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provincie-lrenthe

Ondergetekenden,
De publiekrechtelijke rechtspersonen,

de provincie Drenthe, gevestigd aan de Westerbrink 1, 9405 BJ (postbus 122, g41e AC)
Assen, krachtens volmacht van de commissaris van de Koning, mevrouw Drs. J. Klijnsma,
rechtsgeldig vertegenwoordigd door gedeputeerde H. Jumelet, en handelend ter uitvoering
van het besluit van het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe d.d. 12 juni 2018,
hierna te noemen "de Provincie".
en

Staatsbosbeheer, gevestigd aan het Smallepad 5, te Amersfoort, te dezen rechtsgeldig
vertegenwoordigd door de heer ir. S. Thijsen BNT, hierna te noemen "staatsbosbeheer"
hierna, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, gezamenlijk te noemen: partijen,
verklaren dat deze Overeenkomst wordt aangegaan onder de volgende bepalingen en
bedingen:

Artikel 1. Begrippen
ln deze Overeenkomst en bijbehorende bijlagen geldt onderstaande begripsbepaling.
1. Bestuurscommissie: de Bestuurscommissie Bargerveen-Schoonebeek. Deze
bestuurscommissie is in 2013 door de provincie geïnstalleerd als gedelegeerd
opdrachtgever voor het project.
2. Provincie: de Provincie Drenthe.
3. Schaapskooi Bargerveen: de gebouwen ten behoeve van de huisvesting van een
gescheperde schaapskudde en een kudde koeien met een daaraan gekoppelde
dienstwoning bestaande uit twee woonunits en een bezoekerssteunpunt, allen
gelegen in het gebied Bargerveen.

Artikel 2. Doelvan de Overeenkomst
Partijen leggen met deze Overeenkomst de afspraken vast die tussen Partijen zijn gemaakt
over het beheer- en de exploitatie van de Schaapskooi Bargerveen.

Artikel 3. Uitgangspunten

1.

De Provincie is verantwoordelijk voor het (laten) financieren en (laten) bouwen van de
Schaapskooi Bargerveen volgens het definitief ontwerp zoals dat is goedgekeurd
door de betrokken partijen (de Provincie, Staatsbosbeheer, de Bestuurscommissie,
de gemeente Emmen en Prolander).

2. Staatsbosbeheer
3. Staatsbosbeheer

is eigenaar van de Schaapskooi Bargerveen.
zal de Schaapskooi Bargerveen de komende 30 jaar (of zoveel
korter als Staatsbosbeheer, de provincie en de gemeente Emmen in gezamenlijk
overleg bepalen), inzetten voor het begrazingsbeheer door middel van een
gescheperde schaapskudde en voor de recreatieve beleving van het Bargerveen.
4. Staatsbosbeheer zal de Schaapskooi Bargerveen (laten) uitvoeren binnen de kaders
van de te behalen natuurdoelen zoals vastgelegd vanuit het Natuurnetwerk
Nederland (NNN), Natura 2000 (N2000) en het Programma Aanpak Stikstof (PAS) en
de recreatiedoelen voor het Bargerveen. Een samenvatting hiervan staat in de
Toelichting bij het vigerende bestemmingsplan in de hoofdstukken 1.1, 4.2.1, 4.3 en
in de daarbij behorende Rege/s hoofdstuk 2 artikel3.l g, h en i.
5. Begrazing zal geschieden vanuit de schaapskooi op basis van het potstalsysteem.
Hierdoor zal mede een recreatieve meen¡raarde ontstaan ten behoeve van de
beleving van de streek, waarbij uitgegaan wordt van een na te streven
bezoekersaantal van 12.500 bezoekers per jaar.
6. Staatsbosbeheer zal de Schaapskooi Bargerveen in goede en ordelijke staat houden
en zich inspannen voor een duurzame exploitatie van de Schaapskooi Bargerveen,
met het oog op het recreatief medegebruik daarvan en de recreatieve beleving van
het Bargerveen.
7. Staatsbosbeheer spant zich in de exploitatie van het bezoekerssteunpunt dusdanig te
laten uitvoeren dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden ingezet.

Artikel 4. Kennisgeving Staatssteun
De Provincie is verantwoordelijk voor tijdige kennisgeving aan de Europese Commissie van
aan Staatsbosbeheer verleende staatssteun, die als geoorloofd dient te worden aangemerkt
in het kader van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening van de Europese Commissie.
Tevens verzorgt de Provincie de publicatie daarvan op de daarvoor bestemde
staatssteunwebsite en neemt de Provincie de steunmaatregel op in de jaarlijkse rapportage
aan de Europese Commissie.

Artikel 5. Onvoorziene omstandigheden
De Schaapskooi Bargeryeen wordt exclusief opgericht om het beheer van het Bargerveen

door begrazing door een gescheperde schaapskudde te ondersteunen. lndien de financiële
steun door de Provincie of de Rijksoverheid niet toereikend blijkt te zijn voor de exploitatie en
het beheer van de Schaapskooi Bargerveen, zal Staatsbosbeheer in overleg treden met de
Provincie. Op het moment dat het begrazingsbeheer helemaal komt te vervallen, zal
Staatsbosbeheer in overleg moeten treden met de Provincie en de gemeente Emmen. ln het
uiterste geval kan dit betekenen dat de Schaapskooi Bargerveen verwijderd moet worden.
De kosten van venvijdering komen dan voor rekening van staatsbosbeheer.

Artikel 6. Looptijd en verlenging, wijziging of aanvulling van overeenkomst

1. Deze Overeenkomst

2.

treedt in werking op de dag van ondertekening en werkt terug
tot 1 1 juni 2018 en eíndigt op 30 april 2048. Partijen treden uiterlijk 6 maanden voor
laatstgenoemde datum in overleg over een mogerijke verrening van de
Overeenkomst.
Wijziging, aanvulling of verlenging van deze Overeenkomst geschiedt schriftelijk bij
gezamenlijk besluit van alle Partijen.

Artikel 7. Bijlagen
Bij deze Overeenkomst horen de volgende bijlagen:
Bijlage 1: kaart waarop de schaapskooi Bargeryeen is ingetekend
Bijlage 2: Memo "schaapskooi en bezoekerssteunpunt Bargerveen
staatssteu naspecten".

-

-

Artikel 8. Slotbepalingen

1.

Deze Overeenkomst kan slechts schriftelijk worden gewijzigd, aangevuld of
anderszins worden aangepast. Dit schriftelijk document dient te zijn ondertekend door
alle Partijen wier rechten of plichten worden gewijzigd door de wijziging.
2. lndien één of meer bepalingen van deze overeenkomst nietig dan wel niet
rechtsgeldig zijn of worden, zal deze Overeenkomst voor het overige van kracht
blijven. Partijen zullen over de bepalingen die nietig of niet rechtsgeldig zijn of worden
overleg plegen, teneinde een vervangende regeling te treffen die zo dicht mogelijk
aansluit bij de oorspronkelijke bepalingen, met inachtneming van de bedoeling van
Partijen ten aanzien van die oorspronkelijke bepalingen.
3. Ter zake van alle geschillen verband houdende met de totstandkoming, de uifleg of
de uitvoering van deze Overeenkomst, dan welovereenkomsten die daaruit
voortvloeien, daarvan het gevolg zijnof daarmee verband houden, zal in eerste
instantie uitsluitend de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Assen bevoegd zijn,
onverminderd het recht van partijen op hoger beroep en cassatie.
4. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
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