
 

  

 

  

 

 

 

 

De heer/mevrouw  xxx 

Adres xxx 

Woonplaats xxx 

Onderwerp 
Opdrachtverlening beheer Leegveld cluster X 

 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

Brabantlaan 1 

Postbus 90151 

5200 MC ’s-Hertogenbosch 

Telefoon (073) 681 28 12 

Fax (073) 680 76 80 

www.brabant.nl 

IBAN NL86INGB0674560043 

 

 

Bereikbaarheid 

openbaar vervoer en fiets: 

www.brabant.nl/route 

Datum 

Juli 2023 

Ons kenmerk 

C/  

Uw kenmerk 

- 

Contactpersoon 

Telefoon 

 

Email 

 
 

Bijlage(n) 

--- 

U heeft deelgenomen aan de inschrijfprocedure Leegveld 2023 voor gebruik en 

beheer van nieuwe provinciale natuurgronden in het Leegveld te Deurne. Het 

gebruik en beheer van cluster X is aan u gegund, zoals bevestigd is per brief met 

kenmerk @. Voor de ontwikkeling en beheer van de natuur in dit cluster dienen 

periodiek werkzaamheden te worden verricht. Via deze brief verlenen wij u 

opdracht voor het uitvoeren van de beheerwerkzaamheden ten behoeve van de 

ontwikkeling en instandhouding van x ha Nxx en x ha Nxx, conform beheerplan 

en de bruikleenovereenkomst met kenmerk@: 

 

De opdracht wordt in principe verstrekt voor een periode van 5 jaar vanaf 1-1-

2024. Elk jaar vindt een evaluatie plaats van de natuurontwikkeling in relatie tot 

de werkzaamheden van u als gebruiker, zoals in de samenwerkingsovereenkomst 

met u is afgesproken.  

Daarnaast kan door de Provincie onderzocht worden of de gronden nog altijd 

overeenkomstig het bepaalde in de met u gesloten gebruiksovereenkomst worden 

gebruikt. Indien uit de evaluatie of uit een onderzoek blijkt, dat de gronden niet 

overeenkomstig afspraken beheerd worden, kan de gebruikersovereenkomst 

beëindigd worden. 

Indien de gebruiksovereenkomst tussentijds zou worden beëindigd, vervalt 

daarmee ook deze opdracht. 

 

Provincie Noord-Brabant is bereid u een tegemoetkoming in de kosten van het 

beheer te verstrekken. Voor het uitvoeren van de genoemde werkzaamheden kunt 

u jaarlijks in januari een factuur indienen bij de Provincie voor een bedrag van  

€ x,xx (€ x,xx per ha) exclusief btw. Dit bedrag is overeenkomstig de subsidie in 

het kader van het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL), die u had kunnen 

aanvragen als u eigenaar van de betreffende percelen was geweest en waarvan 

de hoogte is bepaald op basis van standaardkostprijzen. 

 



 

 

 
 

Datum 

Juli 2023 

Ons kenmerk 

C/ 

  2/2 

Op deze opdrachtverlening evenals alle daaruit voortvloeiende 

(rechts)handelingen zijn de Uniforme Administratieve Voorwaarden 2012 (UAV 

2012) van toepassing. 

 

Gefactureerd dient te worden via een e-factuur. Facturen per post en per email 

worden niet meer geaccepteerd (voor meer informatie wordt verwezen naar 

www.brabant.nl/efactureren). 

 

Uw factuur dient op grond van artikel 123 lid 3 van de Algemene 

Inkoopvoorwaarden Provincies 2018 te voldoen aan de factuurvoorschriften van 

de Provincie Noord-Brabant. Deze vindt u op 

www.brabant.nl/factuurvoorschriften. Naast deze voorschriften dient de factuur 

voorzien te zijn van de naam van het project “Beheer Leegveld cluster X” en het 

bestelnummer, dat u nog van ons ontvangt via een separaat formulier. 

 

Voor alle vragen met betrekking tot de uitvoering van deze opdracht kunt u 

contact opnemen met …………. via email …………… of telefoonnummer ………….... 

 

Wij wensen u veel succes bij uw bijdrage aan de ontwikkeling van natuur in 

Brabant. 
 
 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 

namens deze, 

 

 

 

 
 

 

http://www.brabant.nl/efactureren
http://www.brabant.nl/factuurvoorschriften

