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Nieuwsbrief Collectief beheerplan 2015 – 8 april 2015  

 

Ruige mestmeldingen (RM) 2015  

Ruige mestmeldingen kunt u tot 15 september invullen in de SNL-applicatie (Toolkit). U moet 

de melding invoeren in subsidiejaar 2015.  

 

Vanzelfsprekend mag in de rustperiode van de beheerpakketten geen mest worden 

uitgereden'. De rustperiode per beheerpakket vindt u in de index 2015.  

 

Op dit moment werkt de rapportage (id-27) voor de ruige mestmeldingen voor het subsidiejaar 

2015 niet naar behoren. In het totaalbedrag per relatienummer worden de beheereenheden 

van vorig subsidiejaar 2014 bij die van 2015 opgeteld. Dit geeft een verkeerd totaal bedrag in 

het formulier. Dit probleem is naar verwachting eind mei opgelost. Het overzichtsrapport (id-

28) per cbp-plan werkt wel correct. 

 

Last Minute beheer (LM) 2015  

Vanaf 1 april is het weer mogelijk om Last Minute beheer op te geven in de Toolkit. Dit kan tot 

1 augustus 2014 via de beheereenheden-tabel onder de kaart met het ‘kuiken’ symbool   

onder acties. De Last Minute pakketten met de tarieven zijn te vinden in de codelijsten: 

Codelijsten > Last minute beheertypen> zet eventueel een filter op subsidiejaar 2015. 

 

Beter beheer leidt tot minder controles  

Een van de agrarische koepels en/of de provincie heeft u er waarschijnlijk al op gewezen dat 

het van belang is dat beheerders het beheer op hun percelen goed uitvoeren.  

In de afgelopen jaren heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bij 

veldcontroles geconstateerd dat het beheer niet altijd op de juiste manier wordt uitgevoerd. Bij 

bijna 40 procent van de beheereenheden werd in meer of mindere mate afgeweken van de 

subsidievoorwaarden. Dit percentage is te hoog en kan en moet omlaag.  

Veel voorkomende afwijkingen zijn: 

 Landschapsbeheer: afwijkende bedekkingspercentages en afwijkende afmetingen, 

bijvoorbeeld bij knotbomen, elzensingels, knip- en scheerheggen en hoge houtwallen. 

 Plas-dras: onvoldoende of juist te veel water. 

 Legselbeheer: te kleine nestenclave en/of het ontbreken van de stalkaart. 

 Weidevogelgrasland met rustperiode: te vroeg maaien. 

 Botanische weiderand: bagger in de slootkanten en/of te smalle rand. 

 Akkerranden: te smalle randen. 
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Als het beheer in het gebied goed/beter wordt uitgevoerd, kan ook de controlelast omlaag.  

We willen u daarom (nogmaals) vragen dit onder de aandacht te brengen bij de beheerders in 

uw gebied. Graag horen wij van u hoe u hier invulling aan geeft.  

U kunt uw reactie hierop per e-mail naar uw provinciaal coördinator sturen. U vindt de 

contactgegevens van de provinciale coördinatoren op: 

www.portaalnatuurenlandschap.nl/contact of bron.portaalnatuurenlandschap.nl/Home/Contact.  

 

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.  

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 

Heeft u vragen over het aanpassen van percelen? Neemt u dan contact op met het RVO-loket 

via 088 - 042 42 42 (bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 tot 17.00 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 > 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 

http://www.portaalnatuurenlandschap.nl/contact
mailto:natuurbeheer@gbo-provincies.nl
mailto:RVOMonitoringsteam@rvo.nl
http://www.portaalnatuurenlandschap.nl/
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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/ 

 

http://www.portaalnatuurenlandschap.nl/contact/
http://bron.portaalnatuurenlandschap.nl/Home/Contact
http://www.portaalnatuurenlandschap.nl/contact/

