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Inleiding; voor wie is deze instructie 

Deze toelichting is voor gebiedscoördinatoren die ruige mestmelding hebben 

ontvangen van de beheerders. Beheerders zullen vanaf 2014 binnen twee weken na 

het uitrijden van de ruige mest bij u melden dat zij ruige mest hebben uitgereden.  

 

In deze toelichting staat de uitleg wat u met deze meldingen moet doen voor drie 

categorieën meldingen ruige mest.  

 

1. Beheerders die een collectieve SNL aanvraag hebben (hoofdstuk 1) 

2. Beheerders die een PSAN aanvraag hebben (hoofdstuk 2) 

3. Beheerders die een individuele SNL aanvraag hebben (hoofdstuk 3) 

 

U verwerkt deze meldingen of in de SNL-applicatie of in Excelbestanden. Hoe u dit 

precies doet, staat verderop in deze instructie.  

 

Meldingsformulieren van Dienst Regelingen worden niet meer verwerkt 

Tot en met 2013 stuurde de beheerder zelf een meldingsformulier voor ruige mest 

naar Dienst Regelingen. Deze formulieren worden niet meer door Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland (RVO.nl, voorheen Dienst Regelingen) verstrekt en ook 

niet meer verwerkt. Alleen meldingen die de gebiedscoördinator in de SNL-applicatie 

of in de Excel bestanden zet, zullen verwerkt worden.  

 

Lees ook de andere instructie op www.portaalnatuurenlandschap.nl 

Uitleg over hoe een beheerder een melding doet bij u als gebiedscoördinator en hoe 

u de (fysieke) controle doet van de ruige mest meldingen staan niet in deze 

instructie. Informatie hierover vindt u op www.portaalnatuurenlandschap.nl.  

 

http://www.portaalnatuurenlandschap.nl/
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1 Collectieve SNL aanvraag 

In dit hoofdstuk leest u hoe u omgaat met een ruige mestmelding van een 

beheerder die meedoet in een collectieve SNL-aanvraag. U verwerkt deze meldingen 

in de SNL-applicatie (Toolkit).  

1.1 Algemene voorwaarden  

 

De voorwaarden voor een ruige mestmelding SNL collectief en individueel: 

 

 Ruige mest mag alleen uitgereden worden op pakketten waarop dit is 

toegestaan (zie tabel hieronder). 

 De hoeveelheid ruige mest die in die periode uitgereden mag worden, is 

minimaal 10 en maximaal 20 ton per hectare. 

 Uitrijden van ruige mest is alleen toegestaan in de periode van 1 februari tot 

1 september en buiten de rustperiode van het beheerpakket.  

 De beheerder meldt het uitrijden binnen 14 kalenderdagen na het uitrijden 

aan de gebiedscoördinator. 

 Er kan ook voor een deel van de oppervlakte van een beheereenheid Ruige 

mest gemeld worden. Verklein hiervoor de oppervlakte in het venster “Ruige 

mest melding” (zie uitleg bij Invoer in SNL-applicatie). 

 Voor de vergoeding ruige mest is per jaar en per beheereenheid één ruige 

mestmelding mogelijk. 

 De beheerder die in het beheerjaar de percelen op 15 mei in beheer heeft, 

doet de melding voor ruige mest.  

 Bij vaarland is de beheereenheid alleen via het water te bereiken. De 

beheereenheid mag niet via een brug, of via een andere beheereenheid 

bereikbaar zijn. 

 

Pakketten waarop ruige mest voor SNL uitgereden mag worden  

 

Aanvraagcode Beheerpakket Rustperiode van het pakket 

8001 A01.01.01a 1 april tot 1 juni 

8002 A01.01.01b 1 april tot 8 juni 

8003 A01.01.01c 1 april tot 15 juni 

8004 A01.01.01d 1 april tot 22 juni 

8005 A01.01.01e 1 april tot 1 juli 

8006 A01.01.01f 1 april tot 15 juli 

8008 A01.01.01g 1 april tot 1 augustus 

8011 A.01.01.02a 1 mei tot 15 juni 

8012 A.01.01.02b 8 mei tot 22 juni 

8041 A.01.01.05a 1 april tot 15 juni 

8042 A.01.01.05b 1 april tot 15 juni 

 

1.2 Invoer in de SNL-applicatie (Toolkit)  

 

De ruige mestmelding voor een collectieve aanvraag verwerkt u in de SNL-

applicatie.  
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Om een ruige mestmelding aan te maken, klikt u in de beheereenheden-tabel onder 

‘Acties op de groene tractor. 

 

 
 

Daarna verschijnt het venster voor het invoeren van gegevens: 

 

 
 

Vul hier de volgende gegevens in: 

 

 BRS nummer (wordt automatisch voorgevuld bij geen wijziging in de 

percelen) 

 Datum uitrijden 

 Datum melding 

 Oppervlakte 

 Vaarland (vinkje zetten als dit van toepassing is) 

 Opmerkingen 

 

In de SNL-applicatie zitten een aantal standaard controles op juistheid van:  

 BRS nummer  

 Rustperiode  

 Meldingsdatum 

 Beheerpakket  

 Oppervlakte  

 Last Minute 

 

Het is mogelijk dat u een waarschuwing krijgt over Last Minute:  

Let op! Voor deze beheereenheid is ook een Last Minute melding ingevoerd. 

 

De bovenstaande melding verschijnt als er op een beheereenheid zowel Last Minute 

als Ruige mest wordt aangevraagd. De melding is bedoeld om u te waarschuwen dat 

de rustperiode van de Last Minute niet samen valt met het uitrijden van de Ruige 
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mest. Als dit niet het geval is, dan kunt u verder gaan. U kunt bijvoorbeeld een 

nieuwe melding invoeren of verder gaan om een meldingsformulier uit te printen. 

1.3 Overzicht maken per beheerder 

Als u een overzicht per beheerder wilt over het totaal aantal beheereenheden, de 

oppervlakte en het bedrag, dan kunt u een rapportage maken. Het resultaat is dan 

een overzicht dat heet: “Melding uitrijden Ruige Mest, BRS:…”  

 

Overzicht maken per beheerder 

Nadat u de ruige mestmelding heeft ingevoerd in de Toolkit, verschijnt in de 

beheereenheden-tabel een 'Ja' in de kolom "Ruige Mest". 

 

Via de menu-optie “Rapportages -> Overzicht -> Ruige mestmelding” kunt u na het 

invullen van het jaartal en het relatienummer (BRS) het overzicht (ook wel 

formulier) per beheerder genereren.  

 

Bewaren, niet opsturen 

Bewaar dit formulier goed. Deze formulieren dienen als bewijs dat u de melding van 

de relatie heeft ingevoerd in de SNL-applicatie.  

Dit formulier is voor uw eigen administratie. Stuur dit formulier niet naar de 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl voorheen Dienst Regelingen). Na 

1 september zal er een totaalbestand gemaakt worden van alle ruige 

mestmeldingen. Deze wordt dan in één keer naar RVO.nl gestuurd om te zorgen 

voor uitbetaling. Dit hoeft u als gebiedscoördinator niet te doen.  

 

Voorbeeld: 
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2 PSAN aanvragen 

In dit hoofdstuk leest u hoe u omgaat met een ruige mestmelding van een 

beheerder die een PSAN aanvraag heeft. U verwerkt deze meldingen in een 

Excelbestand met de naam “Ruige stalmest PSAN.xls”. U vindt een leeg bestand op 

www.portaalnatuurenlandschap.nl.  

2.1 Algemene voorwaarden  

De voorwaarden voor een ruige mestmelding PSAN: 

 

 Ruige mest mag alleen uitgereden worden op pakketten waarop dit is 

toegestaan (zie tabel hieronder). 

 Uitrijden is alleen toegestaan in de periode van 1 februari tot 1 april en 

buiten de rustperiode van het beheerpakket. 

 De beheerder kan niet meer Ruige stalmest uitrijden dan in zijn beschikking 

staat  

 De beheerder meldt het uitrijden binnen 14 kalenderdagen na het uitrijden 

aan de gebiedscoördinator. 

 Er kan ook voor een deel van de oppervlakte van een beheereenheid Ruige 

mest gemeld worden.  

 Het is mogelijk om meerdere keren per jaar op dezelfde beheereenheid 

Ruige mest uit te rijden. Voorwaarde is wel dat er niet meer dan 20 ton 

wordt uitgereden per hectare per jaar. 

 Bij vaarland is de beheereenheid alleen via het water te bereiken. De 

beheereenheid mag niet via een brug of via een andere beheereenheid 

bereikbaar zijn. 

 

Pakketten waarop ruige mest voor PSAN uitgereden mag worden: 

3111 Weidevogelgrasland met rustperiode van 1 april tot 1 juni 

3121 Weidevogelgrasland met rustperiode van 1 april tot 8 juni 

3131 Weidevogelgrasland met rustperiode van 1 april tot 15 juni 

3141 Weidevogelgrasland met rustperiode van 1 april tot 22 juni 

 

2.2 Invullen van het Excelbestand 

De meldingen ruige mest van beheerders die een PSAN aanvraag hebben, verwerkt 

u in het Excelbestand met de naam “Ruige stalmest PSAN.xls”. U vindt een leeg 

bestand op www.portaalnatuurenlandschap.nl.  

 

In het bestand ziet u een aantal kolommen. Hieronder vindt u een overzicht met wat 

u per kolom invult. Bij cellen waar u uit een lijst kunt selecteren, gaat u eerst op de 

cel staan en dan klikt u op het pijltje dat verschijnt, of u typt de eerste letter van 

het woord in de cel. Sla het Excelbestand op onder een naam die u gemakkelijk 

weer kunt vinden.  

 

Kolom Kolomnaam Omschrijving 

A Aanvraag nr Vul hier het aanvraag nummer van de PSAN 

aanvraag in 

B BRS-nr Vul hier het relatienummer van de beheerder 

(aanvrager) in 

C B_Naam Vul hier de naam in van de beheerder (aanvrager) 

in 

http://www.portaalnatuurenlandschap.nl/
http://www.portaalnatuurenlandschap.nl/
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D Provincie Selecteer uit de lijst de provincie.  

E Collectief 

beheerplan code 

Selecteer uit de lijst de code van het collectieve 

beheerplan 

F BE-nummer Vul hier het nummer in van de beheereenheid 

waarop de ruige stalmest is uitgereden 

G Pakketcode Selecteer uit de lijst de pakketcode van de 

beheereenheid waarop de ruige stalmest is 

uitgereden 

H Omvang Vul hier de grootte in van de beheereenheid  

I Omschrijving 

pakket 

Selecteer uit de lijst de benaming van het pakket  

J Datum uitrijden Vul de datum in waarop de ruige stalmest is 

uitgereden 

K Datum melding Vul de datum waarop de beheerder bij u de 

melding heeft gedaan 

L Oppervlakte Vul hier de oppervlakte in waarop de Ruige 

stalmest is uitgereden 

M Tarief Selecteer uit de lijst het juiste tarief (gewoon land 

is € 138,72;  vaarland is € 249,64) per hectare 

N Bedrag Vul hier niks in (het bedrag wordt automatisch 

berekend) 

O Opmerking Ruimte voor eventuele opmerkingen 

 

Alle meldingen ingevoerd, bestand naar provincie 

Als u alle meldingen heeft ingevoerd, stuurt u het ingevulde bestand naar de 

provincie.  

 

Stuur dit document pas naar de provincie als u alle ruige mestmeldingen binnen uw 

beheergebied die betrekking hebben op de PSAN hierin heeft opgenomen, maar doe 

dit wel voor 15 september.  

 

De provincie zorgt ervoor dat er vervolgens een totaallijst per provincie wordt 

aangeleverd aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, zodat RVO.nl de 

vergoeding voor ruige mest kan uitbetalen aan de beheerders.  

 

Bewaren 

Bewaar dit Excelbestand goed. Het ingevulde bestand dient als bewijs dat u de 

melding van de relatie heeft geregistreerd. Zorg dat uw provincie ook de juiste 

versie krijgt van het bestand.  
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3 SNL individueel  

In dit hoofdstuk leest u hoe u omgaat met een ruige mestmelding van een 

beheerder die een individuele SNL aanvraag heeft. U verwerkt deze meldingen in 

een Excelbestand met de naam “Ruige stalmest SNL.xls”. U vindt een leeg bestand 

op www.portaalnatuurenlandschap.nl.  

3.1 Algemene voorwaarden  

De voorwaarden voor een ruige mestmelding SNL collectief en individueel: 

 Ruige mest mag alleen uitgereden worden op pakketten waar dit is 

toegestaan (zie tabel hieronder). 

 De hoeveelheid ruige mest die in die periode uitgereden mag worden is 

minimaal 10 en maximaal 20 ton per hectare. 

 Uitrijden is alleen toegestaan in de periode van 1 februari tot 1 september 

en buiten de rustperiode van het beheerpakket.  

 De beheerder meldt het uitrijden binnen 14 kalenderdagen na het uitrijden 

aan de gebiedscoördinator. 

 Er kan ook voor een deel van de oppervlakte van een beheereenheid Ruige 

mest gemeld worden.  

 Voor de vergoeding ruige mest is per jaar en per beheereenheid één ruige 

mestmelding mogelijk. 

 De beheerder die in het beheerjaar de percelen op 15 mei in beheer heeft, 

doet de melding voor ruige mest.  

 Bij vaarland is de beheereenheid alleen via het water te bereiken. De 

beheereenheid mag niet via een brug, of via een andere beheereenheid 

bereikbaar zijn. 

 

Pakketten waarop ruige mest voor SNL uitgereden mag worden  

Aanvraagcode Beheerpakket Rustperiode van het pakket 

8001 A01.01.01a 1 april tot 1 juni 

8002 A01.01.01b 1 april tot 8 juni 

8003 A01.01.01c 1 april tot 15 juni 

8004 A01.01.01d 1 april tot 22 juni 

8005 A01.01.01e 1 april tot 1 juli 

8006 A01.01.01f 1 april tot 15 juli 

8008 A01.01.01g 1 april tot 1 augustus 

8011 A.01.01.02a 1 mei tot 15 juni 

8012 A.01.01.02b 8 mei tot 22 juni 

8041 A.01.01.05a 1 april tot 15 juni 

8042 A.01.01.05b 1 april tot 15 juni 

 

3.2 Invullen van het Excelbestand 

De meldingen van beheerders die een PSAN aanvraag hebben, verwerkt u in het 

Excelbestand met de naam “Ruige stalmest PSAN.xls”. U vindt een leeg bestand op 

www.portaalnatuurenlandschap.nl.  

 

In het bestand ziet u een aantal kolommen. Hieronder vindt u een overzicht met wat 

u per kolom invult. Bij cellen waar u uit een lijst kunt selecteren, gaat u eerst op de 

http://www.portaalnatuurenlandschap.nl/
http://www.portaalnatuurenlandschap.nl/
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cel staan en klik dan op het pijltje dat verschijnt, of typ de eerste letter van het 

woord in de cel.  

 

Sla het Excelbestand op onder een naam die u gemakkelijk weer kunt vinden.  

 

Kolom Kolomnaam Omschrijving 

A Aanvraag nr Vul hier het aanvraag nummer van de SNL 

aanvraag in 

B BRS-nr Vul hier het relatienummer van de beheerder 

(aanvrager) in 

C B_Naam Vul hier de naam in van de beheerder (aanvrager) 

in 

D Provincie Selecteer uit de lijst de provincie 

E Collectief 

beheerplan code 

Selecteer uit de lijst de code van het collectieve 

beheerplan 

F BE-nummer Vul hier het nummer in van de beheereenheid 

waarop de ruige stalmest is uitgereden 

G Pakketcode Selecteer uit de lijst de pakketcode van de 

beheereenheid waarop de ruige stalmest is 

uitgereden 

H Omvang Vul hier de grootte in van de beheereenheid  

I Omschrijving 

pakket 

Selecteer uit de lijst de benaming van het pakket  

J Datum uitrijden Vul de datum in waarop de ruige stalmest is 

uitgereden 

K Datum melding Vul de datum waarop de beheerder bij u de 

melding heeft gedaan 

L Oppervlakte Vul hier de oppervlakte in waarop de  

Ruige stalmest is uitgereden 

M Tarief 

 

Selecteer uit de lijst het juiste tarief (gewoon land 

is € 138,72 ;  vaarland is € 249,64) per hectare 

N Bedrag Vul hier niks in (het bedrag wordt automatisch 

berekend) 

O Opmerking Ruimte voor eventuele opmerkingen 

 

Alle meldingen ingevoerd, bestand naar provincie 

Als u alle meldingen heeft ingevoerd, stuurt u het ingevulde bestand naar de 

provincie. Doe dit pas nadat u alle ruige mestmeldingen binnen uw beheergebied die 

betrekking hebben op de SNL hierin zijn opgenomen, maar doe dit wel voor 15 

september.  

 

De provincie zorgt ervoor dat er vervolgens een totaallijst per provincie wordt 

aangeleverd aan Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, zodat RVO.nl de 

vergoeding voor ruige mest kan uitbetalen aan de beheerders.  

 

Bewaren 

Bewaar dit Excelbestand goed. Het ingevulde bestand dient als bewijs dat u de 

melding van de relatie heeft geregistreerd. Zorg dat uw provincie ook de juiste 

versie krijgt van het bestand. 


