
 

 

Werkwijze ruige mestmeldingen voor agrariërs en 
gebiedscoördinatoren 
 

Het melden van het uitrijden van ruige stalmest verloopt vanaf 1 januari 2014 via een 

andere route. De agrariër meldt het uitrijden voortaan bij de gebiedscoördinator (GC) of 

de veldmedewerker, waarna deze ook de controle op het uitrijden gaan uitvoeren. 

 

Nieuwe taken voor de GC/veldmedewerker: 

- Controle van de ruige mestmelding 

- Invoeren van de ruige mestmelding voor SNL collectief in de SNL-applicatie (Toolkit) 

 

Beschikbare documenten: 

- Informatiebrief voor de boer 

- meldingsformulier voor de boer 

- controleformulier voor de gebiedscoördinator 

- werkinstructie uitvoering controle 

- wijzigingsvoorstel voor kwaliteitshandboek + meldingsbrief voor Stichting 

Certificering 

 

Er zijn twee routes mogelijk voor de ruige mestmelding 

 

Direct via de GC (in kleine gebieden) 

 

1. Agrariër meldt bij de gebiedscoordinator (GC) 

2. GC voert in de melding in de Toolkit in en draait een controleformulier uit 

3. GC controleert de melding 

 

Via veldmedewerker (in grote gebieden) 

 

1. Agrariër meldt het uitrijden bij de veldmedewerker 

2. Veldmedewerker controleert de melding (steekproef) 

3. Veldmedewerker stuurt de melding en het controlerapport door aan de GC 

4. De GC verwerkt de melding vóór 1 oktober in de SNL-applicatie. Per 1 oktober 

levert de provincie alle ruige mestmeldingen door aan de Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland (RVO.nl). Dat betekent dat de provincies de ruige 

mestmeldingen goedgekeurd moeten hebben. 

 

De werkwijze (Wie doet wat) 

1. De boer rijdt ruige mest uit op een perceel met SNL of PSAN weidevogelbeheer 

(uitgezonderd legselbeheer). 

2. Binnen 14 dagen moet hij per post of per e-mail een melding doen bij de GC / 

Veldmedewerker op basis van het format ‘melding ruige stalmest’. 

 De melding moet voorzien worden van een handtekening, of met een bekend 

emailadres (geregistreerd in de boekhouding) verstuurd worden. 

3. De melding ziet er als volgt uit: 

- Datum van uitrijden ruige stalmest; 

- Aantal hectares waarop ruige mest is uitgereden;  

- Locatie van het perceel op kaart, mogelijkheden hiervoor zijn: 

 Kaart Mijn Dossier; 

 Kaart Google Earth; 

 Beheerkaart van de GC; 

 Id-nummer uit de Toolkit; 



 

- Voor een melding voor de PSAN moet de agrariër ook het aantal tonnen ruige 

mest aangeven; dit omdat er meerdere keren uitgereden kan worden en de 

relatie niet boven de 20 ton per hectare mag uitkomen. 

- Handtekening van de boer, fysiek, of digitaal via een email van een 

geverifieerd adres; 

4. De veldmedewerker controleert 5 tot 10% van de ruige mestmelding en maakt 

een verslag van de controle. 

5. Bij de controle worden de volgende punten gecontroleerd: 

- Beheereenheid; 

- Hoeveelheid ruige mest; 

- Oppervlakte, waarop mest is uitgereden. 

- Of het ruige mest betreft die uitgereden is. 

6. De ruige mest melding SNL wordt ingevoerd in de Toolkit, waarbij wordt 

vastgelegd: 

- De beheereenheid en aanvraagnummer; alleen van toepassing voor 

aanvragers die SNL individueel hebben aangevraagd, voor collectief nvt. 

- De oppervlakte waarop mest is uitgereden; 

- De datum van uitrijden; 

- De datum van de melding; 

- Vaarland/rijland (standaard staat de melding op rijland). 

7. De ruige mestmelding SNL in de Toolkit kan geprint worden en daarna ter 

aanvulling op het controleformulier gebruikt worden, zodat alle gegevens van de 

deelnemer meteen beschikbaar zijn.  

8. De ruige mestmelding PSAN of SNL-individueel wordt via een link ingevoerd in 

een landelijk beschikbaar gesteld Excelformat via het Portaal Natuur en 

Landschap. 

 

 

 

 


