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OVEREENKOMST

n; o’ :betreffende het ‘ Ufl. 9u
BEHEER VAN HET NOORDHOLLANDS DUINRESERVAAT EN DE LANDGOEDEREN

1. De Provincie Noord—Holland, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd doorde heer drs. W.T. van Gelder en de heer J.J. Hagen, hierna te noemen “deProvincie”,

2. De naamloze vennootschap N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord—Holland,gevestigd te Bloemendaal, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door deheer C. Sprey, hierna te noemen “N.V. PWN”,

gelet op het besluit van Provinciale Staten van Noord—Holland van 18 juni 1990inzake de verzelfstandiging van de Provinciale bedrijven,

OVERWEGENDE

dat de Provincie eigenares is van het natuurgebied Noordhollands Duinreservaaten andere natuurgebieden ten noorden en ten zuiden van het Noordzeekanaal,gezamenlijk hieronder “de gebieden” te noemen;

dat het dagelijks beheer van de gebieden is opgedragen geweest aan het Provinciaal Waterleidingbedrijf van Noord—Holland, als tak van dienst van deProvincie (hierna “het Waterleidingbedrijf”);

dat de inhoud en omvang van deze beheerstaak, alsmede het door het Water—leidingbedrijf te voeren beleid, wordt uiteengezet in periodiek door deProvincie vastgestelde beheersnota’s en dat in deze nota’s de uitgangspuntenvoor en de doelstellingen van het beheer worden aangegeven, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen het Noordhollands Duinreservaat, dat een functievervult voor de drinkwatervoorziening alsmede voor het natuurbehoud enrecreatie, en de andere gebieden, voor welke alleen de twee laatstgenoemdedoelstellingen gelden;

dat door Gedeputeerde Staten van Noord—Holland (in 1965) is ingesteld deNatuurwetenschappelijke Adviescommissie, met de taak om het Provinciaalbestuur en het Waterleidingbedrijf gevraagd en ongevraagd van advies te dienenbetreffende alle facetten van het beheersbeleid betreffende de gebieden en hetnatuurwetenschappelijk onderzoek in deze terreinen te coördineren;

dat het Waterleidingbedrijf op 1 oktober 1990 verzelfstandigd is en als denaamloze vennootschap N.V. ?WN de taken van het Waterleidingbedrijf zalvoortzetten;

dat de Provincie het Noordhollands Duinreservaat en de andere gebieden ineigendom houdt, doch deze onder de in deze overeenkomst vastgelegde voorwaarden door de N.V. PWN wil doen beheren;

dat de N.V. PWN evenals het Waterleidingbedrijf als taken zal hebben
a. de zorg en de instandhouding van de drinkwatervoorziening in haar distri—butiegebied met inachtneming van de eisen van een verantwoord beheer vanhet aan de zorgen van de vennootschap toevertrouwd Noordhollands Duin—reservaat en andere daartoe aangewezen terreinen, overeenkomstig hunbestemming,
b. het beheer en de bescherming van natuur en landschap in het aan de zorgenvan de vennootschap toevertrouwde Noordhollands Duinreservaat en anderedaartoe aangewezen terreinen, overeenkomstig hun bestemming, met macht—neming van de eisen van een verantwoorde drinkwatervoorziening in haardistributiegebied;
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KOMEN OVEREEN ALS VOLGT:

1. De Provincie Noord—Holland geeft aan de N.V. PWN de gebieden Noordhol
lands Duinreservaat en andere natuurgebieden in Noord— en Zuid—Kennemer—
land, welke in artikel 16 zijn gespecificeerd, in beheer voor een
periode van 50 jaar.
De N.V. PWN verplicht zich voor de duur van deze overeenkomst ook de
terreinen te Laren (21.21.85 ha) en Den Helder (17.50.30 ha), welke
behoren tot haar bedrijfsmiddelen en aan haar in eigendom zijn of zullen
worden overgedragen, te beheren in overeenstemming met de daarvoor
relevante bepalingen van deze overeenkomst. De in artikel 3 genoemde
beheersnota zal zich ook tot deze terreinen uitstrekken.

2. Het beheer over de gebieden zal door de N.V. PWN worden uitgevoerd over
eenkomstig het bepaalde in de periodiek uitgebrachte en uit te brengen
beheersnota’s “Noordhollands Duinreservaat en Provinciale Landgoederen
in Noord— en Zuid—Kennemerland”. De specifieke bevoegdheden van de LV.
PWN onder deze overeenkomst zullen steeds in overeenstemming zijn met de
beheersn.ota zoals die telkenmale geldt.

3.a. Een beheersnota zal eens per 5 jaar door de N.V. PWN worden voorbereid
in overleg met de Provincie Noord—Holland (Dienst Ruimte en Groen). Voor
het opstellen van deze nota stellen Gedeputeerde Staten een procedure op
na overleg met de N.V. PWN.

b. De Natuurwetenschappelijke Adviescommissie zal, overeenkomstig haar
hierboven omschreven taak, aan Gedeputeerde Staten over de door de N.V.
PWN opgestelde ontwerpnota advies uitbrengen.
Indien deze commissie hiertoe niet (meer) bereid of in staat is, zal dit
advies worden uitgebracht door een andere door Gedeputeerde Staten van
Noord—Holland aan te wijzen of in te stellen commissie van deskundigen.

c. De nota wordt onderworpen aan de goedkeuring van Provinciale Staten van
Noord—Holland.

4. De N.V. PWN is bevoegd in het kader van haar beheerstaak alle beslissingen
met betrekking tot de gebieden te nemen en hieraan uitvoering te geven,
indien en voor zover:
— de beslissingen binnen haar beheerstaak vallen;
— de beslissingen in overeenstemming zijn met de ter zake geldende

algemeen verbindende voorschriften, alsmede met de door de bevoegde
overheidsorganen ter zake vastgestelde plannen en beleidsregels.

5. De N.V. PWN is bevoegd delen van de gebieden en/of opstallen in het kader
van haar beheerstaak te verhuren of te verpachten of anderszins in gebruik
te geven, echter niet langer dan voor de duur van deze overeenkomst. Bij
het uitgeven in pacht of huur dient er nadrukkelijk op te worden toe—
gezien, dat door de huurder/pachter geen daden worden verricht die aan
het gehuurde/gepachte schade toebrengen of die tegen de beheerstaak van de
N.V. PWN ingaan.
Met betrekking tot de vestiging van zakelijke rechten (zoals erfpacht,
opstal) behoeft de N.V. PWN de toestemming van de Provincie.

6. De N.V. PWN is bevoegd tot het nemen van feitelijke en juridische maat
regelen op eigen titel ter behartiging van de aan haar toevertrouwde
belangen aangaande de gebieden, onverminderd de bevoegdheid van de
Provincie op te treden in procedures die haar positie als eigenares of als
overheid aangaan.
Van ieder optreden in rechte met betrekking tot de gebieden zal de N.V.
PWN de Provincie onverwijld op de hoogte stellen.
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De Provincie zal de N.V. ?WN inlichten omtrent haar eventuele handelen als
eigenares van de gebieden.

7. De N.V. PWN is met betrekking tot het door haar gevoerde beheer verant
woording schuldig aan Gedeputeerde Staten van Noord—Holland. Gedeputeerde
Staten zullen desgewenst de directeur van de N.V. PWN verzoeken om
aanwezig te zijn in vergaderingen van de Commissie voor Natuur— en Land—
schapsbescherming en Openluchtrecreatie, teneinde aldaar toelichting te
geven op het gevoerde beheer.

8. Jaarlijks doet de N.V. PWN schriftelijk verslag aan Gedeputeerde Staten
van Moord—Holland met betrekking tot het beheer van de gebieden in relatie
tot de vastgestelde beheersnota. Dit verslag geeft in ieder geval inzicht
in:
1. liet intern beheer, gericht op de functie natuurbehoud en de functies

dag— en verblijfsrecreatie;
2. liet extern beheer, inhoudende de planologische veiligstelling, alsmede

de aspecten van het algemeen milieubeheer;
3. liet financieel beheer.

9. Van dit verslag wordt een afschrift gezonden aan de Statencommissie voor
Natuur— en Landschapsbescherming en Openluclitrecreatie, alsmede aan de
Natuurwetenschappelijke Adviescommissie (“de commissies”).

10. De commissies brengen naar aanleiding van het verslag advies uit aan Gede
puteerde Staten van Noord—Holland. Gedeputeerde Staten zullen het verslag
goedkeuren indien zij het gerapporteerde beheer juist en toereikend
vinden. In het andere geval zullen zij, mits binnen het door de beheers—
nota aangegeven raamwerk, de N.V. PWN middels een aanschrijving tot
herstel en nakoming kunnen sommeren, met de gevolgen die de wet daaraan
verbindt.

11. Tussentijds kan door Gedeputeerde Staten, al of niet op instigatie van
(één van) de commissies, aan de N.V. PWN informatie worden gevraagd met
betrekking tot het door haar gevoerde beheer.

12. De Provincie zal al het nodige doen om te bewerkstelligen dat aan de N.V.
PWN de vergunningen die nodig zijn voor het uitoefenen van haar boven—
omschreven beheerstaak worden verstrekt, voor zover dit tot haar
(discretionaire) bevoegdheden behoort en belangen van derden, dan wel
verplichtingen opgelegd bij of krachtens de wet, zich daartegen niet
verzetten.

13. De door de N.V. ?WN als beheerder ontvangen bedragen en de door haar
gemaakte kosten zullen beide voor haar rekening zijn, onverminderd de
verplichting tot verslaggeving als neergelegd in artikel 8 onder 3.

14. De provincie betaalt aan de N.V. PWN jaarlijks een bijdrage in de kosten
van het terreinbeheer. Deze bijdrage wordt telkens voor vijf jaar vast
gesteld als onderdeel van de besluitvorming over de vijfjaarlijkse
beheersnota ±n de vorm van een bijdrage per hectare beheerd gebied.
Hierbij worden de exploitatie—uitkomsten, als bedoeld in artikel 13, in de
voorafgaande vijfjaarlijkse beheersperiode, bij de berekening van de
bijdrage voor de komende beheersperiode in beschouwing genomen.
De provinciale bijdrage voor het terreinbeheer wordt jaarlijks gendexeerd
op basis van de door de provincie gehanteerde index. Dit bedrag vormt de
basis voor de provinciale bijdrage in het terreinbeheer voor eventueel in
de toekomst door de provincie aan de N.V. PWN in beheer te geven
terreinen.
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Als voorwaarden gelden hierbij dat deze terreinen direct of indirect
relatie hebben met de bestaande beheersgebieden en dat eventueel noodzake
lijk achterstallig onderhoud apart door de provincie gefinancierd wordt.

15. Indien de LV. PWN voor kosten wordt gesteld die niet zijn voorzien in de
toepasselijke beheersnota, zal zij met Gedeputeerde Staten van Noord—Hol
land in overleg treden om te komen tot een plan tot dekking daarvan.

16. Deze beheersovereenkomst is van toepassing op de volgende natuurgebieden,
aan partijen bekend, die daarvan geen nadere omschrijving verlangen:
Noordhollands Duinreservaat 4.737.55.04 ha
Landgoederen:
Leyduin 51.91.41 ha
Linnaeushof 7.50.23 ha
Naaldenveld 13.46.25 ha
Oud—Woestduin 33.69.28 ha
Het Vlakje 23.03.03 ha
Het Visscherspad 33.34.83 lia
Het Kraansviak 342.76.70 ha
Marquette 85.98.24 ha
Vinkenduin 24.73.69 ha
Bennebroekbos 9.13.55 ha
Sleutelbosje ca. 4.70.00 ha

17. Indien de Provincie andere natuurgebieden aan de LV. PWN in beheer wenst
te geven, zullen de bepalingen van deze overeenkomst daarop eveneens van
toepassing zijn, met dien verstande dat telkenmale van tevoren tussen de
Provincie en de N.V. PWN overleg zal plaatsvinden over de consequenties
van bijzondere maatregelen ten aanzien van het beheer welke uit de aard
van de betrokken nieuwe gebieden, en specifiek bij de aanvang van het
beheer, nodig zullen blijken te zijn.

18. De N.V. PWN zal bij de uitoefening van haar beheerstaak en voor publici—
taire activiteiten contact onderhouden met andere organisaties die in
Noord—Holland werkzaam zijn op het gebied van natuurbehoud en —beheer,
zoals de Stichting Het Noordhollands Landschap.

19. Deze overeenkomst is gesloten voor 50 (vijftig) jaar, derhalve tot 1
oktober 2040. De overeenkomst wordt van rechtswege verlengd, indien zij
niet ten minste 5 jaar voor genoemde datum door één van beide partijen
schriftelijk is opgezegd.

20. De Provincie en de N.V. PWN doen afstand van het recht deze overeenkomst
ingevolge artikel 1302/1303 BW te ontbinden.

Amsterdam, 1 oktober 1990.
7

voor de Previncie Noord—Ho11id: voor de N.V. PWN:
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Overeenkomst betreffende het
BEHEER VAN HET NOORDHOLLANDS DUINRESERVAAT, DE KENNEMERDUINEN EN ANDERE NATUURGEBIEDEN IN NOORD-HOLLAND

1. De Provincie Noord-Holland, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw mr F.G. vanDiepen-Oost, gedeputeerde, hierna te noemen ‘de Provincie’,

2. De naamloze vennootschap N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland, gevestigd te Btoemendaal,te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door drs F.W. van der Vegte, directeur natuurbeheer hiernate noemen ‘N.V. PWN’.

OVERWEGENDE

dat de Provincie eigenares respectievelijk erfpachtster is van de natuur- en recreatiegebiedenNoordhollands Duinreservaat en Kennemerduinen en andere natuurgebieden in Noord- en ZuidKennemerland, gezamenlijk hieronder ‘de gebieden’ te noemen;

dat het dagelijks beheer van de gebieden bi] de door partijen op 1 oktober 7990 gesloten overeenkomst isopgedragen aan N.V. PWN;

dat de inhoud en omvang van deze beheertaak, alsmede het door N.V. PWN te voeren beleid, worden uiteengezet in periodiek door de Provincie vastgestelde beheernota’s en dat in deze nota’s de uitgangspuntenvoor en de doelstellingen van het natuur- en recreatiebeheer worden aangegeven, waarbij onderscheidwordt gemaakt tussen het Noordhollands Duinreservaat en de Kennemerduinen, die binnen de hoofdfunctie natuur en recreatie een functie vervullen voor de drinkwatervoorziening, en de andere gebieden, diebinnen genoemde hoofdfunctie geen functie vervutlen voor de drinkwatervoorziening;

dat een Natuurwetenschappelijke Adviescommissie Is ingesteld, met de taak om de directie en de Raadvan Commissarissen van N.V. PWN gevraagd en ongevraagd van advies te dienen betreffende alle facetten van het beheersbeleid betreffende de gebieden;

dat de Provincie het Noordhollands Duinreservaat, de Kennemerduinen en de andere gebieden in eigendom danwel erfpacht heeft en het beheer daarvan bij en onder de werking van de overeenkomst van 1990heeft opgedragen aan N.V. PWN. die deze opdracht heeft aangenomen;

dat partijen van mening zijn dat deze overeenkomst op onderdelen aanpassing behoeft;

dat NV. PWN als taken heeft:
a. de zorg en de instandhouding van de drinkwatervoorziening in haar distributiegebied met machtneming van de eisen van een verantwoord beheer van het aan de zorgen van de vennootschap toever

P trouwde Noordhollands Duinreservaat en andere daartoe aangewezen terreinen, overeenkomstig hunbestemming.
b. het beheer en de bescherming van natuur en landschap, inclusief passende vormen van recreatie, inhet aan de zorgen van de vennootschap toevertrouwde Noordhollands Duinreservaat en deKennemerduinen en andere daartoe aangewezen terreinen, overeenkomstig hun bestemming, metinachtneming van de eisen van een verantwoorde drinkwatervoorziening in haar distributiegebied;
KOMEN OVEREEN ALS VOLGT:

t N.V. PWN verplicht zich voor de duur van deze overeenkomst ook de terreinen in het Gooi, bij DenHelder en de afschermende duinstrook te i-eemskerk welke behoren tot haar bedrijfsmiddelen en aanhaar in eigendom zijn of zullen worden overgedragen, te (doen) beheren in overeenstemming met dedaarvoor relevante bepalingen van deze overeenkomst. De in artikel 3 genoemde beheernota zal zichook tot deze terreinen uitstrekken.

2. De provincie geeft N.V. PWN voor zover nodig hierbij privaatrechteHjk toestemming om in ieder gevalgedurende de looptijd van deze overeenkomst, het Noordhollands Duinreservaat en deKeniiemerduinen feitelijk te gebruiken voor de waterwinning en/of drinkwaterproductie, een en anderovereenkomstig de daartoe aan N.V. PWN verleende of te verlenen pubtiekrechtetijke vergunningen.
3. Het beheer over de gebieden zal door N.V. PWN worden uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde inde periodiek uitgebrachte en uit te brengen Beheernota ‘Noordhollands Duinreservaat, de



Kennemerduinen en overige provinciale natuurgebieden in Noord- en Zuid-Kennemerland’. De specifieke bevoegdheden van N.V. PWN onder deze overeenkomst zullen steeds in overeenstemming zijnmet de beheernota zoals die telkenmale geldt.

4. Het beheerniveau zoals vastgelegd in de beheernota zal ten minste in overeenstemming dienen te zijnmet in de maatschappij gangbare normen voor goed beheer op het gebied van natuur, landschap enopenluchtrecreatie. Tevens zal het beheerniveau ten minste gelijk moeten zijn aan het niveau zoalsdat is vastgelegd in de beheernota 7996 - 2002.

5 a. Een beheernota zal eens per 10 jaar door N.V. PWN in overleg met de Provincie Noord-Holland worden vastgesteld, danwel herzien. Voor het opstellen van deze nota stellen Gedeputeerde Staten eenprocedure op na overleg met N.V. PWN.
Bij het opstelten van een beheernota zal afstemming plaatshebben met het MeerjarenplanInvesteringen N.V. PWN.

b. Een beheernota kan tussentijds worden aangevuld of herzien, indien belangrijke uitbreidingen van hetbeheergebied of belangrijke wijzigingen van het beleid daartoe aanleiding geven. Het bepaalde in hetvolgende lid is van overeenkomstige toepassing.
c. De nota wordt onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van Commissarissen van N.V. PWN envan Provinciale Staten van Noord-Holland.

N.V. PWN is bevoegd in het kader van haat beheerstaak alle beslissingen met betrekking tot de gebieden te nemen en hieraan uitvoering te geven, indien en voor zover
- de beslissingen binnen haar beheerstaak vallen;
- de beslissingen in overeenstemming zijn met de ter zake geldende algemeen verbindende voorschriften, alsmede met de door de bevoegde overheidsorganen ter zake vastgestelde plannen enbeleidsregels.

7 a. NV. PWN is bevoegd zakelijke rechten te vestigen, te wijzigen of te verlengen en delen van de gebieden en/of opstallen in het kader van haar beheerstaak te verhuren of te verpachten of anderszins ingebruik te geven, echter niet langer dan voor de duur van deze overeenkomst. Bij het vestigen, wijzigen of verlengen van zakelijke rechten en bij het uitgeven in pacht of huur dient er nadrukkelijk op teworden toegezien, dat door de huurder/pachter geen daden worden verricht die aan hetgehuurdetgepachte schade toebrengen of die tegen de beheerstaak van N.V. PWN ingaan.Met betrekking tot de vestiging, wijziging of verlenging van zakelijke rechten (zoals erfpacht en opstal)behoeft N.V. PWN de toestemming van de provincie

b. N.V. PWN draagt zorg voor de correcte uitvoering en de bewaking van de zakenrechtelijke en contractuele verplichtingen die door haar zijn of zullen worden aangegaan op basis van het vorige lid van ditartikel van de overeenkomst. Tevens draagt N.V. PWN zorg voor de correcte uitvoering en de bewaking van de rechten en verplichtingen die de provincie in haar hoedanigheid van eigenares of erfpachtster van de onder artikel 13 bedoelde gebieden heeft verkregen of op zich heeft genomen.NV. PWN vrijwaart de provincie tegen alle aanspraken en vorderingen van derden terzake van eentekortkoming door N.V. PWN in de nakoming van dit artikel .q. de nakoming van één of meer van dedoor haar op basis van dit artikel aangegane verplichtingen.

8. N.’I. PWN is bevoegd tot het nemen van feitelijke en juridische maatregelen op eigen titel ter behartiging van de aan haar toevertrouwde belangen aangaande de gebieden, onverminderd de bevoegdheid van de Provincie op te treden in procedures die haar positie als eigenares of als overheid aangaan.
N.V. PWN vrijwaart de provincie tegen alle vorderingen en aanspraken van derden terzake ian de uitoeferiiii door N.V. PWN van de bevoegdheid tot het nemen van feitelijke en juridische maatregelenop eigen titel.
Van Ieder optreden in rechte met betrekking tot de gebieden zal N.V. PWN de Provincie onverwijid opde hoogte stellen.
De Provincie zal N.V. PWN inlichten omtrent haat eventuete handelen in publiekrechtelijke of privaatrechtetijke zin m.b.t. de gebieden.

9. Jaarlijks doet N.V. PWN schriftelijk verslag aan de Raad van Commissarissen met betrekking tot hetbeheer van de gebieden in relatie tot de vastgestelde beheernota. Van dit verslag wordt een exemplaar gezonden aan Gedeputeerde Staten, die het ter kennisneming aanbieden aan de Statencommissie voor Natuur en Landschap en Opanluchtrecreatie. Een nadere toelichting wordt desgevraagdgegeven.



10. De Provincie zal al het nodige doen om te bewerkstelligen dat aan N.V. PWN de vergunningen die

nodig zijn voor het uitoefenen van haar bovenomschreven beheerstaak worden verstrekt, voor zover

dit tot haar fdiscretionaire) bevoegdheden behoort en belangen van derden, dan wel verplichtingen

opgelegd bij of krachtens de wet, zich daartegen niet verzetten.

11. De door N.V. PWN als beheerder ontvangen bedragen en de door haar gemaakte kosten (inclusief

zakelijke lasten eigenaarsdeel) zullen beide voor haar rekening zijn.

12. De Provincie betaalt tot en met het jaar 2001 aan N.V. PWN jaarlijks een bijdrage in de kosten van het

terreinbeheer. Deze bijdrage wordt ingaande 1997 als volgt vastgesteld:

1997: f 2.367.000.--
1998: f1.867.000,--
7999: f7.367.000,--
2000: f 867.000,—
2001: f 367.000,—

Met ingang van het jaar 2002 betaalt de Provincie geen bijdrage meet aan N.V. PWN voor de kosten

van het terreinbeheer.
De voor de periode 1998 tot en met 2001 genoemde bedragen worden jaarlijks geïndexeerd op basis

van de index die de Provincie hanteert in het kader van de provinciale begroting voor de categorie

overige diensten en vergoedingen”.

De genoemde bedragen worden, behoudens de jaarlijkse indexering, niet gewijzigd indien de

Provincie een of meer gebieden, vermeld op bijlage 1, aan N.V. PWN in beheer geeft.

73. Deze beheersovereenkomst is van toepassing op de volgende natuurgebieden, aan partijen bekend,

die daarvan geen nadere omschrijving verlangen:
Noordhollands Duinreseivaat ca 5.787 ha
Kennemerduinen ce 1.240 ha
Overige terreinen:
• Noord-Kennernerland ca 177 ha

(Marquette, Bergerbos)
• Zuid-Kennemerland ca 49$ ha

(Kraansvlak c.a., Visscherspad. Wurmenveld, Blondduin, Noordduinen het Vlakje, Steutelbosje).

14. Indien de Provincie andere natuurgebieden aan N.V. PWN in beheer wenst te geven, zullen de bepa

lingen van deze overeenkomst daarop eveneens van toepassing zijn, met dien verstande dat telken

male van tevoren tussen de Provincie en N.V. PWN overleg zal plaatsvinden over de consequenties,

ook in financiële zin, van (bijzondere) maatregelen ten aanzien van het beheer welke uit de aard van

de betrokken nieuwe gebieden nodig zullen blijken te zijn.

) Per geval zal een nadere overeenkomst, die de goedkeuring van de Raad van Commissarissen

behoeft, tussen de Provincie en N.V. PWN afgestoten worden.
Het bepaalde in dit artikel is van overeenkomstige toepassing indien de Provincie de eigendom van

gebieden waarop deze overeenkomst van toepassing is, voornemens is te vervreemden.

15. Deze overeenkomst is gestoten voor 50 fvijftîg) jaar, derhalve tot 1 oktober 2040. De overeenkomst

wordt van rechtswege verlengd, indien zij niet ten minste 5 jaar voor genoemde datum door één vai

beide partijen schriftelijk is opgezegd.
Voor die gebieden die de Provincie in erfpacht heeft en waarvan die erfpacht eerder eindigt dan de

einddatum van deze overeenkomst, geldt die eerdere datum als einddatum voor de werking van de

overeenkomst.

Bij beëindiging van de overeenkomst zullen de daaruit voor beide partijen voortvloeiende gevolgen,

waaronder de financiële, in goed overleg worden geregetd.

76. De Provincie en N.V. PWN doen afstand van het recht deze overeenkomst ingevolge artikel 265, boe

6 BW te ontbinden.



17. Elk der partijen bij deze overeenkomst is gerechtigd deze overeenkomst danwel de nadere overeenkomst(en) te wijzigen danwel te beëindigen indien:• de in de statuten van N.V. PWN en het Reglement voor provinciale commissarissen CPS-besluit van
29 mei 1995. nr. 41) vastgelegde verhouding tussen N.V. PWN en de Provincie zich wijzigt;• NV. PWN sutséance van betaling aanvraagt of haar surséance van betaling wordt verleend;• N.V. PWN haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;• de onderneming van N.V. PWN wordt geliquideerd;• N.V. PWN haar onderneming staakt;• op een aanmerkelijk deel van het vermogen van N.V. PWN beslag wordt gelegd;• zich andere bijzondere gevallen voordoen die naar de mening van beide partijen aanleiding vormen

tot wijziging of beëindiging van de oveceenkomst.
18. N.V. PWN is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst aan een derde over

te dragen.

79. Indien een der partijen tekortschiet in de nakoming van een of meer van haar verplichtingen uit deze
overeenkomst, zal de andere partij haat deswege in gebreke stellen, tenzij nakoming van de betreffen
de verplichtingen reeds blijvend onmogelijk is, in welk geval de nalatige partij onmiddellijk in gebreke
Is.

De ingebrekestetling zal schriftelijk geschieden, waarbij aan de nalatige partij een redelijke termijn zal
worden gegund om alsnog haar verplichtingen na te komen. Deze termijn heeft het karakter van een
fatale termijn.
De partij die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen is tegenover de andere
partij aansprakelijk voor vergoeding van de door de andere partij geleden c.q. te lijden schade.20. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.Ieder geschil tussen partijen terzake van deze overeenkomst zal bij uitsluiting worden voorgelegd aan
de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Haarlem, tenzij partijen atsnog arbitrage of bin
dend advies zullen overeenkomen.

Aldus opgemaakt en getekend te Bloemendaal, U.d. 12-2-1997.

De Provincie Noord-Holland, N.V, PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland,

Mev?ouw mr F.G. van Diepen-Oost drs FW. van der Vegte
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MNKOOPWAA.RDIGE GEBIEDEN BINNEN INVLOEDSSFEER PWN

Huidig
am natuurgebied Qpoervlakte (ha’ eigendom

KAART: 1 Zandhoeve 9,3 particulier

2 Russenduin 12,8 particulier

KAART ii: 3 St Liobaklooster 9,9 particulier

4 Doomduyn 2,3 particulier
5 West- en zuidrand Duin en Bosch ± 79 verzelfst.

19 De Bleek ± 8 particulier
KAART iii: 6 Westerhout Beverwijk 40,0 overheid

7 Duinterreinen W. a. ZiHoogovens comdor max. 129,0 overheid

$ Noordpier 74,9 overheid

20 Provinciaal Ziekenhuis ±45 verzelfst
KAART iv: 9 Kostverlorenpark 20 overheid

14 Schietterrein 48,2 overheid
15 Zeeweggronden ± 220 overheid

In verweivingsprocedure:

KAART I 10 Engels Veld ± 15 overheid
KAART ii: 11 Noordiob ±22 overheid
KAART iii: 12 Bufferzone Beverwijk ± 26 particulier
KAART iv: 13 Noordduinen Zandvoort (overdracht 22111/96) ±94 overheid

Toe te voegen gebieden in discussie:

16 Parnassiapark 6.8 overheid
KAART iv: 17 De Beek 5,8 particulier

18 Lindeheuvel 28,7 particulier


