkomst is gevoegd.

Artikel 2 Melding start werkzaamheden
2.1 Het hoogheemraadschap draagt ervoor zorg dat de Alliantie Markermeerdijken de provincie per brief

meldt wanneer is begonnen met de uitvoering van de compenserende maatregelen als genoemd in de
Toetsing NNN en Weidevogelleefgebieden en het Compensatieplan weidevogelleefgebieden.

Artikel 3 Rapportage
3.1 Het hoogheemraadschap draagt ervoor zorg dat de Alliantie Markermeerdijken jaarlijks schriftelijk

verslag uitbrengt aan GS over haar inspanningen voor en de resultaten van het realiseren van de
compenserende maatregelen en het moment dat deze maatregelen zijn voltooid.

3.2 Indien voortschrijdend inzicht gedurende de uitvoering daartoe aanleiding geeft, kunnen het
hoogheemraadschap en de Alliantie Markermeerdijken gezamenlijk voorstellen aan de provincie
voorleggen om de compenserende maatregelen aan te passen.

3.3 Het hoogheemraadschap zal de provincie schriftelijk berichten als de compenserende maatregelen in
het kader van deze overeenkomst zijn voltooid.

Artikel 4 Financiële compensatie
4.1 Als het hoog heemraadschap aantoont dat het tot stand brengen van (een gedeelte van) de

compenserende maatregelen in het kader van deze overeenkomst anders dan door aan haar
toerekenbare omstandigheden en ondanks behoorlijke inspanning naar objectieve maatstaven niet
mogelijk is, zal de provincie het hoogheemraadschap in de gelegenheid stellen om de provincie
(gedeeltelijk) financieel te compenseren zoals bedoeld in artikel 1, lid 3, van de Uitvoeringsregeling
natuurcompensatie Noord-Holland. De financiële compensatie zal moeten voldoen aan de regels die
gelden voor financiële compensatie, zoals neergelegd in artikel 6 van de Uitvoeringsregeling
natuurcompensatie Noord-Holland.
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Artikel 5 Termijn uitvoering compenserende maatregelen
5.1 Het hoogheemraadschap verbindt zich naar de provincie om de compenserende maatregelen in het

kader van deze overeenkomst voor de oplevering van het project Markermeerdijken te hebben
afgerond.

Artikel 6 Inwerkingtreding en beëindiging
6.1 Deze overeenkomst treedt in werking zodra de omgevingsvergunning voor de Versterking

Markermeerdijken is verleend.
6.2 Deze overeenkomst is beëindigd met ingang van de datum waarop aan één van de volgende situaties

is voldaan:
a. het hoogheemraadschap besluit af te zien van de versterking van de Markermeerdijken en daarvan

schriftelijk mededeling doet aan de provincie;
b. tussen partijen schriftelijk bevestigd is dat partijen over en weer aan alle verplichtingen uit deze

overeenkomst hebben voldaan;
c. het hoogheemraadschap ten genoegen van de provincie aantoont dat nakoming van de nog

resterende compenserende maatregelen voldoende verzekerd is doordat deze worden
overgedragen aan een natuurbeheerder die gecertificeerd is door de Stichting Certificering SNL.

Artikel 7 Geschillenbeslechting
7.1 Indien op enig onderdeel van deze overeenkomst en/of enige activiteit als in de overeenkomst

bedoeld tussen partijen een geschil optreedt zullen partijen onderling in overleg treden.
7.2 Indien het overleg niet leidt tot een voor partijen bevredigend resultaat, is de meest gerede partij

bevoegd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

Artikel 8 Gedeeltelijke nietigverklaring
8.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze overeenkomst door de rechter nietig, dan wel

ongeldig worden verklaard, zullen de overige bepalingen van deze overeenkomst daarbij zoveel als
mogelijk geldig blijven.

8.2 Partijen verbinden zich de nietige of ongeldige bepalingen te vervangen door nieuwe, bindende
bepalingen, op zodanige wijze dat de nieuwe bepalingen zo weinig mogelijk afwijken van de
bepalingen die zij vervangen, daarbij rekening houdend met het doel en de achtergrond van deze
overeenkomst.

Artikel 9 Verzuim
9.1 Een partij is in verzuim indien deze enige bepaling van deze overeenkomst niet mocht nakomen en

nadat de andere partij de verzuimende partij hiertoe binnen een redelijke termijn schriftelijk heeft
gemaand.

Artikel 10 Bijlagen
1O.lDeze overeenkomst bevat op het moment van sluiten de volgende bijlagen:

a. bijlage 1: Toetsing Natuurwerk Nederland en Weidevogelleefgebieden;
b. bijlage 2: Compensatieplan Weidevogelleefgebieden.
Bijlage 1 en 2 maken integraal en onlosmakelijk deel uit van deze overeenkomst. Bij tegenstrijdigheid
tussen de tekst van deze overeenkomst en de daaraan gehechte of nog te hechten documenten,
prevaleert de tekst van deze overeenkomst.
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Aldus overeengekomen en in tweevoud getekend.
Heerhugowaard, d.d. 2018

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
namens deze,

Haarlem, d.d (..../ ( 2018

Provincie Noord-Holland
namens deze,
commissaris van de Koning in de provincie Noord-

J.

deze,

Beleid


