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BEHEERCONTRACT 
 
GEBIEDSCOÖPERATIE RIJN, VECHT EN VENEN U.A 
 
 
Partijen,  
1. Gebiedscoöperatie Rijn, Vecht en Venen U.A., verder hier genoemd RVV,  

kantoorhoudend te Kamerik                                     
 
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 
natuurbeheerplannen van de provincies Utrecht en Zuid-Holland; 

 dat de gebiedscoöperatie een subsidiebeschikking ontvangt op basis van de ingediende 
gebiedsaanvraag met het doel deze subsidie met inhouding van transactiekosten, een bijdrage 
aan de adviesraad en een bijdrage aan experimenten 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 de gebiedscoöperatie, een bijdrage aan de 
adviesraad en een bijdrage aan experimenten; 

 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 vier bijlagen waarvan de inhoud deel uitmaakt van dit 
beheercontract, 

 
komen het volgende overeen: 
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A. deelnemer 
Tabel A.  

Naam bedrijf 
 

 

Contactpersoon (naam + voorletters) 
 

M / V 

Straatnaam + huisnummer 
 

 

Woonplaats met postcode 
 

 

Telefoonnummer vast en mobiel 
 

 

E-mailadres 
 

 

IBAN rekeningnummer 
 

 

Tenaamstelling bankrekening 
 

 

BRS-nummer (Relatienummer RVO)  

KvK nummer indien van toepassing  

BSN (burgerservice nummer, indien geen 
KvK) 
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Tabel B. De deelnemer neemt deel met de volgende beheereenheden in het kader van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLB) 

 

BE Beheerpakket Lengte Breedte Oppervlak Beheervergoeding/ 
ha 

Looptijd Opmerkingen 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

Totaal        

* De vergoedingen legselbeheer kunnen aan het eind van het jaar worden bijgesteld (naar boven of beneden), afhankelijk van het beschikbare budget en de 

totale aantallen gevonden nesten.  
* Vergoedingen baggerspuiten, natuurvriendelijk slootschonen, legselbeheer, greppel-plas-dras als last-minutebeheer, kuikenvelden, uitrijden ruige mest, raster 
zwarte stern en 13c eerste snede laten staan, worden uitgekeerd op basis van werkelijk geleverd resultaat en uitsluitend na melding. 
* Mozaïekvergoeding: als een grondgebruiker verschillende pakketten weidevogelbeheer afsluit naast legselbeheer, van de pakketten: 1, 3, 5, 6, 8, wordt een 
mozaïekvergoeding uitgekeerd.  
 
Bijlage: Kaart waarop de beheereenheden uit tabel B zijn vastgelegd. 
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D. Partijen verklaren onderstaande bijlagen 1 tot en met 4 te hebben ontvangen en kennis 

genomen te hebben van (versie oktober 2016 beschikbaar op de website 

www.rijnvechtenvenen.nl, vastgesteld door het bestuur op 16 november 2015): 

 

Bijlage 1: Beheereisen- en aanvullende beheervoorschriften behorende bij het beheerpakket  
Bijlage 2: Algemene voorwaarden 
Bijlage 3: Controle- en sanctieprotocol 
Bijlage 4:Klachten en geschillenprocedure. 
 
E. Met de ondertekening van dit beheercontract is de deelnemer automatisch lid van 

gebiedscoöperatie Rijn, Vecht en Venen U.A. 
 
F. Contactgegevens namens gebiedscoöperatie Rijn, Vecht en Venen U.A.: 
 

Naam  

Telefoonnummer  

E-mail kantoor@rijnvechtenvenen.nl 

 
 
G.  Ondertekening 

Dit beheercontract is naar waarheid ingevuld.  

 

Namens de deelnemer: 
Plaats: Datum: 

Naam deelnemer 
(tekeningsbevoegd medewerker) 
 

Handtekening: 
 
 
 
 

 

Namens gebiedscoöperatie Rijn, Vecht en Venen U.A.: 
Plaats: Kamerik Datum: 

Naam 
 
José van Miltenburg 
Coördinator 
 

Handtekening: 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scan-collectieven.nl/
http://www.scan-collectieven.nl/
http://www.rijnvechtenvenen.nl/


 

 

Toelichting op 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 beheer-
contract.  

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 Tabel B, 
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. definitief contract, eventueel na aanpassing 

Als het overleg met de provincie over de ingediende gebiedsaanvraag en/of de ecologische toets 
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 
hetgeen is ingetekend bij de voorintekening. 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.  

 
3.  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.18 in de Algemene Voorwaarden behorende bij 

het beheercontract. Verder wordt in art. 29 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 geldt als raamcontract, dat door mogelijk jaarlijkse overeengekomen 
aanpassingen van Tabel B, 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 of strekkende meters van de beheereenheden 

(Tabel B);  
b). de hoogte van de beheervergoeding (Tabel B); 
c). de kaart met daarop aangegeven de ligging van de beheereenheden en de daarop afgesloten 

beheerpakketten; 
d). de beheereisen en aanvullende beheervoorschriften behorend bij het overeengekomen beheer 

(bijlage 1);  
e). de overige contractvoorwaarden (bijlage 2); 
f). de controle en sanctievoorwaarden, (bijlage 3); 
g). de klachten en geschillenprocedure (bijlage 4). 
 


