
     
 

Voorbeeld: 
 
Beheercontract tussen Coöperatief Collectief Agrarisch Natuurbeheer …………. U.A. en 
deelnemer   
Partijen,  
1. Coöperatief Collectief Agrarisch Natuurbeheer ,………..U.A. , hierna genoemd het Collectief,  

kantoorhoudend en/of gevestigd te ………. 
2. A, hierna genoemd de Deelnemer en nader omschreven onder A; 
 
Overwegende: 

 dat de Deelnemer 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 maken in het kader van behoud en versterking van een leefgebied, zoals uitgewerkt 
in de gebiedsaanvraag en gebaseerd op de doelen  in het  vigerend Natuurbeheerplan  van de provincie 
Noord-Brabant 

 dat het Collectief een subsidiebeschikking heeft ontvangen 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  wordt 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: 
 
A. deelnemer 

Naam bedrijf  

Contactpersoon (naam + voorletters)  

Straatnaam + huisnummer  

Woonplaats met postcode  

Telefoonnummer vast en mobiel  

E-mailadres  

IBAN rekeningnummer  

KvK- of BSN nummer   

BRS nummer  

Deelnemer nummer  

 
B. De Deelnemer neemt deel met de in bijlage 4 opgenomen beheereenheden in het kader van het agrarisch 

natuur- en landschapsbeheer (ANLB) 
C. Dit beheercontract wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden  

1. dat er voldoende deelnemers zijn zodat het collectief kan voldoen aan de minimale eisen van de 
provincie voor effectief beheer;  

2. het beheer wordt opgenomen in de gebiedsaanvraag van het Collectief aan de provincie; 



     
 

3. van formele goedkeuring van de gebiedsaanvraag door de Gedeputeerde Staten van de Provincie 
Noord-Brabant betrekking hebbend op het beheer zoals in dit contract is opgenomen.  

Met ondertekening van dit contract door de Deelnemer stemt hij in met deze voorwaarden. 
D. De bijlagen 1 tot en met 4 maken een onverbrekelijk deel uit van deze overeenkomst. Partijen verklaren 

deze te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. 
 

E. Met de ondertekening van dit beheercontract is de Deelnemer automatisch lid van  het Collectief. 
F. Contactgegevens namens Collectief  

Naam  

Postadres  

Telefoonnummer  

E-mail  

 
G.  Ondertekening 
Dit beheercontract is naar waarheid ingevuld.  
Namens de Deelnemer: 
Plaats: Datum: 

Naam deelnemer: 
 

Handtekening: 

Namens Collectief ANB ………: 
Plaats:  Datum:  

Naam bestuurder: Handtekening: 

 
BIJLAGEN 

Bijlage 1: De beheereisen- en aanvullende beheervoorschriften behorende bij het overeengekomen beheer 

(info beheerpakketten) 

 

Bijlage 2: Algemene voorwaarden behorende bij het beheercontract  
 
Bijlage 3: Herstel- en sanctieprotocol 
 
Bijlage 4: Tabel en kaart beheereenheden 

De tabel bevat een overzicht van de beheereenheden waarop deze overeenkomst van toepassing is. De kaart 

geeft de ligging van deze beheereenheden weer. 

 


