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Inleiding  

a. Algemeen 
Vanaf 1 januari 2016 zal in Nederland (en de provincie Drenthe) een hervormd stelsel voor agrarisch 
natuur- en landschapsbeheer in werking treden (ANLb2016). Voor Drenthe betekent de overgang naar 
dit nieuwe stelsel dat er slechts één collectieve subsidie door het Drents Collectief wordt ingediend in 
plaats van de nu lopende individuele contracten (circa 330) agrarisch natuur- en landschapsbeheer. 
Wij hebben hiervoor op 14 april 2015 het Natuurbeheerplan Drenthe, versie 2016, vastgesteld. Uw 
Staten hebben op 11 maart 2015 de Subsidieverordening natuur en landschapsbeheer provincie 
Drenthe 2016 (hierna SVNL provincie Drenthe 2016) vastgesteld. Om uitvoering van het Agrarisch 
natuurbeheer mogelijk te maken, is op een aantal onderdelen besluitvorming nodig. 
Met betrekking tot de voorfinanciering/lening van de collectieven: landelijk is in IPO-verband een pro-
bleem onderkend met betrekking tot de financieringsbehoefte van de collectieven. Derhalve is afge-
sproken per provincie een regeling te treffen voor de kosten van voorfinanciering van de collectieven. 
Een belangrijk deel van de uitvoeringskosten van de collectieven in de periode 2015 en 2016 wordt 
niet volledig gedekt door inkomsten in deze periode. Pas in 2017 genereren de collectieven via de 
subsidie ANLb inkomsten. De kosten gaan derhalve voor de baat uit. De zesjarige ANLb-subsidie gaat 
in per 1 januari 2016. De te verstrekken lening gaat daarom over een totaalperiode van zeven jaar. 
Het Drents Collectief wordt eindbegunstigde van de SVNL-subsidie en wordt in dat kader onder ande-
re verantwoordelijk voor de subsidieaanvraag en de afspraken met hun deelnemers. Het Drents Col-
lectief verzorgt de gebiedsaanvraag, ziet toe op de uitvoering, controleert, sanctioneert zo nodig en 
regelt de betalingen voor de deelnemers. 

 
b. Europese aspecten 
Voor het Agrarisch natuurbeheer is 50% van de financiering afkomstig uit provinciale middelen en 
50% uit budgetten uit het Plattelandsontwikkelingsprogramma van Europa (POP3). 

c. Extern betrokkenen 
Het Drents Collectief, RVO.nl en NVWA. 

Advies  

1. Vaststellen van de wijziging van de SVNL provincie Drenthe 2016.  
2. Instemmen met de verstrekking van een voorfinanciering in de vorm van een fixe-lening ter groot-

te van € 338.000,-- met een looptijd van zeven jaar aan het Drents Collectief ten behoeve van de 
werkzaamheden in het kader van de uitvoering ANLb2016. 

3. Besluiten om in het kader van de Reserve opvang revolverend financieren eenmalig bij het ver-
strekken van de lening 10%, zijnde € 33.800,--, in de Reserve opvang revolverend financieren te 
storten ten laste van het project Programma beheer (projectnummer 62070012), Gebiedscoördi-
natie (taaknummer 30), beheer binnen EHS (kostensoort 440464). 

4. Besluiten om de jaarlijkse rentelasten te baseren op de actuele rente voor vergelijkbare leningen 
op de kapitaalmarkt en dit jaarlijks ten laste van het project Programma beheer (projectnummer 
62070012), Agrarisch natuurbeheer (taaknummer 02), beheer binnen EHS (kostensoort 440464) 
te brengen. 
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Beoogd effect 

1. De SVNL provincie Drenthe 2016 wordt in overeenstemming gebracht met de landelijke afspraken 
over de uitvoering van het Agrarisch natuurbeheer.  

2. Het Drents Collectief wordt in staat gesteld om uitvoering te geven aan het Agrarisch natuurbe-
heer. 

Argumenten 

1.1. Door de vaststelling van de wijziging van de SVNL provincie Drenthe 2016 wordt deze verorde-
ning in overeenstemming gebracht met de landelijke afspraken. 

De volgende twee artikelen worden toegevoegd. 
a. Artikel 1.8, Wijzigingsbevoegdheid Gedeputeerde Staten. 

Jaarlijks voorzien wij dat er landelijke wijzigingsvoorstellen van kleine aard in de SVNL provin-
cie Drenthe 2016 kunnen komen. Wij stellen daarom voor in de verordening op te nemen dat 
Gedeputeerde Staten bevoegd worden tot het vaststellen van dit soort wijzigingen. Dit geldt 
uitsluitend voor het herstellen van kennelijke verschrijvingen, voor wijzigingen die dwingend 
voortvloeien uit nationale of Europese regelgeving of voor wijzigingen van de modelverorde-
ning, zoals die in IPO-verband is vastgesteld. De wijzigingen mogen geen financiële conse-
quenties hebben. Door het overdragen van deze bevoegdheid kunnen kleine wijzigingen op 
adequate en effectieve wijze worden doorgevoerd. Uw Staten ontvangen een afschrift van de 
wijziging. 

b. Artikel 1.9, Certificering 

• Natuurbeheerders en agrarische collectieven kunnen een verklaring van de Stichting  
Certificering Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL) krijgen, waarmee wordt 
ingestemd met de manier waarop deze beheerders de kwaliteitseisen voor het uitvoeren 
van beheer, de organisatie en de administratie garanderen. Dit wordt een (na-
tuur)certificaat genoemd. Om mogelijk te maken dat de Stichting Certificering SNL per 
1 juli 2015  certificaten afgeeft aan subsidieaanvragers, is het nodig dat elke provincie de 
stichting daartoe mandateert. 

• In de in IPO-verband opgestelde en door u op 11 maart 2015 vastgestelde SVNL provin-
cie Drenthe 2016 ontbreekt de bevoegdheid van Gedeputeerde Staten om certificaten te 
kunnen verstrekken, zoals deze wel in voorgaande versies van de SVNL was opgenomen. 
Met de vaststelling van de wijziging van de SVNL provincie Drenthe 2016 wordt deze 
omissie weer hersteld en de bevoegdheid wederom beschreven. Zie hiervoor verder on-
der Toelichting.  
 

2.1. De voorfinanciering voorkomt financiële problemen voor het Drents Collectief. 
Om uitvoering van het ANLb mogelijk te maken, wordt voorgesteld een subsidie in de vorm van een 
lening te verstrekken aan het Drents Collectief. Op dit moment is het Drents Collectief al druk bezig 
voorbereidingen te treffen voor de gebiedsaanvraag. Het gaat hierbij om activiteiten als: contacten met 
agrariërs en aanvragers, afsluiten individuele contracten etc. De lening is noodzakelijk, omdat het 
collectief jaarlijks achteraf wordt betaald. 

Tijdsplanning 
Niet van toepassing. 
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Financiën 
Het financiële probleem is in eerste instantie (tijdelijk en eenmalig) opgelost door eerst een opdracht 
te geven aan het Drents Collectief van maximaal € 70.000,-- voor het opstellen van een gebiedsaan-
vraag en daarmee tijd te winnen, zodat voor de langere termijn een goed voorstel kon worden uitge-
werkt. De € 70.000,--  is in eerste instantie in mindering gebracht op de openstelling. Dit (voor-
schot)bedrag is onderdeel van de totale lening van € 338.000,--. De verstrekking van de voorfinancie-
ring is in de vorm van een fixe-lening. Dit is een lening waarop gedurende de looptijd niet afgelost 
wordt, maar die aan het einde van de looptijd in zijn geheel afgelost wordt. Dat doen wij omdat het 
Drents Collectief gedurende de gehele looptijd deze financieringsbehoefte heeft en als het Drents 
Collectief tussentijds af moet lossen, dit tot liquiditeitsproblemen kan leiden; daarom geen verplichte 
tussentijdse aflossing. Echter, vervroegde tussentijdse aflossing mag altijd. Terugbetaling van de le-
ning zal plaatsvinden door middel van verrekening met de aan het Collectief Drenthe te verstrekken 
subsidie. 

Wordt uit bestaande begroting gedekt. De gevraagde lening van de provincie Drenthe bedraagt 
€ 338.000,--. Conform statenstuk 2012-549 herzien, Kader revolverend financieren, dient van de te 
verstrekken revolverende middelen binnen de provincie, waaronder ook leningen vallen, minimaal 
10% als last opgenomen te worden in de exploitatiebegroting, ter dekking van de extra risico’s die 
gelopen worden. Voor deze lening rekenen wij met een percentage van 10. Dit percentage kan als 
volgt worden onderbouwd. 

• Het risico is beperkt doordat in de leenovereenkomst een recht van verrekening wordt opgeno-
men. 

• Wij houden vanuit de beleidsinhoudelijke kant continu zicht op de aanvragen van de collectieven. 

• Het Drents Collectief krijgt op basis van de thans lopende aanvragen 15% van de subsidie ter 
dekking van de eigen kosten vergoed en dit gaat het bedrag dat wij lenen naar verwachting over-
stijgen op basis van de huidige inzichten. 

Een percentage van 10 geldt als minimum; dat achten wij, gezien aard en omvang van deze lening, 
gekoppeld aan de zekerheid dat wij een recht van verrekening hebben op de aan het collectief te ver-
strekken SVNL-subsidie, passend. Ervan uitgaande dat € 338.000,-- als lening wordt verstrekt, komen 
wij uit op een bedrag van € 33.800,--. Dit bedrag zal ten laste worden gebracht van het project Pro-
gramma beheer (projectnummer 62070012), Gebiedscoördinatie (taaknummer 30), beheer binnen 
EHS (kostensoort 440464). 
In het kader van de landelijke afspraken en de wijze waarop deze regeling uiteindelijk tot stand is ge-
komen en nu ter uitvoering bij de provincies is gelegd, wordt voorgesteld de rente die verschuldigd 
zou zijn over deze lening ook ten laste van het project Programma beheer (projectnummer 62070012), 
Agrarisch natuurbeheer (taaknummer 02), beheer binnen EHS (kostensoort 440464) te brengen. De 
rente zal gebaseerd worden op de actuele marktrente voor leningen met een vergelijkbare looptijd op 
de kapitaalmarkt. Op dit moment (16 juni 2015) is dat 0,70%, hetgeen overeenkomt met € 2.366,-- per 
jaar. 

Monitoring en evaluatie 
Niet van toepassing. 

Communicatie  
Communicatiemiddelen bij SVNL Drenthe 2016: publicatie Provinciaal Blad. 
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Bijlag en  
1. Wijziging SVNL Drenthe 2016 
2.  Overeenkomst van geldlening 
3. Brief aan PS van 13 oktober 2014 over Veranderingen in het agrarisch natuurbeheer in 2016 en 

de doorwerking daarvan in het Natuurbeheerplan Drenthe, versie 2016 

 
Ter inzage in kamer  C0.39 
Niet van toepassing. 
 
 
Assen, 8 juli 2015 
Kenmerk: 27/4.11/2015002981 
 
 
Gedeputeerde Staten voornoemd, 
 
dr.h.c. J. Tichelaar, voorzitter 
mevrouw mr. A.M. van Schreven, secretaris 
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Toelichting Argument 1.1.b, Certificering 
• U hebt de SVNL provincie Drenthe vastgesteld op 11 maart 2015 conform de landelijke planning 

en conform de modelverordening van het IPO. Daarna is echter in het IPO discussie ontstaan 
over de certificering. Dit heeft geleid tot de stelling dat het nodig is om Gedeputeerde Staten  
expliciet de bevoegdheid tot het afgeven van certificaten te geven, zodat zij deze aan de Stichting 
Certificering SNL kunnen mandateren. Immers, zonder bevoegdheid is er ook geen bevoegdheid 
tot mandatering. Conform landelijke afspraken stellen wij u thans voor deze wijziging vast te stel-
len.  

• Wij hebben, vooruitlopend op deze wijziging, in onze vergadering van 30 juni 2015 het Besluit 
mandaat en machtiging Stichting Certificering SNL 2016 en het Besluit nadere regels Stichting 
Certificering SNL 2016 vastgesteld. Dit om de juridische basis voor afgifte van certificaten door 
de stichting in overeenstemming te brengen met de landelijke afspraken. Deze besluiten treden in 
werking tegelijk met de (gewijzigde) SVNL provincie Drenthe 2016, met terugwerkende kracht tot 
1 juli 2015. 

 
Toelichting Argument 2.1, het Drents Collectief  
Eén collectief in Drenthe heeft voordelen in de uitvoering van het ANLb, zoals bijvoorbeeld bij budget-
verdeling tussen de leefgebieden (geen tenderprocedure bij één collectief) en afstemming met de 
provincie, externe partners en eigen achterban. Voor meer informatie over het Drents Collectief en het 
ANLb verwijzen wij naar de bijlage Veranderingen in het agrarisch natuurbeheer in 2016 en de door-
werking daarvan in het Natuurbeheerplan Drenthe, versie 2016. 
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Provinciale Staten van Drenthe; 
 
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 8 juli 2015, kenmerk 
27/4.11/2015002981; 
 
gelet op de artikelen 105, 143 en 145 van de Provinciewet; 
 
 
BESLUITEN:   
 
 
1. vast te stellen bijgaand voorstel tot wijziging van de Subsidieverordening natuur- en landschaps-

beheer provincie Drenthe 2016; 
 

2. in te stemmen met de verstrekking van een voorfinanciering in de vorm van een fixe-lening ter 
grootte van € 338.000,-- met een looptijd van zeven jaar aan het Drents Collectief ten behoeve 
van de werkzaamheden in het kader van de uitvoering ANLb2016; 
 

3. in het kader van de Reserve opvang revolverend financieren eenmalig bij het verstrekken van de 
lening 10%, zijnde € 33.800,--, in de Reserve opvang revolverend financieren te storten ten laste 
van het project Programma beheer (projectnummer 62070012), Gebiedscoördinatie (taaknummer 
30), beheer binnen EHS (kostensoort 440464); 
 

4. de jaarlijkse rentelasten te baseren op de actuele rente voor vergelijkbare leningen op de kapi-
taalmarkt en dit jaarlijks ten laste van het project Programma beheer (projectnummer 62070012), 
Agrarisch natuurbeheer (taaknummer 02), beheer binnen EHS (kostensoort 440464) te brengen. 

 
 
Assen, 23 september 2015 
 
 
 
Provinciale Staten voornoemd, 
 
 
 
 
    , griffier      , voorzitter 
 
 



Bijlage 1 
 
 
Wijziging Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer provincie Drenthe 2016 
 
 
Artikel I 
De Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer provincie Drenthe 2016 wordt als volgt gewijzigd. 
 
Onderdeel A 
Artikel 1.8 wordt toegevoegd: 
Gedeputeerde Staten zijn bevoegd tot het vaststellen van wijzigingen van kleine aard in deze verordening. 
Dit geldt uitsluitend voor het herstellen van kennelijke verschrijvingen, voor wijzigingen die dwingend 
voortvloeien uit nationale of Europese regelgeving of uit wijzigingen van de modelverordening, zoals die in 
IPO-verband is vastgesteld. De wijzigingen mogen geen financiële consequenties hebben. Provinciale 
Staten ontvangen een afschrift van de wijziging. 
 
Onderdeel B 
Artikel 1.9 wordt toegevoegd:  
Certificering 
1.  Gedeputeerde Staten kunnen besluiten om: 

a.  op aanvraag certificaten natuurbeheer en certificaten samenwerkingsverband natuurbeheer, zoals 
bedoeld in artikel 2.4, af te geven; 

b.  op aanvraag certificaten collectief agrarisch natuurbeheer, zoals bedoeld in artikel 3.4, af te geven; 
c.  certificaten te schorsen; 
d.  certificaten in te trekken. 

2.  Gedeputeerde Staten kunnen nadere regels vaststellen met betrekking tot de besluiten als bedoeld in 
het eerste lid. 

 
Artikel II 
Deze wijziging treedt in werking met ingang van de dag na de datum van bekendmaking in het Provinciaal 
Blad. 



 

 

OVEREENKOMST VAN GELDLENING EX ARTIKEL 4:36 ALGEMEN E WET 

BESTUURSRECHT  

 

 

TUSSEN 

 

 

DE PROVINCIE DRENTHE  

ALS KREDIETGEVER 

 

 

EN 

 

 

COOPERATIE HET DRENTS COLLECTIEF U.A. 

     ALS KREDIETNEMER 
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De ondergetekenden  

1. PROVINCIE DRENTHE, een publiekrechtelijke rechtspersoon, gevestigd te (9405 BJ) 

Assen aan de Westerbrink 1, te dezen krachtens volmacht van de Commissaris van de 

Koning, rechtsgeldig vertegenwoordigd door gedeputeerde H.G Jumelet hierna te noemen:  

de “Kredietgever ”;  

en  

2.  COÖPERATIE HET DRENTS COLLECTIEF U.A. , gevestigd te Assen 

kantoorhoudende te (9403 DE)  aan de Zwedenlaan 12, ingeschreven in het 

handelsregister onder nummer 61554200  te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de 

heren H. van ’t Land (voorzitter) en K. Flinkert (secretaris) hierna te noemen: de 

“Kredietnemer”; 

 

NEMEN HET VOLGENDE IN AANMERKING  

A. De Provinciale Staten van de Provincie Drenthe (de “Kredietgever ”) hebben in april 

2015 het Natuurbeheerplan Drenthe, versie 2016 en in maart 2015 de 

Subsidieverordening Natuur en Landschapsbeheer provincie Drenthe 2016 (hierna 

SVNL) vastgesteld; 

B. Kredietgever uitvoering  van het  onder A bedoelde natuurbeheer wenst te stimuleren 

in het kader waarvan zij bereid is om “Subsidie ” te verstrekken aan (rechts)personen 

die voornemens zijn deze werkzaamheden te coördineren; 

C. De Kredietnemer heeft op 12 februari 2015 bij Kredietgever een aanvraag tot Subsidie 

ter grootte van € 338.000  (drie honderd en acht en dertig duizend euro) ingediend 

voor de voorfinanciering van zijn uitvoerende werkzaamheden ten behoeve van het 

Agrarisch Natuurbeheer 2016  in Drenthe.  Kredietnemer wordt eindbegunstigde van 

de SVNL-subsidie en wordt in dat kader onder andere verantwoordelijk voor de 

subsidieaanvraag en de afspraken met hun deelnemers. Het Drents Collectief verzorgt 

de gebiedsaanvraag, ziet toe op de uitvoering, controleert, sanctioneert zo nodig en 

regelt de betalingen voor de deelnemers. 

D. De Kredietgever heeft de aanvraag van de Kredietnemer getoetst en een besluit 

genomen als bedoeld in artikel 4:29 Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) 

(“Beschikking GS ”) tot verstrekking van een subsidie in de vorm van een geldlening 

van in totaal € 338.000,- (driehonderd en acht en dertig duizend euro)   
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E. Ter uitvoering van de Beschikking GS  wensen Partijen de voorwaarden van de onder 

C. bedoelde geldlening in deze Overeenkomst op schriftelijke wijze vastleggen. 

 

 

KOMEN OVEREEN ALS VOLGT 

 

1. DEFINITIES EN INLEIDING 

Onder de volgende met een hoofdletter aangeduide begrippen, wordt in deze 

Overeenkomst het volgende verstaan: 

  

Beschikking GS  de beschikking van [datum]  en [kenmerk]  van het 

College van Gedeputeerde Staten van de 

Kredietgever zoals bedoeld in artikel 4:29 Awb ter 

zake van de toekenning van een Subsidie in de vorm 

van een Lening 

  

Lening  de door de Kredietgever aan de Kredietnemer te 

verstrekken geldlening als vermeld in Artikel 2.1, 

welke geldlening tevens kwalificeert als Subsidie 

 

Subsidie  een door Kredietgever te verstrekken subsidie in de 

zin van artikel 4:21 Awb 

 

Totale Uitstaande Bedrag  het totale bedrag dat de Kredietnemer op enig 

moment verschuldigd is aan de Kredietverstrekker uit 

hoofde van deze Overeenkomst 
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2. LENING 

2.1. Onder de voorwaarden van deze overeenkomst stelt de Kredietgever aan de       

Kredietnemer een lening beschikbaar van in totaal € 338.000 (driehonderd en acht en 

dertig duizend)  (de “Lening”). 

2.2. De Kredietnemer dient de Lening aan te wenden voor de uitvoering van de Beschikking     

GS.   

2.3. De Kredietgever zal de Lening onder de voorwaarden van deze Overeenkomst aan 

Kredietnemer ter beschikking stellen.  

 

3. DUUR 

De Lening heeft een looptijd van zeven jaren en gaat in op de dag dat  Kredietnemer het 

gehele bedrag onder aftrek van het reeds verstrekte voorschot van € 70.000 (zeventig 

duizend) heeft ontvangen (beoogde stortingsdatum is 1 oktober 2015) op zijn 

bankrekeningnummer en eindigt automatisch op het moment van verstrijken van deze 

periode van zeven jaren. Op het moment van beëindiging van deze overeenkomst is het 

Totale Uitstaande Bedrag volledig opeisbaar en dient alsdan volledig door Kredietnemer 

aan Kredietgever te worden terugbetaald. 

 

4. RENTE 

De door de Kredietnemer over de Lening verschuldigde rente bedraagt nominaal 0% op 

jaarbasis en is vast tot de einddatum.  

 

5. AFLOSSING 

De Kredietnemer lost af op de wijze als bepaald in artikel 7.   

 

6. VOORWAARDEN VERSTREKKING LENING 

6.1 De verplichting van de Kredietgever tot het verstrekken van de Lening aan de 

Kredietnemer geldt onder de voorwaarde, of afstand van het recht van de Kredietgever 

om deze in te roepen, van volledige en onherroepelijke vervulling, van ieder van de 

opschortende voorwaarden:  
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a. de Beschikking GS is onherroepelijk; 

b. Kredietgever heeft een afschrift van de bankrekening van Kredietnemer ontvangen 

(dit laatste ter controle van de juistheid van het door Kredietnemer opgegeven 

rekeningnummer); 

c. overigens aan de voorwaarden van deze Overeenkomst is voldaan. 

 

7. ZEKERHEID/VERREKENING 

7.1 Kredietgever en Kredietnemer komen overeen dat het gehele aflossingsbedrag door of 

namens Kredietgever ineens wordt verrekend uiterlijk met de (laatste) uitbetaling van de 

SVNL-subsidie in 2022.   

7.2  In afwijking van 7.1 kunnen Kredietgever en Kredietnemer in onderling overleg afspraken 

maken over hoogte en ritme van verrekening, met dien verstande dat  deze in alle 

gevallen leidt tot een gehele aflossing uiterlijk in 2022.    

 

8.   OPEISBAARHEID 

8.1 Indien de Kredietgever de Lening op grond van de Awb op een lager bedrag vaststelt 

dan het oorspronkelijke bedrag van de Lening, is de Lening terstond opeisbaar voor een 

bedrag gelijk aan het op dat moment opgenomen en nog niet afgeloste deel bedrag van 

de Lening minus het door Kredietgever lager vastgestelde bedrag van de Lening. 

8.2  Het door de Kredietnemer verschuldigde Totale Uitstaande Bedrag is terstond en zonder 

rechterlijke tussenkomst volledig opeisbaar in de volgende gevallen: 

a. bij niet nakoming door de Kredietnemer van enige verplichting uit deze 

overeenkomst indien niet binnen veertien dagen na schriftelijke ingebrekestelling de 

betrokken verplichting alsnog is nagekomen; 

b. In geval de zeggenschap, direct of indirect, over de activiteiten van de Kredietnemer 

door één of meer derden wordt verkregen. Aan het begrip zeggenschap wordt voor 

de toepassing van de vorige zin de betekenis toegekend die dit begrip heeft in de 

definitie van "fusie" in het SER-besluit Fusiegedragsregels 2000, zulks ongeacht of 

deze gedragsregels op deze verkrijging van toepassing zijn; 
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c. bij faillissement of surseance van betaling, al dan niet voorlopig, van de 

Kredietnemer of aanvrager daartoe; 

d. in geval van gehele of gedeeltelijke overdracht, danwel bezwaring van het Netwerk 

door de Kredietnemer; 

e. bij ontbinding van de Kredietnemer of besluit daartoe; 

f. in geval van juridische fusie, juridische splitsing of omzetting van de Kredietnemer 

zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Kredietgever; 

g. in geval de Kredietnemer haar onderneming staakt; 

h. het de Kredietgever op grond van Europese of Nederlandse wet- of regelgeving 

verboden wordt om de Lening te continueren; 

i. indien zich één of meerdere weigeringsgronden voor het verstrekken van een 

subsidie als bedoeld in de Awb voordoet, of er op grond van de Awb een andere 

grond is tot terugvordering van de Lening, en Kredietgever dit ten minste tien dagen 

tevoren schriftelijk aan Kredietnemer heeft laten weten, in welke tien dagen door 

Kredietgever aan Kredietnemer de mogelijkheid wordt geboden om zijn visie te 

geven op het oordeel van de Kredietgever; 

j. indien conservatoir beslag of executoriaal beslag gelegd wordt op alle of een 

belangrijk deel van de goederen van de Kredietnemer en een dergelijk beslag niet 

binnen 30 (dertig) werkdagen na de beslaglegging wordt opgeheven; 

k. indien de Kredietnemer niet of niet meer beschikt over de benodigde vergunningen, 

ontheffingen of andere (rechtens) benodigde toestemmingen in verband met de 

realisatie van de regeling; 

l. indien de Lening niet wordt aangewend voor het doel waarvoor zij is verstrekt of 

naar het oordeel van de Kredietgever vaststaat dan dit doel slechts gedeeltelijk is of 

zal worden gerealiseerd; 

m. indien wetgeving of de uitleg daarvan gewijzigd is dan wel de overheid een 

maatregel heeft genomen die gevolgen heeft of kan hebben voor de Lening, en de 

Kredietnemer en de Kredietgever binnen een redelijke door de Kredietgever te 

stellen termijn geen schriftelijke overeenstemming hebben bereikt over de 

aanpassing van deze Overeenkomst, waarbij het uitgangspunt van de Kredietgever 

is dat haar positie daardoor niet in negatieve zin mag wijzigen. 
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8.3  De Kredietnemer stelt de Kredietgever zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 5 (vijf) 

werkdagen nadat zij daarvan op de hoogte raakt, op schriftelijke wijze in kennis van het 

zich voordoen van een situatie als bedoeld in Artikel 8.2. 

8.4 Indien de Kredietgever overgaat tot gehele of gedeeltelijke opeising van de Lening op 

grond van dit artikel, is Kredietgever jegens Kredietnemer niet aansprakelijkheid voor 

schade die Kredietnemer daardoor lijdt. 

 

9.  INFORMATIE 

9.1 Indien de Kredietnemer voorziet dat zij niet aan haar verplichtingen uit deze 

Overeenkomst zal kunnen voldoen, zal zij de Kredietgever daarover terstond informeren. 

9.2  De Kredietnemer is verplicht de Kredietgever op eerste redelijke verzoek inzage te 

geven in de financiële positie van de Kredietnemer en aan de Kredietgever de informatie 

verstrekken die de Kredietgever redelijkerwijs nodig heeft ter bepaling van haar positie 

onder deze Overeenkomst, waaronder in ieder geval begrepen:  

a. afschriften van oproepingen en agenda's, de daarbij behorende stukken zoals 

toelichtingen en dergelijke van de algemene vergadering en ieder ander orgaan van 

de Kredietnemer, gericht aan het bestuur van de Kredietnemer; 

b. afschriften van notulen van vergaderingen van het bestuur  

c. afschriften van alle door de (register)accountant van de Kredietnemer, alsmede 

door de Kredietnemer uitgebrachte rapporten of brieven met materiële inhoud; 

d. periodieke (ten minste één maal per kalenderjaar financiële overzichten en 

verslagen van de Kredietnemer waarin in ieder geval is opgenomen 

kwartaalinformatie betreffende de rentabiliteit, liquiditeit en solvabiliteit; 

e. periodieke (ten minste één maal per kalenderjaar) financiële overzichten en 

verslagen van de Kredietnemer waarin in ieder geval is opgenomen: 

(i) de jaarlijks op te stellen begroting, alsmede de jaarlijks op te stellen jaarstukken 

alsmede de verklaring van de externe (register)accountant van de 

Kredietnemer (welke verklaring tenminste dient te zijn een 

beoordelingsverklaring) en het voorstel tot bestemming van het nettoresultaat; 

(ii) periodieke informatie (ten minste eens per boekjaar) met betrekking tot (de 

status van) de uitvoering van de regeling;  



 

Pagina 8 van 11  Paraaf Kredietgever: 

 Paraaf Kredietnemer: 

: 

 

9.3 De in Artikel 9.2 onder d en e bedoelde informatie dient in ieder geval door de 

Kredietgever te zijn ontvangen uiterlijk binnen 3 maanden na afloop van enig boekjaar.  

9.4  De Kredietnemer verleent hierbij aan de Kredietgever een zelfstandig inzage- en 

controlerecht van de administratie en boeken van de Kredietnemer  om de nakoming van 

de verplichtingen uit dit artikel te waarborgen. De Kredietnemer zal de Kredietgever, dan 

wel de door de Kredietgever aangewezen accountant of andere derde(n), te allen tijde 

en op eerste verzoek toegang verschaffen tot de administratie van de Kredietnemer en 

de plaats waar deze zich bevindt en de door de Kredietgever verlangde informatie 

verstrekken. 

9.5  De administratie van de Kredietgever vormt dwingend bewijs ten aanzien van al hetgeen 

de Kredietnemer uit hoofde van deze Overeenkomst aan de Kredietgever verschuldigd 

is. 

 

10. PUBLIEKE MEDEDELINGEN 

10.1  De Kredietnemer geeft de Kredietgever en door de Kredietgever aan te wijzen derden, 

toestemming de naam en het logo van de Kredietnemer, te gebruiken voor reclame- en 

pr-uitingen. De Kredietgever zal inhoudelijke redactionele artikelen over Kredietnemer  

pas publiceren na afstemming met Kredietnemer. 

10.2 Het is de Kredietgever als subsidieverstrekker toegestaan om publieke mededelingen te 

doen over de verstrekking van de Lening aan de Kredietnemer waartoe zij op grond van 

Europese en/of Nederlandse wet- en regelgeving toe gehouden is. 

 

11. ALGEMENE BEPALINGEN 

11.1  De Kredietnemer kan zich niet beroepen op verrekening of haar verplichtingen uit deze 

Overeenkomst opschorten. 

11.2  Deze Overeenkomst wordt pas van kracht op het moment van rechtsgeldige 

ondertekening daarvan door  Partijen. 

11.3  Afstand van recht uit of in verband met deze Overeenkomst kan slechts geschieden 

door een daartoe strekkende kennisgeving. Indien een Partij haar rechten uit hoofde 

van deze Overeenkomst niet uitoefent (daaronder begrepen verlenging van de termijn 

waarin een andere Partij haar verbintenissen uit deze Overeenkomst kan uitvoeren) 

mag dit niet worden opgevat als rechtsverwerking. 
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11.4  Wijzigingen in deze Overeenkomst hebben geen rechtskracht tenzij deze schriftelijk 

zijn aangegaan en door de Partijen zijn ondertekend.  

11.5  Deze Overeenkomst bevat de gehele overeenkomst tussen de Partijen met betrekking 

tot de hierin genoemde onderwerpen en vervangt alle eerdere overeenkomsten en 

overeenstemmingen, mondeling, schriftelijk of anderszins, tussen de Partijen. 

11.6  Indien één of meerdere bepalingen uit deze Overeenkomst onverbindend zijn of 

worden, dan blijven de overige bepalingen van deze Overeenkomst onverminderd van 

kracht. Partijen verbinden zich over en weer jegens elkaar om de onverbindende 

bepalingen te vervangen door verbindende bepalingen en wel op een zodanige wijze 

dat deze naar aard, doel en strekking zoveel mogelijk aansluiten bij de onverbindende 

bepalingen. 

11.7  De rechten of verplichtingen van de Kredietnemer uit hoofde van deze Overeenkomst 

(of een deel daarvan) zijn niet overdraagbaar tenzij de Kredietgever daarvoor haar 

toestemming verleend. Deze bepaling heeft slechts verbintenisrechtelijke werking. 

11.8  De Kredietgever is gerechtigd om haar rechten en verplichtingen uit hoofde van deze 

Overeenkomst, als ook deze Overeenkomst in zijn geheel (als bedoeld in artikel 6:159 

BW) over te dragen aan een door de Kredietgever aan te wijzen partij. De 

Kredietnemer verleent hieraan bij voorbaat haar onherroepelijke toestemming als 

bedoeld in artikel 6:156 lid 1 BW. 

11.9  De kosten voor het opstellen en uitvoering van deze Overeenkomst komen voor 

rekening van de Kredietgever (waaronder niet zijn begrepen kosten die Kredietgever 

dient te maken ter uitoefening en handhaving van haar rechten uit deze 

Overeenkomst). 

 

12.  TOEPASSELIJK RECHT EN FORUM 

12.1 Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

12.2 Alle geschillen voortvloeiende uit deze Overeenkomst dienen te worden voorgelegd 

aan de rechtbank Noord-Nederland. 

(Handtekeningenpagina volgt) 



 

 

(Handtekeningenpagina) 

 

Namens de Kredietgever    

   

   

Naam: de heer H.G. Jumelet   

Plaats: Assen   

Datum:    

 

 

  

Namens de Kredietnemer    

   

   

Naam:    

Plaats:   

Datum:    
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Bijlage 1 

Gebiedsaanvraag Agrarisch Natuur- en Landschapsbehe er 2016 
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Provinciale Staten van Drenthe
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Ons ken m e rk 41 I 3.31 201 4005922
Behandeld door de heren A. Postma (0592) 36 5214 en J. Grotenhuis
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Onderwerp: Veranderingen in het agrarisch natuurbeheer in 2016 en de dooruverking

daarvan in het Natuurbeheerplan Drenthe, versie 2016

Geachte voorzitter/leden,

Met deze brief willen wij u informeren over de veranderingen van het agrarisch natuur

en landschapsbeheer (hierna ANLB) en de doorwerking hiervan in het Natuurbeheer-
plan Drenthe, versie 2016 (hierna NBP).

lnleiding
Het stelsel voor agrarisch natuurbeheer wordt met ingang van 2016 gewijzigd. Uit-
gangspunt is dat het effectiever en efficiënter wordt (lagere uitvoeringskosten). De
provincie Drenthe gaat de provinciale kaders voor de nieuwe aanpak formuleren in het

nog op te stellen NBP 2016. Onderdeelvan het opstellen van een ontwerp-NBP is het
gebiedsproces, waarin de verschillende gebiedspartners meedenken over de inhoud

van het NBP. Dit uitgebreide gebiedsproces is voor de zomer van 2014 gestart. Het

ontwerp-NBP 2016 moet in december 2014 ter inzage worden gelegd.

Landelijk is afgesproken per 2016 de uitvoering van het agrarisch natuurbeheer
geheel in handen te leggen van de nog te vormen collectieven van agrariërs en

grondgebruikers. Deze collectieven hebben een essentiële rol in de uitvoering van het

beheer.
Het collectief moet een gebiedsaanvraag opstellen, op basis waarvan de provincie

over kan gaan tot financiering van het uit te voeren beheer. Momenteel wordt onder
landelijke regie van de Stichting Collectief Agrarisch Natuurbeheer (SCAN) gewerkt

aan de vorming van deze (regionale) collectieven. lnmiddels is in Drenthe door de

Agrarische Natuurvereniging (ANV) Drenthe en Land- en Tuinbouworganisatie (LTO)

Noord het eerste collectief van Nederland opgericht: Het Drents Collectief (zie bijlage).
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Aanleiding
Binnen het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) 2014-2020 wordt col-
lectief agrarisch natuurbeheer mogelijk gemaakt in het komende nationale platte-

landsontwikkelingsprogramma (POP 3). Van de beheervergoedingen agrarisch na-
tuurbeheer komt 50% cofinanciering van de Europese Unie.

Vanaf I januari 2016 dient er een stelsel voor het agrarisch natuurbeheer van kracht
te zijn. Het agrarisch natuurbeheer gaat daarom per 2016 veranderen.
Het (agrarisch) natuurbeheer is een kerntaak van de provincie; daarom heeft de pro-

vincie een regisserende rol als het gaat om vormgeving van de kaders voor het
nieuwe agrarisch natuurbeheer vanaf 2016.
De lopende contracten agrarisch natuurbeheer kunnen niet eenzijdig opengebroken
worden. Naast het nieuwe stelsel moeten wij daarom nog rekening houden met deze
doorlopende contracten. Dit heeft m ogelijk financiële conseq uenties.

Col lectieve be naderi ng
Agrarisch beheer zal in zijn geheel collectief moeten worden georganiseerd. Naast het
weide- en akkervogelbeheer geldt dan ook dat het landschapsbeheer collectief zal

worden georganiseerd. Een agrariër kan de subsidie niet meer individueel aanvragen,
maar maakt deel uit van een collectief. Dit collectief doet vervolgens een aanvraag bij

de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (vwvw.RVO.nl) om in aanmerking te
komen voor een vergoeding voor agrarisch natuurbeheer.

lnhoud/werkwijze
Landelijk

Voor de uitwerking van agrarisch natuurbeheer 2016 is een kernteam van lnterprovin-
ciaal Overleg (lPO) en Economische Zaken (EZ) actief. Dit kernteam draagt zorg voor

de benodigde producten zoals bijvoorbeeld EU-fiche en modelverordeningen.

Om de collectieven te ondersteunen in de voorbereiding op hun rol in het vernieuwde
stelsel voor ANLB, hebben de regionale koepels eind 2013 gezamenlijk de SCAN
opgericht. Landelijk zorgt de SCAN in samenwerking met de provincies (lPO) en EZ

voor de ontwikkeling van formats, modellen en handleidingen waar de collectieven
gebruik van kunnen maken. Regionaal begeleidt de SCAN de collectieven bij alle
stappen die gezet moeten worden om 1 januari 2016 klaar te zijn voor de uitvoering
van het nieuwe stelsel.

Drenthe

Natuurbeheer is een kerntaak van de provincie. Wij hebben daarom een kaderstel-
lende rol met betrekking tot het agrarisch natuurbeheer en de omvorming van het

stelsel. Onder deze rol verstaan wij het duiden waar Het Drents Collectief in aan-
merking kan komen voor welke vorm van agrarisch natuurbeheer en daarnaast het
beschikbaar stellen van middelen voor het beheer.

Vanuit onze rolopvatting doen wij dit in overleg met betrokken partijen, zoals ANV
Drenthe, Landschapsbeheer Drenthe, terreinbeherende organisaties (Het Drentse
Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer), Bosgroep Noord- en Oost-
Nederland, Natuur en Milieufederatie Drenthe, Drents Particulier Grondbezit, Stichting
Werkgroep Grauwe Kiekendief en andere belanghebbenden. Vanuit onze rol commu-
niceren wij over het proces rondom de omvorming van het stelsel ANLB.
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De ANV Drenthe en LTO Noord vervullen een belangrijke rol in het inmiddels opge-
richte Drents Collectief.

Gebiedsproces algemeen
De Natuurvisie Drenthe 2040 geeft aan dat agrarisch natuurbeheer vooralwordt in-
gezet om (internationale) doelen te realiseren door leefgebieden van soorten te verbe-
teren/in stand te houden. Het gaat daarbij om open graslanden (weidefauna), open
akkers (akkerfauna), netwerk (vogels van struwelen en bosjes)en de groen-blauwe
dooradering (soorten van sloten en poelen) en landschap.
Agrarisch natuurbeheer wordt zowel in het Nationaal Natuurnetwerk (voorheen Ecolo-
gische Hoofdstructuur (EHS)) als in het Drentse Natuurnetwerk ingezet. ln de Natuur-
visie wordt verder gesteld dat agrarisch natuurbeheer vooral wordt ingezet in en om
natuurgebieden, gericht op leefgebieden in de meest kansrijke gebieden, voor levens-
vatbare populaties en soorten en om de verbindende functies van landschapselemen-
ten in het Natuurnetwerk te versterken.
ln het NBP worden deze algemene uitgangspunten vertaald naar een vlekkenkaart
met onderbouwing, waarop staat welke gebieden aan deze uitgangspunten voldoen

en dus ingezet kunnen worden om de genoemde doelen de komende jaren te reali-

seren.
Omdat de verwachting is dat de middelen ontoereikend zijn om alle doelen te reali-

seren, bevat het NBP ook een aantal criteria om een prioriteit in de keuze van de ge-

bieden aan te kunnen brengen.
De inhoudsopgave van het NBP wordt landelijk opgesteld en ingevuld, voor zover het

de landelijke kaders betreft.

Gebiedsproces NBP
Landelijk is afgesproken om gebiedspartners te betrekken bij het opstellen van het

NBP. Dit heeft twee doelen:
. optimaal benutten van aanwezige gebiedskennis, om een goede keuze te kunnen

maken voor de gebieden waar agrarisch natuurbeheer kan worden ingezet;
. betrokkenen vroegtijdig consulteren bij het formuleren van provinciale kaders voor

de uitvoering van het agrarisch beheer, zodat een efficiënte en effectieve uit-
voering mogelijk is.

ln het proces van de totstandkoming van het NBP gebruiken wij de kansenkaart van
Het Drents Collectief om de definitieve vlekkenkaart te maken.

Doelgroepen

Er zijn veel mensen betrokken bij het agrarisch natuurbeheer. Zij hebben daarin niet

allemaal dezelfde rol. Bij het ontwerpen van het gebiedsproces moet rekening ge-

houden worden met deze verschillen.

Een overzicht
1. Professionele organisaties op het gebied van natuur en landschap. Zij hebben

veel kennis van gebieden en beheer.
2. Het Drents Collectief: dit collectief coördineert de uitvoering en is de eindbegun-

stigde. Het collectief zorgt voor de gebiedsaanvraag en heeft kennis van de ge-

bieden, op grond van de ervaringen van de afgelopen jaren en ideeën over hoe

de provinciale kaders voor de uitvoering eruit moeten zien.
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3. Provincie. Het koppelen van doelen op het gebied van water, landschap en

natuur is een provinciale ambitie. Ook wil de provincie zoveel mogelijk bijdragen

aan leefbaarheid, economische en recreatieve ontwikkelingen.
4. Andere overheden: gemeenten en waterschappen. Zij zijn mede verantwoordelijk

voor het realiseren van natuur- en landschapsdoelen. Zij zullen dit deels zelf uit-

voeren in het kader van het beheer en onderhoud en hebben er belang bij samen

te werken met terreinbeheerders, intermediaire organisaties en burgers. De in-

vulling van de KRW-doelen (Kaderrichtlijn Water) moet nog plaatsvinden en komt
in de loop van 2015.

5. Vrijwilligersgroepen. Dit is een verzameling van diverse lokale en regionale

groepen, die deels gericht zijn op educatie (vaak |VN-afdelingen), inventarisatie

van soorten en onderhoudsploegen.
Om de verschillende groepen een goede rol in het proces te geven, zijn verschillende
bijeenkomsten georganiseerd.

Planning
De bijeenkomsten leiden tot inbreng, die gebruikt kan worden voor het opstellen van

het ontwerp-NBP 2016. De maand oktober wordt gebruikt om het ontwerpplan gereed

te maken.

Procedure NBP 2016

Wij zullen het ontwerp-NBP Drenthe, versie 2016, vanaf 4 december 2014 in proce-

dure brengen. ln december zijn twee voorlichtingsavonden voor belanghebbenden
gepland. Vanaf 4 december 2014 tot en met 14 )anuari 201 5 ligt het ontwerpplan ter
inzage en kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen. De Commissie Lande-

lijk Gebied (CLG) zal ons adviseren over de vaststelling van het definitieve plan. Ver-
volgens zullen wij dit plan op 24 maart 2015 vaststellen. Zie hiervoor de bijlage Tijdlijn

IPO ANB.

Wij stellen voor begin 2015 in een vergadering van de Statencommissie Omgevings-

beleid een presentatie te geven over dit onderuverp.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, secretaris

Bij

brief oprichting "Het Drents Collectief'van ANV Drenthe en LTO Noord

Tijdlijn IPO ANB




