Bijlage 61
Toelichting Collectief en Uitvoeringscollectief
Tussen coöperatie Natuurrijk Limburg (NaLi) en deelnemers aan het collectief agrarisch
natuur- en landschapsbeheer wordt een beheercontract gesloten. Onderhavige notitie
vormt een nadere toelichting op de activiteiten die NaLi als collectief uitvoert in het
belang van u als deelnemer aan het agrarisch natuur- en landschapsbeheer (hierna
ANLB) en lid van het collectief. Tevens wordt ingegaan op de rol van het
uitvoeringscollectief waartoe u na ondertekening van het beheercontract lid bent
geworden.
Activiteiten Natuurrijk Limburg
Natuurrijk Limburg is in 2013 opgericht vanuit de LLTB en vormt een brug tussen
landbouw en natuur. Naast het ANLB is Natuurrijk Limburg met meerdere activiteiten
bezig. Hieronder een overzicht van alle activiteiten waaronder uiteraard het ANLB:
ANLB:
Natuurrijk Limburg vormt hét collectief voor ANLB en is daarmee aanvrager en
verantwoordelijk voor de kwaliteit en administratieve/financiële afhandeling (waaronder
gebiedsaanvraag, contracten, uitbetaling, monitoring, sanctionering en meer) van het
ANLB in Limburg. De kosten voor de uitvoering van bovenstaande taken worden betaald
uit de met 15-20% verhoogde beheervergoeding voor beheerpakketten.
Daarbij is NaLi aanspreekpunt voor overheid en controlerende instanties. Doel van het
collectief is om efficiënt, doel- en resultaatsgericht ANLB te realiseren in Limburg. We
hebben de opdracht om, samen met alle deelnemers, in zes jaar te laten zien dat
agrarisch natuurbeheer een aantoonbaar, positief effect heeft op de biodiversiteit.
Gebiedsontwikkeling:
Natuurrijk Limburg realiseert in overleg met haar achterban en partners nieuwe natuur
binnen goudgroene natuur. Het gaat hierbij om het omzetten van landbouwgronden naar
natuur waarbij de waardedaling gecompenseerd wordt en op basis van ecologische
inrichtingsplannen hoogwaardige natuur gerealiseerd wordt.
Beheer:
Natuurrijk Limburg beoogt een grote beherende partij te worden voor natuurgronden.
Doordat de achterban een grote betrokkenheid en beheerkennis heeft zijn onze boeren
de ideale beheerder voor grote partijen. NaLi vervult hierbij een coördinerende rol.
Projecten:
Natuurrijk Limburg voert diverse projecten uit op het gebied van soortenmaatregelen
waarbij d.m.v. doel- en gebiedsgerichte maatregelen leefgebieden voor soorten worden
gerealiseerd. Daarnaast worden gebiedsprojecten uitgevoerd waar landbouw, water en
natuur bij elkaar worden gebracht.
NaLi is een gebiedspartij die er toe doet en waar u een mooie bijdrage aan gaat leveren
als deelnemer van het ANLB! Lees meer op onze website www.natuurrijklimburg.nl
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Lidmaatschap Uitvoeringscollectief verplicht
Door deelname aan het collectief ANLB wordt u automatisch lid van het collectief
Natuurrijk Limburg én het regionale uitvoeringscollectief. U betaalt echter alleen
contributie bij het regionale uitvoeringscollectief. De voordelen van dit lidmaatschap op
een rij:
- Dicht bij huis (Vereniging Innovatief Platteland, Plattelandscoöperatie Peel en
Maas regio, Boeren met Natuur, Natuurrijk Limburg Zuid i.o.) met herkenbare
mensen
- Gebiedskennis en breed netwerk in de regio
- Informatieavonden met gemeenschappelijke doelen
- Lage contributie (jaarlijks € 25,- tot € 40,-)
- Podium om successen te delen en netwerkclub om nieuwe ideeën op te doen
- Reeds een rijk pallet aan lopende (en afgeronde) projecten
- En nog veel meer (te vinden via uw eigen uitvoeringscollectief)
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