Beheercontract tussen Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Rijn & Gouwe
Wiericke en deelnemer
De overheid geeft een beschikking voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer af aan het collectief, te weten
Vereniging Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer Rijn & Gouwe Wiericke (VANLB RGW) en niet aan individuele
beheerders. De afspraken tussen overheid en collectieven worden gemaakt op gebiedsniveau. Het is van belang dat
die afspraken ruimte laten aan het collectief om bij het maken van afspraken met de individuele beheerders aan te
sluiten bij de lokale omstandigheden. Zo wordt ingezet om de effectiviteit en de efficiëntie van het agrarisch
natuurbeheer groter te maken. Het beheercontract borgt wederzijds de afspraken tussen collectief en de beheerder.
Dit is noodzakelijk om, de verplichte realisatie van minimaal 85% van de afspraak met de overheid, gezamenlijk te
kunnen realiseren. Voor deelname aan agrarisch natuur- en landschapsbeheer zijn beheerders (contractanten)
verplicht lid te worden van het collectief. Door ondertekening van dit beheercontract wordt dit geregeld. Daarmee is
geborgd dat de beheerders directe zeggenschap en verantwoordelijkheid hebben bij de uitvoering van het agrarisch
natuur- en landschapsbeheer.
Partijen,
1.
Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Rijn & Gouwe Wiericke, hierna genoemd het collectief,
gevestigd te Bodegraven.
2.

<naam van de deelnemer> , zie hierna tabel A en genoemd de deelnemer;

overwegende:
 dat de deelnemer bij de voorintekening heeft aangegeven belangstelling te hebben voor deelname aan agrarisch
natuur- en landschapsbeheer en/of daarmee samenhangende waterbeheerpakketten ten behoeve van het
algemeen belang;
 dat partijen nu afspraken wensen te maken in het kader van behoud en versterking van een leefgebied, zoals
uitgewerkt in de gebiedsaanvraag en gebaseerd op de doelen in het provinciale natuurbeheerplan van de
provincie Zuid Holland en/of Utrecht.
 dat het collectief een subsidiebeschikking ontvangt op basis van de ingediende gebiedsaanvraag met het doel
deze subsidie met inhouding van de transactiekosten door te geven aan de deelnemers;
 dat de subsidie aangewend zal worden voor de kosten van het totale beheer (extra kosten en inkomstenderving)
inclusief de transactiekosten van het collectief;
 dat de deelnemer agrarische natuur- en/of landschapsbeheerpakketten en/of waterbeheerdoelen uit zal voeren
onder de in dit beheercontract, vermelde voorwaarden;
 dat deze voorwaarden zijn opgenomen in een viertal bijlagen waarvan de inhoud deel uitmaakt van dit
beheercontract.

komen het volgende overeen:
deelnemer:
Tabel A.
Naam bedrijf
Contactpersoon (naam + voorletters)

M/V

Geboortedatum
Straatnaam + huisnummer
Woonplaats met postcode
Telefoonnummer vast en mobiel
E-mailadres
Tenaamstelling bank/girorekening
IBAN rekeningnummer
KvK nummer en/of BRS nummer
BSN (burgerservice nummer)
B.

De deelnemer neemt voor zes jaar (2016-2021) deel met de beheereenheden in het kader van het
agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLB) overeenkomstig bijlage 4. De vergoedingen voor dit
beheer zijn vrijgesteld van BTW.

C.

Dit beheercontract wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van formele goedkeuring van
de gebiedsaanvraag door de Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid Holland en/of Utrecht. Dit houdt
in dat dit beheercontract pas definitief wordt nadat gebleken is dat alle beheercontracten tezamen
kunnen
voldoen aan de eisen die gesteld worden aan het totale gebiedsbeheerplan. De
verwachting is dat dit lukt.
Mocht dit onverhoopt niet lukken zal het collectief alle deelnemers zo
spoedig mogelijk doch uiterlijk
februari 2016 hierover informeren.
D.

Partijen verklaren onderstaande bijlagen 1 tot en met 4 te hebben ontvangen en kennis
genomen hebben van:
Bijlage 1: Beheereisen- en aanvullende beheervoorschriften behorende bij de beheerpakketten.
Bijlage 2: Algemene voorwaarden
Bijlage 3: Controle- en sanctieprotocol
Bijlage 4: Overeenkomst ANLB incl. kaart met beheereenheden en de daarop afgesloten beheerpakketten.

E.

Met de ondertekening van dit beheercontract is de deelnemer automatisch lid van het collectief.

F.

Contactgegevens namens collectief.

Naam
Telefoonnummer
E-mail
internet

M. Vergeer
0172-685459 (secretariaat)
info@rijnengouwewiericke.nl
www.rijnengouwewiericke.nl

G.
Ondertekening
Dit beheercontract is naar waarheid ingevuld.
Namens de deelnemer:
Plaats:
Naam deelnemer:

Datum:
Handtekening:

Namens Vereniging Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer Rijn & Gouwe Wiericke
Plaats: Bodegraven
Datum: 14 november 2015
Naam:
Handtekening
Y. Oostdam-Reuvekamp (vz.)
E.M.C. Vergeer-Voortman (secr.)

Disclaimer.
De Vereniging agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Rijn & Gouwe Wiericke stelt zich statutair ten doel het (doen) beheren van
agrarische natuur, landschappen en het (doen) aanvragen van subsidiegelden ten behoeve van het agrarisch natuur- en
landschapsbeheer en het (doen) beheren en aanwenden van die subsidiegelden en het (doen) opstellen van (beheer)plannen
aangaande het agrarisch natuur- en landschapsbeheer en het voeren van overleg en het samenwerken met andere
belanghebbenden en organisaties aangaande natuur- en landschapsbeheer en alle (overige) diensten en activiteiten in verband
met agrarische natuur- en landschappen en gebiedsontwikkeling en al hetgeen daartoe behoort of daaraan bevorderlijk kan zijn,
alles in de ruimste zin.
Om
deze
doelstelling
te
realiseren
sluit
het
collectief
beheercontracten
af
met
deelnemers;
Het door het collectief opgestelde beheerplan en het provinciale natuurbeheerplan zijn leidend voor de toekenning van
beheercontracten. Alle beheercontracten (inclusief bijlagen/verwijzingen) van de Vereniging agrarisch Natuur- en
Landschapsbeheer Rijn & Gouwe Wiericke zijn met grote zorgvuldigheid vastgesteld, afgesloten en in de daarvoor bestemde
intekentool (SCAN-GIS) ingevoerd. Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de hierin vastgelegde informatie kan
de Vereniging agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Rijn & Gouwe Wiericke geen aansprakelijkheid aanvaarden, evenmin kan
de Vereniging agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Rijn & Gouwe Wiericke aansprakelijkheid aanvaarden van geleden schade
door de afgesloten overeenkomsten

Vereniging voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer Rijn & Gouwe Wiericke, correspondentieadres Meije 3, 2411 PG
Bodegraven, tel: 0172-685459, info@rijnengouwewiericke.nl, www.rijnengouwewiericke.nl
KvK 62444468, IBAN-nummer: NL63 KNAB 0725 7539 35

Toelichting op model beheercontract
a.
Algemeen
Tijdens de voorintekening heeft u aangegeven belangstelling te hebben voor deelname aan agrarisch natuur- en
landschapsbeheer (ANLB) en/of aan de daarmee samenhangende waterbeheerpakketten. De door u aangedragen informatie is
nu door het collectief verwerkt en omgezet in dit beheercontract met opschortende voorwaarde (vermeld onder C van het
beheercontract). Alle deelnemers (contractanten) dienen lid te zijn van het collectief. Door ondertekening van dit
beheercontract wordt dat geregeld. Daarmee is geborgd dat de deelnemers/beheerders directe zeggenschap en
verantwoordelijkheid hebben bij de uitvoering van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Tussentijdse beëindiging van het
beheercontract kan reden zijn om het lidmaatschap van het collectief te beëindigen.
b.

Toelichting op:
1. contractduur
De duur van het contract is gelijk aan de resterende looptijd van de subsidiebeschikking en maximaal 6 jaar. Dit beheercontract
geldt als een raamovereenkomst. Mogelijk jaarlijks en zelfs lopende het seizoen t.b.v. het zogenaamde ‘last minute’ beheer,
kunnen aanpassingen gewenst zijn van de overeengekomen beheerafspraken. Dergelijke aanpassingen, vastgelegd in een
aangepaste overeenkomst, wordt gezamenlijk ondertekend in een aanpassing op dit beheercontract. Dergelijke aanpassingen
vinden plaats op grond van ecologische kennis en ontwikkelingen in het gebied. Het collectief heeft daarbij de keuze (art. 18) of
wijzigingen geheel in overeenstemming met de deelnemer plaatsvinden dan wel worden opgelegd door het collectief.
2. contract onder opschortende voorwaarden
Na het indienen van de gebiedsaanvraag worden met de provincie definitieve afspraken gemaakt over o.a. het areaal, de ligging,
de voorgestelde beheereenheden en de daarmee verband houdende beheervergoedingen. Dit betekent dat de ondertekening
van dit contract onder ‘opschortende voorwaarden’ u juridisch nog geen zekerheid geeft op een definitief beheercontract met
het collectief.
3. definitief contract, eventueel na aanpassing
Als de gebiedsaanvraag door de provincie wordt goedgekeurd en leidt tot een subsidiebeschikking, gaat dit beheercontract
“onder opschortende voorwaarden” met de hierin vermelde gegevens voor het uitvoeren van het beheer, automatisch over in
een definitief beheercontract tussen u en het collectief. Als het overleg met de provincie over de ingediende gebiedsaanvraag
wel leidt tot aanpassingen, vindt er opnieuw overleg met u plaats.
Dit vervolgoverleg biedt twee mogelijkheden:
a. er worden aanpassingen in de beheereenheden, en/of oppervlakte, en/of beheerpakket en/of beheervergoeding
voorgesteld: het definitieve beheercontract wordt daarmee anders dan het contract “onder opschortende voorwaarden”.
Het collectief overlegt dit met u en bij overeenstemming leidt dit met de overeengekomen wijzigingen tot het definitieve
beheercontract.
b. een definitieve beheerovereenkomst wordt niet afgesloten omdat de voorgestelde wijzigingen niet of onvoldoende
aansluiten bij uw bedrijfsvoering, waardoor u afziet van deelname aan ANLb.
4. bezwaar of beroepmogelijkheid
De interne bezwaar en beroepsprocedure staat voor de deelnemer open ingeval er verschil van mening is over de voorgestelde
wijziging conform art.17. Verder wordt in art. 28 in verband met geschillen aangaande dit beheercontract verwezen naar de door
het collectief ingestelde geschillencommissie met de mogelijkheid het geschil uiteindelijk voor te leggen aan de rechter, dan wel
te kiezen voor de mogelijkheid van arbitrage zonder een verdere juridische rechtsgang.
c.
Contractonderdelen
Dit beheercontract “onder voorwaarden” geldt als raamcontract, dat door mogelijk jaarlijkse overeengekomen aanpassingen van
de overeenkomst ANLB (bijlage 4), exact aangeeft wat waar gebeurt. Dit beheercontract geeft het collectief de zekerheid ten
aanzien van de uitvoering van het voorgestelde beheer, zoals verwoord wordt in de gebiedsaanvraag. Voor de deelnemer geven
deze contractvoorwaarden inclusief de bijlagen, inzicht in de voorwaarden waaronder meegedaan kan worden.
Het betreft:
a). de omvang en (kadastrale) duiding van de hectares, stuks of strekkende meters van de beheereenheden (de overeenkomst
ANLB (bijlage 4));
b). de hoogte van de beheervergoeding (de overeenkomst ANLB (bijlage 4));
c). de beheereisen en aanvullende beheervoorschriften behorend bij het overeengekomen beheer (bijlage 1);
d). de overige contractvoorwaarden (bijlage 2);
e). de controle en sanctievoorwaarden, (bijlage 3);
f). de kaart met daarop aangegeven de ligging van de beheereenheden en de daarop afgesloten beheerpakketten
(bijlage 4).

