Algemene Voorwaarden behorende bij de Beheerovereenkomst ANLb

Artikel 1
1.

Begripsomschrijvingen
In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen en uitdrukkingen de onderstaande
betekenis

AND

Coöperatie “Agrarische Natuur Drenthe” U.A.

ANLb

Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer

Beheereenheid/heden

Het perceel/ de percelen in gebruik bij de Deelnemer waarop agrarisch
natuurbeheer plaatsvindt

Beheerovereenkomst ANLb

De tussen AND en Deelnemer afgesloten overeenkomst inzake het
natuurbeheer waarvan deze Algemene Voorwaarden onderdeel uitmaken

Beheerpakketten

Een set van beheeractiviteiten, maatregelen en voorwaarden die gelden
voor het agrarisch natuurbeheer in een beheereenheid

Deelnemer

De partij die een Beheerovereenkomst met AND is aangegaan

Gebiedsaanvraag

De subsidieaanvraag bij de provincie. In deze aanvraag staat onder andere
de minimale en maximale omvang van uit te voeren beheeractiviteiten per
leefgebied

Medewerkers AND

Werknemers, vrijwilligers, inhuurkrachten, medewerkers van bedrijven die
werkzaamheden verrichten voor AND

2.

Alle begripsomschrijvingen worden in deze Algemene Voorwaarden met een hoofdletter aangeduid.

3.

Woorden die duiden op een geslacht kunnen ook duiden op een ander geslacht.

4.

Woorden in het enkelvoud aangegeven zullen tevens meervoud omvatten en omgekeerd.

Artikel 2

Algemeen

1.
De verplichtingen uit de geldende subsidiebeschikking op de Gebiedsaanvraag, de subsidieverordening
natuur- en landschapsbeheer 2016 van de provincie Drenthe en aanverwante Europese wetgeving zijn van
toepassing.
2.
De voorwaarden onder artikel 2 lid 1 houden in dat de Deelnemer zich moet houden aan de minimum
vereisten (Randvoorwaarden GLB/ Cross Compliance) behorende bij een goede landbouwpraktijk. De Europese
en nationale minimumnormen op het gebied van milieu, gezondheid en dierenwelzijn, de minimumeisen voor het
gebruik van meststoffen en gewasbeschermingsmaatregelen zijn van toepassing.
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AND is op grond van EU-regelgeving verplicht om door of namens de daartoe bevoegde instanties opgelegde
sancties in het kader van de Randvoorwaarden GLB te verrekenen met de door de Deelnemer te ontvangen
beheervergoedingen.
3.
Als de naleving van de beheereis uit de Beheerovereenkomst ook een eis is die geldt voor het ecologisch
aandachtsgebied, dan zou er twee keer betaald worden voor het naleven van dezelfde eis. Dit is volgens de EUregels niet toegestaan. Om dubbele betalingen te voorkomen wordt in een dergelijk geval de beheervergoeding
van het ANLb verminderd. Voor dat deel ontvangt de Deelnemer dan geen of minder beheervergoeding.
4.
De Deelnemer is verplicht om conform de Beheerovereenkomst op de afgesproken Beheereenheden de
afgesloten Beheerpakketten onder de daarvoor geldende beheereisen en aanvullende beheervoorschriften uit te
voeren.
5.
De Deelnemer is verplicht om mee te werken aan alle noodzakelijke controle op de naleving van
beheereisen en aanvullende beheervoorschriften uit hoofde van de Beheerovereenkomst.
6.
De Deelnemer verleent toestemming aan de Medewerkers van AND en aan de door de provincie
Drenthe, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en/of de Waterschappen aangewezen controleurs
(waaronder Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA), dat zij toegang hebben tot de percelen waarin de
beheereenheden zijn gelegen, teneinde te controleren (schouw) of de beheereenheden zoals overeengekomen,
conform de beheereisen en of aanvullende beheervoorschriften uit de beheerpakketten worden beheerd en/of
onderhouden en de resultaten te monitoren.
7.
Onder de toegang tot percelen waarin de beheereenheden zijn gelegen wordt uitdrukkelijk begrepen het
verzamelen van data (gegevens) ten behoeve van intake, registratie, schouwen, monitoren, verantwoorden en/of
controleren met gebruik van drone(s). Getracht zal worden het registreren van herkenbare personen en/of objecten
die te herleiden zijn tot persoonsgegevens te allen tijde te voorkomen. Indien op de opnames toch herkenbare
personen en/of hiervoor genoemde objecten voorkomen, zullen deze opnames uiterlijk binnen 14 dagen na de
opname worden verwijderd.
8.
De partijen verklaren alle op de Beheerovereenkomst betrekking hebbende documenten tot zeven jaar
na afloop van de Beheerovereenkomst te bewaren.
Artikel 3

Beheereenheden

1.
De Beheerovereenkomst ANLb heeft betrekking op de genummerde Beheereenheden, zoals
aangegeven in Bijlage 1 bij Beheerovereenkomst ANLb , waarvan de Deelnemer verklaart krachtens enige titel
het landbouwkundig gebruik te hebben. De Deelnemer zal desgevraagd aan de AND de benodigde gegevens ter
controle hiervan ter beschikking stellen.
2.
Indien de Deelnemer als pachter de Beheereenheden in gebruik heeft, dient de Deelnemer ten behoeve
van het gebruik van desbetreffende percelen, schriftelijke toestemming te verkrijgen van de verpachter. Op verzoek
van AND dient de Deelnemer deze schriftelijke verklaring, dan wel een kopie daarvan, aan de AND te
overhandigen.
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3.
Wanneer de Deelnemer de uitvoering van de Beheerpakketten niet of niet volledig kan nakomen, meldt
hij dit onverwijld.
4.
Indien de Deelnemer, voor het verstrijken van de duur van de Beheerovereenkomst, de Beheereenheden
(gedeeltelijk) overdraagt en/of de pacht/huur beëindigd, stelt hij AND daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in
kennis, via het formulier “Melding (gedeeltelijke) overdracht of beëindiging Beheerovereenkomst ANLb” (website
AND) doch uiterlijk 8 weken voordat de overdracht en/of beëindiging plaatsvindt.
5.
De Deelnemer gaat een inspanningsverplichting aan om te bewerkstelligen dat de nieuwe gebruiker van
de Beheereenheden, het overeengekomen beheer tot het eind van de Beheerovereenkomst voortzet. In deze
situatie zal AND een nieuwe Beheerovereenkomst sluiten voor de resterende periode van de Beheerovereenkomst
met de nieuwe gebruiker/eigenaar. Ingeval de Beheerovereenkomst wordt overgenomen voor 30 september van
het betreffende beheerjaar, wordt de beheervergoeding uitbetaald aan de nieuwe gebruiker/verwerver. Indien de
nieuwe gebruiker geen Beheersovereenkomst afsluit met AND en de lopende Beheerovereenkomst wordt
beëindigd voor 15 mei van het jaar wordt geen beheervergoeding uitbetaald.
6.
De Deelnemer dient er rekening mee te houden dat jaarlijks bij de evaluatie van het uitgevoerde beheer,
op basis van ecologische kennis en ontwikkelingen, aanpassingen van de afspraken kunnen plaatsvinden. Voor
het zogenaamde ‘last minutebeheer” (situatie die onmiddellijke aanpassing vereist) geldt hetzelfde, maar dan
vinden aanpassingen nog tijdens het seizoen plaats.
7.
Aanpassingen zoals bedoeld in artikel 3 lid 6 vinden plaats op basis van onderlinge afspraken tussen
partijen. De aanpassingen worden schriftelijk vastgelegd en ondertekend. De door de AND voorgestelde
aanpassingen op basis van artikel 3 lid 6 worden verwoord in een aanhangsel bij de Beheerovereenkomst.
Artikel 4

Beheervergoeding

1.
De Deelnemer ontvangt voor het uitvoeren van het beheer, zoals vermeld in de Beheerovereenkomst een
jaarlijkse beheervergoeding, te betalen binnen één maand nadat AND de beheervergoeding en de noodzakelijke
informatie voor de uitbetaling per Deelnemer heeft ontvangen.
2.

De hoogte van de beheervergoeding is vermeld in Bijlage 1 horende bij de Beheerovereenkomst.

Artikel 5

Geschillen

1.
Geschillen betreffende de uitleg van de Beheerovereenkomst of haar uitvoering of ingeval er verschil van
mening is over de voorgestelde aanpassing (artikel 3 lid 6) zullen bij uitsluiting worden afgehandeld volgens het
protocol geschillenprocedure van AND (website AND). Het protocol kent een bezwaarprocedure, gevolgd door een
geschillenprocedure waarbij een geschillencommissie een bindend advies uitbrengt aan het bestuur van AND.
Tegen een besluit van het bestuur van AND naar aanleiding van het bindend advies staat beroep open bij de
rechtbank.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
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