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Nieuwsbrief Collectief beheerplan 2014 – 5 augustus 2013  

 

Het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) gaat per 2016 veranderen, onder regie van de 

provincies. Effectiever en efficiënter agrarisch natuurbeheer, betere en duurzame deelname 

van agrariërs, meer samenwerking in het gebied met alle gebiedspartijen, lagere 

uitvoeringslasten en een eenvoudigere SNL-uitvoering zijn hierbij het doel.  

 

Het Subsidiestelsel Natuur en Landschap blijft in de huidige vorm tot 2016 van kracht. Wel 

wordt het SNL waar mogelijk goedkoper en effectiever uitgevoerd. Dit betekent dat er voor 

2014 al iets wijzigt, als opmaat naar het vernieuwde subsidiestelsel.  

 

Al het agrarisch natuurbeheer (ook botanisch beheer en landschap) collectief 

Vanaf 2014 is subsidie voor agrarisch natuurbeheer alleen nog mogelijk via een collectief 

beheerplan. Dit geldt zowel voor het weidevogel- en akkervogelbeheer, als voor botanisch 

beheer en landschapsbeheer. Het individueel aanvragen van agrarisch natuurbeheer is niet 

meer mogelijk. Een collectief beheerplan is een gezamenlijk plan voor al het agrarisch 

natuurbeheer in een bepaald gebied. De gebiedscoördinator maakt dit plan en neemt de 

beheerpakketten en oppervlaktes van de deelnemende agrarisch beheerders hierin op.  

 

Gebiedscoordinator stuurt min-max aanvragen naar Dienst Regelingen 

De deelnemende beheerders bespreken met de gebiedscoördinator met welke oppervlakte zij 

minimaal en maximaal deelnemen aan het collectief plan. Dit wordt vastgelegd in de SNL-

applicatie (Toolkit) en als deelnamebewijs van de beheerder stuurt de gebiedscoördinator een 

door de beheerder ondertekend aanvraagformulier, de min-max steunaanvraag, op naar 

Dienst Regelingen. De gebiedscoördinator doet dit in de aanvraagperiode voor het SNL, van  

15 november tot en met 31 december 2013, voor alle individuele beheerders.    

 

Beheerders vragen zelf uitbetaling van de subsidie aan in de Gecombineerde opgave 

De agrarisch beheerders vragen in 2014, tussen 1 april en 15 mei, nog wel zelf uitbetaling van 

de agrarische natuurbeheersubsidie aan in de Gecombineerde opgave van Dienst Regelingen.  

 

Aflopend botanisch beheer en landschap PSAN opnemen in collectief beheerplan SNL 

Heeft een beheerder aflopende subsidiepakketten landschapsbeheer en/of botanisch beheer 

onder de Provinciale subsidieregeling agrarisch natuurbeheer (PSAN)? Dan kan het botanisch 

beheer en landschapsbeheer worden toegevoegd aan de al lopende min-max beschikking voor 

het collectief SNL-beheer van deze beheerder.  
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Heeft de beheerder nog geen min-max steunaanvraag? Dan kan de gebiedscoördinator een 

nieuwe min-max aanvraag aanmaken voor het landschapsbeheer en botanisch beheer van de 

beheerder.  

 

Collectief beheerplan opgeven via de SNL-applicatie (Toolkit) 

De gebiedscoördinator geeft het collectief beheerplan voor 2014 (het weide- en 

akkervogelbeheer, botanisch beheer en landschapsbeheer) tussen 1 september en 15 

december 2013 op in de SNL-applicatie.  

Uiterlijk 15 december 2013 legt de gebiedscoördinator het collectief beheerplan ter 

goedkeuring voor aan de provincie. De provincie beoordeelt of het plan aansluit bij de doelen 

uit het natuurbeheerplan en of het past binnen de financiële afspraken.  

Tussen 15 januari en 15 februari 2014 wordt de SNL-applicatie nogmaals opengesteld. De 

gebiedscoördinator kan dan eventuele aanwijzingen van de provincie nog verwerken in het 

collectief beheerplan voor 2014.   

 

Wat is er veranderd in de SNL-applicatie?  

De SNL-applicatie is op een aantal onderdelen verbeterd en uitgebreid.   

 Het intekenen van beheereenheden is verbeterd en uitgebreid; 

het is nu ook mogelijk om lijnen en punten in te tekenen voor landschapselementen  

 Het formulier voor de min-max aanvraag van de beheerder is toegevoegd; 

nieuwe relaties kunnen nu hun hele beheer opgeven in een min-max aanvraag  

 Bestaande min-max aanvragen kunnen worden uitgebreid met botanisch beheer  

en landschapsbeheer 

 Er is een harde koppeling met het relatiesysteem BRS van Dienst Regelingen 

 Diverse controles zijn toegevoegd en/of uitgebreid, het gaat om: 

-  Begrenzing van het Natuurbeheerplan van de provincie 

-  Controle of de beheereenheid in een Collectief beheerplan ligt 

-  Min-max overschrijding bij het intekenen  

-  Pakketeisen (o.a. controle op minimale en maximale lengte- en breedte-eis) 

-  Cumulatie (overlap van subsidies) 

-  Dubbelclaims (meerdere relaties vragen subsidie aan voor hetzelfde perceel) 

-  Gebruiksrecht van het perceel (relatienummers en gewaspercelen) 

-  Perceelsoverschrijdingen / intekenen buiten het Agrarisch Areaal Nederland 

 Het proces rond overdrachten is gewijzigd 

 

Instructiebijeenkomsten voor gebiedscoördinatoren op 3 en 5 september 

Op 3 en 5 september 2013 organiseren het Interprovinciaal overleg (IPO) en de provincies met 

GBO provincies en Dienst Regelingen vier landsdelige bijeenkomsten over de wijzigingen in het 

SNL vanaf 2014 en de nieuwe en aangepaste functies in de SNL-applicatie. Ook het proces 

rond het collectief beheerplan en de min-max subsidieaanvragen wordt toegelicht.  
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De instructiebijeenkomsten zijn bedoeld voor de gebiedscoördinatoren die het collectief 

beheerplan voor beheerjaar 2014 gaan opgeven in de SNL-applicatie.  

Tijdens de bijeenkomsten krijgen de coördinatoren een ‘tour’ door de applicatie met een 

heldere toelichting op de functies en controles. Ook is er volop ruimte voor uw reacties en 

vragen. 

 

De instructiebijeenkomsten vinden plaats op: 

 3 september ’s ochtends in Assen     (provincies Groningen, Friesland en Drenthe)  

 3 september ’s middags in Zwolle        (provincies Overijssel, Gelderland en Flevoland) 

 5 september ’s ochtends in Utrecht     (provincies Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland) 

 5 september ’s middags in Den Bosch (provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg) 

 

Meer informatie over de bijeenkomsten, zoals de exacte locaties en tijdstippen, vindt u in de 

uitnodiging voor de instructiebijeenkomsten.  

 

Wat kunt u van ons verwachten in de komende periode?  

 De handleiding voor de SNL-applicatie (Toolkit) wordt geactualiseerd   
 Er wordt gewerkt aan een stapsgewijze versie van de handleiding met schermvoorbeelden 

en tips en trucs 
 Op www.portaalnatuurenlandschap.nl komen onder ‘SNL-applicatie beheerplannen’ actuele 

vragen en antwoorden te staan over de SNL-applicatie en de werkwijze rond het collectief 

agrarisch beheerplan voor beheerjaar 2014 

 Wij maken daarnaast een overzicht voor u van bij wie u terecht kunt met vragen over de 

werkwijze, de SNL-applicatie, percelen etc. 

 

   

 

 

 

http://www.portaalnatuurenlandschap.nl/

