Gebiedscoöperatie Rijn, Vecht en Venen U.A.

TOELICHTING OP BEHEERCONTRACT GEBIEDSCOÖPERATIE RIJN, VECHT EN VENEN U.A.
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 beheercontract.
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 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.
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 beheereisen en aanvullende beheervoorschriften behorend bij het overeengekomen beheer
(bijlage 1);
d). de overige contractvoorwaarden (bijlage 2);
e). de controle en sanctievoorwaarden, (bijlage 3);
f). bezwaar- en beroepsmogelijkheden (bijlage 4)
g). de kaart met daarop aangegeven de ligging van de beheereenheden en de daarop afgesloten
beheerpakketten (bijlage 5).
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