Nieuwsbrief Collectief beheerplan 2015 – 18 december 2014

SNL-applicatie open tot en met 31 december (vanaf 17:00 gesloten)
Tot en met 31 december 2014 kunt u als gebiedscoördinator de beheereenheden van de ‘oude’
(bestaande) en nieuwe relaties intekenen in de SNL-applicatie (Toolkit). Tot die datum kunt u
ook wijzigingen in de min-max doorgeven en nieuwe min-max subsidieaanvragen indienen via
de Toolkit.
In de periode 15 januari – 15 februari 2015 is het nog mogelijk om correcties op de
beheereenheden door te voeren. In deze periode kunt u geen nieuwe relaties meer toevoegen,
omdat de aanvraagperiode voor het Subsidiestelsel Natuur en Landschap dan gesloten is. De
aanvraagperiode is van 15 november tot en met 31 december 2014. Na deze periode kunnen
dus geen min-max subsidieaanvragen meer worden ingediend.

Beëindigen beheerovereenkomsten met bouwlandpakketten mogelijk
bij dubbele betaling
Vandaag hebben de agrarisch beheerders met akkerbouwbeheerpakketten een brief van
RVO.nl ontvangen over het feit dat zij hun beheerovereenkomsten met bouwlandpakketten
(deels) kunnen beëindigen naar aanleiding van de vergroening van het Gemeenschappelijk
landbouwbeleid 2014-2020 (GLB). De brief aan de beheerders is bijgevoegd bij deze
nieuwsbrief.
Als beheerders moeten voldoen aan de vergroeningseisen, dan krijgen zij hiervoor een
aanvullende betaling. En als grond met agrarisch natuurbeheer ook ingezet wordt voor de
vergroening, moet een dubbele betaling worden voorkomen. De betaling voor het agrarisch
natuurbeheer wordt dan verlaagd.
Beheerders die hun agrarisch natuurbeheerpakket willen inzetten voor de vergroening, krijgen
éénmalig de mogelijkheid om de beheerovereenkomst(en) (deels) te beëindigen. Dit kan alleen
voor de beheerpakketten op bouwland. Als de beheerovereenkomst beëindigd wordt, stelt
RVO.nl deze met ingang van 1 januari 2015 ambtshalve naar evenredigheid vast. De
beheerders hoeven de dan al ontvangen subsidie(s) niet terug te betalen. Ook hoeven zij vanaf
de datum van de beëindiging niet meer aan de voorwaarden en verplichtingen van de
beëindigde beheerpakketten te voldoen.
Beheerders moeten RVO.nl digitaal doorgeven welke beheerovereenkomst(en) met
bouwlandpakketten zij willen beëindigen. Dit kan tot en met 15 januari 2015.

AUTEURS: GERARD TERPSTRA EN KARIN COX
DOELGROEP: GEBIEDSCOORDINATOREN EN PROVINCIALE COORDINATOREN
VERSIE 18 DECEMBER 2014

Wat moet u als gebiedscoördinator doen?
Als een of meerdere beheerders in uw collectief beheerplan hun subsidie (gedeeltelijk)
beëindigen, dan kan dit gevolgen hebben voor uw collectief plan. Het collectief beheerplan zou
dan niet meer helemaal kunnen kloppen. Dat betekent dat u uw plan hierop moet aanpassen.
Dit kan in de tweede openstellingsperiode van de SNL-applicatie tussen 15 januari en 15
februari 2015.
RVO.nl levert na 15 januari 2015 de namen van de beheerders die hun SNL-pakket intrekken
door aan de provincies.
In de bijlage vindt u een overzicht van de collectieve beheerplannen die hierdoor geraakt
kunnen worden.

Ecologische overbrugbaarheid
In de periode van 1 januari tot 15 januari 2015 is de SNL-applicatie (Toolkit) gesloten. Op dat
moment wordt een landelijke analyse op de beheereenheden uitgevoerd om de ecologische
overbrugbaarheid te bepalen aan de hand van de gestelde criteria (zie het tekstblok ‘criteria
ecologische overbrugbaarheid’).
De beheereenheden in de Toolkit die voldoen aan de criteria van ecologische overbrugbaarheid
worden dan op ‘toch ok’ gezet. Ook wordt de tekst ‘ecologisch overbrugbaar’ getoond in het
detailscherm van de beheereenheid. Hieronder leest u om welke criteria het gaat en wat u
moet doen als dit zich alsnog voordoet.
Criteria ecologische overbrugbaarheid
Voor de agrarische beheerpakketten met de aanduiding A01.01, A01.02 en A01.03 met alle
onderliggende beheerpakketten gelden de instapeisen voor de minimumomvang van de
beheereenheid niet als sprake is van ecologische overbrugbaarheid. Hiervan is sprake als een
te kleine beheereenheid op maximaal 10 meter afstand van een andere beheereenheid ligt
waarop hetzelfde agrarisch beheerpakket wordt uitgevoerd. Hierbij gelden de volgende
voorwaarden:





de gezamenlijke oppervlakte van deze beheereenheden moet groter of gelijk zijn aan de
minimumoppervlakte die hoort bij het agrarisch beheerpakket;
de beheereenheden moeten in hetzelfde collectief beheerplan liggen;
de afstand tussen beide beheereenheden is voor de weidevogels, akkervogels, ganzen of
hamsters, en in het bijzonder de jongen van deze diersoorten, te overbruggen.
Let op: Voor het uitvoeren van de landelijke actie zijn de verharde wegen en gebouwen uit
de topografische kaarten (TOP10NL van de Topografische Dienst) als niet te overbruggen
obstakels gebruikt bij het toekennen van een geïsoleerd beheergebied.

In de Toolkit krijgt u bij de beheereenheden die kleiner zijn dan de instapeis, de foutcode ‘o’ te
zien. Als u gecontroleerd heeft dat deze beheereenheden ecologisch overbrugbaar zijn, dan
mag u een vinkje zetten bij ‘Toch OK’. Dit doet u via de knop ‘Details’ achter de beheereenheid
in de tabel.

DOELGROEPGEBIEDSCOORDINATOREN EN PROVINCIALE COORDINATOREN
VERSIE 18 DECEMBER 2014

Lijnteken-tool werkt niet naar behoren







De gebiedscoördinator rapporteert aan het RVO-Monitoringsteam dat een perceel niet
ingetekend kan worden.
De gebiedscoördinator controleert of de beheereenheid aan alle voorwaarden van het
agrarisch natuurbeheer voldoet. Is er een begrenzing en is het pakket hier toegestaan? En
voldoet de beheereenheid aan de minimale pakketeis?
Het RVO-Monitoringsteam beoordeelt of het inderdaad technisch niet mogelijk is om in te
tekenen.
Het RVO-Monitoringsteam verzamelt de gevallen / incidenten die echt niet ingetekend
kunnen worden.
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 begin februari 2015 in de Toolkit ingelezen en zijn
dan weer zichtbaar in de SNL-applicatie als normaal beheer. De betreffende
gebiedscoördinatoren worden hierover geïnformeerd.

Geen aanvraagnummer bekend in tabel onder kaart
Het kan voorkomen dat er geen aanvraagnummer in de tabel onder de kaart aanwezig is zoals
in onderstaand voorbeeld:

Ook wordt er in de kolom Ok? een m-melding gegeven. Dit betekent dat in de Toolkit geen
min-max aanvraaggegevens bekend zijn en dat er geen subsidie aangevraagd kan worden.
Controleer bij RVO.nl of er een aanvraag bekend is. Als dit niet het geval is, maak dan een
nieuwe min-max aan in de Toolkit en verstuur het formulier zo snel mogelijk naar RVO.nl. Do
dit in ieder geval uiterlijk 31 december 2014. Geen min-max aanvraag op uiterlijk 31
december betekent dat de min-max subsidieaanvraag wordt afgekeurd.

Update kaarten in de Toolkit
De percelenkaart van RVO.nl wordt vanaf december meerdere keren per week ingelezen in de
SNL-applicatie afhankelijk van het aantal mutaties in de percelenkaart. Ook wordt de kaartlaag
Lopend beheer regelmatig geüpdate, evenals de min-max aanvragen.
Planning vernieuwen gegevens:
RVO.nl levert de kaarten op deze datums aan GBP provincies aan. GBO streeft ernaar om nog
dezelfde dag de kaart in de Toolkit in te lezen.
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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
www.portaalnatuurenlandschap.nl gemeld.
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/

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 met de functioneel beheerder van de applicatie via:
T: 073 680 8432 (Gerard Terpstra)
@: natuurbeheer@gbo-provincies.nl
Monitoringsteam RVO.nl
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?
Neemt u dan contact op met het RVO-Monitoringsteam via 0475 355 652 (bereikbaar op
werkdagen tussen 8.30 en 16.30). Of stuur een e-mail naar: RVOMonitoringsteam@rvo.nl
Leden Monitoringsteam:
Esther Micheels
Willem-Jan Hermens
Sharon Schmitz
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 > Contact.
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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://www.portaalnatuurenlandschap.nl/contact/ of
http://bron.portaalnatuurenlandschap.nl/Home/Contact
Factsheet Collectief agrarisch natuurbeheer
Een totaaloverzicht van alle contactgegevens voor het collectief agrarisch natuurbeheer vindt
u ook in de Factsheet ‘collectief agrarisch natuur’ op
www.portaalnatuurenlandschap.nl/contact/
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