Lidnr. :

Overeenkomst

Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer
Ondergetekenden:
Naam:

Unie van Bosgroepen

Vertegenwoordigd door:

Mw. M.E.A. Broekmeijer

Adres:

Postbus 8187

Postcode & woonplaats:

6710 AD Ede

Hierna te noemen: de Unie

En:
Eigenaar/Erfpachter** :
of Gevolmachtigde**:
Adres*:
Postcode & woonplaats*:
Rekeningnr. (voor uitbetaling SNL)*:
*: Verplicht in te vullen veld
**: Invullen wat van toepassing is. Indien gevolmachtigde tekent, dient een volmachtformulier meegestuurd te worden.

Hierna te noemen: De Eigenaar/Gevolmachtigde

Verklaren het volgende te zijn overeengekomen:
1.

Machtiging voor het verzorgen van subsidieaanvragen in het kader van de Subsidieverordening Natuur- en
Landschapsbeheer vanaf de aanvraag tot aan de subsidievaststelling:
1.1 De Eigenaar/Gevolmachtigde machtigt de Unie voor het verzorgen van subsidieaanvragen vanaf de aanvraag
tot en met de subsidievaststelling in het kader van de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer;
1.2 De Eigenaar/Gevolmachtigde machtigt de Unie voor het laten vaststellen van alle beheereenheden die namens De
Eigenaar/Gevolmachtigde binnen lopende aanvragen in het kader van de Subsidieverordening Natuur- en
Landschapsbeheer bestaan, teneinde deze onder te brengen in een verzamelaanvraag van de Unie van Bosgroepen als
gecertificeerde begunstigde;
1.3 De Eigenaar/Gevolmachtigde machtigt de Unie om eventueel bezwaar te maken tegen beslissingen van de
subsidiegever.

2.

Machtiging voor het ontvangen van de subsidie:
2.1 De Eigenaar/Gevolmachtigde draagt het recht op uitbetaling van subsidies en voorschotten uit hoofde van de
Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer over aan de Unie. De betreffende bedragen zullen worden
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overgemaakt op het (bank)rekeningnummer van Stichting Beheer Derdengelden Bosgroepen die de subsidies en
voorschotten ten behoeve van de uiteindelijk rechthebbende(n) onder zich houdt;
2.2 De Unie streeft er naar subsidies en voorschotten die betrekking hebben op de bijbehorende beschikking na
ontvangst uiterlijk in mei volgend op het beheerjaar onverkort over te laten maken op het in deze overeenkomst
genoemde (bank)rekeningnummer van De Eigenaar/Gevolmachtigde. Uitbetaling aan De Eigenaar/Gevolmachtigde
vindt rechtstreeks plaats vanuit Stichting Beheer Derdengelden Bosgroepen;
2.3 De Eigenaar/Gevolmachtigde verklaart door ondertekening van deze overeenkomst onverschuldigd betaalde
voorschotten en subsidies (bijvoorbeeld na verkoop van beheereenheden), zonder verrekening of opschorting terug te
betalen aan de Unie. De Eigenaar/Gevolmachtigde vrijwaart de Unie voor alle vorderingen/aanspraken van de Provincie
onder de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer die betrekking hebben op de percelen van De
Eigenaar/Gevolmachtigde.
2.4. De Eigenaar/Gevolmachtigde stemt er mee in dat de monitoringstoeslag behorend bij de aangevraagde percelen
rechtstreeks wordt uitbetaald aan de Bosgroep die de monitoring op de betreffende percelen uitvoert.
3.

Akkoordverklaring met de inhoud van de aanvraag en verklaring van eigendom:
3.1 De Eigenaar/Gevolmachtigde verklaart een kaart te hebben ontvangen waarop de aangevraagde beheereenheden
en beheertypen staan aangegeven;
3.2 De Eigenaar/Gevolmachtigde verklaart akkoord te gaan met deze bij de overeenkomst behorende kaart en het
opnemen van de betreffende beheereenheden en beheertypen in de subsidieaanvraag door de Unie van Bosgroepen;
3.3 De Eigenaar/Gevolmachtigde verklaart eigenaar te zijn, dan wel gemachtigd beheerder, dan wel erfpachter voor
een periode van tenminste 25 jaar, van de gronden waarop de bij deze overeenkomst behorende subsidieaanvraag
betrekking heeft;
3.4 De Eigenaar/Gevolmachtigde verklaart dat op de terreinen die zijn opgenomen in de subsidieaanvraag geen
verplichtingen van toepassing zijn op grond van:
1.

de Provinciale Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer;

2.

de Provinciale Subsidieregeling Natuurbeheer;

3.

de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer;

4.

de Regeling stimulering bosuitbreiding op landbouwgronden;

5.

eventuele andere subsidies die kunnen leiden tot cumulatie bij de SVNL-aanvraag.

3.5 De aanvraag wordt opgesteld binnen de ten tijde van de opstelling vigerende Subsidieverordening en met tijdens
de opstelling ter beschikking staande topografische en kadastrale gegevens en luchtfoto’s. De Unie is niet
aansprakelijk voor consequenties van eventuele wijzigingen in de Subsidieverordening of in de gebruikte
informatiebestanden die zich na indiening van de subsidieaanvraag voordoen.
4.

Verplichting tot het naleven van de subsidievoorwaarden:
4.1 De Eigenaar/Gevolmachtigde verklaart de subsidieverplichtingen, zoals vastgelegd in de Subsidieverordening
Natuur- en Landschapsbeheer na te leven. Het gaat om onder andere de volgende verplichtingen,:
1)

het verrichten van al het beheer dat noodzakelijk is voor de instandhouding van de natuurbeheertypen en
landschapsbeheertypen en geen handelingen te verrichten of te gedogen die afbreuk doen aan de
instandhouding daarvan;

2)

het van zonsopgang tot zonsondergang kosteloos openstellen en toegankelijk houden van het desbetreffende
natuurterrein op ten minste 358 dagen per jaar; tenzij men is vrijgesteld van deze verplichting omdat:
a)

sluiting nodig is bij of krachtens de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 of de Wet
natuurbescherming;

3)

b)

het terrein naar zijn aard buiten machte van de subsidieontvanger niet toegankelijk is;

c)

er bescherming van de persoonlijke levenssfeer noodzakelijk is tot een maximum van een hectare, of

d)

het terrein vrijgesteld is op grond van het natuurbeheerplan.

indien men subsidie ontvangt ten behoeve van het recreatief toegankelijk maken en houden van een
natuurterrein of het houden van toezicht op een natuurterrein, wordt voldaan aan de volgende eisen:
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a)

het natuurterrein is voldoende toegankelijk en bevat voldoende wegen, vaarwegen en paden, die
recreatief gebruik mogelijk maken;

b)

de wegen, vaarwegen en paden als bedoeld onder a, worden onderhouden;

c)

de subsidieontvanger verleent medewerking aan de markering en beheer van routes voor wandelen en
fietsen in het kader van de landelijke wandelroutes, landelijke fietsroutes en knooppuntennetwerken voor
wandelen en fietsen.

4)

Voor zover een toeslag voor beheer met gescheperde schaapskuddes wordt verstrekt, wordt voldaan aan de
volgende eisen:
a)

bij het in standhouden van het op het natuurterrein aanwezig natuurbeheertype wordt gebruik gemaakt
van een of meerdere gescheperde schaapskuddes;

b)

het gebruik van een of meerdere gescheperde schaapskuddes strekt zich uit over de gehele oppervlakte
waarvoor de toeslag door Gedeputeerde Staten wordt verstrekt.

5)

Door of in opdracht van Gedeputeerde Staten kunnen monitoringswerkzaamheden worden uitgevoerd op het
natuurterrein waarvoor subsidie wordt verstrekt;

6)

In het kader van de certificering wordt op verzoek van de Unie inzage gegeven in het uitgevoerde dan wel uit
te voeren beheer ten behoeve van de instandhouding van het op het natuurterrein aanwezige
natuurbeheertype;

7)

Een toezichthouder als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht wordt niet verhinderd
toezicht te houden op de naleving van de subsidieverplichtingen;

4.2 De Eigenaar/Gevolmachtigde verplicht zich medewerking te verlenen aan audits, veldcontroles en
monitoringsactiviteiten door of vanwege de Unie georganiseerd in het kader van de betrokkenheid van de Unie bij de
Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer.
4.3 De Eigenaar/Gevolmachtigde dient alle feiten en omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de
subsidieaanvraag per ommegaande te melden aan de Unie:


Wijziging van gegevens waarmee De Eigenaar/Gevolmachtigde de overeenkomst heeft getekend;



Verkoop of anderszins overdracht van percelen waarvoor men subsidie SNL ontvangt;



Gehele of gedeeltelijke overdracht van de bevoegdheid tot gebruik en beheer van het betrokken terrein;



Omstandigheden als gevolg waarvan het redelijkerwijs niet mogelijk is te voldoen aan de verplichtingen zoals
hierboven genoemd onder artikel 4.1.

4.4 De Eigenaar/Gevolmachtigde wordt erop gewezen dat het niet bijtijds melden van de in dit artikel bedoelde feiten
en omstandigheden kan leiden tot (gedeeltelijke) inhouding dan wel terugvordering van subsidie door de
subsidieverstrekker. Zie ook artikel 2.3
4.5 De Eigenaar/Gevolmachtigde verbindt zich tot naleving van de verplichtingen die voortkomen uit de certificering in
het kader van de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer.
4.6 De Eigenaar/Gevolmachtigde verklaart bij het aanbesteden van beheer van terreinen die deel uitmaken van de
subsidieaanvraag, en bij het ontbreken van een eigen aanbestedingsbeleid, het aanbestedingsbeleid van de Unie van
Bosgroepen te hanteren;
4.7 De Unie verplicht zich om, tijdens in 4.2 bedoelde activiteiten gedane, constateringen van omstandigheden en
feitelijkheden die de continuïteit van de subsidieverlening in gevaar brengen, bij De Eigenaar/Gevolmachtigde te
melden. Dit verloopt via de Bosgroep waarbij De Eigenaar/Gevolmachtigde is aangesloten. Indien noodzakelijk vanuit
de subsidieverplichtingen, kunnen na deze melding corrigerende maatregelen worden afgesproken inclusief een
termijn waarbinnen deze maatregelen dienen te worden gerealiseerd.
4.8 De Eigenaar/Gevolmachtigde verplicht zich om de in 4.7 bedoelde corrigerende maatregelen uit te voeren binnen
de daarvoor gestelde termijn.
4.9 De Eigenaar/Gevolmachtigde machtigt de Unie om de aanvraag, indien wordt geconstateerd dat (delen van) het
terrein waarop de aanvraag betrekking heeft niet voldoen aan de subsidievoorwaarden, geheel of gedeeltelijk in te
trekken of aan te passen.
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4.10 De Eigenaar/Gevolmachtigde verklaart aansprakelijk te zijn voor de gevolgen van het niet naleven van de
bovenstaande artikelen. De Eigenaar/Gevolmachtigde vrijwaart de Unie voor alle vorderingen/aanspraken van de
Provincie als gevolg het niet naleven van de bovenstaande artikelen en/of de voorwaarden van de Subsidieverordening
Natuur- en Landschapsbeheer.
5. Duur en beëindiging van de overeenkomst:
5.1 Deze overeenkomst is geldig vanaf de datum van ondertekening tot het einde van het tijdvak waarop de
beschikking van de subsidieaanvraag betrekking heeft, of zoveel langer als nodig is om te komen tot een definitieve
subsidievaststelling en uitbetaling daarvan. Indien er voor een Eigenaar meerdere subsidieaanvragen worden gedaan,
loopt deze overeenkomst door tot het einde van het laatste tijdvak waarop de beschikkingen van de
subsidieaanvragen betrekking hebben, of zoveel langer als nodig is om te komen tot een definitieve
subsidievaststelling en uitbetaling daarvan.
5.2 De Unie is gerechtigd deze overeenkomst tussentijds te beëindigen indien De Eigenaar/Gevolmachtigde de
bepalingen in deze overeenkomst niet nakomt en/of indien De Eigenaar/Gevolmachtigde door zijn gedragingen de
continuïteit van de subsidieverstrekking in gevaar brengt;
5.3 Deze overeenkomst eindigt op het moment dat het lidmaatschap van De Eigenaar/Gevolmachtigde bij een bij de
Unie aangesloten Bosgroep eindigt dan wel wanneer De Eigenaar/Gevolmachtigde deze overeenkomst tussentijds
beëindigt. Als de subsidieverplichting niet door een andere partij wordt overgenomen, wordt de subsidie per lopend
beheerjaar stopgezet. De Eigenaar/Gevolmachtigde is zich er bewust van dat op grond van het beleid van de
subsidieverstrekker het zo kan zijn dat De Eigenaar/Gevolmachtigde het tot dan toe uitgekeerde subsidiebedrag moet
terugbetalen. De Eigenaar/Gevolmachtigde vrijwaart de Unie voor alle vorderingen/aanspraken van de
subsidieverstrekker in dat kader.

Ondertekening
De Eigenaar / Gevolmachtigde* (a.u.b. doorhalen wat niet van toepassing is)
Plaats*

Handtekening*

Datum*

2

0

Naam*:

*Verplicht in te vullen veld

De Unie van Bosgroepen
Plaats

Handtekening*

Ede

Datum*

2

0

Namens deze:

Mw. M.E.A. Broekmeijer

Bijlagen:
Verplicht: veilige kopie geldig identiteitsbewijs eigenaar (dek uw BSN af of gebruik Kopie ID).
Alleen bij meervoudige eigendommen: Volmacht eigenaar door mede-eigenaren.
Alleen bij rechtspersonen: Uitdraai Kamer van Koophandel met tekenbevoegdheid.
Alleen bij onduidelijkheid kadastrale gegevens: Eigendomsbewijs.
Alleen bij gemachtigd beheer: Volmacht om namens eigenaar/erfpachter een overeenkomst met de Unie aan te gaan.
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