Nieuwsbrief Collectief beheerplan 2015 – 9 december 2014

SNL-applicatie open tot en met 31 december
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 kunt u nog correcties op de beheereenheden
doorvoeren. 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.

Min-max subsidieaanvragen doorsturen naar RVO.nl
Spaar de min-max aanvraagformulieren niet op, maar stuur deze zo snel mogelijk door naar
RVO.nl, zodat RVO.nl de goedkeuringen kan verwerken in de SNL-applicatie (Toolkit).

Knop ‘Overnemen BRS’ werkt niet correct
De knop ‘overnemen BRS’ wordt gebruikt om de b-fout (of bm-fout) in de kolom Ok? op te
lossen. De knop ‘overnemen BRS’ werkt momenteel niet goed als er meerdere
beheereenheden geselecteerd zijn. Het resultaat is dat alle geselecteerde beheereenheden dan
hetzelfde relatienummer (Brs-nummer) krijgen, namelijk die van de eerste geselecteerde
beheereenheid. Gebruik de knop dus NIET als u meerdere beheereenheden heeft geselecteerd.
Deze bug zal zo spoedig mogelijk opgelost worden.
De knop werkt WEL goed als u één beheereenheid selecteert en vervolgens op de knop drukt.

Nieuwe release Toolkit
Eind december wordt wederom een nieuwe versie van de Toolkit geïnstalleerd.
Belangrijkste aanpassingen zijn:


Het wijzigen van de ingetekende lijn van bestaande beheereenheden met een lijnpakket.
Hiermee kunt u foutcodes in de kolom ok? Eenvoudig wegwerken.
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Zichtbaar maken van de vlakken in de kaart waar een foutmelding in de kolom Ok?
optreedt.
In het rapportage-gedeelte, kunt u per Collectief Beheerplan een rapport maken van de
mozaïeken met beheerpakketten en oppervlakte-gegevens.

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.
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
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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
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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