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<deelnemer nr> /< datum> 

Overeenkomst praktijkproject Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij 

tussen < naam collectief> en deelnemer 

Partijen,  

1. < naam collectief>, hierna genoemd het Collectief,  namens de collectieven Coöperatief Collectief Agrarisch 

Natuurbeheer Midden-Brabant U.A. en Coöperatief Collectief Agrarisch Natuurbeheer West-Brabant U.A. en 
Coöperatief Collectief Agrarisch Natuurbeheer Oost-Brabant U.A. vertegenwoordigd door: 

 

Naam Voorzitter:   

Postadres Secretaris: 

Telefoonnummer Secretaris:  

E-mail  

 
 
2. <bedrijfsnaam van de Deelnemer> , hierna genoemd de Deelnemer en nader omschreven; 
 

Naam bedrijf <Naam bedrijf> 

Contactpersoon (naam + voorletters)  <Contactpersoon (naam + voorletters)>  

Straatnaam + huisnummer <Straatnaam> <huisnummer> 

Woonplaats met postcode <Postcode> <Woonplaats> 

Telefoonnummer vast en mobiel <Telefoonnummer vast>  <telefoon mobiel> 

E-mailadres <E-mailadres> 

Tenaamstelling bank/girorekening <Tenaamstelling bank/girorekening> 

IBAN rekeningnummer <IBAN rekeningnummer> 

KvK- of BSN nummer <KvK nummer> - of <BSN nummer>  

BRS nummer <BRS nummer> 

Deelnemer nummer <Deelnemer nummer> 

 

Overwegende dat: 

• de deelnemer heeft aangegeven  deel te willen nemen aan het praktijkproject Brabantse 
Biodiversiteitsmonitoring Melkveehouderij (BBM);  

• de deelnemer bij de eerste praktijkscan (nulsituatie 2021) een score heeft van minimaal 300 punten 
overeenkomstig het daartoe door Gedeputeerde Staten vastgestelde format praktijkscan nulsituatie; 

• het bedrijf van de  deelnemer een kleine onderneming is; 

• tegen de deelnemer geen bevel tot terugvordering uitstaat of de deelnemer geen onderneming in 
moeilijkheden is als bedoeld in artikel 1, vierde lid, onder a, en artikel 2, onder 18, van de Algemene 
Groepsvrijstellingsverordening (AGVV); 
 
 
 

https://anbbrabant.nl/


                                                   

Het praktijkproject Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij wordt uitgevoerd door de Collectieven  
ANB Oost-, Midden- en West-Brabant. Website: https://anbbrabant.nl/ 

 2/4 
 

<deelnemer nr> /< datum> 

 

• de deelnemer de subsidieaanvrager machtigt de gegevens uit de Centrale Database KringloopWijzer en SCAN-
office in te zien en op te vragen, die ten minste nodig zijn om de beloning aan de deelnemer uit te kunnen 
betalen; 

• het project gericht is op het versterken van de biodiversiteit door het uitvoeren van innovatieprojecten met 
betrekking tot de ontwikkeling van een Brabantse biodiversiteitsmonitor voor melkveehouderij. 

• partijen afspraken maken over tenminste drie maatregelen die de melkveehouder wil uitvoeren om in de loop 
van het project een hogere totaal score te halen op de 13 indicatoren van de Brabantse Biodiversiteitsmonitor 
Melkveehouderij (opgenomen in bijlage 1) ten opzichte van de nulsituatie bij aanvang project; 

• het Collectief een subsidiebeschikking heeft ontvangen op basis van de ingediende subsidieaanvraag met het 
doel deze bijdrage  aan te wenden voor de uitbetaling aan de deelnemers en de transactiekosten. 

 

 
Komen het volgende overeen: 

• De deelnemer streeft ernaar om de maatregelen te nemen en de scores te behalen zoals de deelnemer zelf 
heeft ingevuld op het aanvraagformulier (zie bijlage 1). Er is geen sprake van een prestatieverplichting maar een 
inspanningsverplichting. 

• De deelnemer neemt voor het onderdeel ‘groene indicatoren’ in de Biodiversiteitsmonitor mee met de in   
bijlage 2 opgenomen percelen met bijbehorende beheerpakketten en wegingsfactoren (zie bijlage 2 en 3 ). 

• De deelnemer conformeert zich aan de afspraken  zoals opgenomen in een  3-tal  bijlagen waarvan de inhoud 
deel uitmaakt van deze overeenkomst. 

• Het collectief betaalt de beloningsvergoeding jaarlijks na afloop van elk jaar uit aan de deelnemer op basis  van 
de totaalscore van het afgelopen jaar. De vergoeding die de deelnemer  gedurende de periode van 3 jaar 
jaarlijks ontvangt is maximaal het bedrag behorende bij de totaalscores die de deelnemer op het  
aanvraagformulier heeft aangegeven (bijlage 1). 

• Het collectief betaalt jaarlijks de beloning uit. Deze wordt gebaseerd op  de gegevens uit Centrale Database 
KringloopWijzer en de gegevens uit Scan-Office en is maximaal het bedrag behorende bij de realistische 
puntenscore zoals de deelnemer heeft ingevuld op het aanvraagformulier. 

• Deze overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van het toekennen van een  
subsidiebeschikking door Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant aan de collectieven voor het 
praktijkproject Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij. 

• Er is geen bezwaar en beroep mogelijk tegen de vergoeding zoals deze door het collectief wordt uitgekeerd.  
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<deelnemer nr> /< datum> 
 

Ondertekening 

Deze overeenkomst is naar waarheid ingevuld.  

Namens de Deelnemer: 

Plaats: <plaats> Datum: < vandaag> 

Naam deelnemer: 

 

Handtekening: 

 

 

 

 

Namens ANB West-Brabant: 

Plaats:  Datum: <vandaag> 

Naam voorzitter: 

 

 

Handtekening: 
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<deelnemer nr> /< datum> 

BIJLAGEN 

 

Bijlage 1: Totaalscores van de deelnemer voor de jaren 2022, 2023 en 2024 op basis van het door de 

deelnemer ingevulde aanvraagformulier 

 

Jaar Verwachte  score in punten op de 

13 indicatoren van de BBM zoals 

ingevuld op aanvraagformulier 

Uitbetaling 

2021 (nulsituatie)   

2022  3e kw 2023 

2023  3e kw 2024 

2024  3e kw 2025 

*Deze score is de basis voor de maximale vergoeding die u kunt ontvangen 

 

 

  

Bijlage 2: Overzicht percelen met beheerpakketten voor de groene indicatoren 

 

Bijlage 3: Beheerpakketten  gekoppeld aan de percelen in bijlage 2 en de wegingsfactoren van alle 

beheerpakketten zijn te vinden op de website van de collectieven: KLIK HIER 
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