
 

Toelichting Natuurrijk Limburg en 
lidmaatschap Uitvoeringscollectief 
Tussen coöperatie Natuurrijk Limburg en deelnemers aan het collectief agrarisch natuur- 
en landschapsbeheer wordt een beheercontract gesloten. Onderhavige notitie vormt een 
nadere toelichting op de activiteiten die Natuurrijk Limburg 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 vormt hét collectief voor ANLB voor de Provincie Limburg. Het 
collectief is de aanvrager en daarmee verantwoordelijk voor zowel de kwaliteit van het 
ANLB als ook voor de hele administratieve en financiële afhandeling. Tenslotte fungeert 
het collectief ook als aanspreekpunt voor overheid en controlerende instanties als RvO. 
Doel van het collectief is om efficiënt, doel- en resultaatsgericht ANLB te realiseren in 
Limburg. 
Samen met de uitvoeringscollectieven coördineert het collectief de hele gang van zaken 
rondom het collectief ANLB. Dit gaat van totstandkoming natuurbeheerplan tot het 
uitbetalen van beheervergoedingen aan deelnemers. Daar tussen vinden tal van 
activiteiten plaats zoals de voorintekening, indienen gebiedsaanvraag, afsluiten 
beheercontracten etc. Voordeel hiervan is dat, door het verschuiven van activiteiten van 
RvO naar het collectief, een grote bezuiniging op de uitvoeringskosten mogelijk is 
gemaakt. Maar, uiteraard is voor al deze activiteiten  desondanks veel tijd en dus geld 
nodig. Vooralsnog gaan we er vanuit dat de verschuiving van taken ertoe leidt dat de 
uitvoeringskosten dalen van 40% naar 15-20%. 
De kosten voor de activiteiten van Natuurrijk Limburg en haar uitvoeringscollectieven 
worden betaald vanuit de beheervergoedingen voor het agrarisch natuurbeheer. Daartoe 
zijn de beheervergoedingen ten opzichte van voorheen verhoogd met 15-20%. Dat 
betekent dat u financieel geen negatieve gevolgen zult ervaren van de gewijzigde 
aanpak. Sterker nog, door de nieuwe aanpak wordt u meer dan voorheen ontlast omdat 
veel (vooral administratief en advies) werk kosteloos uit handen wordt genomen. 
Naast het collectief ANLB is het collectief Natuurrijk Limburg met veel andere zaken bezig 
op het gebied van Gebiedsontwikkeling (realisatie natuur), soortenbescherming, beheer 
en communicatie. Voor meer informatie hieromtrent verwijzen we u graag naar onze 
website www.natuurrijklimburg.nl. Hier kunt u zich ook aanmelden op onze nieuwsbrief 
en/of ‘vriend’ worden van Natuurrijk Limburg. 
 
Lidmaatschap Uitvoeringscollectief verplicht 
Zoals gezegd wordt u door deelname aan het collectief ANLB automatisch lid van het 
collectief “Coöperatie Natuurrijk Limburg”. Een coöperatie met leden die gezien de 
omvang werkt met een Ledenraad. Deze Ledenraad wordt bezet door leden van de vier 
uitvoeringscollectieven. Deze uitvoeringscollectieven vertegenwoordigen u dus binnen de 
coöperatie en staan zowel inhoudelijk als geografisch dicht bij u, vandaar dat wij ook 
verplichten om als deelnemer aan het collectief ANLB lid te worden van het 
uitvoeringscollectief. Voor het lidmaatschap van de coöperatie wordt geen financiële 
bijdrage gevraagd. Vanuit de uitvoeringscollectieven mag u wel een betaald lidmaatschap 
verwachten (max € 40,- per jaar). De uitvoeringscollectieven zijn van noord naar zuid; 
Vereniging Innovatief Platteland, Plattelandscoorperatie Peel en Maas regio, Boeren met 
Natuur en Natuurrijk Limburg Zuid. Bij uw uitvoeringscollectief kunt u overigens voor 
veel meer zaken terecht maar daarover zullen zij u zelf berichten. 
 
Team Natuurrijk Limburg  
 

http://www.natuurrijklimburg.nl/

