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Deelnemerscontract voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 
 
Partijen,  
1. Agrarisch Natuur en Landschap Collectief Midden Groningen,        

Borgweg 138 
9616 TL 
Scharmer                        

 
2 NAAM . 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;  

• 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 
natuurbeheerplan van de provincie Groningen 

• dat het collectief een subsidiebeschikking ontvangt op basis van de ingediende gebiedsaanvraag;  

• 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 
 

 

Tenaamstelling bank/girorekening 
 

 

IBAN rekeningnummer 
 

 

KvK nummer en/of BRS nummer  
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B. Dit beheercontract wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van formele 
goedkeuring van de gebiedsaanvraag door de Gedeputeerde Staten van de Provincie 
Groningen 

       
C. Partijen verklaren onderstaande bijlagen 1 tot en met 4 te hebben ontvangen en kennis 

genomen hebben van:   

 
Bijlage 1: Algemene voorwaarden 
Bijlage 2: Overzicht van de gecontracteerde beheereenheden 
Bijlage 3: Schouw, Herstel en Sanctieprotocol 
Bijlage 4: Pakketvoorwaarden 
 
D. Met de ondertekening van dit beheercontract is de deelnemer automatisch lid van het 

Collectief. 
 
E. Contactgegevens namens collectief  
 

Naam G. Stellingwerf 
Telefoonnummer 0598 421342 
E-mail gerbenstellingwerf@collectiefmiddengroningen.nl 
 

Naam J. van Duijnhoven 
Telefoonnummer 06 24829189 
E-mail joop@collectiefmiddengroningen.nl 
 
F.  Ondertekening 

Dit beheercontract is naar waarheid ingevuld.  

 

Namens de deelnemer: 

 

Naam: NAAM       Datum: 

 

Plaats:        Handtekening 

 

 

Namens Collectief Midden Groningen: 

 

Naam: Gerben Stellingwerf     Datum: 

 

Plaats:        Handtekening 

 

 

 

 

 

Toelichting op: 
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1. contractduur 
De duur van het contract is gelijk aan 2 of 5 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 2, 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. 17) of 
wijzigingen geheel in overeenstemming met de deelnemer plaatsvinden dan wel worden opgelegd 
door het collectief. 

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 het 
collectief.  

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 het 
collectief.  

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”. 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.  

4. Lidmaatschap van het CMG. 
Bij ondertekening van het contract gaat ook het verplichte lidmaatschap van het Collectief Midden 
Groningen (CMG) in. Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk én nadat het 
laatste  beheercontract  is uitgediend.  
Het lidmaatschap eindigt  na opzegging  per 31 december van het kalenderjaar dat volgt op het jaar 
van beëindiging van het beheercontract.  (voorbeeld: contract eindigt per september  2019, het 
vroegste moment van einde lidmaatschap is 31 dec 2020.) Dit in verband met de soms lange 
nawerking van overheidscontroles. Contributie is verschuldigd  over het gehele kalenderjaar.  
 

5.  bezwaar of beroepmogelijkheid 

De interne bezwaarprocedure staat voor de deelnemer open ingeval er verschil van mening is over 

de voorgestelde wijziging conform art.16. Verder wordt in art. 25 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. 


