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Nieuwsbrief Collectief beheerplan 2016 – 2 november 2015 

  

Gewijzigde beheerpakketten en toeslagen niet opnemen in Beheerplan 2016 

Elke provincie geeft in haar Natuurbeheerplan per beheergebied aan voor welke 

beheerpakketten zij subsidie wil toekennen oftewel welke beheerpakketten subsidiabel zijn.  

Zij gebruikt daarvoor de indeling in natuur- en beheertypen, beheerpakketten en toeslagen 

van de Index Natuur en Landschap. In 2014 is de Index op een aantal punten gewijzigd. De 

wijziging betrof enkele beheerpakketten en toeslagen van de Index onderdelen Agrarisch en 

Landschap voor 2015. Voor beheerjaar 2015 was er nog geen Europese goedkeuring voor de 

wijziging op deze pakketten en toeslagen. Om te voorkomen dat agrarisch natuurbeheerders 

deze gewijzigde pakketten voor beheerjaar 2015 zouden aanvragen, hebben de provincies de 

wijzigingen uitgesloten voor subsidie in hun Openstellingsbesluiten SNL 2015.  

Geen Europese goedkeuring voor gewijzigde pakketten voor 2016 

Omdat de wijzigingen in de beheerpakketten en toeslagen niet waren opgenomen in de 

melding (EU-notificatie) aan Brussel voor 2016, heeft de Europese Commissie de wijzigingen 

niet kunnen goedkeuren voor beheerjaar 2016.  

Dit betekent dat agrarisch natuurbeheerders met een doorlopend SNL-subsidiecontract SNL de 

gewijzigde beheerpakketten en toeslagen ook niet mogen aanvragen voor beheerjaar 2016.  

Wijziging Openstellingsbesluit niet mogelijk 

De Openstellingsluiten voor SNL 2016 zijn al ingediend bij Gedeputeerde Staten van de 

provincies en/of zijn al gepubliceerd. Hierdoor is het niet mogelijk de gewijzigde pakketten en 

toeslagen in het Openstellingsbesluit voor 2016 uit te sluiten. Helaas is het ook niet mogelijk 

om de pakketten en toeslagen uit te sluiten in de SNL-applicatie (Toolkit).  

Collectief beheerplan 2016 controleren en aanpassen 

Wij vragen u als gebiedscoordinator uw Collectief Beheerplan voor 2016 te controleren op de 

gewijzigde pakketten en toeslagen en uw plan zo nodig aan te passen. Zo voorkomt u dat de 

agrarisch natuurbeheerders subsidie aanvragen en beheer uitvoeren voor beheer dat niet EU-

proof is.  

Het gaat om de volgende wijzigingen in pakketten / pakketvarianten en toeslagen: 

A01.02.01/A01.02.02 Bouwland met broedende akkervogels/doortrekkende en 

overwinterende akkervogels. Verruiming van pleksgewijze 

bestrijding door nieuw toegevoegde onkruiden in bestaande 

botanische pakketten. 

A01.01.03 Plas-dras nieuwe varianten e t/m h (greppels) 

L01.04 Bossingel en bosjes: nieuwe definitie van bossingel 

T9a en T9b Toeslagen hoogwaterpeil 
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Voor volgende beheerjaren wordt de Index Natuur en Landschap, onderdeel Agrarisch en 

Landschap, aangepast zodat de betreffende pakketvarianten niet meer mogelijk zijn.  

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), kunnen 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. Hierover hebben wij u in de vorige nieuwsbrief geïnformeerd. In deze 

nieuwsbrief leest u laatste stand van zaken rond het overstappen.  

Bij overstap: beheerder zegt SNL-contract uiterlijk 15 november op bij RVO.nl  

De deadline voor het opzeggen van doorlopende SNL-subsidiecontracten bij RVO.nl is 

verschoven van 1 naar 15 november. Agrarisch natuurbeheerders die hun SNL-contract 

voortijdig willen beëindigen om mee te kunnen doen aan het Agrarisch Natuur- en 

Landschapsbeheer 2016, hebben dus tot en met 15 november de tijd om het lopende contract 

op te zeggen. RVO.nl stelt de SNL-subsidie dan tegelijkertijd met de beheersubsidie over 2015 

vast. 

Eventueel herbeschikking op gebiedsaanvraag agrarisch collectief 

In de periode 18 – 20 november ontvangt u als gebiedscoordinator de definitieve lijst van  

‘overstappende’ beheerders van de provincie. De collectieven ontvangen deze lijst ook. Op 

basis van de overstapperslijst bepalen de collectieven in overleg met de provincie of het naar 

beneden bijstellen van de beschikking op de gebiedsaanvraag (herbeschikken) nodig is. En 

dient het collectief eventueel een herbeschikkingsverzoek in.    

Freeze SNL applicatie (Toolkit) 

De Unit GBO provincies van BIJ12 voert eind november (naar verwachting 21/22 november) 

een ‘freeze-actie’ uit in de SNL-applicatie (Toolkit). Met deze actie worden de overstappende 

beheerders in één keer uit de Toolkit gehaald en worden dubbelingen in subsidies voor 

agrarisch natuurbeheer voorkomen.  

Beheerders die toch niet overstappen opnemen in het collectief beheerplan  

Agrarisch natuurbeheerders die niet overstappen naar het Agrarisch Natuur- en 

landschapsbeheer 2016, neemt u op in het collectief beheerplan voor 2016. Daarmee is 

gegarandeerd dat deze beheerders agrarisch natuurbeheer kunnen uitvoeren in 2016 conform 

hun lopende SNL-subsidiebeschikking.  

Uiterlijk 31 december: concept collectief beheerplan 2016 voorleggen aan provincie  

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

provincie. De provincie beoordeelt het plan vervolgens. In de periode 15 januari 2016 – 15 

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