
Aan: Deelnemers SNL/PSAN 

 

Betreft: ruige mestmeldingen 

 

<Plaats, datum> 

 

Geachte heer of mevrouw, 

 

U krijgt subsidie voor agrarisch natuurbeheer vanuit de Subsidieregeling Natuur en 

Landschap (SNL) of de Provinciale subsidieregeling agrarisch natuurbeheer (PSAN) en u 

beheert percelen waarop u ruige stalmest mag uitrijden. Vanaf 2014 verandert de manier 

waarop u het uitrijden van ruige mest meldt. Uw provincie heeft u hierover in december 

2013 ook een brief gestuurd. In deze brief leest u wat de verandering inhoudt en wat dat 

voor u betekent.  

 

Vanaf 2014 meldt u het uitrijden van de ruige stalmest bij de gebiedscoördinator en niet 

meer bij de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (voorheen Dienst Regelingen). De 

gebiedscoördinator geeft uw melding vervolgens digitaal door aan de RVO.nl.  

 

De gebiedscoördinator in uw gebied is: 

< naam GC + contactgegevens> 

 

Wat moet u doen?  

Na het uitrijden van ruige mest, moet u dit melden bij de gebiedscoördinator:  

1. Meld het uitrijden binnen twee weken nadat u de ruige stalmest heeft uitgereden 

2. Bij de melding moet u op kaart aangegeven waar en hoeveel ruige mest u heeft 

uitgereden. 

3. Uw melding met handtekening stuurt u per mail of per post naar uw 

gebiedscoördinator. 

 

Als u een aanvraag voor de toeslag ruige mest per post wilt indienen, kunt u gebruik 

maken van het bijgesloten aanvraagformulier of u kunt het aanvraagformulier 

downloaden op de website van de ANV <naam>: www.<naam>.nl 

 

De gebiedscoördinator controleert uw aanvraag voor een toeslag ruige mest 

steekproefsgewijs in het veld en geeft uw melding digitaal door aan de RVO.nl. Als u op 

tijd aan de gebiedscoördinator doorgeeft dat u ruige stalmest heeft uitgereden én u 

voldoet aan de voorwaarden, dan krijgt u de toeslag tegelijk met de beheervergoeding na 

afloop van beheerjaar 2014 (begin 2015) betaald. 

 

Voor vragen over het aanvragen van een toeslag voor het uitrijden van ruige mest, kunt 

u contact opnemen met de gebiedscoördinator. 

 

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

<ANV> 

 

Bijlage: aanvraagformulier toeslag ruige mest 


