Nieuwsbrief collectief beheerplan 2014 – 3 april 2014

Collectieve plannen 2014
De collectieve plannen 2014 zijn door GBO-provincies (onderdeel van BIJ12) aan de
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl – voorheen Dienst Regelingen) geleverd en
in de Gecombineerde opgave (e-GDI) ingelezen. Vanaf 1 april zijn de plannen zichtbaar voor
relaties in de e-GDI.

Tot 1 augustus 2014 geen actuele versie percelenkaart
Tot 1 augustus wordt er geen geactualiseerde versie van de percelenkaart meer in de toolkit
geladen. RVO.nl kan deze op dit moment niet leveren. Dit komt omdat de wijzigingen van de
percelen pas vrij komen na beoordeling van de aanpassingen op gewaspercelen in de
Gecombineerde opgave.
Wat betekent dit?
Omdat de percelenkaart niet geactualiseerd wordt, is niet inzichtelijk wanneer een
gewasperceel van gebruiker wijzigt. Als het gebruiksrecht van het gewasperceel is gewijzigd
en u doet een ruige mestmelding na het sluiten van de toolkit, wijzigt de toelichting
‘Verwerken Ruige Mest meldingen” SNL-a en PSAN’. Als de relatie van het collectief beheer
niet overeenkomt met de relatie van het gewasperceel krijgt u gewoonlijk een waarschuwing
te zien in de toolkit. Deze melding krijgt u nu niet omdat de percelen niet zijn aangepast.
Zorg er dus voor dat u goed controleert wie het gebruik van het perceel heeft. Het
relatienummer van de gebruiker vult u ook in bij de ruige mestmelding.
Let op! Als een relatie voor of op 15 mei 2014 heeft aangegeven het gebruiksrecht te
hebben, heeft hij vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 het gebruiksrecht voor
het perceel. RVO.nl controleert dit niet meer en betaalt uit aan de relatie die ruige
mestmelding heeft gedaan.
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-enlandschapsbeheer/snl-applicatie-toolkit/
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Last Minute beheer (LM)
Vanaf heden is het weer mogelijk om Last Minute beheer in voeren in de toolkit. Dit kan tot 1
augustus 2014. De Last Minute pakketten met de tarieven zijn te vinden in de codelijsten:
Codelijsten>Last minute beheertypen> zet eventueel een filter op subsidiejaar 2014

Ruige mestmeldingen (RMM)
Zoals hierboven gemeld wordt de percelenkaart tot 1 augustus niet meer bijgewerkt. Het is
daarom verstandig om van de agrarisch ondernemer die de mest uitrijdt het relatienummer
op te vragen en dit in te vullen in het invulscherm voor de ruige mest (tractor-symbool) in de
toolkit. Als u op het tractor symbool klikt, verschijnt onderstaand invulscherm waarbij
standaard het relatienummer van de beheereenheid wordt overgenomen. Correspondeert dit
niet met het relatienummer van de beheerder die mest uitrijdt dan moet u dit nog
aanpassen.
Ruige mestmeldingen kunt u tot 16 september 2014 invullen in de Toolkit.

Relatienummer wijzigen.
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SNL-applicatie tijdelijk niet beschikbaar
Om technische redenen is de SNL-applicatie (toolkit) medio april een week lang niet
beschikbaar. U krijgt hiervan een melding als u de toolkit opent. Dit betekent dat u dan geen
ruige mest meldingen kunt doen en geen last minute beheer kunt invoeren. Wij vragen uw
begrip voor de situatie. Wij informeren u op het portaal natuur en landschap over de exacte
datum. Hier leest u ook wanneer de toolkit weer open is.

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

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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