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VERKOOPBROCHURE
VERKOOP BIJ OPENBARE INSCHRIJVING VAN PERCELEN
IN EIGENDOM VAN DE PROVINCIE ZUID-HOLLAND

NATUURONTWIKKELINGSGEBIED BUTTERVLIETPOLDER
CIRCA 21 HECTARE
NUMANSDORP (GEMEENTE HOEKSCHE WAARD)

OPENING OPENBARE INSCHRIJVING: 06-09-2019
SLUITING OPENBARE INSCHRIJVING: 10-01-2020 OM 12.00 UUR

Projectdoel inrichting Buttervlietpolder
Het projectdoel is om in de Buttervlietpolder een zoetwatergetijdengebied te realiseren
(Buttervlietpolder) en in het deel “Weitje van de Koning” de botanische waarde en de waarde voor
(broed)vogels te behouden en te verbeteren. Van de toekomstige eigenaar wordt gevraagd om de
natuurinrichting uit te voeren en het gebied vervolgens duurzaam te beheren volgens een door hem of
haar op te stellen inrichtings- en beheersplan. In de koop-aannemingsovereenkomst zal hiervoor een
kwalitatieve verplichting voor inrichting en beheer worden opgenomen.
Bij de verkoop van natuurgronden hanteert de provincie het principe van gelijkberechtiging. Dit
betekent dat een ieder die daartoe gekwalificeerd is, een bieding kan doen. Gekwalificeerd wil zeggen
dat de inschrijver zelf een gecertificeerd natuurbeheerder is of zich zal aansluiten bij een
gecertificeerd collectief van natuurbeheerders.

Figuur 1: Projectgebied met begrenzing

Gebiedsbeschrijving
Het projectgebied Buttervlietpolder (zie figuur 1 en 2) beslaat ruim 21 hectare inclusief kades en ligt
aan de zuidkant van de Hoeksche Waard langs de noordoever van het Hollandsch Diep, ongeveer
halverwege Numansdorp en Strijensas. Westelijk en zuidelijk van het projectgebied liggen de
Hoogezandsche Gorzen en oostelijk de Oeverlanden Hollandsch Diep.
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Figuur 2: Overzichtskaart van de zuidkant van de Hoeksche Waard.

Het oostelijke deel van het projectgebied betreft de Buttervlietpolder zelf, een kleine zich buiten de
hoofdwaterkering bevindende akkerbouwpolder van ca. 12 ha, die van het Hollandsch Diep
gescheiden is door een doorgeschoten griend. Ingeklemd tussen de Buttervlietpolder en de
Hoogezandsche Gorzen ligt een door een lage kade omgeven graslandpoldertje (grasgors) van
ca. 3,7 ha, met de naam het Weitje van de Koning. De overige 5,3 ha bestaat in de huidige situatie uit
kades.
Het deelgebied Weitje van de Koning is een onderdeel van het voormalige beschermd
natuurmonument Hoogezandsche Gorzen en ligt thans binnen het Natura 2000-gebied Hollandsch
Diep. De begrenzing als beschermd natuurmonument heeft destijds plaatsgevonden vanwege o.a. de
botanische waarde en de waarde als broed- en rustgebied voor vogels.
Het gehele projectgebied is in eigendom van de provincie Zuid-Holland. Het gebied maakt deel uit van
het Natuurnetwerk Nederland (NNN).
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Omgeving
Het nieuw te realiseren natuurgebied maakt deel uit van een groter netwerk van bestaande
natuurgebieden die zich tevens in de nabije omgeving bevinden. De (aard van de) inrichting en het
beheer dienen daarop te worden afgestemd. In het bijzonder dient de relatie te worden gezocht met
de ten zuiden van de Buttervlietpolder gelegen Hoogezandsche Gorzen die in eigendom en beheer
zijn bij Staatsbosbeheer. De waterverbinding tussen de Buttervlietpolder en het Hollandsch Diep zal
via dit gebied moeten worden gerealiseerd.

Bereikbaarheid
Het projectgebied ligt in de voormalige “Ambachtsheerlijkheid Cromstrijen”. Een deel van het
wegennet grenzend aan het projectgebied, is in particulier eigendom en is niet openbaar toegankelijk.
De polder is vanaf de oostzijde bereikbaar via de zogenoemde “leidingenstraat” welke in eigendom is
bij De Staat en in erfpacht is uitgegeven aan de Stichting Leidingenstraat Nederland. De Stichting is
bereid afspraken te maken over de toegankelijkheid van het gebied ten behoeve van inrichting en het
beheer. Een van de verkoopstukken (te downloaden via de site) is een concept overeenkomst voor
een persoonlijk recht van weg, zoals deze tussen de Stichting leidingenstraat en de toekomstige
eigenaar gesloten zou kunnen worden. De toekomstig eigenaar dient zelf nadere afspraken te maken
met Stichting Buisleidingenstraat Zuid-West Nederland over dit persoonlijk recht van weg.

Beschrijving gewenste natuurinrichting
Buttervlietpolder
Voor de Buttervlietpolder is de hoofddoelstelling het ontwikkelen van een zoetwatergetijdengebied met
onder andere kreken en slikken. Zoetwatergetijdengebieden vallen onder het natuurbeheertype
“N01.03 Rivier- en moeraslandschap”. Zie voor meer informatie over dit natuurtype de volgende link.
https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/index-natuur-en-landschap/de-index-natuuren-landschap/natuurtypen/n01-grootschalige-dynamische-natuur/n01-03-rivier-en-kwelderlandschap/
Zoetwatergetijdengebieden horen bij een delta en herbergen een groot aandeel bijzondere soorten
planten en dieren. In deze gebieden wordt ruimte geboden aan de dynamiek van de rivier en (meer
indirect) de zee waardoor ook waterberging kan plaatsvinden bij bijvoorbeeld piekafvoeren. Het is een
zeldzaam natuurtype dat vrijwel alleen in estuaria (delta) te vinden is. Nederland vormt een van de
grootste estuaria van Europa en zoetwatergetijdengebieden worden dan ook vrijwel alleen in dit land
gevonden. Dat maakt dit natuurtype uniek op Europese schaal.
Het gaat om een landschap dat onder invloed staat van de rivierdynamiek en de getijdenwerking.
Door de hier optredende erosie- en sedimentatieprocessen worden stroomgeulen, kreken en
oeverwallen gerealiseerd. Op plaatsen met lagere stroomsnelheden bezinkt sediment en ontstaan
zandplaten, slikken en gorzen. Daarnaast is er een afwisseling met biezen- en rietmoerassen en
hogere en daarmee droge delen waarop opslag van bijvoorbeeld Schietwilg kan ontstaan.
Enkele diepe poelen bevorderen de overleving van vis als het vriest en in de zomer als het water
tijdens lange warme periodes zuurstofarmer wordt.
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Afbeelding Referentiebeeld getijdenlandschap

Zonering Buttervlietpolder
Zoetwatergetijdengebieden bestaan grofweg uit 4 zones:
1.
2.
3.
4.

permanente open wateren, bijvoorbeeld getijdenkreken en poelen;
regelmatig overstroomde delen die onder invloed staan van de rivierdynamiek en de
getijdenwerking;
incidenteel overstroomde delen;
permanent droge of zeer overstromingsarme delen.

De meest dynamische delen van het gebied zijn de gebieden die het meest onder invloed staan van
de rivierdynamiek en getijdewerking: de delen tussen hoog en laag water. Dit zijn tevens de
ecologisch meest waardevolle gebieden. Om ecologisch een zo hoog mogelijk rendement te krijgen is
het dan ook van belang om de zones 2 en 3 zo groot als mogelijk te maken. Dit kan bijvoorbeeld door
het aanleggen van hele flauwe oevers en het plaatselijk afplaggen of afgraven van bepaalde delen in
het gebied. Hoe groot precies het aandeel van deze zones in het gebied kan zijn, is afhankelijk van de
hoogteligging van het gebied, de mate van getijdewerking en van de fysieke randvoorwaarden in het
gebied.
Voor de vier zoneringen dient de volgende verdelingsrange te worden aangehouden:
1.
2.
3.
4.

permanente open wateren
regelmatig overstroomde delen en intergetijdengebied
incidenteel overstroomde delen
permanent droge of zeer overstromingsarme delen

15 - 25%
35 - 55%
10 - 25%
10 - 20%

Deze verdelingsrange heeft betrekking op alle percelen met uitzondering van het Weitje van de
Koning met een oppervlakte van 3,7 ha (kadastraal perceel 1424).
Met het oog op het realiseren van een optimale zonering en het duurzaam instandhouden van het
zoetwatergetijdegebied in de Buttervlietpolder is het wenselijk om een tweetal aansluitingen op het
Hollandsch Diep te realiseren. Daarbij kan aan de oostzijde van de Buttervlietpolder gebruik gemaakt
worden van een bestaande geul gelegen op het aangrenzende eigendom van Staatsbosbeheer. Aan
de westzijde van het plangebied dient door koper een nieuwe geul te worden aangelegd eveneens op
eigendom van Staatbosbeheer (zie ook “Proces en procedure – Afstemming met Staatsbosbeheer”).
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Weitje van de Koning
Het Weitje van de Koning heeft zich door jarenlang graslandbeheer en achterwege blijven van
intensief agrarisch gebruik, ontwikkeld tot een botanisch waardevol grasland. Er komen o.a. nog
restanten van zilte vegetaties en overstromingsgraslanden voor. Voor dit gebiedsdeel zijn geen
ingrijpende inrichtingsmaatregelen noodzakelijk. Het botanisch graslandbeheer moet worden
geoptimaliseerd, het aanwezige microreliëf mag niet worden aangetast en er mogen in dit deel geen
egalisatie- of graafwerkzaamheden uitgevoerd worden. Op deze gronden is het natuurbeheertype
“N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland” van toepassing. Zie voor meer informatie over dit natuurtype
bijgaande link:
https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/index-natuur-en-landschap/de-index-natuuren-landschap/natuurtypen/n12-rijke-graslanden-en-akkers/n12-02/

Vraagspecificatie c.q. randvoorwaarden en eisen
Bovenstaande beschrijving van de gewenste inrichting en het beheer, is vertaald naar een lijst met
randvoorwaarden en eisen. Deze randvoorwaarden en eisen zijn uitgewerkt in bijgevoegde
Vraagspecificatie (bijlage 5). Bij de uitwerking van zowel het inrichtingsplan als het beheerplan moet
worden aangegeven hoe invulling wordt gegeven aan deze randvoorwaarden en eisen.

Eisen aan de inschrijver
De geselecteerde inschrijver dient een gecertificeerd natuurbeheerder te zijn, of zal uiterlijk binnen 1
jaar na juridisch transport van de grond aan de provincie schriftelijk aantonen gecertificeerd beheerder
te zijn of zal het beheer laten uitvoeren door een gecertificeerde partij. Zie voor meer informatie over
de certificering bijgaande link:
https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/subsidiestelsel-natuur-enlandschap/natuurbeheer/certificering/
Op grond van de binnengekomen inschrijvingen kan de provincie een integriteitstoets uitvoeren. Een
Bibob-procedure kan hier onderdeel van uitmaken.

Inrichtingsbijdrage en beheervergoeding
Inrichtingsbijdrage
De percelen moeten worden ingericht voor natuur. Voor de inrichting kan geen inrichtingssubsidie via
de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL) worden aangevraagd bij de
provincie. Van inschrijvers wordt verwacht dat zij de inrichtingskosten zelf ramen en op grond hiervan
bij de inschrijving een aparte bieding uitbrengen voor een inrichtingsbijdrage.
Voor de waardevermindering van de grond kan geen subsidie (afwaardering) via de
Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL) worden aangevraagd bij de provincie.
Van inschrijvers wordt verwacht dat zij de waardevermindering van de grond na de wijziging van de
bestemming onderdeel laten zijn van de bieding op de grond.
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Beheervergoeding
Koper kan subsidie aanvragen voor het beheer van het gebied, zoals begrensd in het kader van de
Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer (SNL).
Koper dient zelf zorg te dragen voor een adequate en tijdige subsidieaanvraag. Aan de koop is dus
geen garantie verbonden dat koper de subsidie ook daadwerkelijk zal verkrijgen. Natuurbeheerders
moeten vanaf 2017 in het Natuurnetwerk Nederland een minimum van 75 hectares grond beheren om
zelf rechtstreeks een subsidie voor natuur- en landschapsbeheer te kunnen aanvragen bij de
provincie. Natuurbeheerders die vanaf 2017 (opnieuw) in aanmerking willen komen voor subsidie
natuur- en landschapsbeheer en die minder hectares grond beheren dan de vastgestelde
drempelwaarde van 75 ha, kunnen zich aansluiten bij een collectief voor natuurbeheer (een
samenwerkingsverband van natuurbeheerders). U kunt ook zelf een collectief oprichten. Voor meer
informatie over het subsidiestelsel natuur- en landschapsbeheer en certificering zie bijgaande link
https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/subsidiestelsel-natuur-enlandschap/natuurbeheer/

Monitoring
De natuurkwaliteit binnen het Natuurnetwerk Nederland en de Natura 2000-gebieden wordt door de
provincie in samenwerking met natuurbeheerders gemonitord volgens de landelijk ontwikkelde
Werkwijze Monitoring en Beoordeling Natuurnetwerk en Natura 2000/PAS. Gecertificeerde
beheerders en collectieven kunnen voor de uitvoering van inventarisaties van flora, fauna en vegetatie
subsidie ontvangen via de SNL in de vorm van een toelage op de beheersubsidie. In het geval er
geen sprake is van een SNL-subsidie, kan de provincie zelf deze inventarisaties laten uitvoeren,
waarbij toegang tot het terrein vereist is. De provincie voert op basis van deze gegevens een
beoordeling van de gerealiseerde natuurkwaliteit uit en organiseert het zogenaamde ‘goede gesprek’
met de beheerders. Op deze manier wordt de kwaliteit gevolgd en kunnen afspraken gemaakt worden
over aanpassingen in het beheer, de te behalen ambitie en het gewenste beheertype om de
natuurdoelstelling te borgen. In Natura 2000-gebieden kan aanvullende monitoring van toepassing zijn
om te bepalen in hoeverre de instandhoudingsdoelstellingen behaald worden (zie
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=n2k&groep=9&id=n2k111&
topic=doelstelling).
De provincie zal na enkele jaren een gebiedsschouw uitvoeren. Daarbij wordt op basis van een
veldbezoek en de op dat moment beschikbare gegevens onderzocht of de ontwikkeling in het gebied
zodanig is dat het gewenste beheertype en de gewenste kwaliteit behaald zullen worden. Hierna
wordt het gebied opgenomen in de reguliere SNL-monitoring.
Meer informatie over de werkwijze is te vinden op de site van BIJ12:
https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/monitoring-en-natuurinformatie/over-dewerkwijze-monitoring/
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Proces en procedure
Afstemming met Staatsbosbeheer
Tussen de Buttervlietpolder en het Hollandsch Diep liggen gronden van Staatsbosbeheer die onder
Natura 2000 vallen. De ontwikkeling van het in de Buttervlietpolder gewenste zoetwatergetijdengebied
is slechts mogelijk indien open verbindingen met het Hollandsch Diep worden gerealiseerd via de
gronden van Staatsbosbeheer. Staatsbosbeheer is bereid hierover nadere afspraken te maken met de
toekomstige eigenaar. De invulling van deze nadere afspraken is een verantwoordelijkheid van de
toekomstige eigenaar.
Staatsbosbeheer heeft aangeven dat de voorgestelde inrichting van het zoetwatergetijdengebied
onder invloed van rivierdynamiek en getijdenwerking naar hun mening zeer goed past binnen de
streefbeelden van Staatsbosbeheer voor de Zuidwestelijke Delta. Ook past het uitstekend binnen de
ambities van NL Delta.
Afstemming met Rijkswaterstaat
Bodemkwaliteit en grondstromen
In opdracht van de provincie Zuid-Holland is de milieuhygiënische (water)bodemkwaliteit van de
ondergrond van het plangebied onderzocht. Uit het verkennend- en aanvullend waterbodemonderzoek
is gebleken dat ter plaatse van de aan te leggen geul op SBB gebied de interventiewaarden uit het
Besluit bodemkwaliteit (Bbk) worden overschreden en er derhalve plaatselijk sprake is van “nooit
toepasbare grond”. Op grond van het Bbk en de Waterwet is het vanwege de aangetroffen
verontreinigingen niet mogelijk de hier vrijkomende grond van de klasse ‘nooit toepasbaar’ te
verwerken binnen het projectgebied. Om deze reden dient de ca. 2.000 m3 ‘nooit toepasbare grond’,
die vrijkomt bij het graven van de geul op het grondgebied van Staatsbosbeheer, door de toekomstige
eigenaar te worden afgevoerd naar een daarvoor geschikte stortlocatie.
In de nabije omgeving van het projectgebied is een geschikte stortlocatie aanwezig, namelijk
Baggerdepot Hollandsch Diep met een mogelijk aantrekkelijk storttarief :
https://baggerdepothollandschdiep.mett.nl/default.aspx

Rijkswaterstaat (RWS) heeft als bevoegd gezag aangegeven dat de vrijkomende grond van klasse
“nooit toepasbaar” past binnen de acceptatievoorwaarden van het depot.
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Bij het bepalen van de financiële haalbaarheid is de Provincie uitgegaan van het gebruik van een
bestaande loswal in de regio waarna de grond/specie per schip wordt afgevoerd naar het depot. Voor
het ontgraven en toepassen van grond op deze locatie moet een Blbi-melding (3.16-3.20) met een
werkplan ingediend worden bij het bevoegd gezag, waarin onder andere het afvoeren van de grond
waarvan de Interventiewaarde wordt overschreden, is beschreven.
Voor het herinrichten van het gebied dient een Watervergunning te worden aangevraagd waarin de
wijze van de natuurinrichting en -ontwikkeling is onderbouwd (o.a. gericht op de grondbalans,
noodzaak om de vrijkomende grond te verwerken ten behoeve van de natuurontwikkeling).
Bovenstaande is nader beschreven in het “Kaderplan Gebiedsgerichte herinrichting Buttervlietpolder
te Numansdorp” – Antea Group, d.d. 4 juli 2019 (opgenomen als een van de (verkoop)documenten
zoals deze te downloaden zijn op www.vlnnonline.nl). Rijkswaterstaat heeft aangegeven dat als aan
de kaders zoals beschreven in dit document voldaan kan worden, er sprake is van een nuttige
toepassing onder artikel 35d Bbk en dat de vrijkomende grond klasse A en B binnen het projectgebied
hergebruikt kan worden.
Om te kunnen starten met het grondverzet dient een Bbk-melding te worden gedaan bij RWS als het
bevoegd gezag. Met het oog op de nuttige en functionele toepassing van de vrijkomende grond dient
bij de Bbk-melding te worden verwezen naar de Blbi-melding en de Watervergunning.
Bij het verwerken van de grond van Klasse A en B mag conform artikel 7 Bbk volgens het principe van
“stand-still” geen negatief effect op de ontvangende bodem optreden. Uit het reeds uitgevoerde
waterbodemonderzoek blijkt een heterogeen kwaliteitsverschil van de waterbodem in zowel de
horizontale als in de verticale richting. In delen van het gebied (met name ter plaatse van geplande
kreek) dienen als gevolg hiervan bodemlagen gescheiden te worden ontgraven om met de
grondstromen te kunnen sturen op het principe van “stand-still”, waarbij “vuilere” grond niet op (net
opgebrachte) “schonere” grond wordt geplaatst (zie hiervoor ook het Kaderplan). Bij
(tijdelijke/tussentijdse) depotvorming van vrijgekomen grond op grond van een hogere (schonere)
klasse dient een scheidingslaag (folie) aangebracht te worden ter voorkoming van contaminatie.
Bergingsregime
Op het gebied is de Beleidslijn Grote Rivieren van toepassing (Rijksoverheid, Ministerie Infrastructuur
en Waterstaat, https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/wetgeving-beleid/waterwet/beleidsregels/
beleidslijn-grote/). In deze beleidslijn is de uitwerking van de Waterwet opgenomen. Het doel van de
Beleidslijn is de beschikbare afvoercapaciteit van het rivierbed te behouden en ontwikkelingen tegen
te gaan die de mogelijkheid tot rivierverruiming door verbreding en verlaging van het rivierbed nu en in
de toekomst feitelijk onmogelijk maken. Uit kaartblad 39 (juli 2015) behorend bij de Beleidsregels
Grote Rivieren valt op te maken dat het plangebied is ingedeeld in de zone met een bergend regime.
Voor de waterberging, dient er rekening mee gehouden te worden dat er geen afname is van de
waterbergingsvolume tussen de volgende ter plaatse van de Buttervlietpolder maatgevende hoogten:



Gemiddelde hoogwaterstand (GHW): NAP + 0.66 m.
Maatgevende hoogwaterstand (MHW): NAP+ 2.70 m.

Voor het creëren van de natuurzones 3-incidenteel overstromende delen en 4-permanent droge of
zeer overstromingsarme delen is het nodig het bestaande maaiveld te verhogen. Deze ophogingen
vinden (grotendeels) plaats binnen de range tussen GHW en MHW, waardoor het bergend vermogen
afneemt. Een indicatieve berekening wijst uit dat dit een afname van ca 13.000 m3 betreft. Het
aanpassen van het plan zodanig dat er geen sprake zal zijn van een afname van het bergingsvolume,
zal te veel afdoen aan de beoogde natuurkwaliteit.
Uitgangspunt is dat de afname van het bergend vermogen van de Buttervlietpolder wordt
gecompenseerd door elders compensatiegebied te creëren of gebruik te maken van “overcapaciteit”
binnen andere (natuur)projecten. De provincie Zuid-Holland heeft afspraken gemaakt met
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Rijkswaterstaat (bevoegd gezag in deze) dat de initiatiefnemer gebruik kan maken van de
overcapaciteit binnen het reeds gerealiseerde natuurontwikkelingsproject Leenheerengorzenpolder
(LGP). Dit betreft ook een provinciaal project als onderdeel van het project Deltanatuur. Er kan voor
een maximum van 15.000m3 gebruik worden gemaakt van de overcapaciteit binnen het project LGP
voor het project Buttervlietpolder. Het verzoek hiertoe (als onderdeel van de vergunningaanvraag bij
RWS als bevoegd gezag) dient uiterlijk 1 juli 2021 ingediend te zijn. Dit alles is vastgelegd in een brief
van Rijkswaterstaat aan de provincie (opgenomen als een van de (verkoop)documenten zoals deze te
downloaden zijn op www.vlnnonline.nl).
De geselecteerde inschrijver dient bij het aanvragen van de vergunning bij RWS expliciet aan te
geven dat het natuurontwikkeling betreft ihkv Deltanatuur en te verwijzen naar de afspraken tussen de
Provincie en RWS.
Algemeen
De geselecteerde inschrijver wordt middels de afstemming van de Provincie met RWS niet
gevrijwaard van het volgen van de geldende vergunningenprocedures, waarbij RWS bevoegd gezag
is.
Afstemming met gemeente Numansdorp (Hoeksche Waard)
In het vigerende bestemmingsplan ‘Landelijk gebied 2013’ van de gemeente Cromstrijen hebben de
gronden een agrarische bestemming met een wijzigingsbevoegdheid naar natuur. De gemeente heeft
aangegeven dat zij op basis van een nader uitgewerkt inrichtingsplan voornemens is medewerking te
verlenen aan het starten van de wijzigingsprocedure. De nieuwe eigenaar dient deze
wijzigingsprocedure zelf te initiëren en dient hierover met de gemeente nadere afspraken te maken en
de voor de wijzigingsprocedure benodigde stukken aan te leveren.
PAS-problematiek
Het aangrenzende N2000-gebied Hollands diep kent geen instandhoudingsdoelstellingen die gevoelig
zijn voor stikstofdepositie, dus lokaal zal stikstof geen probleem zijn. Het zou theoretisch kunnen dat
als gevolg van de inrichtingswerkzaamheden in de Buttervliet nog een depositie optreed in andere
gebieden waar wél stikstofgevoelige waarden aanwezig zijn. Gezien de ligging van de
Buttervlietpolder en de aard van de inrichtingswerkzaamheden is de kans hierop uiterst klein. Mogelijk
moet de toekomstige eigenaar van de Buttervliet hier te zijner tijd in het kader van
vergunningprocedures nog nadere aandacht aan besteden.

Inschrijfprocedure
Het gebied wordt aangeboden via de website www.vlnnonline.nl
Voorlichtingsbijeenkomst, locatiebezoek en vragen stellen.
Op 20 september van 11.30 tot 13.00 uur is er een voorlichtingsbijeenkomst gepland waar de
provincie een toelichting zal geven op het Natuurontwikkelingsproject en op de procedure.
Voorafgaand is er op deze datum van 9.30 tot 11.30 uur gelegenheid om de locatie te bezoeken. Een
tweede gelegenheid voor bezichtiging van de locatie is op 20 december van 10.00 tot 12.00 uur.
Daarnaast kunnen er ook digitaal vragen worden gesteld over deze inschrijving en/of over de
procedure.
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De vragen ten behoeve van de digitale vragenronde dienen te worden gericht aan e-mailadres:
online@vlnn.nl met onderwerp: ‘vragen t.b.v. de Nota van Inlichtingen Buttervlietpolder’. U kunt ook
gebruik maken van het online vragenformulier op de website. De gestelde vragen tijdens de
informatiebijeenkomst en de digitale vragenronde worden - anoniem - in de vorm van een Nota van
Inlichtingen beantwoord, welke online zal worden gezet op de website. Het is niet toegestaan om
vragen op een andere wijze te stellen. Vragen die de provincie buiten de genoemde momenten
ontvangt, zullen niet in behandeling worden genomen.
U dient zich voor de informatiebijeenkomst en het locatiebezoek uiterlijk vrijdag 13 september aan te
melden via het aanmeldformulier op www.vlnnonline.nl. Na aanmelding ontvangt u nadere gegevens
over de locaties.
Uitbrengen bod
Inschrijvers kunnen tot 10 januari 2020 12.00 uur een onvoorwaardelijk bod uitbrengen (zie
planningstabel). De prijsbieding bestaat uit een bieding op de grond en een aparte bieding op de
gevraagde bijdrage aan de inrichtingskosten. De bieding op de grond dient minimaal € 1,- te zijn.
Omdat de vergoeding van de beheerkosten loopt via de SNL, is er geen sprake van afkoop van de
beheerkosten. Dit mag dan ook niet worden meegenomen in de bieding.
De prijsbieding dient vergezeld te gaan van het op basis van bijgaand format opgesteld inrichtingsplan
en beheerplan. De formats zijn opgenomen in de bijlage (zie ook hieronder). Het inrichtingsplan, het
beheerplan en het biedingsformulier moeten (als drie aparte documenten in PDF formaat, elk voorzien
van naam van de inschrijver) uiterlijk op de in de planningstabel genoemde datum op de website
worden geüpload. De inschrijver geeft door inschrijving aan akkoord te gaan met de inhoud van de
door de provincie bij de inschrijving aangeboden stukken. Inschrijvers blijven te allen tijde
verantwoordelijk voor het volledig, op tijd en op de juiste wijze indienen van de inschrijving. Het is niet
mogelijk de bieding mondeling toe te lichten, b.v. in de vorm van een presentatie. Inschrijvingen die
worden ontvangen na de sluitingsdatum voor inschrijving of voorwaardelijke of incomplete
inschrijvingen voldoen niet aan de gestelde eisen en zullen worden uitgesloten van de inschrijving. De
inschrijver doet zijn inschrijving gestand voor een periode van 60 dagen, gerekend vanaf de
sluitingsdatum voor het indienen van de inschrijvingen. Gedurende deze periode is de inschrijving
onvoorwaardelijk en onherroepelijk. Na gunning zal met de geselecteerde partij de met NAWgegevens en koopsom aangevulde koop-aannemingsovereenkomst ondertekend worden en notarieel
worden afgewikkeld. De prijsaanbieding dient vergezeld te gaan van een inrichtingsplan en een
beheerplan.
In het inrichtingsplan beschrijft de inschrijver hoe het plangebied wordt ingericht en op welke wijze
wordt voldaan aan de eisen uit de vraagspecificatie. Hieronder is dat nader gedefinieerd.
In het beheerplan omschrijft de inschrijver op welke wijze het beheer wordt uitgevoerd waarbij wordt
voldaan aan de eisen uit de vraagspecificatie.

Inrichtingsplan
In het inrichtingsplan dient ingegaan te worden op:
-

Algemene visie op de ontwikkeling van het gebied (o.a. wijze van aanleg);

-

Vertaling programma van eisen (Vraagspecificatie) tot de voorgestelde inrichting, ondersteund
met een visualisatie:
o Optimalisering vanuit natuuroogpunt van de verhouding 4 zoneringen;
o Optimalisering doorstroming kreken: o.a. voorkoming te lage en te hoge
stroomsnelheden;
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-

o Waarborgen van de gestelde eisen van Stakeholders;
o Onderbouwing van hoe aan de Vraagspecificatie wordt voldaan (verificatiemethode).
Visie op en aanpak van de uitvoeringswijze:
o Logistiek in relatie tot de omgeving met bijzondere aandacht voor de afvoer van de ca
1800 m3 “Nooit toepasbare grond”;
o Visie op en aanpak van grondverzet en grondstromen;
o Visie op en aanpak van inzet benodigde expertises (zie kader)

Vanwege de bodemkwaliteit gelden er eisen voor het grondverzet. Deze hebben betrekking op de toepassing
van de vrijkomende grond, in te zetten expertises tijdens het grondverzet en op veiligheidseisen van uit
ARBO. De eisen zijn opgenomen in de vraagspecificatie, bijlage 5.
Wat betreft de in te zetten expertise als begeleiding van het grondverzet, geldt aanvullend het volgende:
-

Voor het identificeren van de bodemlagen dient een bodemkundig expert te worden ingezet, met
voldoende kennis en ervaring: Minimaal HBO-achtergrond, relevante kennis en 5 jaar ervaring in
vergelijkbare projecten;

-

De inschrijver dient een milieukundig begeleider (MKB-er) in te zetten conform de BRL SIKB
protocollen 6003 en 7003. Tevens dient er door de uitvoerend aannemer een R-DLP’er en KVP’er
ingezet te worden.

In het Inrichtingsplan dient inschrijver in te gaan op welke wijze en momenten deze expertises worden
ingezet.

Beheerplan
In het beheerplan dient ingegaan te worden op:
-

Introductie van de organisatie: motivatie, ervaring en waarom de organisatie een geschikte
beheerder is
Algemene visie op de ontwikkeling en duurzame instandhouding van de beheertypen, en de
doorontwikkeling van de natuurwaarden
Aanpak van het beheer, per natuurbeheertype: maatregelen en frequentie
Afstemming beheer omliggend gebied
Toezicht en handhaving: visie op toezicht en handhaving, en aard van de activiteiten

Let op: ondertekening van de inschrijving betekent tevens instemming met de conceptkoop/aannemingsovereenkomst.
Gunningsprocedure
Puntentoedeling
Basis voor de gunning is een puntentoedeling aan de aspecten Prijs en Kwaliteit. Totaal zijn er
maximaal 100 punten te verdienen. Voor de kwaliteit van het inrichtings- en beheerplan kan maximaal
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60 punten worden verkregen, voor de bieding op de grond maximaal 20 punten en voor de bieding
gericht op de gevraagde inrichtingsbijdrage ook maximaal 20 punten.
Beoordeling kwaliteit inrichtingsplan en beheerplan
In eerste instantie zullen de leden van de beoordelingscommissie het inrichtings- en beheerplan
individueel beoordelen. De beoordelingscommissie beoordeelt het inrichtings- en beheerplan zonder
kennis te hebben genomen van de prijzen. Na de individuele beoordeling van het inrichtings- en
beheerplan worden in een gezamenlijke vergadering de grote verschillen besproken. Dit kan
eventueel leiden tot een aanpassing van een individuele score voor het inrichtings- en beheerplan. Uit
de individuele scores komt een gewogen gemiddelde score per beoordelingscriterium tot stand. De
som van alle gewogen gemiddelde scores bepalen vervolgens de uiteindelijke score voor de plannen.

De beoordelingscriteria worden gescoord volgens de volgende systematiek.
Score 2
Score 4

: onderdeel niet beantwoord/begrepen;
: onvoldoende: niet conform programma van eisen, onvolledig, niet consistent,
niet toegespitst;
Score 6
: voldoende: conform vraagspecificatie, uitwerking volledig, consistent en toegespitst;
Score 8
: goed: idem, maar planuitwerking bovengemiddeld en biedt inhoudelijke meerwaarde t.o.v.
programma van eisen;
Score 10 : idem maar biedt aanmerkelijke meerwaarde t.o.v. programma van eisen.
De inrichtings- en beheerplannen worden per onderdeel beoordeeld op:
Mate van SMART-formulering (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden);
Mate van commitment (hoe gemotiveerd is de inschrijver);
Mate van ontzorging (in hoeverre wordt er na de verkoop nog een beroep op de provincie
gedaan);
Mate van robuustheid (in hoeverre wordt de inschrijver in staat geacht om bij tegenslag /
onvoorziene omstandigheden toch de doelen te kunnen realiseren).

Let op: Inschrijvers dienen minimaal een voldoende te scoren op elk criterium behorend bij
natuurkwaliteit.
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Beoordelingscriterium
kwaliteit
Visie op de ontwikkeling van het gebied
Inrichting rivier en moeraslandschap
Vertaling eisen Vraagspecificatie naar
inrichtingsplan
Optimalisering verhouding nat, droog,
overstromend
Optimalisering doorstroming
krekensysteem
Waarborgen van de gestelde eisen van
Stakeholders
Onderbouwing van hoe aan de
Vraagspecificatie wordt voldaan
(verificatiemethode).
Uitvoeringswijze: visie op en aanpak van
uitvoering
Logistiek irt omgeving
Grondverzet, grondstromen en afvoer
categorie Nooit Toepasbaar
Inzet benodigde expertises
Beheer rivier- en moeraslandschap
Visie op ontwikkeling natuurwaarden en
duurzame instandhouding
beheertypen/zoneringen
Aard en frequentie beheer en
onderhoud
Beheer kruiden- en faunarijk grasland
Visie op duurzame instandhouding en
doorontwikkeling naar hogere
natuurwaarden
Aard en frequentie beheer en
onderhoud
Subtotaal natuurkwaliteit
Beheerafstemming aangrenzende SBB
eigendommen
Toezicht en handhaving
Visie op toezicht en handhaving
Aard van de activiteiten
Risicobeheersing
Totaal

Mogelijke
score
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10

Weegfactor
0.5
1

Minimale
totaalscore
3
6

Maximale
totaalscore
5
10

2 4 6 8 10

1.5

9

15

2 4 6 8 10

1.25

7.5

12.5

2 4 6 8 10

0.75

4.5

7.5

2 4 6 8 10

0.5

50
5

2 4 6 8 10

0.25

2.5

2 4 6 8 10

0.25

2.5
60

Beoordeling prijs
Voor de beoordeling van het criterium prijs zal de provincie per inschrijving aan de bieding op de
grond en de bieding op de inrichtingskosten (de gevraagde financiële bijdrage) afzonderlijk punten
toekennen. De provincie heeft de grond getaxeerd en de inrichtingskosten geraamd. Mede op basis
hiervan heeft de provincie een projectbudget beschikbaar gesteld. Door de biedingen op de grond en
de inrichtingskosten (=gevraagde bijdrage inrichting) te salderen wordt een zogenoemde eindbieding
bepaald. Inschrijvingen waarbij de eindbieding hoger is dan het beschikbare projectbudget worden
terzijde gelegd.
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Voor het onderdeel “bieding op de grond” krijgen de inschrijvingen een puntentoekenning volgens de
onderstaande formule. Hierbij wordt de bieding van elke inschrijver afgezet tegen de door de provincie
getaxeerde grondwaarde. Voor dit onderdeel kunnen maximaal 20 punten worden behaald. Biedingen
boven de taxatie krijgen geen extra punten. De bieding op de grond dient minimaal € 1,- te zijn.

Score prijs = 20 -

20 x

T

Taxatie – Bod
Taxatie

Voor het onderdeel “bieding op de inrichtingsbijdrage” krijgen de inschrijvingen een puntentoekenning
volgens de onderstaande formule. Hierbij wordt de bieding van elke inschrijver (= de gevraagde
inrichtingsbijdrage) afgezet tegen de laagste bieding (= de laagste gevraagde inrichtingsbijdrage). Ook
voor dit onderdeel kunnen maximaal 20 punten worden behaald.

Score prijs = 20 -

20 x

Bieding inschrijver – Laagste bieding
Laagste bieding

Totaalbeoordeling
In totaal zijn er maximaal 100 punten te behalen. De inschrijver met het hoogste totaal aantal punten
is de winnende inschrijving. Bij gelijke beoordeling van nummer 1 en 2 is de beoordeling op het
onderdeel van de kwaliteit van het inrichtings- en beheersplan doorslaggevend. Als die ook gelijk is,
wordt tussen deze inschrijvers geloot. Alle inschrijvers ontvangen een brief met de uitslag (voorlopige
gunning dan wel afwijzing) met daarin opgenomen de beoordeling (punten per onderdeel).
De provincie Zuid-Holland behoudt zich het recht voor niet tot gunning over te gaan.

Planning
De planning van de verdere procedure is als volgt:
Activiteiten
Publicatie aangeboden grond
Gelegenheid tot bezichtiging locatie
Aansluitend voorlichtingsmoment
Uiterste datum stellen van schriftelijke
vragen
Nota van Inlichtingen online
2e gelegenheid tot bezichtiging locatie
Sluiting indienen online inschrijvingen
Beoordeling
Voorlopig gunningsbesluit provincie
Ondertekening koop-

Datum
Vrijdag 6 september 2019
Vrijdag 20 september 2019
9.30 tot 11.30 uur
ca 11.30 uur tot 13.00 uur
Vrijdag 27 september 2019
Vrijdag 4 oktober 2019
Vrijdag 20 december 2019
10.00 tot 12.00 uur
Vrijdag 10 januari 2020,
uiterlijk 12.00 uur
Vrijdag 17 januari 2020
Vrijdag 31 januari 2020
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aannemingsovereenkomst
Notariële levering

Vrijdag 28 februari 2020
Medio maart 2020

De provincie houdt zich het recht voor deze planning te wijzigen.
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Klachtenprocedure
Inschrijvers kunnen binnen 10 kalenderdagen na de datum van de voorlopige gunningsbrief een klacht
indienen. De klager krijgt een ontvangstbevestiging. Vervolgens wordt de klacht door de provincie
beoordeeld en schriftelijk beantwoord. Het indienen van een klacht schort de planning niet per definitie
op, dit ter beoordeling van de provincie.
NB: de klacht wordt niet ontvankelijk verklaard indien inschrijver het onderwerp via de Nota van
Inlichtingen had kunnen inbrengen.
Controle en handhaving na de verkoop
Alle gecertificeerde natuurbeheerders in Zuid-Holland worden geacht hun terreinen volgens een
afgesproken methodiek te monitoren. Hierover worden afspraken gemaakt tussen de provincie en de
beheerders.
De provincie zal de met koper gemaakte afspraken in het veld (laten) controleren. Bij overtreding van
de via de koopovereenkomst aangegane verplichtingen volgt een boete zoals omschreven in de
bepalingen van de koopovereenkomst.

Informatie en biedingen
Informatie en voorwaarden over het aangeboden object en het verkoopproces zijn te vinden op
www.vlnnonline.nl.

Kadastrale Kenmerken
Kadastrale aanduiding:

Numansdorp, sectie D, nummers 1424, 1026, 1421, 1418

Oppervlakte:

ca. 20.80.55 ha

Eigendomsgrenzen:

Op de luchtfoto in bijlage 2 zijn indicatief de kadastrale
eigendomsgrenzen van het object zichtbaar gemaakt.

Grondsoort:

Kalkrijke nesvaaggronden, zware zavel.

Nutsvoorzieningen:

Niet aanwezig.

Persoonlijke of zakelijk rechten:

Zie concept koopovereenkomst

Jachthuurovereenkomst:

n.v.t.

Oplevering:

In de huidige staat en ‘as is, where is’

17

Bijlagen
-

Bijlage 1: Kadastrale kaart
Bijlage 2: Luchtfoto met kadastrale grens
Bijlage 3: Luchtfoto omgeving
Bijlage 4: Uitsnede bestemmingsplankaart
Bijlage 5: Vraagspecificatie

Te downloaden stukken
-

Biedingsformulier
Bodemrapporten
Concept 9 augustus 2019 koop-/aanneemovereenkomst NNN
Verkooptekening met nummer 41781A1199 d.d. 01-08-2018
Concept overeenkomst PB 645 met Stichting Leidingenstraat Nederland voor een persoonlijk
recht van weg d.d. 12 juni 2018
Situatietekening 41851G10 ’18 d.d. 14-06-’18 behorend bij concept overeenkomst met Stichting
Leidingenstraat Nederland
Kadastrale verkrijgingsaktes
Kadastrale berichten
Zakelijke lasten 2019
Kaderplan Gebiedsgerichte herinrichting Buttervlietpolder te Numansdorp definitief 3.0 d.d. 4
juli 2019
Brief RWS aan provincie Zuid-Holland over compensatie afname bergingsvolume d.d. 22 juli
2019
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Bijlage 1: Kadastrale kaart
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Bijlage 2: Luchtfoto met kadastrale grens
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Bijlage 3: Luchtfoto omgeving
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Bijlage 4: Uitsnede bestemmingsplankaart

*Het object is gelegen binnen de rode belijning

22

Bijlage 5: Vraagspecificatie
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