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Versie: dec 2019 Volgnummer: Mk_.……_..….. 

 
Deze overeenkomst bestaat uit vijf onderdelen: 
Deel I    :  Overeenkomstgegevens en voorwaarden 
Deel II  :  Ondertekening  
Deel III  :  Vergoeding en betalingsgegevens 
Deel IV   : Inrichtings- en beheervoorschriften 
Deel V  :  Kaart met ligging afgesproken beheer 

 

Deel I: Overeenkomstgegevens en voorwaarden 
 
De betrokkenen  
 
Partij 1   De heer/mevrouw …………………..…………. in zijn/haar hoedanigheid van gebruiker 

van het in deze overeenkomst genoemde perceel; 
 

Partij 2  Weidevogelgroep…………………....…, vertegenwoordigd door …………..…………….; 
 

Partij 3  Brabants Landschap, vertegenwoordigd door directeur Ing. J. Baan, heeft kennis 
genomen van deze overeenkomst en stelt zich garant voor uitbetaling van de 
vergoeding wanneer is voldaan aan de inrichtings- en beheervoorschriften (deel IV), 

  komen het volgende overeen: 
 
Looptijd overeenkomst en beschrijving subsidiabele activiteiten  
 
1. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor het weidevogelseizoen 2020. 

 
2. De overeenkomst heeft betrekking op de volgende pakketten (aankruisen wat van toepassing is):  

□ Uitgestelde bewerkingen (van 1 maart tot 15 mei) & braakstrook kort (tot 1 augustus) 

□ Uitgestelde bewerkingen (van 1 maart tot 15 mei) & braakstrook lang (tot 1 november) 

□ Braakstrook kort (tot 1 augustus) 

□ Braakstrook lang (tot 1 november) 

□ Toeslag groenbemester onderwerken (vóór 15 maart) 

               met ligging en afmetingen zoals aangegeven op bijgevoegde kaart (deel V). 
 
Maatregelen en vergoedingen 

1. Partij 1 zal de maatregel voor kieviten uitvoeren, in stand houden en onderhouden 
overeenkomstig aangehechte inrichtings- en beheervoorschriften (deel IV). 

2. Partij 2 zal bij naleving van deze overeenkomst door partij 1 zich verplichten tot het vaststellen 
van het subsidiebedrag.  

3. Partij 2 verzoekt na vaststelling van het subsidiebedrag partij 3 aan partij 1 tot uitbetaling van 
de vergoeding, zoals is uitgewerkt in deel III van deze overeenkomst. Dit verzoek wordt 
ingediend middels het daarvoor bedoelde afrondings/monitoringsformulier.  

4. Partij 3 verplicht zich na vaststelling het subsidiebedrag binnen 60 dagen na ontvangst van 
het betalingsverzoek (afrondings/monitoringsformulier) het bedrag over te maken aan partij 1.  

 
Instandhouding maatregel 

 Partij 1 verricht zelf geen handelingen of staat niet toe dat derden handelingen verrichten die 
het behoud van de maatregel kan aantasten. 

 
Toezicht op naleving 

1. Partij 1 staat toe dat partij 2 controle op de naleving van deze overeenkomst en de 
subsidievoorwaarden uitvoert. 

2. Partij 2 volgt de ontwikkeling van de kievit en de maatregelen. Zodra er zich geen vogels meer 
in of nabij de maatregel bevinden, doch uiterlijk 1 oktober, dient partij 2 een ingevuld 
afrondingsformulier in bij partij 3 en stelt partij 1 op de hoogte van beëindiging van de 
voorwaarden in deel IV. 

3. Indien wordt vastgesteld dat niet of onvoldoende voldaan wordt aan de voorwaarden in deze 
overeenkomst zal de subsidie overeenkomstig het hieromtrent bepaalde in de Algemene Wet 
Bestuursrecht worden ingetrokken, gewijzigd vastgesteld, geweigerd of teruggevorderd.  
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Deel II: Ondertekening 

 
 
Partij 1 Partij 2 Partij 3              
 
Plaats   : ………………………… Plaats  : …………………………….   Plaats :  …………………….. 
 
Datum   : ………………………… Datum  : …………………………….    Datum : …………………….. 
 
Naam    : …………………………  Naam   : …………………………….   Naam :  …………………….. 
 
Handtekening: Handtekening:   Handtekening: 
 
 
 
 

 

Deel III: Vergoeding en betalingsgegevens 

 

Maatregel  Totale oppervlakte (hectare) € / ha Vergoeding 

Perceelsniveau* 

Uitgestelde bewerkingen (max. 3 ha)                                            ha €  400,- € 

Groenbemester onderwerken  
(vóór 15 maart)  

                                           ha €  180,- € 

Randen* 

Braakstrook tot 1 november (voor-
keur)  

…… x…..… (l x b) =           ha €  1600,- € 

Braakstrook tot 1 augustus  …… x…..… (l x b) =           ha €  1100,- € 

Groenbemester onderwerken 
(vóór 15 maart)  

                                           ha €  180,- € 

Totaal € 

* Totale hoeveelheden op bedrijf opgeven en maatregelen duidelijk op bijgevoegde kaart intekenen.  

 
Bij naleving van de gestelde voorwaarden zal door partij 3 uitbetaling plaats vinden van het hierboven 

vermelde totaalbedrag aan partij 1 op:  

Bank-/Gironummer IBAN  : ..…………………………………………………………………………………….. 

Ten name van      : ……………………………………………………………………………………… 

Adres                     : ……………………………………………………………………………………… 

Postcode      : ……………………………………………………………………………………… 

Woonplaats      : ……………………………………………………………………………………… 

Mailadres      : ……………………………………………………………………………………… 

Telefoon      : ……………………………………………………………………………………… 

 

Het gedeelte hieronder niet invullen 

 

Akkoord bevonden     4114 - LB30256 
 
       Datum:  ………-………- 2020 

 

Perceelsnummer: ……………….. 

 

       O.v.v.:  Verg. Mk_…..…_………_2020 
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Deel IV: Inrichtings- en beheersvoorwaarden  
   

Voorwaarden voor deelname 

 Er kan alleen een overeenkomst worden aangegaan met grondgebruikers die samenwerken met 

een door Brabants Landschap erkende weidevogelgroep;  

 Door weidevogelbeschermers moet vastgesteld zijn dat op het betreffende (of aangrenzend) per-

ceel minimaal 5 legsels van kieviten zijn aangetroffen of op basis van ervaringen in voorgaande 

jaren kunnen worden verwacht;  

 Het perceel waarop de maatregelen worden getroffen betreft bouwland. 

 

Algemene eisen ten aanzien van inrichting en beheer  

 Bij uitgestelde bewerkingen worden gedurende de periode van 1 maart tot 15 mei geen bewerkin-

gen uitgevoerd. Deze maatregel is alleen toegestaan in combinatie met een braakstrook. Een 

eventuele aanwezige groenbemester wordt echter voor 15 maart ondergewerkt d.m.v. frezen of 

cultivateren*. De eenheid is maximaal 3 ha groot. Na 15 mei wordt op het perceel (indien maïs) 

een ‘zeer vroeg’ maïsras ingezaaid (te verkrijgen bij Zaadhandel Neutkens BV in Vessem). 

 Een braakstrook is een strook van 6 tot 12 meter breed waarop gedurende de looptijd van de 

overeenkomst geen bewerkingen worden uitgevoerd, met uitzondering van het onderwerken van 

de groenbemester bij aanvang*. Dit laatste dient te geschieden vóór 15 maart. De braakstrook 

heeft een oppervlakte van minimaal 1.000m
2
 (0,1ha) en maximaal 10.000m

2
 (1,0ha) en ligt mini-

maal op 50 meter van gebouwen of hoog opgaande begroeiing; 

 Het onderwerken van de groenbemester (indien zo hoog dat deze de vestiging van kieviten ver-

hindert*), gebeurt wanneer de omstandigheden het toelaten vóór 1 maart, doch uiterlijk vóór 15 

maart.   

 Voorafgaand aan bewerkingen op het perceel waar een maatregel is getroffen wordt altijd contact 

opgenomen met de betreffende vrijwilliger;  

 In overleg met Brabants Landschap kan van bovenstaande eisen worden afgeweken.  

* in overleg met de weidevogelgroep 
 

   

 
Dit project wordt uitgevoerd door:                                            en financieel mogelijk gemaakt door: 
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Voeg een topografische kaart toe met daarop ingetekend álle maatregelen die zijn afgesproken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Deze ingevulde overeenkomst dient incl. bijlagen opgestuurd te worden naar: 

Brabants Landschap, tav. Annette den Hollander, Antwoordnummer 13005, 5060 VE Haaren 
 

 


