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Wijziging Intentieverklaring Verduurzaming visserij IJsselmeergebied

Partijen,
1. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, te dezen rechtsgeldig
vertegenwoordigd door de heer J. Osinga, directeur-generaal Natuur, Visserij en Landelijk Gebied.
2. De minister van Infrastructuur en Waterstaat, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de
heer L. Schouwstra, hoofdingenieur-directeur RWS Midden-Nederland.
Partijen genoemd onder 1 en 2 handelend in hun hoedanigheid van bestuursorgaan en als
vertegenwoordiger van de Staat der Nederlanden, hierna samen te noemen: Rijksoverheid;

3. Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Holland, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd
door de portefeuillehouder Landbouw en visserij, en de Commissaris van de Koning van de

Provincie Noord-Holland, handelend als vertegenwoordiger van Provincie Noord-Holland, namens
deze: de portefeuillehouder Landbouw en Visserij, hierna te noemen: Provincie Noord-Holland;

4. Gedeputeerde Staten van de Provincie Flevoland, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door
de heer J.N. Appelman, gedeputeerde Economie en Maritieme Strategie, en de Commissaris van

de Koning van de Provincie Flevoland, handelend als vertegenwoordiger van Provincie Flevoland,
namens deze: de heer J.N. Appelman, hierna te noemen: Provincie Flevoland;

5. Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de
heer K. Fokkinga, gedeputeerde Agrarisch Fryslân/Landbouw , en de Commissaris van de Koning
van de Provincie Fryslân, handelend als vertegenwoordiger van Provincie Fryslân, namens deze:
de heer K. Fokkinga, hierna te noemen: Provincie Fryslân;
Hierna alle partijen tezamen te noemen: ‘Partijen’

Overwegende dat,
Partijen op 15 maart 2019 de Intentieovereenkomst verduurzaming visserij IJsselmeergebied
(hierna: ‘Intentieovereenkomst’) hebben ondertekend. Hierin hebben Partijen de intentie
uitgesproken geld beschikbaar te stellen voor de herstructurering van de visserij in het
IJsselmeergebied;
In artikel 4 van de Intentieovereenkomst is bepaald dat Partijen voor 1 juli 2020 nadere afspraken
maken over de initiële financiële bijdragen van Partijen voor de herstructurering van de visserij en
deze afspraken vastleggen in een bestuursovereenkomst. Deze afspraken hebben betrekking op
(a) de definitieve beschikbaar te stellen financiële bijdrage per Partij, (b) de besluitvorming over
de besteding van de door Partijen gezamenlijk beschikbaar te stellen middelen, (c) de wijze
waarop die middelen worden ingezet en (d) de financiële en beleidsmatige verantwoording over
besteding en inzet van de middelen;
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Partijen vaststellen dat pas in het najaar 2020 duidelijkheid zal bestaan over de vorm en kosten
van de herstructurering;
Partijen om die reden de streefdatum voor het maken van afspraken in een
bestuursovereenkomst wensen te verleggen naar 20 december 2020, en de Intentieovereenkomst
dienovereenkomstig aan wensen te passen;

Komen als volgt overeen:
Artikel I – Wijzigingen in de tekst van de Intentieovereenkomst
A
In artikel 4 wordt “voor 1 juli 2020” vervangen door “voor 20 december 2020”.
B
Artikel 9, tweede lid, komt te luiden:
2. In afwijking van het eerste lid eindigt deze intentieovereenkomst met ingang van 20 december
2020 indien de in artikel 4 bedoelde bestuursovereenkomst tussen Partijen niet voor 20
december 2020 tot stand komt.
Artikel II - Openbaarmaking
Deze wijzigingsovereenkomst zal openbaar worden gemaakt door publicatie in de Staatscourant.

Aldus overeengekomen:
Aldus overeengekomen en in vijfvoud ondertekend op ……………………………..
de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
namens deze:
ir. J.M. Osinga

directeur-generaal Natuur, Visserij en Landelijk Gebied

de Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
namens deze,

ir. L.P. Louis Schouwstra

hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Midden-Nederland
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Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Holland alsmede de Commissaris van de Koning van
de Provincie Noord-Holland,
namens beiden:

…………………………………….

portefeuillehouder Landbouw en Visserij van Gedeputeerde Staten Provincie Noord-Holland,
I. Zaal

gedeputeerde
Gedeputeerde Staten van de Provincie Flevoland alsmede de Commissaris van de Koning van de
Provincie Flevoland, namens beiden,

J.N.J. Appelman,
gedeputeerde

Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân alsmede de Commissaris van de Koning van de
Provincie Fryslân
namens beiden,

K. Fokkinga,

gedeputeerde

