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Nieuwsbrief Collectief beheerplan 2016 – 1 september 2015  

Openstelling SNL-applicatie 1 september – 31 december 2015 

Vanaf 1 september kunt u de collectieve beheerplannen voor 2016 opstellen in de SNL-

applicatie (Toolkit).  

Wat is er gewijzigd en wat moet u doen? 

De aflopende SNL-min-max contracten zijn uit de Toolkit verwijderd (zie rubriek ‘Stoppers’). 

De ‘overstappers’ naar het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 2016 (ANLb2016) staan op 

dit moment nog als SNL-beheerder in de Toolkit. Deze beheerders hebben nu immers nog een 

lopend SNL-contract. Vóór 1 december meldt het agrarisch collectief u welke agrarisch 

natuurbeheerders hun lopende SNL-subsidie niet hebben opgezegd bij RVO.nl. U moet deze 

beheerders dan alsnog opnemen in het collectief beheerplan voor 2016.  

Uiterlijk op 31 december 2015 legt u het concept collectief beheerplan voor 2016 voor aan de  

provincie. De provincie beoordeelt het plan vervolgens. Vanaf 15 januari 2016 tot en met 15 

februari 2016 kunt u nog wijzigingen in het collectief beheerplan 2016 doorvoeren.  

Ruige mestmeldingen (RM) 2015  
 
Ruige mestmeldingen kunt u tot 15 september invullen in de SNL-applicatie (Toolkit). U voert 

de melding in subsidiejaar 2015 in. Vanzelfsprekend mag in de rustperiode van de 

beheerpakketten geen ruige mest worden uitgereden'. De rustperiode per beheerpakket vindt 

u in de Index Natuur en Landschap 2015. 

 

U levert de ruige mestmeldingen vóór 15 oktober aan bij de provincie. 

De provincie verzamelt de meldingen en stuurt deze voor 31 oktober in een document naar 

RVO.nl (Postbus: mailto:RVOvragenSNL@rvo.nl). 

 

Overstap agrarisch beheer SNL naar gebiedsaanvraag agrarisch collectief 

Agrarisch natuurbeheerders met een SNL-beheersubsidie die doorloopt na 1 januari 2016 en 

binnen de begrenzing van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 2016 (ANLb16) valt  

(zie het vastgestelde Natuurbeheerplan 2016), mogen overstappen naar de gebiedsaanvraag 

van het agrarisch collectief. De agrarisch natuurbeheerder moet dan wel als deelnemer binnen 

het agrarisch collectief worden meegenomen in de gebiedsaanvraag en het jaarlijks beheerplan 

van het collectief. Als gebiedscoördinator voor het SNL hoeft u agrarisch natuurbeheerders die 

overstappen naar het ANLb2016 niet op te nemen in het collectief beheerplan SNL voor 

beheerjaar 2016. Als het goed is, heeft u een overzicht van overstappers ontvangen van het 

agrarisch collectief.  
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Een agrarisch natuurbeheerder met een lopend SNL-subsidiecontract die overstapt naar de 

gebiedsaanvraag van het collectief moet voor 1 november 2015 zijn SNL-subsidie opzeggen bij 

RVO.nl. RVO.nl stelt de SNL-subsidie dan tegelijkertijd vast met de beheersubsidie over 2015. 

Lees meer over de overstap agrarisch beheer SNL naar gebiedsaanvraag agrarisch collectief in 

de nieuwsbrief Collectief beheerplan van 29 juni. 

Snijactie collectieve beheerplannen 2016  
 
De beheereenheden van subsidiejaar 2015 zijn gekopieerd naar subsidiejaar 2016. Daarna zijn 

de beheereenheden gesneden omdat provincies en RVO.nl de begrenzingen van een aantal 

referentiekaarten hebben aangepast. De beheereenheden zijn gesneden om vele foutcodes in 

de kolom Ok? te voorkomen. Nu zijn de foutcodes bij de start van het opstellen van het 

collectief beheerplan voor beheerjaar 2016 tot een minimum beperkt.  

 

De volgende criteria en gegevens (referentielagen) zijn gebruikt voor de snijactie: 

 

 De beheereenheden van 2015 zijn de basis. Beheereenheden met landschapspakketten en 

een aantal agrarische randenpakketten zijn buiten de snijactie gehouden.  

 De bedrijfspercelenkaart van RVO.nl versie 3 augustus 2015. Al het beheer dat buiten de 

begrenzing van de bedrijfspercelenkaart ligt, is weggesneden.  

 Lopende beschikkingen. Al het beheer dat overlapt met de begrenzing van de lopende 

beschikkingen, is weggesneden.  

 Collectieve plangrens. Al het beheer dat buiten de begrenzing van de collectieve plannen 

ligt, is weggesneden.  

 Beheertypenkaart (agrarisch) uit het vastgestelde Natuurbeheerplan 2016 versie 2 juli 

2015 van de provincies. Al het beheer dat buiten de begrenzing van de beheertypenkaart 

(agrarisch) ligt, is weggesneden. 

-  

Controle ‘snijafval’  
Het ‘snijafval’ is zichtbaar gemaakt door middel van pdf-kaarten per collectief beheerplan. De 

kaarten zullen in september beschikbaar komen via het Portaal Natuur en Landschap. Het kan 

dus voorkomen dat er een beheereenheid is verwijderd uit uw collectieve beheerplan voor 

2016. Als een beheereenheid verwijderd is omdat deze buiten de begrenzing van de 

beheertypenkaart (agrarisch) lag, dan kunt u de provincie om een toelichting vragen.  

Is een beheereenheid verwijderd omdat deze buiten de percelenkaart lag, dan is het raadzaam 

om de relatie hierover te informeren en zo nodig het perceel te laten herstellen in de 

percelenkaart van RVO.nl.  

 

Aflopende contracten (‘Stoppers’) 

 
De beheereenheden van de relaties waarvan het min-max contract voor SNL per 31 december 

2015 of in de loop van 2016 afloopt, zijn uit de Toolkit verwijderd. Bij deze nieuwsbrief is een 

tabel (MIN_MAX_stoppers_2015_20150802_92347.xlsx) van de ‘stoppers’ toegevoegd. Ook 

zijn de stoppers zichtbaar gemaakt met pdf-kaarten per collectief beheerplan. In de loop van 

september komen de kaarten samen met het snijafval beschikbaar. 

 

http://www.portaalnatuurenlandschap.nl/assets/Nieuwsbrief-Collectief-beheerplan-2016_29-juni2015.pdf
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Verschillen Gecombineerde opgave en Toolkit 

Bij de betaalverzoeken die bij RVO.nl binnen zijn gekomen, doen zich in een aantal gevallen 

verschillen voor tussen hetgeen aan oppervlakte is aangevraagd door de gebiedscoördinator 

en wat uiteindelijk in het betaalverzoek door de deelnemer is opgegeven. Ook zijn er 

deelnemers die geen betaalverzoek hebben ingediend, terwijl er wel door de 

gebiedscoördinator een aanvraag in de Toolkit is gedaan. 

Deze verschillen zijn in twee lijsten opgenomen. De lijsten zijn aan deze nieuwsbrief 

toegevoegd. 

Ook zijn de verschillen zichtbaar gemaakt in de Toolkit. Vink de laag  ‘Afwijkend oppervlak 

Toolkit-GDI’ in de legenda aan: 

 

In het voorbeeld in de kaart is af te lezen dat er in de Toolkit (TK) = 3.49 ha is aangevraagd 

en in de Gecombineerde opgave (GDI) = 2 ha. 

Foutje in de legenda van de Toolkit. De naam van de kaartlaag in de legenda ‘Afwijkend 

oppervlak Toolkit-GDI 2013’ is verkeerd en moet zijn ‘Afwijkend oppervlak Toolkit-GDI 2015’ 

Komt dit voor bij relaties met beheereenheden in het collectief beheerplan in uw gebied? 

Neem dan contact op met de relatie en achterhaal de oorzaak. 

 
Update kaarten in de SNL-applicatie 

 
De luchtfoto is geactualiseerd en geeft nu de situatie weer van de zomer van 2014. De  

percelenkaart van RVO.nl wordt vanaf 1 september 2 keer per maand in de Toolkit geladen.  

 

Op het Portaal Natuur en Landschap kunt u zien wanneer welke kaarten in de Toolkit zijn 

geactualiseerd. U vindt de informatie onder: 

http://www.portaalnatuurenlandschap.nl/themas/subsidiestelsel-natuur-en-

landschapsbeheer/snl-applicatie-toolkit/ 

 

http://www.portaalnatuurenlandschap.nl/themas/subsidiestelsel-natuur-en-landschapsbeheer/snl-applicatie-toolkit/
http://www.portaalnatuurenlandschap.nl/themas/subsidiestelsel-natuur-en-landschapsbeheer/snl-applicatie-toolkit/
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 Nieuwsbrieven 

Alle nieuwsbrieven en instructies voor het Natuurbeheerplan en het Collectief beheerplan 2016 

zijn te vinden op het Portaal Natuur en Landschap. 

 
Meer informatie over de SNL-applicatie en contact  

 

Unit GBO provincies van BIJ12 

Heeft u een vraag over de techniek of het functioneren van de SNL-applicatie (Toolkit)? 

Dan neemt u contact op de functioneel beheerder van de applicatie via: 

T:   073 680 8432 (Gerard Terpstra)     

@:  natuurbeheer@gbo-provincies.nl 

 

Provinciale informatiepunten 

Wilt u of de beheerder advies over het uit te voeren beheer en de mogelijkheden in uw 

gebied? Dan neemt u contact op met het provinciale informatiepunt. De contactgegevens van 

de informatiepunten vindt u op www.portaalnatuurenlandschap.nl > Subsidiestelsel Natuur en 

Landschap > Contact.   

 

Provinciale coördinatoren 

Heeft u een vraag over de natuurdoelen van de provincie en de vertaling van deze doelen in 

het collectief beheerplan? Of wilt u meer weten over het provinciale beleidskader voor het 

collectief beheer? Dan kunt u terecht bij uw provincie. Zie voor de contactgegevens van de 

provinciale coördinatoren: http://bron.portaalnatuurenlandschap.nl/Home/Contact 

 

 

 

 

mailto:natuurbeheer@gbo-provincies.nl
http://www.portaalnatuurenlandschap.nl/
http://bron.portaalnatuurenlandschap.nl/Home/Contact

