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 ANOG verwerkt en omgezet in dit beheer-contract met
opschortende voorwaarde (vermeld onder C van het beheercontract). Deze opschortende
voorwaarde heeft betrekking op de formele goedkeuring die nog verkregen moet worden van de
provincie op de gebiedsaanvraag (wordt begin september 2015 verwacht).
Alle deelnemers (contractanten) dienen lid te zijn van ANOG. 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 ANOG 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 bijlage 4,
wordt gezamenlijk ondertekend in een aanpassing op dit beheercontract. Dergelijke aanpassingen
vinden plaats op grond van ecologische kennis en ontwikkelingen in het gebied. ANOG heeft daarbij
de keuze (art. 18) of wijzigingen geheel in overeenstemming met de deelnemer plaatsvinden dan wel
worden opgelegd door ANOG.
2. contract onder opschortende voorwaarden
Na het indienen van de gebiedsaanvraag worden met de provincie definitieve afspraken gemaakt
over o.a. het areaal, de ligging, de voorgestelde beheereenheden en de daarmee verband houdende
beheervergoedingen. Dit betekent dat de ondertekening van dit contract onder ‘opschortende
voorwaarden’ u juridisch nog geen zekerheid geeft op een definitief beheercontract met ANOG.
3. definitief contract, eventueel na aanpassing
Als de gebiedsaanvraag door de provincie wordt goedgekeurd en leidt tot een subsidiebeschikking,
gaat dit beheercontract “onder opschortende voorwaarden” met de hierin vermelde gegevens voor
het uitvoeren van het beheer, automatisch over in een definitief beheercontract tussen u en ANOG.
Als het overleg met de provincie over de ingediende gebiedsaanvraag wel 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 het
contract “onder opschortende voorwaarden”. ANOG 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.
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4. bezwaar of beroepsmogelijkheid
De interne bezwaar en beroepsprocedure staat voor de deelnemer open ingeval er verschil van
mening is over de voorgestelde wijziging conform art.17. Verder wordt in art. 28 in verband met
geschillen aangaande dit beheercontract verwezen naar de door ANOG 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 “onder voorwaarden” geldt als raamcontract, dat door mogelijk jaarlijkse
overeengekomen aanpassingen van bijlage 4, exact aangeeft wat waar gebeurt. Dit beheercontract
geeft ANOG 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:
Bijlage 1: Beheereisen- en aanvullende beheervoorschriften behorende bij het beheerpakket
Bijlage 2: Algemene voorwaarden
Bijlage 3: Controle- en sanctieprotocol
Bijlage 4: Toelichting op beheercontract
Bijlage 5: Overeenkomst ANLb en overzichtskaart
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