Beheerovereenkomst Agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) 2018-2021
Partijen,
1.

Coöperatie “Agrarische Natuur Drenthe” U.A. gevestigd te Rolde, Gieterstraat 45, ingeschreven
bij het handelsregister onder nummer 61554200, hierbij vertegenwoordigd door haar voorzitter,
de heer H. van ’t Land, hierna te noemen
AND

2.
Naam bedrijf (indien geen bedrijf de naam
van de persoon)
Naam
zoals
ingeschreven
bij
handelsregister (KvK).
Nummer inschrijving KvK
IBANrekeningnummer bedrijf
Woonplaats + postcode
Straatnaam + huisnummer
Contactpersoon van bedrijf
Telefoonnummer
E-mailadres
BSN nummer (alleen indien geen KvK
nummer)
hierna te noemen
Deelnemer
Overwegende dat:

De Deelnemer deelneemt c.q. gaat deelnemen aan het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer
(ANLb) ten behoeve van de realisatie van natuur- en landschapsdoelen in Drenthe

AND op basis van het door de provincie Drenthe vastgestelde natuurbeheerplan een
gebiedsaanvraag/subsidieaanvraag heeft ingediend bij de provincie Drenthe op basis waarvan
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AND van de provincie Drenthe een subsidiebeschikking heeft ontvangen c.q. in geval van
uitbreiding zal ontvangen


AND met de Deelnemer afspraken heeft gemaakt welke beheerpakketten op welke percelen
(beheereenheden) door de Deelnemer zullen worden uitgevoerd



De Deelnemer de overeengekomen beheerpakketten dient uit te voeren zoals beschreven in de
beheereisen en aanvullende beheervoorschriften behorende bij de beheerpakketten en de in
deze beheerovereenkomst vermelde voorwaarden



AND de ontvangen beheervergoeding van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
onder inhouding van de door de ledenraad van AND vastgestelde transactiekosten door zal
geven aan de Deelnemer, tenzij er sprake is van het niet of niet volledig nakomen van de gestelde
beheereisen en aanvullende beheervoorschriften en/of de randvoorwaarden GLB/Cross
Compliance.

Artikel 1 Beheer en beheervergoedingen
1.
De Deelnemer neemt met de met AND overeengekomen beheereenheden deel aan het agrarisch
natuur- en landschapsbeheer. Via “mijn boerennatuur.nl” heeft de Deelnemer inzage in de
overeengekomen beheereenheden zoals die zijn ingetekend in het SCAN-GIS systeem. In Bijlage 1 zijn
de beheereisen en aanvullende beheervoorschriften behorende bij het beheerpakket en de
overeengekomen beheereenheden opgenomen evenals de voor het beheerpakket geldende uit te keren
beheervergoedingen. AND is gerechtigd de beheereisen en aanvullende beheervoorschriften genoemd in
Bijlage 1 eenzijdig te wijzigen indien de provincie Drenthe, RVO en/of de Waterschappen nadere of
gewijzigde voorwaarden stellen.
2.
De in Bijlage 1 vermelde beheereenheden kunnen worden aangepast voor het betreffende jaar
op basis van de meest actuele (perceels)gegevens zoals aanpassing van het agrarisch areaal door RVO
en/of wijziging van het natuurbeheerplan van de provincie Drenthe. Een wijziging kan gevolgen hebben
op de hoogte van de beheervergoeding.
3.
Op de voor de beheerpakketten geldende beheervergoedingen aan de Deelnemer zijn de
transactiekosten in mindering gebracht. De transactiekosten worden voor ieder jaar vastgesteld op een
percentage van minimaal 16,67% en maximaal 18,5% van de beheervergoeding. In de bij de
beheerovereenkomst horende documenten, zie lid 1, wordt uitgegaan van een percentage van 18,5%.
4.
Ingeval van door AND geconstateerde afwijkingen van dan wel tekortkomingen ten opzichte van
het afgesproken beheer is het sanctieprotocol van toepassing.
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Artikel 2
Duur
1. Deze beheerovereenkomst vangt aan op 1 januari 20…. en eindigt na de uitbetaling van de
beheervergoeding over 2021 door AND.
2. Deze beheerovereenkomst treedt in de plaats van de eerder met de Deelnemer overeengekomen
beheerovereenkomst 2016-2021 c.q. 2017-2021 c.q. 2018-2021.
Artikel 3
Verstrekking gegevens
AND is gerechtigd de in het bestand van AND opgeslagen (persoons)gegevens te verstrekken aan met
de uitvoering (o.a. schouw, monitoring, tellingen) en controle van de beheerovereenkomst belaste
overheden/bedrijven/personen en de vereniging BoerenNatuur (de overkoepelende organisatie van AND)
ten behoeve van afstemming met RVO.
Ter beschikkingstelling aan anderen dan bovengenoemden geschiedt alleen met schriftelijke toestemming
van de Deelnemer.
Artikel 4
Onderdeel beheerovereenkomst
De in deze beheerovereenkomst genoemde beheereenheden met geldende beheereisen en aanvullende
beheervoorschriften, de “Algemene Voorwaarden behorende bij de beheerovereenkomst ANLb”, het
“sanctieprotocol” en de “geschillenprocedure” zijn integraal onderdeel van deze beheerovereenkomst.
Bovenstaande documenten zijn beschikbaar op de website https://agrarischenatuurdrenthe.nl en
“mijnboerennatuur.nl”. De Deelnemer verklaart uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van de inhoud van
de beheerovereenkomst en bijbehorende documenten en daarmee akkoord te gaan.
Artikel 5
Ontbinding beheerovereenkomst
1.
De beheerovereenkomst kan middels een aangetekende brief in de volgende gevallen tussentijds
worden ontbonden:
a.
door een gezamenlijk besluit van de partijen.
b.
door AND: bij herhaald niet-nakomen van de verplichtingen door de Deelnemer,
waarvan de Deelnemer door AND schriftelijk in kennis is gesteld.
c.
door AND: indien de Deelnemer een beheervergoeding voor dezelfde beheeractiviteit
ontvangt uit een andere subsidieregeling.
d.
door de Deelnemer: als door een besluit van RVO en/of de provincie Drenthe niet zijnde
de uitvoering van een sanctie, de subsidie aan AND wordt verlaagd of stopgezet, met
overeenkomstige gevolgen voor de uitbetaling van de beheervergoedingen zoals vermeld in de
beheerovereenkomst met de Deelnemer.
2.

Ontbinding op grond van artikel 5 lid 1 wordt tevens aangemerkt als een opzeggingsgrond van
het lidmaatschap van AND.
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Artikel 6
Doorberekening sanctie RVO
RVO kan AND een sanctie opleggen wanneer tijdens controle wordt geconstateerd dat de Deelnemer de
in de beheerovereenkomst vastgelegde afspraken niet of niet volledig is nagekomen ten aanzien van de
oppervlakte van de beheereenheden en/of de uitvoering van de beheerpakketten. De financiële gevolgen
van de sanctie berekent AND door aan de Deelnemer.
Artikel 7
Aansprakelijkheid
AND is voor het niet of niet volledig verkrijgen van de beheervergoeding, of voor het wijzigen van de
beheerpakketten, slechts aansprakelijk voor schade geleden door de Deelnemer, die rechtstreeks en
uitsluitend het gevolg is van een aan de AND toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat elke
aansprakelijkheid van AND is beperkt tot het bedrag dat per geval door haar
aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.
Artikel 8
Lidmaatschap AND
Deelname aan het ANLb is niet mogelijk zonder lid te zijn van AND. De Deelnemer die nog geen lid van
AND is, wordt door ondertekening van deze beheerovereenkomst automatisch lid van AND met ingang
van de aanvangsdatum van deze beheerovereenkomst. Een einde van het lidmaatschap op welke grond
dan ook, betekent ook het einde van de beheerovereenkomst.
Handtekeningen
Deelnemer

AND

Plaats

Datum
.
Naam

H. van ’t Land, voorzitter

Handtekening
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