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Bijlage 61 

 
Toelichting Collectief en Regionale collectief 

 

Samenwerking tussen het Collectief (Coöperatie Natuurrijk Limburg) en de Regionale 

collectieven (VIP, Plattelandscoöperatie, Boeren Met Natuur en Natuurrijk Limburg Zuid) 

Om deel te nemen aan het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) heeft u een 

beheercontract gesloten met de Coöperatie Natuurrijk Limburg (in het contract aangeduid met ‘het 

Collectief’). Hierdoor bent u ook lid geworden van de Coöperatie Natuurrijk Limburg. 

 

Daarnaast heeft u door ondertekening er ook mee ingestemd om als lid ingeschreven te worden bij 

één van de vier Regionale collectieven2 in Limburg. En daaraan ook contributie te betalen.  

 

Dit heeft te maken met de samenwerking die bestaat tussen het Collectief (de Coöperatie Natuurrijk 

Limburg) en elk van de Regionale collectieven. Hieronder lichten we toe wat elk van die partijen voor u 

als lid doet op het terrein van Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer.  

 

 

Activiteiten Coöperatie Natuurrijk Limburg 

Coöperatie Natuurrijk Limburg (het Collectief) werkt op provinciaal niveau. Zij is door de provincie 

Limburg gecertificeerd en staat primair opgesteld om met haar leden het ANLb uit te voeren. Dít met 

als doel de biodiversiteit positief te beïnvloeden. Als zodanig: 

- sluit ze beheercontracten af; 

- ondersteunt en adviseert ze de leden bij het halen van doelstellingen en bij het in de praktijk 

invullen en optimaliseren van de beheervoorwaarden; 

- controleert zij of leden blijvend aan de beheervoorwaarden voldoen; 

- zorgt ze voor het op orde houden van de administratie en regelt ze met RVO de jaarlijkse 

(uitbetaling van) beheervergoedingen aan de leden/deelnemers. 

 

De coöperatie Natuurrijk Limburg is voor de leden/deelnemers ook het aanspreekpunt en bemiddelaar 

voor de provinciale en landelijke overheid en controlerende instanties (waaronder de NVWA).  

 

Tenslotte werkt de Coöperatie Natuurrijk Limburg met 39 andere collectieven samen in de landelijke 

koepelorganisatie BoerenNatuur. Deze koepel verzorgt de landelijke contacten en lobby met 

ministeries en RVO en biedt landelijke ondersteuning (waaronder ICT en veranderende wet- en 

regelgeving) aan coöperatie Natuurrijk Limburg en andere collectieven. 

 

Naast het ondersteunen en begeleiden van de individuele leden voert de coöperatie Natuurrijk 

Limburg verspreid over de provincie Limburg projecten uit, die aanvullend zijn aan het ANLb en aan 

het streven de biodiversiteit te laten toenemen. In het algemeen beogen deze projecten leefgebieden 

voor bepaalde soorten te realiseren door doel- en gebiedsgerichte maatregelen te nemen. De 

uiteindelijke missie is om een natuurinclusieve landbouw te realiseren.  

 

 
1 Versie 11.0: 15-12-2022 
2  De vier Regionale collectieven zijn: 

- Vereniging Innovatief Platteland (werkzaam in de gemeenten: Bergen, Gennep, Horst a/d Maas, Mook en 

Middelaar, Venlo en Venray); 
- Plattelandscoöperatie Peel en Maas  (werkzaam in de gemeenten: Peel en Maas, Leudal, Maasgouw, Nederweert 

en Weert); 
- Boeren Met Natuur (werkzaam in de gemeenten: Beesel, Echt-Susteren, Roerdalen, Roermond; 

- Natuurrijk Limburg Zuid (werkzaam in de gemeenten: Beek, Beekdaelen, Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-

Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht, Meerssen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg 
a/d Geul en Voerendaal). 
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De kosten van bovenstaande werkzaamheden worden evenals de beheervergoedingen 

betaald uit de financiële bijdrage van de provincie Limburg. Vooralsnog betaalt u als lid van de 

Coöperatie Natuurrijk Limburg geen contributie.  

 

Samengevat is de coöperatie Natuurrijk Limburg een uitvoeringsgerichte organisatie waarbij de leden 

gezamenlijk – dus ook u - via het ANLb de biodiversiteit vergroten door landbouw en natuur met elkaar 

te verbinden. Nadrukkelijk heeft u als lid de mogelijkheid om de aanpak en de werkwijze te 

beïnvloeden. Niet alleen in uw contacten met de veldmedewerkers of de binnendienst, maar ook door 

het aanspreken van uw vertegenwoordigers in de ledenraad en het bestuur. Lees meer op onze 

website www.natuurrijklimburg.nl  

 

 

Activiteiten  Regionale collectieven 

Elk Regionaal collectief werkt samen met de Coöperatie Natuurrijk Limburg  

In de praktijk betekent dit dat het Regionale collectief vooral een ambassadeursrol uitvoert voor de 

Coöperatie Natuurrijk Limburg. Het Regionale collectief is dichtbij en vangt daardoor makkelijker lokale 

signalen op. Het heeft een breed netwerk in de regio en kan de coöperatie Natuurrijk Limburg helpen 

in contacten met gemeenten en andere lokale partijen.  

 

Daarnaast kan het Regionale collectief ook regionale projecten uitvoeren die aanvullend zijn aan de 

provinciale ANLb-aanpak. Dit varieert van het samen nog slimmer uitvoeren van het beheer tot het 

vooral ook aan de lokale omgeving laten zien (i.e. communiceren) van de aanpak en de resultaten van 

het ANLb. 

 

De Regionale collectieven komen regelmatig samen om met elkaar en met de Coöperatie Natuurrijk 

Limburg initiatieven af te stemmen en te leren van elkaar. 

 

De kosten van de werkzaamheden van de Regionale collectieven worden betaald uit de contributie die 

u en de anderke leden betalen. Overigens bieden een aantal Regionale collectieven naast deze 

samenwerking op ANLb nog andere dienstverlening aan de leden. Ga hiervoor naar de website van 

uw Regionaal collectief. 

 

 

http://www.natuurrijklimburg.nl/

