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Nieuwsbrief collectief beheerplan 2014 – 10 december 2013  

 

Lijnen zijn niet altijd in te tekenen 

Ondanks grote inspanningen van het projectteam voor de SNL-applicatie om lijnen met de 

lijnteken-tool zo goed mogelijk in te kunnen tekenen, blijkt de praktijk weerbarstig. Dit speelt 

vooral bij de landschapselementen.  

In een aantal gevallen blijkt het niet mogelijk de lijnen in te tekenen. Daarom is het vanaf 

vandaag mogelijk dit buiten de Toolkit om te laten doen. Let wel: dit geldt alleen als de lijnen 

echt niet ingetekend kunnen worden in de SNL-applicatie. Er zijn twee (hoofd)oorzaken 

waardoor er niet ingetekend kan worden: of de lijnteken-tool werkt niet goed of de 

provinciekaarten (Beheertypenkaart-landschap of Landschapszoekgebied) zijn niet volledig.  

U kunt dan het volgende doen:  

Lijnteken-tool werkt niet naar behoren 

 De gebiedscoördinator rapporteert aan het DR-Monitoringsteam dat een perceel niet 

ingetekend kan worden. 

 Het DR-Monitoringsteam beoordeelt of het inderdaad technisch niet mogelijk is om in te 

tekenen. 

 Het DR-Monitoringsteam verzamelt de gevallen / incidenten die echt niet ingetekend 

kunnen worden en communiceert hierover uiterlijk per 1 januari 2014 met GBO 

provincies. 

 GBO provincies laat deze percelen buiten de Toolkit om intekenen door een  medewerker 

van de provincie. Dit gebeurt in een ander systeem. 

 De betreffende beheereenheden worden in de eerste weken van januari 2014 in de Toolkit 

ingelezen en zijn per 15 januari 2014 weer zichtbaar in de SNL-applicatie als normaal 

beheer. 

 

Provinciale kaarten zijn niet volledig 

Als blijkt dat een landschapselement echt niet ingetekend kan worden, dan kunt u contact 

opnemen met de provinciaal coördinator. Deze bekijkt dan of er een alternatieve financiering 

mogelijk is voor de agrariër (buiten de SNL om).  

 

Aandachtspunten min-max aanvraag 

 Let er bij het printen van de min-max aanvraag op dat u op het juiste formulier klikt.  

Volg de instructies en bepaal vooraf of het om een nieuwe relatie en dus om een nieuwe 

min-max aanvraag gaat of dat een mutatie op een bestaande aanvraag is.   

 Controleer voordat u de aanvraag instuurt of u het aantal stuks en/of de breedte van de  

beheerpakketten heeft ingevuld.  
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 Stuur de papieren aanvraagformulieren voor de min-max en de mutaties op de bestaande 

min-max aanvragen zo snel mogelijk op naar Dienst Regelingen. Doe dit in ieder geval 

vóór 31 december 2013 (einde aanvraagperiode SNL). Formulieren die na 31 december 

2013 binnenkomen, moet Dienst Regelingen helaas afwijzen. 

 

Afwijkende ingangsdatum subsidie 
 

Het komt voor dat in het veld ‘Afwijkende datum’ een verkeerde datum wordt ingevuld. In 

het SNL gaat het ingetekende beheer standaard in per 1 januari. Voor het beheerjaarjaar 

2014 dus per 1 januari 2014. Wilt u een afwijkende ingangsdatum opgeven, bijvoorbeeld 

omdat het agrarisch natuurbeheer van de Provinciale subsidieregeling agrarisch natuurbeheer 

(PSAN) op een later moment afloopt en u de SNL-subsidie hierop wilt laten aansluiten? Dan 

geeft u dit op in het veld ‘Afwijkende datum’. Een afwijkende ingangsdatum van 1 januari 

2014 is niet correct, omdat deze datum niet afwijkt van de standaarddatum. De SNL-subsidie 

gaat altijd in op de eerste van de maand van het betreffende beheerjaar (2014). Een datum 

van bijvoorbeeld 5 augustus 2013 is dus niet correct. U vult de afwijkende datum in het 

detailscherm van de beheereenheid in, zie hieronder. 

 

Aantallen opgeven bij 

landschapselementen 

Bij de onderstaande pakketten 

moet u ook een aantal opgeven. 

Ook dit kan in het detailscherm 

van de beheereenheid, zie de  

figuur hiernaast. 

L01.01.01a 

L01.01.01b 

L01.08.01a 

L01.08.01b 

L01.08.01c 

L01.13.02a 

L01.13.02b 

L01.13.02c 
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Update kaarten in de Toolkit 

Op het Portaal Natuur en Landschap wordt bijgehouden wanneer welke kaarten in de Toolkit 

zijn geactualiseerd. Zodra er een nieuwe kaart is ingelezen, wordt dit op de website gemeld. 

http://www.portaalnatuurenlandschap.nl 

Home >Thema’s > Subsidiestelsel Natuur en Landschap > SNL-applicatie (Toolkit) 

Of ga direct naar: 

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

landschapsbeheer/snl-applicatie-toolkit/ 

 

Nieuwe release: ruige mestmeldingen 

Eind december wordt een nieuwe release van de Toolkit opgeleverd. Hierin worden enkele 

kleine bugs opgelost, maar de grootste wijziging is dat er een knop is ingebouwd waarmee u 

de Ruige Mestmeldingen kunt doorgeven. De knop met de ruige mestfunctionaliteit is vanaf 

15 januari 2014 beschikbaar in de SNL-applicatie. 

U vindt de knop met het tractor-symbool onder de actieknoppen. Ook is er een kolom 

toegevoegd waarin u kunt zien of er een melding is ingevoerd. 

 

 

 

Vanaf 1 februari 2014 kunt u het uitrijden van de ruige stalmest melden in de Toolkit. In 

januari verschijnt een uitgebreide instructie over hoe u de ruige mestmelding invoert in de 

applicatie.  

 

Herhaling vorige nieuwsbrief: Openstelling SNL-applicatie verlengd 

t/m 31 december 

De Toolkit is opengesteld tot en met 31 december 2013. Er kan dus tot en met 31 december 

beheer voor nieuwe deelnemers ingetekend worden. Ook kunnen tot en met 31 december 

2013 min-max aanvragen ingediend worden bij Dienst Regelingen. 

In de periode van 1 januari tot en met 15 januari 2014 controleren de provincies de 

collectieve aanvragen. 

In de periode van 16 januari tot en met 15 februari 2014 gaat de Toolkit weer open om de 

laatste wijzigingen in te voeren. In deze periode is het niet toegestaan om nieuwe deelnemers 

en nieuw beheer in te voeren in de SNL-applicatie. 

http://www.portaalnatuurenlandschap.nl/
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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Meer informatie over de SNL-applicatie en contact  
 

GBO provincies 

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 

 

Monitoringsteam Dienst Regelingen 

Heeft u een vraag over het aanvragen van het collectief agrarisch natuurbeheer in het SNL of 

wilt u meer weten over het aanpassen van percelen?  

Dan neemt u op werkdagen tussen 8.30 en 16.30 uur contact op met het DR-Monitoringsteam 

via:    

T: 0475 355 652 

@: DR-monitoringsteam@dienst-regelingen.nl 

Let op: 

Op dinsdag 17 december is het Monitoringsteam vanaf 15.00 uur telefonisch niet bereikbaar. 

U kunt ons dan wel e-mailen (e-mails worden de volgende dag, woensdag 18 december, 

afgehandeld). 

Op dinsdag 31 december kunt u het Monitoringsteam alleen via e-mail bereiken tot en met 

12.00 uur.  

 

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 
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