Beheercontract tussen Collectief Utrecht Oost en deelnemer
Partijen,
1.
Coöperatie Agrarisch Natuurbeheer Utrecht Oost U.A., hierna genoemd het collectief,
kantoorhoudend te 3831 SE Leusden, Postweg 2
2.

Stichting Vallei Horstee Beheer, 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 Utrecht;
 dat het collectief een subsidiebeschikking ontvangt 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 zal worden 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 deelnemer

Stichting Vallei Horstee Beheer

Adres

Postbus 33

Postcode en Woonplaats

3790 CA Achterveld

Telefoonnummer

+31 6-53701000

IBAN rekeningnummer

NL59RABO0151109958

Type deelnemer

Rechtspersoon (KvK nr.)

KvK nummer of BSN (burgerservice nummer)

53193733

Contactpersoon

heer Dirk Jan Bleijerveld

Telefoonnummer vast

+31 342-123456

Telefoonnummer mobiel

+31 6-12345678

E-mailadres

info@valleihorstee.nl

Postweg 2
3831 SE Leusden

www.collectiefutrechtoost.nl
info@collectiefutrechtoost.nl

KVK
IBAN

62647547
NL25 TRIO 0212 3500 48

B.

Dit beheercontract wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van formele
goedkeuring van de gebiedsaanvraag door de Gedeputeerde Staten van de Provincie Utrecht.
Het contract gaat in op 1 januari 2016 en eindigt op 31 december 2021. Voor beheereenheden
waarbij in de bijlage een korte looptijd is aangegeven, geldt deze kortere looptijd.

C.

Partijen verklaren van onderstaande bijlagen 1 tot en met 4 kennis te hebben genomen.
Bijlage 1 t/m 3 zijn gepubliceerd op de website van het Collectief Utrecht Oost
(www.collectiefutrechtoost.nl).
Bijlage 4 zal (digitaal) meegezonden worden met het beheercontract.

Bijlage 1: Beheereisen- en aanvullende beheervoorschriften behorende bij het beheerpakket
Bijlage 2: Algemene voorwaarden
Bijlage 3: Controle- en sanctieprotocol
Bijlage 4: Tabel en Kaart waarop de beheereenheden van dit contract zijn vastgelegd
D.
Met de ondertekening van dit beheercontract is de deelnemer automatisch lid van het
collectief. De deelnemer machtigt het collectief om de perceelsregistratie bij RVO te raadplegen.
E.

Contactgegevens namens collectief

Naam
Telefoonnummer
E-mail

Hans Veurink
06-53701000
info@collectiefutrechtoost.nl

F.
Ondertekening
Dit beheercontract is naar waarheid ingevuld.
Namens de deelnemer:
Plaats:

Datum:

Naam deelnemer:

Handtekening:

Namens de Coöperatie Agrarisch Natuurbeheer Utrecht Oost U.A.
Plaats: Leusden
Datum: 6-12-2015
Henk Davelaar
(voorzitter)

Postweg 2
3831 SE Leusden

Maas Merkens,
(portefeuillehouder contracten)

www.collectiefutrechtoost.nl
info@collectiefutrechtoost.nl

KVK
IBAN

62647547
NL25 TRIO 0212 3500 48

