ADDENDUM bij samenwerkingsovereenkomst POP3 Noord-Holland

Project

: Kavelruil Werkt! (STIVAS kenmerk 16NH01KR)

Zaaknummer

: 15421000010

Partijen,
1) Stichting ter verbetering van de agrarische structuur (STIVAS), gevestigd, Tolweg 13, 1681 ND
te ZWAAGDIJK-OOST (Postbus 35, 1620 AA HOORN), ten deze vertegenwoordigd door haar
directeur ing. H.J.W. van den Berg, (hierna: “STIVAS”)
en
2) [NAW gegevens deelnemer] (hierna: “deelnemer”)
nemen in aanmerking:
• dat deelnemer aan Stivas te kennen heeft gegeven investeringen bereikbaarheid en
bewerkbaarheid op de in de kavelruil verkregen grond wil uitvoeren waarvoor in de akte van
kavelruil een kettingbeding is opgenomen waarin de instandhouding van de investeringen voor
tenminste een termijn van vijf jaar na 31 december 2023 oftewel tot en met 31 december 2028 is
vastgelegd;
• dat partijen ermee bekend zijn dat STIVAS hiervoor een RVO samenwerkingsovereenkomst POP3
van de provincie Noord-Holland hanteert (hierna: “samenwerkingsovereenkomst”) ter uitvoering
van de Uitvoeringsregeling POP3 subsidies Noord-Holland (hierna: “de Uitvoeringsregeling
POP3”), project “Kavelruil Werkt!”, deelkavelruil [naam deelkavelruil], onderdeel investeringen
bereikbaarheid en bewerkbaarheid;
• dat deelnemer het onderdeel van de in de samenwerkingsovereenkomst genoemde investeringen
ten behoeve van de bereikbaarheid en bewerkbaarheid zal uitvoeren;
• dat deze investering in aanmerking komt voor een subsidie op grond van de Uitvoeringsregeling
POP3 en de deelnemer aanspraak wenst te maken op deze subsidie;
• het daartoe noodzakelijk is dat de deelnemer de in de samenwerkingsovereenkomst vastgelegde
afspraken onderschrijft en de daarin opgenomen verplichtingen – voor zover die ook voor hem
gelden – na zal leven;
• STIVAS door deelnemer is aangewezen als penvoerder;
• Dit addendum wordt door partijen gelezen als een beschrijving van alle taken en
verantwoordelijkheden van onderhavige deelnemer en zoals in algemene zin beschreven in het
projectplan dat onderdeel is van de projectbeschikking;
• partijen in dit addendum aanvullende afspraken willen vastleggen;

verklaren aanvullend te zijn overeengekomen,
1. Deelnemer verklaart door ondertekening van dit addendum:
a. bekend te zijn met de inhoud en strekking van de samenwerkingsovereenkomst en
onderschrijft hetgeen daarin is vastgelegd.
b. de daarin vastgelegde afspraken, voor zover die voor hem van toepassing zijn, na te leven. De
verplichtingen voortvloeiende uit de samenwerkingsovereenkomst, respectievelijk de
Uitvoeringsregeling POP3 zal naleven, in ieder geval voor zover de deelnemer in artikel 2 van
dit addendum daartoe de verplichting op zich neemt.
c. STIVAS als penvoerder te machtigen binnen onderhavig project “Kavelruil Werkt!”, in andere
deelkavelruilen samen te werken met andere deelnemers die eveneens investeringen
bereikbaarheid en bewerkbaarheid willen uitvoeren.
2. Met betrekking tot de uitvoering van de investeringen bereikbaarheid en bewerkbaarheid in het
project “Kavelruil Werkt!” met kenmerk 16NH01KR, betreffende deelkavelruil … … … … … … … … in
de projectadministratie van STIVAS bekend onder kostencode ... … …, zal deelnemer ervoor
zorgdragen dat die investeringen en de realisatie van de daarmee samenhangende werken en/of
werkzaamheden op zijn perceel ook daadwerkelijk zijn uitgevoerd.
3. De kosten van de uitvoering van investeringen bereikbaarheid en bewerkbaarheid op het
eigendom van deelnemer bedragen € … … … … … … …, een en ander conform bijgevoegde factuur,
waarin is opgenomen een overzicht van de totaal gemaakte kosten.

ZWAAGDIJK-OOST, … … … … … … … … … … … …

……………………………,………………………

STIVAS,

Deelnemer,

ing. H.J.W. van den Berg

……………………………………………………

