Nieuwsbrief Collectief beheerplan 2016 – 15 januari 2016

SNL-applicatie open van 15 januari tot en met 15 februari
In de periode 15 januari – 15 februari 2016 kunt u als gebiedscoördinator correcties
doorvoeren op de beheereenheden in de SNL-applicatie. In deze periode kunt u geen nieuwe
relaties meer toevoegen, omdat de aanvraagperiode voor het Subsidiestelsel Natuur en
Landschap gesloten is. Na 15 februari worden de collectieve beheerplannen voor 2016
bevroren en kunt u geen wijzigingen meer doorvoeren.

Collectief beheerplan zonder fouten
De collectieve beheerplannen moeten op 15 februari zonder fouten in de kolom ‘ok’ worden
ingediend. Is een foutmelding naar uw mening onterecht (dit kan diverse oorzaken hebben),
dan kunt u de kolom ‘toch ok’ met een toelichtende reden invullen.
Let op: Alle beheereenheden die een fout in de kolom ‘ok’ hebben en geen ‘toch ok’
melding, kunnen worden afgekeurd. Zorg er dus voor dat u de plannen foutloos oplevert.

Check beheereenheden met een min/max fout
Het komt voor dat een beheereenheid geen aanvraagnummer en/of een fout ‘m’ heeft in de
tabel onder de kaart. Er is dan of geen min/max aanvraag bij RVO.nl bekend of de min/max is
niet toereikend. In beide gevallen wordt de aanvraag afgekeurd. Veelal staat de beheereenheid
in dit geval nog op een oud relatienummer, dan moet het nieuwe relatienummer uit de
percelenkaart overgenomen worden. Ook kan het kan zijn dat de relatie overgegaan is in een
nieuwe maatschap, waarbij de min/max nog niet is geregistreerd. Er kan ook sprake zijn van
een volledige overdracht aan een andere relatie.
Controleer deze beheereenheden en neem zo nodig contact op met RVO.nl.
Verwijder het beheer eventueel als de relatie geen min/max contract meer heeft en niet meer
meedoet met het SNL.

Ecologische overbrugbaarheid
De beheereenheden in de SNL-applicatie (Toolkit) die voldoen aan de criteria van ecologische
overbrugbaarheid zijn op ‘toch ok’ gezet. Ook is de tekst ‘ecologisch overbrugbaar’ opgenomen
in het detailscherm van de beheereenheid.
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U kunt zelf nagaan welke beheereenheden voldoen door een filter op de kolom ‘toch ok’ te
zetten met de waarde ‘is waar’.

In het detailscherm onder acties van de beheereenheid is te zien dat er een vinkje bij ‘toch ok’
staat en dat de tekst ‘(ecologisch overbrugbaar)’ is opgenomen.
De beheereenheden die niet aan de criteria voldoen, past u aan of verwijdert u.

Ruige mestmeldingen 2016
Vanaf 1 februari kunnen beheerders die subsidie hebben aangevraagd voor
weidevogelpakketten van het agrarisch natuurbeheer (SNL) weer bij u melden dat zij ruige
stalmest hebben uitgereden. Voor het uitrijden van de ruige stalmest kunnen de beheerders
een extra toeslag ontvangen, als dit onderdeel voor subsidie is opengesteld. Sinds 2014 meldt
een beheerder binnen twee weken na het uitrijden van de ruige stalmest bij u als
gebiedscoördinator dat hij ruige mest heeft uitgereden.
Als gebiedscoördinator registreert u de meldingen in de SNL-applicatie (voor collectieve SNL
aanvragen) of in het Excelbestand (voor individueel SNL). De ruige mestmeldingen worden
vervolgens door de provincies verzameld en als één bestand aan de Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland (RVO.nl) doorgegeven.
Op het Portaal Natuur en Landschap vindt u onder Subsidiestelsel Natuur en Landschap >
Melden uitrijden ruige mest: http://www.portaalnatuurenlandschap.nl/themas/subsidiestelselnatuur-en-landschapsbeheer/ruige-mestmeldingen-psan-en-snl-individueel/ een aantal
instructies en documenten over ruige stalmest:








Format Ruige mestmelding vanuit de beheerder aan de gebiedscoördinator
Format voor een brief vanuit de gebiedscoördinator aan de beheerder
Werkwijze ruige mestmelding en controle voor de agrariër en de gebiedscoördinator
Instructie verwerken ruige mestmeldingen voor SNL voor gebiedscoördinatoren
Een Excelbestand voor gebiedscoördinatoren voor het verzamelen van de meldingen voor
SNL individueel
Controleformulier ruige mestmeldingen
Werkinstructie uitvoering controle ruige mest
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Voorwaarden ruige mest SNL
Ruige mest mag uitgereden worden op een beperkt aantal SNL weidevogelpakketten. In de
tabel hieronder ziet u de pakketten en de rustperiodes. De ruige mest mag uitgereden worden
in de periode van 1 februari tot 1 september, behalve in de rustperiode. De hoeveelheid ruige
mest die in die periode uitgereden mag worden, is minimaal 10 en maximaal 20 ton per
hectare. Voor de toeslag ruige mest mag een beheerder elk kalenderjaar één keer per
beheereenheid een ruige mest melding doen.
Aanvraagcode Beheerpakket Rustperiode
8001

A01.01.01a

1 april tot 1 juni

8002

A01.01.01b

1 april tot 8 juni

8003

A01.01.01c

1 april tot 15 juni

8004

A01.01.01d

1 april tot 22 juni

8005

A01.01.01e

1 april tot 1 juli

8006

A01.01.01f

1 april tot 15 juli

8008

A01.01.01g

1 april tot 1 augustus

8011

A.01.01.02a

1 mei tot 15 juni

8012

A.01.01.02b

8 mei tot 22 juni

8041

A.01.01.05a

1 april tot 15 juni

8042

A.01.01.05b

1 april tot 15 juni

Update kaarten in de Toolkit
De percelenkaart van RVO.nl wordt tot en met 10 februari één of tweewekelijks geüpdate.

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/

DOELGROEPGEBIEDSCOORDINATOREN EN PROVINCIALE COORDINATOREN
VERSIE 15 JANUARI 2016

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: 026 - 35 988 16 (Peter van Hooff)
@: 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 Willem-Jan Hermens van 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

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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