Nieuwsbrief collectief beheerplan 2014 – 16 januari 2014

Openstelling SNL-applicatie 15 januari – 15 februari 2014
Vanaf 15 januari is de SNL-applicatie (Toolkit) weer open en kunnen de laatste wijzigingen in
de collectieve beheerplannen doorgevoerd worden. Er kunnen geen min-max aanvragen meer
ingediend worden. De aanvraagperiode voor het SNL is immers gesloten (deze liep tot en met
31 december 2013). Het is dus ook niet meer mogelijk om beheer in te tekenen voor nieuwe
deelnemers. U kunt wel nog aanpassingen doen op het beheer van bestaande deelnemers aan
het collectief beheerplan 2014. De Toolkit is geopend tot en met 15 februari. Na deze datum
worden de plannen bevroren. U kunt de beheereenheden daarna dus niet meer aanpassen.

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 de plannen foutloos worden opgeleverd.

Fouten Ok? kolom
Hierbij enkele opmerkingen over het wegwerken van fouten in de kolom Ok?






In de handleiding van de SNL-applicatie vindt u onder hoofdstuk 5.8 Consistentiecheck
een beschrijving van de foutcodes, met de bijbehorende oplossing. U vindt de
handleiding onder de Help-knop in de Toolkit en op het Portaal Natuur en Landschap
(www.portaalnatuurenlandschap.nl) onder het thema Subsidiestelsel Natuur en
Landschapsbeheer > SNL-applicatie.
Fouten bij lijnpakketten. De edit-tools om de beheereenheden te snijden of te laten
groeien zijn helaas niet te gebruiken voor het beheer dat met een lijntekentool is
ingetekend. Als u fouten bij lijnpakketten wilt oplossen, dan verwijdert u het bestaande
lijnpakket eerst en daarna tekent u het pakket opnieuw in.
Kwaliteitsindicatoren en p-fout. Het kan voorkomen dat een gewasperceel de
kwaliteitsindicator KI_1, KI_2, KI_4 of KI_5 (zie nieuwsbrief 4 november 2013) heeft
waarop een beheereenheid ligt. De beheereenheid krijgt hierdoor een p-fout. In dit
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geval moet de beheerder eerst de over de kwaliteitsindicator-meldingen wegwerken in
‘Mijn dossier’. Hierdoor verdwijnt ook de p-fout in de Toolkit.
b-fout en dubbele percelen. Het kan voorkomen dat er twee gewaspercelen over elkaar
heen liggen, dit heeft een b-fout tot gevolg. Eén van de twee beheerders van deze
gewaspercelen moet in dit geval zijn perceel afmelden in ‘Mijn dossier’. Hierna kunt u
in de Toolkit met de groene knop ‘Overnemen brsnr’ de fout wegwerken.

Ecologische overbrugbaarheid
Begin januari zijn door een landelijke actie in de Toolkit de beheereenheden die voldoen aan
de criteria van ecologische overbrugbaarheid op ‘toch ok’ gezet. Hieronder staat nog eens
beschreven welke criteria hierbij zijn toegepast en wat u moet doen als dit zich alsnog
voldoet.
Voor de agrarische beheerpakketten met de aanduiding A01.01 en A01.02 met alle
onderliggende pakketten gelden de instapeisen voor de minimumomvang van de
beheereenheid niet als sprake is van ecologische overbrugbaarheid. Hiervan is sprake als een
te kleine beheereenheid op maximaal 10 meter ligt van een andere beheereenheid waarop
hetzelfde agrarisch beheertype wordt uitgevoerd. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:




de gezamenlijke oppervlakte van deze beheereenheden moet groter of gelijk zijn aan de
minimumoppervlakte die hoort bij het agrarisch beheerpakket;
de beheereenheden moeten in hetzelfde collectief beheerplan liggen;
de afstand tussen beide beheereenheden is voor de weidevogels, akkervogels, ganzen of
hamsters, en in het bijzonder de jongen van deze diersoorten, te overbruggen. Voor het
uitvoeren van de landelijke actie zijn de verharde wegen en gebouwen uit de
topografische kaarten (TOP10NL van de Topografische Dienst) als niet te overbruggen
obstakels gebruikt bij het toekennen van een geïsoleerd beheergebied.

In de Toolkit krijgt u bij de beheereenheden die kleiner zijn dan de instapeis, de foutcode ‘o’
te zien. Als u gecontroleerd heeft dat deze beheereenheden ecologisch overbrugbaar zijn,
dan mag u een vinkje zetten bij ‘Toch OK’. Dit doet u via de knop ‘Details’
beheereenheid in de tabel.

achter de

Om inzicht te krijgen welke beheereenheden op ecologisch overbrugbaar zijn gezet door de
landelijke actie, kunt u de volgende acties uitvoeren:
Zet een filter op de pakketten van A01.01 of A01.02:
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Zet een filter op de kolom ‘Ok?’ door alleen de o-fout aan te zetten:

Zet een filter op de kolom ‘toch OK’:

Klik de knop details van de beheereenheid:

Bekijk het detailscherm en constateer het volgende:

Niet in te tekenen beheer weer zichtbaar
Een aantal beheereenheden (in totaal 26 stuks) kon niet ingetekend worden (zie voor meer
informatie de nieuwsbrief van 10 december) omdat de functionaliteit van de Toolkit hiervoor
niet toereikend was. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl – voorheen Dienst
Regelingen) heeft dit beheer verzameld. De beheereenheden zijn nu alsnog in de Toolkit
ingeladen en zijn nu dus weer zichtbaar.
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Hieronder de lijst met collectieve plannen waarop dit op van toepassing is geweest. De
betreffende gebiedscoordinatoren worden hiervan nog op de hoogte gebracht.
CBP-ID

Plannaam Collectief beheerplan

19041

Collectief beheerplan weidevogels Gorecht

19095

Noordwest-Overijssel

19108

Salland

25013

Heuvelrug

25029

Collectiefbeheerplan Botanisch waardevol grasland, Botanisch waardevol
akkerland, Landschapszoekgebied

25009

Collectief beheerplan Heuvelland

19056

De Noardlike Fryske Wâlden

19113

Texel

25007

Collectief beheerplan Oostelijk Maasdal

Update kaarten in de Toolkit
De percelenkaart van RVO.nl wordt twee keer per week op maandagavond en
donderdagavond ingeladen in de Toolkit. De dag na het inladen (op dinsdag en vrijdag dus), is
de nieuwe percelenkaart zichtbaar in de applicatie. De kolom ‘Ok?’ wordt ’s nachts en in de
loop van de dag automatisch bijgewerkt.
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 gemeld.
http://www.portaalnatuurenlandschap.nl
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/

Nieuwe release SNL-applicatie
Begin januari is een nieuwe release van de Toolkit live gegaan. Hierin zijn een aantal kleine
bugs opgelost en is nieuwe functionaliteit toegevoegd voor de Ruige Mestmeldingen van het
SNL.
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Bugs:




De tarieven voor de pakketten waren afgerond op hele euro’s. Dit had nogal impact op de
totaal bedragen voor landschapselementen die in stuks worden berekend, bijvoorbeeld
voor knotbomen. De tarieven zijn nu juist ingesteld, op twee cijfers achter de komma (in
centen).
Enkele collectieve beheerplannen hadden niet de status concept in het overzicht van de
collectieve beheerplannen 2014, waardoor de snijknop niet functioneerde. Alle plannen
hebben nu wel een status (concept), waardoor het probleem is opgelost.

Ruige mestmeldingen vanaf 2014
Als een beheerder subsidie heeft aangevraagd voor weidevogelpakketten van agrarisch
natuurbeheer (SNL en PSAN), heeft hij de mogelijkheid om een extra toeslag te ontvangen
voor het uitrijden van ruige mest. Vanaf 2014 meldt een beheerder binnen twee weken bij
de gebiedscoördinator dat hij ruige mest heeft uitgereden.
U als gebiedscoördinator registreert de meldingen in de SNL-applicatie (voor collectieve SNL
aanvragen) of in van de twee Excelbestanden (voor individueel SNL en aanvragen PSAN). De
ruige mest meldingen worden vervolgens door de provincies aan de Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland (RVO.nl voorheen Dienst Regelingen) doorgegeven.
Op het Portaal Natuur en Landschap vindt u onder Subsidiestelsel Natuur en Landschap >
Melden uitrijden ruige mest: 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 en PSAN voor gebiedscoördinatoren
Twee Excelbestanden voor gebiedscoördinatoren voor het verzamelen van de meldingen
voor SNL individueel en PSAN
Controleformulier ruige mestmeldingen
Werkinstructie uitvoering controle ruige mest

Hieronder leest u in het kort de voorwaarden voor ruige stalmest voor SNL en PSAN.
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.
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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

Voorwaarden ruige stalmest PSAN
Een beheerder kan pas toeslag ruige stalmest ontvangen als hij een subsidieverlening heeft
voor weidevogelbeheer én voor de toeslag ruige stalmest. In de uitrijdperiode mag op de
percelen waar weidevogelsubsidie is verleend, 10 tot maximaal 20 ton ruige mest per hectare
worden uitgereden. De ruige mest mag uitgereden worden in de periode van 1 februari tot 1
april.
De toeslag ruige stalmest PSAN kan alleen worden aangevraagd in combinatie met het
beheerspakket 'Weidevogel grasland met een rustperiode'. Dat zijn deze pakketten:





3111
3121
3131
3141

Weidevogelgrasland
Weidevogelgrasland
Weidevogelgrasland
Weidevogelgrasland

met
met
met
met

rustperiode
rustperiode
rustperiode
rustperiode

van
van
van
van

1
1
1
1

april
april
april
april

tot
tot
tot
tot

1 juni
8 juni
15 juni
22 juni

De beheerder krijgt per melding een vergoeding zolang de maximale hoeveelheid niet wordt
overschreden. Meerdere meldingen per beheereenheid zijn dus toegestaan.
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Informatiebijeenkomsten ruige stalmest
Begin februari zullen een viertal landsdelige bijeenkomsten worden georganiseerd over het
ruige mestproces. Hierbij zal onder andere aandacht worden besteed aan hoe de beheerder bij
u meldt dat hij/zij ruige mest heeft uitgereden, hoe u deze melding verwerkt in de SNLapplicatie of in de Excelbestanden en hoe u de uitgereden ruige mest in het veld controleert.
Meer informatie over deze bijeenkomsten, met de exacte data, tijdstippen en locaties volgt op
korte termijn.

Meer informatie over de SNL-applicatie en contact
GBO provincies
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
DR-Monitoringsteam
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 met ons op via 0475 355 652 (bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en
16.30). Of stuur uw mail naar DR-monitoringsteam@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 > 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
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