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Nieuwsbrief Collectief beheerplan 2016 – 29 juni 2015  

 
In september gaat de SNL-applicatie (Toolkit) weer open voor het opgeven van het collectief 

beheerplan voor beheerjaar 2016. Vanwege de invoering van het Agrarisch Natuur- en 

Landschapsbeheer 2016 (ANLb2016) verandert er iets voor u. In deze nieuwsbrief leest u wat 

dit voor u betekent. U vindt in deze nieuwsbrief ook informatie over het opgeven van ruige 
mestmeldingen en last minute beheer. 

Overstap agrarisch beheer SNL naar gebiedsaanvraag agrarisch collectief 

Agrarisch natuurbeheerders met een SNL-beheersubsidie die doorloopt na 1 januari 2016 en 

binnen de begrenzing van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 2016 (ANLb16) valt  

(zie het vastgestelde Natuurbeheerplan 2016), mogen overstappen naar de gebiedsaanvraag 

van het agrarisch collectief. De agrarisch natuurbeheerder moet dan wel als deelnemer binnen 

het agrarisch collectief worden meegenomen in de gebiedsaanvraag en het jaarlijks beheerplan 

van het collectief. Als gebiedscoördinator voor het SNL hoeft u agrarisch natuurbeheerders die 

overstappen naar het ANLb2016 niet op te nemen in het collectief beheerplan SNL voor 

beheerjaar 2016. 

U ontvangt overzicht overstappers van het agrarisch collectief  

Uiterlijk op de laatste dag van de aanvraagperiode voor het ANLb2016 (tussen eind juni en half 

augustus, afhankelijk van de provincie), stuurt het agrarisch collectief de provincie een 

overzicht van de (potentiële) overstappers naar het ANLb2016 en de te beëindigen SNL-

contracten. Als gebiedscoördinator krijgt u deze lijst ook uiterlijk medio augustus van het 

agrarisch collectief, zodat u weet welke beheerders u (vooralsnog) niet hoeft op te nemen in 

het concept collectief beheerplan voor SNL-beheerjaar 2016.  

Vanaf september start intekenen collectief beheerplan SNL 2016 

Vanaf september start u met het intekenen van het collectief beheerplan voor 2016 in de SNL-

applicatie (Toolkit). Voor de agrarisch natuurbeheerder is het van groot belang is dat de 

beheercontracten in het juiste systeem (SNL-applicatie of SCAN-GIS voor ANLb2016) staan of 

komen. Daarom onderzoeken RVO.nl en BIJ12 of het technisch mogelijk is om de SNL-

subsidiecontracten van de overstappers naar het ANLb2016 automatisch voor u uit de SNL-

applicatie te halen. Hetzelfde geldt voor de SNL-subsidiecontracten die van rechtswege eind 

2015 of in de loop van 2016 aflopen. Hierover wordt u nog nader geïnformeerd.   

RVO.nl en BIJ12 bekijken ook of de kaartgegevens van de SNL-applicatie en de SCAN-GIS 

applicatie voor het ANLb2016 met elkaar uitgewisseld kunnen worden op basis van een of 

meerdere ‘freeze’ momenten. Een directe gegevensuitwisseling tussen de SNL-applicatie en 

het SCAN-GIS systeem voor het ANLb2016 is op dit moment helaas niet mogelijk. Dit omdat 

het technisch gezien nu twee gescheiden systemen zijn, die (vooralsnog) niet met elkaar 

communiceren. 
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Bij overstap: beheerder zegt SNL-contract voor 1 november op bij RVO.nl  

Een agrarisch natuurbeheerder met een lopend SNL-subsidiecontract die overstapt naar de 

gebiedsaanvraag van het collectief moet voor 1 november 2015 zijn SNL-subsidie opzeggen bij 

RVO.nl. RVO.nl stelt de SNL-subsidie dan tegelijkertijd vast met de beheersubsidie over 2015. 

Herbeschikking op gebiedsaanvraag agrarisch collectief 

Wanneer na 1 november blijkt dat een of meerdere agrarisch natuurbeheerders hun SNL-

contract niet hebben opgezegd bij RVO.nl, dan meldt het agrarisch collectief dit bij de 

provincie. De provincie geeft dan vóór 1 december een herbeschikking af op de 

gebiedsaanvraag van het collectief. Op basis hiervan past het agrarisch collectief, indien nodig, 

de beheercontracten met de deelnemende beheerders aan.  

Agrarisch collectief meldt u welke beheerders toch niet overstappen… en u neemt 

deze beheerders op in het collectief beheerplan  

Vóór 1 december meldt het agrarisch collectief aan u als gebiedscoördinator welke agrarisch 

natuurbeheerders hun lopende SNL-subsidiecontract niet hebben opgezegd bij RVO.nl. U zult 

deze beheerders dan alsnog moeten opnemen in het collectief beheerplan voor 2016, om te 

borgen dat deze beheerders wel agrarisch natuurbeheer kunnen uitvoeren in 2016 conform 

hun SNL-subsidiebeschikking.  

Uiterlijk 31 december: concept collectief beheerplan 2016 voorleggen aan provincie  

Uiterlijk 31 december 2015 legt u het concept collectief beheerplan voor beheerjaar 2016 voor 

aan de provincie. De provincie beoordeelt het plan vervolgens. In de periode 15 januari 2016 – 

15 februari 2016 kunt u nog wijzigingen op het collectief beheerplan 2016 doorvoeren.  

 

SNL-applicatie (Toolkit)  

 

‘Bug’ rapportage Ruige stalmest opgelost 

Bij de rapportage over de ruige mestmeldingen (id-27) werden de beheereenheden van het 

vorige subsidiejaar meegeteld. Dit probleem is intussen opgelost en de rapportage werkt weer 

naar behoren. 

 

Ruige mestmeldingen (RM) 2015  

Tot 15 september 2015 kunt u ruige mestmeldingen opgeven in de SNL-applicatie (Toolkit).  

U geeft de melding op in subsidiejaar 2015. Vanzelfsprekend mag in de rustperiode van de 

beheerpakketten geen ruige stalmest worden uitgereden'. De rustperiode per beheerpakket 

vindt u in de Index Natuur en Landschap 2015 op www.portaalnatuurenlandschap.nl. 

 

Last Minute beheer (LM) 2015  

Tot 1 augustus 2015 kunt u Last Minute beheer opgeven via de beheereenheden-tabel onder 

de kaart met het ‘kuiken’ symbool onder acties. De Last Minute pakketten met bijbehorende 

tarieven vindt u in de codelijsten: Codelijsten > Last minute beheertypen. U kunt filteren op 

subsidiejaar 2015. 

 

http://www.portaalnatuurenlandschap.nl/
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Nieuwsbrieven 

Alle nieuwsbrieven en instructies voor het Natuurbeheerplan en het Collectief beheerplan 2016 

zijn te vinden op het Portaal Natuur en Landschap: www.portaalnatuurenlandschap.nl. 

 

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 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 

http://www.portaalnatuurenlandschap.nl/
mailto:natuurbeheer@gbo-provincies.nl
http://www.portaalnatuurenlandschap.nl/
http://bron.portaalnatuurenlandschap.nl/Home/Contact

