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1. Introductie 

 
Deze handleiding hoort bij de SNL-applicatie. Dit is een systeem voor het Subsidiestelsel Natuur en 

Landschap. De applicatie kan worden gebruikt door het publiek en door professionals, dit zijn 

gebiedscoördinatoren, provinciale coördinatoren, natuurbeheerders en overige ketenpartners 

binnen het Subsidiestelsel Natuur en Landschap). Professionals loggen in op het systeem en 

kunnen ermee werken. Het publiek kan het systeem alleen raadplegen.   

 

Via de SNL-applicatie zijn Natuurbeheerplannen en Collectieve beheerplannen (voor het collectief 

agrarisch natuurbeheer) aan te maken, te bewerken, te downloaden en te accorderen. Ook kan 

Last Minute Beheer worden opgegeven en kunnen meldingen Uitrijden Ruige Stalmest worden 

ingevoerd. Daarnaast kunnen via de applicatie verschillende typen rapporten worden gegenereerd 

voor controle, (bij)sturing, evaluatie en verantwoording (o.a. richting Tweede Kamer). De applicatie 

vervult daarmee een belangrijke functie bij de informatie-uitwisseling tussen ketenpartners in de 

digitale keten natuur.  

 

De SNL-applicatie is te benaderen via het Portaal Natuur en Landschap 

(www.portaalnatuurenlandschap.nl, thema Subsidiestelsel Natuur en Landschap en via 

bron.portaalnatuurenlandschap.nl.  

2. Gebruiksvoorwaarden  
Professionele gebruikers van het systeem worden geacht zorgvuldig om te gaan met de 

toegangsgegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) die GBO-provincies aan hen heeft toegekend. 

Daarnaast wordt geadviseerd regelmatig het wachtwoord te vervangen, om oneigenlijk gebruik te 

voorkomen. Ook wordt er van uitgegaan dat professionele gebruikers zorgvuldig omgaan met de 

informatie (rapporten, gedownloade bestanden, etc.) die via het systeem zijn verkregen.  

2.2 Versie Historie  
Dit is versie 3.7 van deze handleiding.   

2.3 Disclaimer  
De inhoud van dit document kan worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. GBO-

provincies doet haar best de inhoud van dit document zoveel mogelijk te controleren op fouten en 

inconsistenties. Desondanks kan het voorkomen dat er fouten of inconsistenties in het document 

staan. GBO-provincies geeft geen garanties af op basis van dit document en stelt zich niet 

aansprakelijk voor de inhoud ervan.  

http://www.portaalnatuurenlandschap.nl/
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3. Starten 

 

3.1 Algemeen  
 

3.1.1 Systeemvereisten  
Voor het gebruik van de SNL-applicatie is de volgende hardware en software configuratie nodig.  

Hardware  Netwerk  Software (webbrowser)  

Een moderne (< 5 jaar) PC 

of laptop is voldoende om de 

applicatie mee te draaien.  

In principe draait de 

applicatie op iedere 

netwerkverbinding, maar een 

snelle netwerkverbinding is 

aan te bevelen om prettig 

gebruik te kunnen maken 

van de applicatie. De 

uiteindelijke snelheid van de 

applicatie hangt ook af van 

aantal personen dat 

tegelijkertijd dezelfde 

internetverbinding gebruik 

maakt van de applicatie.  

De SNL applicatie is een 

webapplicatie. De volgende 

webbrowsers worden ondersteund:  

IE 7 en 8  

Firefox 16.0  

 

3.1.2 Applicatie URL  

De SNL-applicatie is een webapplicatie en draait in een webbrowser. De url van de applicatie is 

http://bron.portaalnatuurenlandschap.nl. Of start de applicatie vanuit het Portaal Natuur en 

Landschap: http://www.portaalnatuurenlandschap.nl/themas/subsidiestelsel-natuur-en-

landschapsbeheer/snl-applicatie-toolkit/.  

3.1.3 Gebruikersaccount  

Iedereen kan alle openbare gegevens over Natuurbeheer- en Collectieve beheerplannen bekijken in 

de applicatie. Om gegevens te kunnen bewerken, moet een gebruikersaccount worden 

aangevraagd bij de applicatiebeheerder van GBO-provincies. Nadat een account is verstrekt, kan 

worden ingelogd. Een gebruiker heeft één of meer rollen. 
 

3.1.4 Inloggen  

Het inloggen werkt als volgt. 

 

http://bron.portaalnatuurenlandschap.nl/
http://bron.portaalnatuurenlandschap.nl/
http://bron.portaalnatuurenlandschap.nl/
http://www.portaalnatuurenlandschap.nl/themas/subsidiestelsel-natuur-en-landschapsbeheer/snl-applicatie-toolkit/
http://www.portaalnatuurenlandschap.nl/themas/subsidiestelsel-natuur-en-landschapsbeheer/snl-applicatie-toolkit/
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2  Er verschijnt een inlogscherm. 

Voer uw gebruikersnaam en 

wachtwoord in.  

 

3  Klik op de INLOGGEN knop. Als 

het inloggen slaagt, verschijnt 

de naam van de ingelogde 

gebruiker in het algemene 

menu en verandert de Inloggen 

link in een Uitloggen link.  

 

3a  Als u uw wachtwoord bent 

vergeten, druk dan op de knop 

wachtwoord vergeten? Het 

wachtwoord wordt gestuurd 

naar het e-mailadres dat bij het 

account hoort.  

 

 Klik op uw gebruikersnaam om 

het wachtwoord te wijzigen. Er 

verschijnt een scherm om het 

wachtwoord aan te passen.  

 

 

3.1.5 Ondersteuning  

Deze handleiding beantwoordt de meest voorkomende vragen over de applicatie. Als u na het lezen 

van dit document nog vragen heeft, dan kunt u voor ondersteuning contact opnemen met de 

helpdesk van GBO-provincies, de beheerder van de SNL-applicatie.  

 
 

3.2 Quick Start 
 
Deze Quick Start helpt u op weg met de SNL-applicatie. Er is een quick start voor 

gebiedscoördinatoren en voor provinciaal coördinatoren (provinciemedewerkers).  

3.2.1 Quick start Gebiedscoördinatoren (GC)  
Als gebiedscoördinator kunt u het volgende in de SNL-applicatie:   

mailto:natuurbeheer@gbo-provincies.nl
mailto:natuurbeheer@gbo-provincies.nl
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1 Intekenen beheereenheden  

2 Toewijzen mozaïeken  

3 Collectief beheerplan aanbieden aan de provinciaal coördinator  

4 Bekijken Natuurbeheerplan  

 

Intekenen van beheereenheden  
Het belangrijkste doel van de SNL-applicatie is het intekenen van beheereenheden. Dit werkt als 
volgt.  

Stap 1 Start de applicatie. Vervolgens verschijnt links in beeld het hoofdmenu.  

Stap 2 is het selecteren van het collectief beheerplan waarin men wil werken. Selecteren kan in het 

menu via de optie Overzicht. Er verschijnt dan een scherm met aan de onderzijde een tabel waarin 

collectieve beheerplannen worden getoond. Aan de bovenzijde is een kaart van Nederland te zien 

waarin de collectieve beheerplannen staan. Onder basisfuncties is de werking van Tabel en Kaart 

nader toegelicht. Kaart en tabel kunnen worden in- en uitgeklapt via panels.  

Stap 3 Beheereenheden intekenen: vanuit het overzichtsscherm collectieve beheerplannen kan per 

plan via de knop  worden doorgeklikt naar het intekenscherm voor de beheereenheden. Ook dit 

scherm bestaat uit een Kaart en een Tabel waarin de beheereenheden worden getoond. In het 

intekenscherm zijn speciale tekenfuncties beschikbaar. Via de tabel kan per beheereenheid kan ook 
detailinformatie worden ingevoerd.  

Het intekenen begint met het aanmaken van 1 of meer NIEUWE beheereenheden. Deze worden 

altijd gebaseerd op bestaande Gewaspercelen uit de Basisregistratie Percelen (BRP) van de 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl, voorheen Dienst Regelingen). Beheereenheid-

lijnen en/of vlakken kunnen niet overal worden ingetekend, er zijn regels die ervoor zorgen dat 

beheereenheden op de juiste plaats worden ingetekend en dat de juiste pakketcodes worden 

gebruikt, namelijk alleen DIE codes die door de provincie zijn opengesteld.  

Nadat een beheereenheid is opgeslagen, kan deze worden aangepast, dit geldt zowel voor de 

vorm als voor de bijbehorende gegevens. Het is ook mogelijk om foutieve beheereenheden te 
verwijderen.  

Stap 4 Op ieder moment kunnen ingetekende beheereenheden worden gedownload. Er wordt 

dan een bestand (ZIP-file) gegenereerd met daarin een ESRI Shapefile. Deze kan via een eigen 

GIS Viewer worden bekeken. De DBF tabel kan ook in Excel worden geopend, waarna men zelf 

analyses kan uitvoeren op de ingevoerde gegevens.  

Toewijzen van mozaïeken  

Het toewijzen van mozaïeken gebeurt via onderstaande stappen. Nadere uitleg over mozaïeken is 
in deze handleiding uitgewerkt. De mozaïekfunctie is optioneel.  

 Stap 1 Start de applicatie op. Vervolgens verschijnt links in beeld het hoofdmenu.  

 Stap 2 Voer de mozaïeknamen in het systeem in. Dit gaat via de menuoptie mozaïekbeheer.  

 Stap 3 Vervolgens kunnen mozaïeknamen worden toegekend aan een collectief beheerplan.  

 Stap 4 Als laatste kan een gebiedscoördinator een mozaïeknaam toekennen aan 1 of 

meerdere beheereenheden.  

3.2.2 Collectief beheerplan aanbieden aan Provinciaal Coördinator  

Wanneer het intekenen van collectieve beheereenheden gereed is, kan het collectieve beheerplan 

ter controle worden aangeboden aan de provinciaal coördinator (provinciemedewerker). Dit gaat als 

volgt: 
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Stap 1 Start de applicatie. Vervolgens verschijnt links in beeld het hoofdmenu.  

Stap 2 is het selecteren van een collectief beheerplan waarin men wil werken. Het selecteren gaat 

in het menu via de optie Overzicht. Er verschijnt dan een scherm met aan de onderzijde een tabel 

waarin de collectieve plannen worden getoond. Aan de bovenzijde is een kaart van Nederland te 

zien waarin de collectieve beheerplannen staan. Onder basisfuncties is de werking van Tabel en 
Kaart nader toegelicht. Kaart en tabel kunnen worden in- en uitgeklapt via panels.  

Stap 3 Status aanpassen: via het overzichtsscherm van de collectieve beheerplannen kan per plan 

worden doorgeklikt naar een scherm met detailinformatie via de knop  . Het detailscherm 

bestaat uit drie onderdelen (panels). Via het bovenste panel kan de status van een plan op 
CONCEPT worden gezet door de gebiedscoördinator.  

Stap 4 Vervolgens kan de status op GEREED VOOR CONTROLE worden gezet. Door de status kan 

een provinciaal coördinator snel zien welke plannen klaar zijn voor controle. Met de TERUG knop 

keert men terug naar het overzicht van collectieve beheerplannen.  

Bekijken Natuurbeheerplan  
 

Stap 1 Start de applicatie. Vervolgens verschijnt links in beeld het hoofdmenu.  

Stap 2 Via het hoofdmenu gaat u naar het overzicht van Natuurbeheerplannen. In de tabel kan 

door alle Natuurbeheerplannen worden gebladerd. Door filters te gebruiken, kan de lijst met 

Natuurbeheerplnnen worden verkleind. . U kunt per Natuurbeheerplan op het vergrootglas klikken, 
waarna het betreffende plan in de kaart verschijnt.  

Stap 3 Vanuit de tabel kunnen ook de verschillende onderdelen van een Natuurbeheerplan 

afzonderlijk worden bekeken.  
 

3.2.3 Quick start Provinciaal coördinatoren (PC)  
 

Toewijzen Gebiedscoördinator(en) aan collectieve beheerplannen  

Gebiedscoördinatoren moeten door een provinciaal coördinator worden toegewezen aan een 

collectief beheerplan. Alleen de gebiedscoördinatoren die aan een plan zijn toegewezen, kunnen dat 

plan wijzigen. 

 
Stap 1 Start de applicatie. Vervolgens verschijnt links in beeld het hoofdmenu.  

Stap 2 Via het overzichtsscherm van collectieve beheerplannen kan per plan worden doorgeklikt 

naar een scherm  met detailinformatie via de knop . Het detailscherm bestaat uit drie 

onderdelen (panels). Via het onderste panel wijst u gebiedscoördinatoren toe aan een plan.  

Stap 3 Het toewijzen zelf gaat door het verplaatsen van gebruikersnamen van de linker kolom naar 

de rechterkolom. Alle gebruikers in de rechter kolom zijn toegewezen aan het collectief beheerplan.  
 
Controleren collectieve beheerplannen  

Nadat een collectief beheerplan ter controle is aangeboden door een gebiedscoördinator, kan 

een provinciaal coördinator het collectief beheerplan controleren.  

Stap 1 Start de applicatie. Vervolgens verschijnt links in beeld het hoofdmenu.  



9 

 

Stap 2 De provinciaal coördinator (PC) filtert de tabel met collectieve beheerplannen op 

planstatus “Ter controle door PC”. De tabel toont dan alleen DIE plannen die door de provinciaal 
coördinator gecontroleerd moeten worden.  

Stap 3 De provinciaal coördinator kan vervolgens de beheereenheden van 1 plan nader bekijken in 

de applicatie. Eventueel kan hij de beheereenheden downloaden voor geavanceerde controles in 
het eigen GIS systeem.  

Stap 4 Als laatste moet de PC de status van het plan op “GOEDGEKEURD DOOR PC” of 

“AFGEKEURD zetten. Via het overzichtsscherm van collectieve plannen kan per plan worden 

doorgeklikt naar een scherm met detailinformatie via de knop . Het detailscherm bestaat uit drie 

onderdelen (panels). Via het BOVENSTE panel kan de status van het plan worden gewijzigd. 

Afgekeurde plannen moeten door een gebiedscoördinator worden aangepast en opnieuw ter 

controle worden ingediend bij de provinciaal coördinator.  

Bekijken Natuurbeheerplan  
 
Stap 1 Start de applicatie. Vervolgens verschijnt links in beeld het hoofdmenu.  

Stap 2 Via het hoofdmenu kunt u  het overzicht van Natuurbeheerplannen bekijken. In de tabel is 

het mogelijk door alle plannen te bladeren en eventueel de lijst van Natuurbeheerplannen kleiner te 

maken met filters. Per Natuurbeheerplan kan men op het vergrootglas klikken, waarna het 

betreffende plan in de kaart verschijnt.  

Stap 3 Vanuit de tabel kunnen ook de verschillende onderdelen van een Natuurbeheerplan 

afzonderlijk worden bekeken.  
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4. Structuur 

 

4.1 Menustructuur 
 
De applicatie bestaat uit vier onderdelen  

1. Collectief beheerplan  

2. Natuurbeheerplan  

3. Rapportages  

4. Applicatiemanagement (alleen voor beheerders van de SNL-applicatie)  

5. Codelijsten 

4.1.1 Collectief Beheerplan  

 
Onderdeel Collectief beheerplan  

 

Overzicht Collectief beheer   

 

 
 

Overzicht collectieve plannen  

De overzichtspagina geeft een overzicht van alle collectieve beheerplannen in tabel en kaart. Zie 

basisfuncties voor de werking van dit scherm.  

Details (collectieve plannen)  

Via de knop Details in de tabel kan worden doorgeklikt naar de details van een collectief 

beheerplan. Zie basisfuncties en logica voor de werking van dit scherm.  

Overzicht (beheereenheden)  

Via de knop Beheereenheden kan worden doorgeklikt naar een overzicht van alle 

beheereenheden die bij een collectief beheerplan zijn vastgelegd. Deze beheereenheden worden 

getoond in kaart en tabel. In dit scherm kunnen beheereenheden worden toegevoegd, gewijzigd 

en verwijderd. Zie basisfuncties, tekenfuncties en logica voor de werking van dit scherm.  
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Details (beheereenheden)  

Via de hyperlink Details in de beheereenheden tabel kan worden doorgeklikt naar details van iedere 

beheereenheid.  
 

Mozaïekbeheer  
 
De mozaïeknaam is een van de attributen van een beheereenheid. Van iedere beheereenheid kan 

dus worden aangegeven bij welk mozaïek deze hoort. 

 
Voordat een mozaïeknaam kan worden toegewezen, moeten er eerst twee dingen gebeuren.  

1 Aanmaken van het mozaïek binnen de applicatie  

2 Toekennen aan een collectief beheerplan 

Vervolgens kan een mozaïeknaam worden toegekend aan een beheereenheid, zie wijzigen 

attributen. 

 

 

4.1.2 Natuurbeheerplan 
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Overzicht Natuurbeheer  

Onderdeel Natuurbeheerplan  

Overzicht Natuurbeheerplannen  

De overzichtspagina geeft een overzicht van alle provinciale natuurbeheerplannen in tabel en kaart. 

Zie basisfuncties voor de werking van dit scherm.  
 

Overzicht (Beheergebieden)  

Via de knop Overzicht beheergebieden kan worden doorgeklikt naar een overzicht van alle 

provinciale beheergebieden die bij een Natuurbeheerplan zijn vastgelegd. Deze beheergebieden 

worden getoond in kaart en tabel. Zie basisfuncties voor de werking van dit scherm.  

Overzicht (Bijzondere gebieden)  

Via de knop Bijzondere gebieden kan worden doorgeklikt naar een overzicht van alle provinciale 

bijzondere gebieden bij een plan Natuurbeheerplan. Deze bijzondere gebieden worden getoond in 

kaart en tabel. Zie basisfuncties voor de werking van dit scherm.  

Overzicht (Deelgebieden)  

Via de knop Deelgebieden kan worden doorgeklikt naar een overzicht van alle provinciale 

bijzondere gebieden die bij een Natuurbeheerplan zijn vastgelegd. Deze bijzondere gebieden 

worden getoond in kaart en tabel. Zie basisfuncties voor de werking van dit scherm.  

Overzicht (Landschapzoekgebieden)  

Via de knop Landschapzoekgebieden kan worden doorgeklikt naar een overzicht van alle provinciale 

bijzondere gebieden bij een Natuurbeheerplan zijn vastgelegd. Deze bijzondere gebieden worden 

getoond in kaart en tabel. Zie basisfuncties voor de werking van dit scherm.  

4.1.3 Rapportages 
Onderdeel Rapportages 

 

Rapportages 

Via het scherm Rapportages kunnen diverse rapportages worden gemaakt. Deze zijn 

onderverdeeld in de volgende categorieën: 

 Overzichtsrapporten; 

 Beheerrapporten; 

 Overige rapporten. 

 

Overzichtsrapporten 

 Collectieve beheerplannen (CBP) 

 

Rapportnaam CBP: Collectief beheerplan per PakketType. 

 Per CBP-plan wordt per beheerpakket een opsomming gegeven van de beheereenheden met 

het totaal aan oppervlakte en subsidiebedrag. Het totaal houdt rekening met de afwijkende 

oppervlakte als deze is ingevuld. 

 
Rapportnaam BRS: Overzicht per relatienummer (BRS) 

Per relatienummer per CBP-plan wordt een opsomming gegeven van de beheereenheden met 

het totaal aan oppervlakte en subsidiebedrag. Het totaal houdt rekening met de afwijkende 

oppervlakte als deze is ingevuld. Ook worden de min/max waarden weergegeven. 

 

Rapportnaam CBP-BRS: Collectief beheerplan per relatienummer (BRS) 
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Per CBP-plan per relatie wordt een opsomming gegeven van de beheereenheden met het totaal 

aan oppervlakte en subsidiebedrag. Het totaal houdt rekening met de afwijkende oppervlakte 

als deze is ingevuld. Ook worden de min/max waarden weergegeven. 

 

De min/max waarden worden onderaan het rapportresultaat opgegeven. Er worden ook 

waarschuwingen gegeven, bijvoorbeeld: 

 

Waarschuwing: BRS (relatienummer) totaal ligt buiten de min/max aanvraag! 

 of 

Waarschuwing: Er is geen min/max aanvraag bij Dienst Regelingen bekend! 

 

Bij het rapport Overzicht per BRS-nummer dient een voorloop ‘0’ bij het relatienummer 

opgeven te worden: 020046424. 

 

Zie hieronder een deel van het resultaat voor de rapportage Collectief beheerplan per brs-

nummer. 

 

 
 

 

Rapportnaam CBP: Collectief beheerplan per mozaïek. 

Per CBP-plan wordt per mozaïek een opsomming gegeven van het beheer per pakket met het 

totaal aan oppervlakte en subsidiebedrag. 

Dit rapport geeft informatie over de mozaïeken per Collectief beheerplan. Het bevat een 

overzicht van de oppervlakte per Mozaïek (ha) per pakket met de bijbehorende 

subsidiebedragen (€). 

 

Aan het eind van het rapport kan er een waarschuwing worden gegeven dat er beheer 

zonder een mozaïek aanwezig is.  
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Oorzaak is dat één of meerdere beheereenheden in het cbp-plan geen mozaiknaam heeft. 

Deze beheereenheden kunnen in de tabel onder de kaart terug gevonden worden, zie 

onderstaand voorbeeld. 

 
 

 

 

 

 Natuurbeheerplannen 
Rapportnaam Natuurbeheerpakket: 

Per provincie per Agrarisch beheerpakket uit het Natuurbeheerplan wordt er een opsomming 

gegeven met het totaal aan oppervlakte en subsidiebedrag.  

 

Rapportnaam OBJ-aantal: 
Per provincie per kaartlaag uit het Natuurbeheerplan wordt er een opsomming gegeven van het 

aantal objecten (vlakken). Deze aantallen kunnen als controle dienen voor de Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland (RVO.nl). 

 

 Last Minute beheer 
Rapportnaam LMB-XLS: 

Per CBP-plan kan een Last Minute verantwoordingsformulier gemaakt worden. 

 

Rapportnaam LMB-CBP: 

Per CBP per Last Minute beheerpakket wordt er een opsomming gegeven met totaal aan 

oppervlakte en het subsidiebedrag. 

 

Rapportnaam LMB-PRV-CBP: 

Per Provincie per CBP-plan per Last Minute beheerpakket wordt een opsomming gegeven met 
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het totaal aan oppervlakte en subsidiebedrag. 

 

Rapportnaam LMB-PRV-PKT: 

Per provincie per Last Minute beheerpakket per CBP-plan wordt er een opsomming gegeven met 

het totaal aan oppervlakte en subsidiebedrag. 

 

 Ruige Mest melding 
Rapportnaam Ruige mestmelding: 

Per relatienummer (BRS) wordt er een formulier samengesteld met de totale oppervlakte en het 

subsidiebedrag. 

 
 

Rapportnaam Ruige mest overzicht: 

Per CBP wordt een overzicht aangemaakt van alle Ruige mestmeldingen met de totale 

oppervlakte en subsidiebedragen. 

 

 

4.1.4 Applicatiemanagement 
Onderdeel applicatiebeheer 

Gebruikers: Functioneel Beheerder, Super user 

 

Start nieuw subsidiejaar 

Hier kan een nieuwe subsidie aangemaakt worden door de codelijsten en de CBP-plannen van het 

vorige subsidiejaar te kopiëren. Dit moet opvolgend uitgevoerd worden: 

stap 1 : Beheertypes kopiëren 

stap 2 : Collectief beheerplannen kopiëren. 
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Gebruikers  
Hier kunnen gebruikers worden toegevoegd of verwijderd. En aan gebruikers worden rollen 

toegekend en verwijderd.  

Organisaties  
Niet geïmplementeerd. 

 

Personen  

Opsomming van alle personen met naam en link naar bijbehorende gebruiker en contactgegevens. 

 

Combinatie invoer  

Hier kan een nieuw account voor een gebruiker aangemaakt worden met een bijbehorende rol. 

 

Importeren beschikkingen <subsidiejaar> 

Hier kunnen de beschikkingen die aangeleverd worden door de Rijksdienst voor Ondernemend 

Nederland (RVO.nl) in de applicatie geïmporteerd worden. Als controle op het format vindt een 

validatie plaats. 

 
Importeren Min/max tabel <subsidiejaar> 

Hier kunnen de min/max gegevens die aangeleverd worden door RVO.nl in de applicatie 

geïmporteerd worden. Als controle op het format vindt een validatie plaats. 

 
Voortgang import/validatie 
Hier kan de voortgang van de validatie van de geüploade kaarten worden bekeken. 

 

4.1.5 Min/max  

 
Het indienen van Min/max aanvragen is jaarlijks toegestaan in de periode van 1 september tot 31 

december. 

Het instellen van de periode is een taak van de Functioneel beheerder door de startmaand, 

startdag en eindmaand, einddag in de config van de applicatie aan te passen. 

Overzicht aanvragen en wijzigingen 

 
Gebruikers: RVO.nl (voorheen Dienst Regelingen), Gebiedscoördinator, Super user 

 

 
 
Dit is het overzicht van de Min/max gegevens van alle collectieve beheerplannen van alle relaties. 

Afhankelijk van de rol worden de gegevens niet/wel getoond. 

 

Gebiedscoördinator --> ziet alleen de min/max gegevens van de collectieve beheerplannen 

waaraan hij is gekoppeld. 

 

RVO.nl en Super User --> Zien de volledige tabel onafhankelijk van de koppeling met de collectieve 

beheerplannen en kunnen de status van de aanvraag aanpassen. 
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Gebiedscoördinator, Super User --> Kunnen de aanvragen met min/max gegevens met de status 

‘niet verwerkt’ verwijderen met knop  onder acties. 

 

Tonen, aanvragen en wijzigen 
Tonen min/max --> Per relatienummer per collectief plan worden de min/max aanvragen (bestaand 

en gewijzigd) getoond.  

 
 

 
Aanvragen min/max --> Aanvraag van een nieuwe min/max per collectief plan per relatienummer. 

De aanvraag wordt in het overzicht toegevoegd als ‘wijziging’ en krijgt automatisch de status ‘niet 

verwerkt’. Het is niet mogelijk om een bestaande wijzigingsaanvraag opnieuw aan te vragen, dan 

moet eerst de oude wijzigingsaanvraag uit het overzicht verwijderd worden. 

 

 
 

 

Wijzigen min/max --> 

Een wijziging aanvragen van een bestaande aanvraag met de status afgekeurd of goedgekeurd. 

Een bestaande wijzigingsaanvraag wijzigen kan niet, dan moet eerst de oude wijzigingsaanvraag 

uit het overzicht verwijderd worden. 
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4.1.6 Codelijsten 

Dit gaat over het beheer van de beheertypen en pakketcodes uit de INDEX Natuur en Landschap 

per subsidiejaar. Deze worden getoond in een tree view. Na het klikken op een item uit de lijst, 

kunnen deze worden aangepast of verwijderd. 

 
Functioneel beheerder, Super user --> kunnen de lijsten aanpassen 

 

5 Functies 

 
In dit onderdeel worden de verschillende functies van de applicatie besproken.  

5.1 Basisfuncties  
De volgende basisfuncties kunnen worden onderscheiden.  

 Kruimelpad  

 Panels  

 Tabellen  

 Kaarten  

 Mozaïeken  

 Status  

 Gebiedscoördinatoren  

 

5.1.1 Kruimelpad  

Met zogenaamde "kruimelpaden" heeft de gebruiker ten alle tijden een goed overzicht van waar 

men zich bevindt in de applicatie. Bovendien kan het kruimelpad worden gebruikt om snel naar een 
ander scherm te springen. Een kruimelpad kan er bijvoorbeeld als volgt uitzien:  
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 Collectief beheerplan ANV Tusken  

 Sleatergat en Wellesleat e.o.  

 Details  

5.1.2 Panels  

Met panels kunnen onderdelen van de applicatie zichtbaar of onzichtbaar worden gemaakt. Door te 

klikken op  wordt een panel opengeklapt. 

Door te klikken op  sluit het panel weer. Zie het voorbeeld hieronder.  

 

3 gesloten panels:  

 

Status panel geopend:  

 

5.1.3 Tabellen  

In de SNL-applicatie wordt veel gebruik gemaakt van tabellen. Deze werken allemaal op dezelfde 

wijze. Een tabel bestaat uit een aantal onderdelen:  

 Rijen  

 Kolommen  

 Filters  

 Paging mechanisme  

 Doorverwijzingen (knoppen/links naar andere pagina's)  

 Acties (toevoegen/insert, aanpassen/update, verwijderen/delete)  

 
Hieronder is een voorbeeld van een tabel opgenomen (overzicht collectieve beheerplannen).  
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5.1.4 Muteren  

 

Er zijn 3 typen acties mogelijk op de tabel. Deze zijn hieronder uitgewerkt.  

Actie  Handeling  Resultaat  

Toevoegen  Toevoegen van 

informatie gaat via de 

knop linksonder de 

tabel.  

Nieuwe rij met informatie in de tabel  

Aanpassen  Aanpassen van 

informatie is mogelijk 

door op de knop  te 

klikken. De betreffende 

regel in de tabel wordt 

dan actief, waarna de 

informatie kan worden 

aangepast. Nadat de 

informatie is aangepast, 

kan met de  knop de 

wijziging worden 

bevestigd. Met  kan 

de wijziging ongedaan 

worden gemaakt.  

Aangepaste informatie in 1 of meer rijen van de tabel  

Verwijderen  Verwijderen van 

informatie is mogelijk 

door op de knop  
verwijderen te klikken.  

1 of meer rijen met informatie verdwijnen uit de tabel  
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Kolommen in de tabel staan vast en kunnen daarom niet worden toegevoegd, aangepast of 

verwijderd.  

5.1.5 Sorteren  

Het sorteren werkt door met de muis op een kolomnaam in de tabel te klikken. De tabel wordt dan 

oplopend gesorteerd op die betreffende kolom. Door nog een keer te klikken op de kolomnaam, 

wordt deze aflopend gesorteerd. Na een derde keer klikken is de sortering weer uitgezet.  

 

  
niet gesorteerd 

oplopend gesorteerd 

aflopend gesorteerd 

 

Het sorteren is onafhankelijk van paging en werkt dus over verschillende pagina's van de tabel 

heen. Niet alle kolommen kunnen worden gesorteerd.  

5.1.6 Filters  

Met filters kan de inhoud van de tabel worden gefilterd. Op bijna iedere kolom kan gefilterd 

worden. Er kunnen meerdere filters tegelijkertijd worden toegepast, zowel binnen 1 kolom als over 

meerdere kolommen in de tabel heen. Voor verschillende typen informatie zijn de mogelijkheden 

van de filters verschillend. Bijvoorbeeld bij een kolom met datums kan een filter worden gemaakt 

van een periode tussen 2 datums.  

Hieronder is een voorbeeld van een filter opgenomen waarmee wordt gefilterd op een 

relatienummer (BRS) in de kolom.  
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Het resultaat van het filter is dat alleen rijen worden getoond waarin relatienummer (BRS) 

496210000 voorkomt.  

 

Door middel van een afwijkende kleur (in het voorbeeld donkergroen) wordt aangegeven dat er een 
filter op een bepaalde kolom in een tabel actief is.  

LET OP! Gebruikte filters worden onthouden door de applicatie. Ook na uitloggen. De volgende 

keer dat de applicatie gestart wordt, zal de filter weer worden toegepast. Dit is handig om elke 

keer bij inloggen alleen bepaalde gegevens te bekijken. Bijvoorbeeld een specifiek (aantal) 

plan(nen). Echter het kan ook verwarrend zijn als vergeten is dat een filter gezet en men zich 

afvraagt waarom niet alles zichtbaar is.  

5.1.7 Verversen  

De tabel kan worden ververst door middel van de knop  in de linker onderhoek van de tabel.  

5.1.8 Paging  

Via paging worden steeds maximaal 10 rijen tegelijkertijd getoond. Met de knoppen onderaan de 

tabel kunnen rijen die in eerste instantie niet zichtbaar zijn, worden getoond.  

   
 

Door op 1/2/3 te klikken kan door de eerste 10/20/30 rijen worden gebladerd. Paging heeft geen 

invloed op de verschillende tabel handelingen (bijvoorbeeld sorteren en filteren). 

 

5.1.9 Doorverwijzingen  
 

Er zijn verschillende manier om meer gegevens van het item uit de tabel te bekijken en beheren. 

Bij Collectieve Beheerplannen is er de kolom Details. Via deze knop kunnen respectievelijk 

algemene details en de Beheereenheden worden bekeken. Bij Natuurbeheerplannen is er de kolom 

Onderdelen. Via deze knop kunnen respectievelijk Beheergebieden, Bijzondere Gebieden, 

Deelgebieden en Landschapzoekgebieden worden bekeken.  
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5.1.10 Zoom naar  

 
Gegevens in tabellen kunnen ook worden getoond in de kaart.  

 

 

 

5.1.11 Kaarten  

 

Het kaartbeeld bestaat uit een aantal onderdelen.  

 Knoppenbalk met verschillende onderdelen  

 o Navigeren in de kaart  

 o  Meten van afstanden  

 o Informatie opvragen  

 o  Tekenfuncties  

 Legenda  

 

Kaartbeeld  

Schaalbalk 

Coördinaten 

Transparantieschuif 

 
Hieronder een voorbeeld van een kaart (de tekenfuncties zijn uitgegrijsd).  
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5.1.12 Navigeren 
Knoppen voor zoomen/pannen/etc. 

 

Knop  Omschrijving  Toelichting  Werking  

 
Zoom IN  Door te klikken in de kaart of 

het aangeven van een gebied 

met de muis wordt 

ingezoomd op het 

aangegeven gebied.  

Selecteer de tool  

klik in de kaart of  

trek een rechthoek met de muis  

 
Zoom UIT  Door te klikken op de kaart 

of het aangeven van een 

gebied met de muis wordt 

uitgezoomd in het 

aangegeven gebied.  

Selecteer de tool  

klik in de kaart of  

trek een rechthoek met de muis  

 
Verplaatsen  Door de muisknop ingedrukt 

te houden kan het kaartbeeld 

worden verschoven.  

Selecteer de tool  

Klik in de kaart en houd de muisknop 

ingedrukt  

Verplaats tegelijkertijd de muis in de 

kaart  

 

 Verplaatsen  Langs de randen van het 

kaartvenster zitten zwarte 

driehoeken. Door op een 

van de driehoeken te 

klikken, verplaatst het 

kaartbeeld in de richting van 

de punt. In het voorbeeld 

links dus naar beneden.  

 Klik in de kaart op een van de zwarte 

driehoeken  

 Volledig 

kaartbeeld  

Uitzoomen naar heel 

Nederland  
 Selecteer de tool, de kaart zoomt direct 

uit  
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Vorig 

zoomniveau  

Toont het vorige 

zoomniveau  
 Selecteer de tool, de kaart zoomt direct 

naar het vorige niveau  

 
Volgend 

zoomniveau  

Toont het volgende 

zoomniveau  
 Selecteer de tool, de kaart zoomt direct 

naar het volgende niveau  

 

5.1.13 Meten  

Het is mogelijk afstanden te meten in de kaart.  

Knop  Omschrijving  Toelichting  Werking  

 
Afstand 

meten  

Meet afstand tussen 2 

of meer punten  
Selecteer de tool  

Klik in de kaart een punt aan en houdt de 

muisknop ingedrukt. Sleep vervolgens de muis, de 

applicatie toont dan de afstand tussen de punten  

 

5.1.14 Informatie (over kaartobjecten)  

Informatie opvragen over kaartobjecten.  

Knop  Omschrijving  Toelichting  Werking  

 
Informatie 

opvragen uit 

kaartlagen  

Geeft informatie over de kaartobjecten op een 

bepaalde locatie. Alleen informatie van 

kaartlagen die zichtbaar zijn, wordt getoond in de 

dialoog  

1. Selecteer de tool en 

klik op een plaats in de 

kaart. 2. De applicatie 

toont een scherm waarin 

per kaartlaag de 

informatie voor die 

plaats wordt getoond  
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5.1.15 Printknop  

 

Na het drukken op de printknop verschijnt een menu met een aantal instellingen. De print kan o.a. 

voorzien worden van een kop / titel. In de kaart kan bijvoorbeeld een selectie gemaakt worden op 

relatienummer (BRS) en worden uitgeprint (In de bestaande rapportagetool kan per relatienummer 

(BRS) een lijst gemaakt worden met oppervlakte en subsidiebedrag. 

5.1.16 Legenda  

Het kaartvenster heeft een legenda  

Knop  Omschrijving  Toelichting  Werking  

 
Tonen of 

onzichtbaar 

maken van 

de legenda  

De legenda is opgebouwd uit groepen van 

kaartlagen. Deze kunnen worden 

opengeklapt (zie voorbeeld hieronder), 

waarna de kaartlagen worden getoond.  

3. Klik op de legenda knop in de 

toolbar. De legenda wordt 

getoond  

4. Met de checkboxen kan een 

kaartlaag zichtbaar kan worden 

gemaakt door deze aan te 

vinken. Sommige kaartlagen 

zijn schaalafhankelijk, dit 

betekent dat ze pas bij een 

bepaald schaalniveau zichtbaar 

worden.  

5. Wanneer een kaartlaag is 

aangevinkt, maar het 

schaalniveau waarop deze 

zichtbaar is nog niet bereikt is, 

dan wordt dit aangegeven met 

een een uitgegrijsde checkbox.  

6. Een schaalafhankelijke 

kaartlaag kan zichtbaar worden 

gemaakt door op de zoom to 

layer link te klikken (zie 

voorbeeld).  

 

5.1.17 Zoekknop 
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Hiermee kan o.a. gezocht worden op gemeente, postcode, buurt.  

 
 



28 

 

5.2 Kaartlagen 
De volgende kaartlagen worden getoond in de SNL-applicatie. 

 

5.2.1 Collectief beheerplan  

Kaartlaag  Toelichting  

Buitengrenzen collectieve 

plannen  

Dit zijn de begrenzingen van de collectieve beheerplannen zoals deze 

door de provincies zijn vastgelegd  

Beheereenheden (labels 

BRS nummer) 

De tekst van het betreffende relatienummer (BRS) wordt in de 

beheereenheid geplaatst waarop beheer is aangevraagd 

Beheereenheden (label 

Beheerpakket) 

De tekst van het beheerpakket wordt in de beheereenheid geplaatst 

waarop beheer is aangevraagd. 

Beheereenheden 

(consistentie) 

De beheereenheden die een consistentiefout hebben in kolom Ok? 

krijgen een extra contour(omlijning) 

Beheereenheden (label 

consistentie) 
De letter uit kolom Ok? wordt in de beheereenheid geplaatst. 

Beheereenheden 

(consistentie fout) 

Het gedeelte van de beheereenheid dat niet consistent is wordt getoond 

in deze kaartlaag.  

Beheereenheden (label 

Mozaïek) 
De naam van het Mozaïek wordt in de kaart geplaatst 

Beheereenheden 

(vlakken)  

Dit zijn de agrarische beheereenheden op pakketniveau die door de 

gebiedscoördinator worden vastgelegd in overleg met boeren in het 

gebied  

Beschikkingen, lopend 

(vlakken) 

Percelen met beschikkingen SAN/SN/PSAN met een einddatum na 31 

december van het subsidiejaar. Op deze percelen kan GEEN nieuw 

beheer ingetekend worden. 

Beschikkingen, aflopend 

(vlakken) 

Percelen met beschikkingen SAN/SN/PSAN met een einddatum voor of 

gelijk aan 31 december van het subsidiejaar. Op deze percelen kan WEL 

nieuw beheer ingetekend worden. 

 

5.2.2 Natuurbeheerplan  

Kaartlaag  Toelichting  

Beheertypenkaart (grenzen) 

Dit zijn de begrenzingen van de natuurbeheerplannen zoals deze 

door de provincies zijn vastgelegd  

Beheertypenkaart (labels 

Beheertype) 

 

De tekst van het beheertype in de beheereenheden op de kaart 

Beheertypenkaart 

(agrarisch/natuur/landschap)  

Dit zijn de gebieden waarmee de provincie aangeeft welk type 

beheer (Natuur, Agrarische Natuur, Landschap) waar beheer mag 

plaatsvinden. Ieder beheergebied heeft een lijst van opengestelde 

pakketten  

Beheertypenkaart 

(Landschapzoekgebieden)  
Hiermee wordt aangegeven waar landschapspakketten aangevraagd 

kunnen worden.   

Deelgebieden 

Begrensde gebieden waarvoor een gemeenschappelijke 

beheeromschrijving van toepassing is. 

Bijzondere gebieden  Dit zijn probleemgebieden, gescheperde schaapskuddes en vaarland  
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5.2.3 Overige en Referentiekaarten  

Kaartlaag  Toelichting  

BRP gewaspercelen  Dit zijn de gewaspercelen van RVO.nl. Deze basiskaart bevat de 

relatienummers (BRS) van agrariërs. Op basis van deze basiskaart 

worden de SNL-beheereenheden gedefinieerd. De beheereenheden 

moeten geometrisch binnen de BRP perceelsgrenzen vallen  

BRP Gewaspercelen (label 

BRS Nummer) 

Het relatienummer (BRS) wordt in de percelen geplaatst. 

BRP Gewaspercelen (label 

hectare) 

De oppervlakte in hectare wordt in de percelen geplaatst. 

Afwijkend oppervlak 

Toolkit-GDI2013 

Er is een verschil aanwezig in hetgeen in de Toolkit 2014 is aangevraagd 

door de Gebiedscoördinator en bij het betalingsverzoek door de 

deelnemer is opgegeven in de Gecombineerde opgave  bij RVO.nl. 

Grondsoorten (Zand/ 

klei) 
Geeft aan waar zich zand- en kleigebieden bevinden in Nederland. Deze 

kaartlaag is nodig om bepaalde beheerpakketten aan te vragen. 

Luchtfoto' Luchtfoto's van Nederland. RVO.nl en BIJ12 gebruiken dezelfde 

luchtfoto's binnen de digitale keten natuur en landschap.  

Topografie (Top10NL)  Basisregistratie topografie (vormt de basis voor de definitie van 

provinciale beheergebieden)  

 

 

Schaalbalk/coördinaten/transparantieschuif 

Linksonder in het kaartbeeld staat een schaalbalk en hier rechts naast staan de coördinaten van de 

cursor. De coördinaten kunnen gebruikt worden bij de communicatie over een perceel. Met de 

transparantieschuif kunnen actieve kaarten transparant worden gezet t.o.v. de ondergrond. 

 
 

 
 
Detailscherm  

Het Detailscherm bevat drie panels, namelijk;  

 Status 

  Last Minute beheer 

  Toekennen gebruikers 

 Mozaïeken  

  Consistentiecheck 

 Gebruikers  
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5.3 Status  
Aan ieder plan kan een Status worden toegekend via het Detailscherm van een collectief 

beheerplan. Een nieuwe status kan worden toegevoegd via de knop Toevoegen. 

 

Dit is de fase waarin een CBP-plan zich bevindt met bijbehorende verantwoordelijkheden voor de 

Provinciaal coördinator en Gebiedscoördinator.  

 

Uitgangspunten;  

De status kan alleen aanpast worden door de Provinciaal coördinator. Er kan alleen door de 

Gebiedscoördinator gewijzigd/ingetekend worden in de status Concept.  

 

Mogelijkheden;  

Concept --> 01-09 tot 30-12 en (15-1 tot 15-02). In deze periodes kunnen de aanvragen door de 

Gebiedscoördinator ingetekend/gewijzigd worden.  

Bevroren --> De plannen worden in de periode 30-12 tot 15-01 bevroren. In deze periode 

controleert de provinciaal coördinator de plannen. Na sluiting van het intekenen op 15-2 worden de 

plannen op bevroren gezet.  

Last minute --> 10-04 tot 01-08. Nadat de aanvragen bevroren zijn kunnen de aanvragen voor de 

aangegeven periode op Last minute worden gezet. De oppervlakten kunnen in het betreffende 

menu ingevuld worden (zie voor uitleg hieronder).  

 

Toevoegen status CBP  

 

Wie? Alleen door Provinciaal coördinator  

 

Ga naar bijvoorbeeld (kruimelpad);  

Collectief beheerplan > 2015 > ANV De Greidhoeke > details  

- Klik op Status om de tabel te openen.  

- Klik op de +knop om een nieuwe status toe te voegen. Uit het dropdown menu kan dan een 

status opgevoerd worden.  

- Met de actieknoppen kan een status gewijzigd of weggegooid worden.  

 

 

5.4 Toekennen gebruikers 
Aan een collectief beheerplan kunnen 1 of meerdere gebruikers worden toegekend via het Details 

scherm van een collectief plan. Alleen gebruikers die zijn toegekend aan een bepaald beheerplan, 

hebben rechten om dat plan te wijzigen. 

 

De linkerkolom toont een overzicht van alle gebruikers in de database. Via de groene knop  

Toewijzen kunnen gebruikers worden toegewezen het collectief beheerplan. 

De rechterkolom toont een overzicht van de gekoppelde gebruikers. Via de rode knop  Afwijzen 

kunnen gebruikers weer worden verwijderd van een plan. 
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5.5 Last Minute beheer 
 

In de periode 10-04 tot 01-08 van een beheerjaar nadat de Provinciaal coördinator de status Last 

Minute heeft opgevoerd, kan per beheereenheid het menu ‘Last minute beheer’ ingevuld worden. 

Dit menu is te vinden onder de actieknop met het kuikensymbool in de tabel van de 

beheereenheden. Dit menu is ongeacht de status wel opvraagbaar maar alleen in de status Last 

minute van het plan in te vullen.  
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Klik op het kuikensymbool waarna het invulmenu verschijnt. In het veld ‘oppervlakte (ha) kan de 

juiste waarde worden ingevuld die kleiner dan de opgegeven oppervlakte moet zijn.  

De velden ‘Verandering beheer’ en ‘Reden’ kunnen middels een dropdown menu ingevuld worden. 

In het voorbeeld hieronder is alles ingevuld. ‘Wijziging vergoeding (€) staat nog op 00. Het veld 

‘Wijziging vergoeding CBP (€) is het totale bestede budget last minute tot dan toe van het 

betreffende CBP.  

 

 
 
Nadat er op Ok is gedrukt, verdwijnt het menu en worden de vergoedingsvelden opgeslagen. Als 

weer op het kuikensymbool wordt gedrukt, dan ziet dat er als volgt uit:  

 

 
De vergoeding voor de beheereenheid is automatisch berekend en ook het totaal bijgewerkt. De 

kolom ‘Last minute’ is nu ook bijgewerkt met de tekst ‘Uitstel rust…’ 

 

5.6 Ruige Mestmeldingen 
 

Meldingen ruige stalmest zijn jaarlijks toegestaan in de periode van 1 februari tot 15 september, 

ook in de periode dat de collectieve beheerplannen bevroren zijn. 
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Het instellen van de periode is een taak van de Functioneel beheerder door de startmaand, 

startdag en eindmaand, einddag in de config van de applicatie aan te passen. 

Beheerpakketten 

Voor een aantal beheerpakketten zijn ruige mestmeldingen toegestaan. Deze zijn te vinden in de 

beheerpakkettenlijst (codelijsten>beheertypen en beheerpakketten) en aangegeven met een 

rustperiode. In de rustperiode is het niet toegestaan mest uit te rijden. 

 

 

 

 

 

De melding ruige stalmest 

Om een ruige mestmelding aan te maken, klikt u in de beheereenheden-tabel onder “Acties” op de 

groene tractor: 

 

 

 

Daarna verschijnt het venster voor het invoeren van gegevens: 
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De regels voor een ruige mestmelding in de SNL-applicatie (Toolkit) zijn: 

 Alleen toegestaan voor bepaalde beheerpakketten. 

 Alleen toegestaan in de periode van 1 februari tot 1 september en buiten de rustperiode van 

het beheerpakket.  

 Bij percelen met Last Minute mag er alleen uitgereden worden in de rustperiode van de Last 

Minute. 

 De beheerder meldt het uitrijden binnen 14 dagen na het uitrijden. 

 Kan voor een deel van de oppervlakte van een beheereenheid worden gedaan door de 

oppervlakte in het venster “Ruige mestmelding” Te verkleinen. 

 Per jaar is per beheereenheid 1 ruige mestmelding mogelijk. 

 U kunt de ruige mestmelding in de periode 1 februari tot 15 september registreren, wijzigen 

of verwijderen. 

 

Meldingsformulier ruige stalmest 

Nadat u de ruige mestmelding heeft gedaan, verschijnt in de beheereenheden-tabel een 'Ja' in de 

kolom "Ruige Mest". U kunt voor uw eigen administratie het meldingsformulier genereren via de 

menu-optie “Rapportages -> Overzicht -> Ruige mestmelding”.  

Het formulier toont per relatie (BRS) het totale aantal beheereenheden, de totale oppervlakte en 

het totale bedrag. In het eerste deel van het formulier worden voor betreffende relatie (BRS) de 

gegevens van de meest recente ruige mestmelding getoond. 

Overzichtsformulier 

Per collectief beheerplan kunt u een overzicht van de meldingen maken. Dit overzichtsformulier 

kunt u genereren via de menu-optie “Rapportages -> Overzicht -> Ruige mest overzicht”.  

 

5.7 Mozaïeken  

 

5.7.1 Aanmaken  

Het aanmaken van een nieuw mozaïek gaat via de menu optie Mozaïekbeheer. De applicatie toont 



35 

 

een overzicht van alle mozaïeken.  

 

Via de knop Toevoegen kan een nieuw mozaïek worden gedefinieerd. Via de Actie knoppen kan een 

mozaïek worden aangepast of verwijderd.  

5.7.2 Mozaïek toekennen  

Aan ieder collectief beheerplan kunnen 1 of meerdere mozaïeken worden toegekend via het 

Detailscherm van een collectief plan. De linker kolom toont een overzicht van alle mozaïeken in 

de database. Via de groene knop  Toewijzen kunnen mozaïeken worden toegewezen het 
collectief beheerplan. 

De rechterkolom toont een overzicht van de gekoppelde mozaïeken. Via de rode knop Afwijzen  

kunnen mozaïeken weer worden verwijderd van een plan. 

 

Mozaïeken die gekoppeld zijn aan een Collectief Beheerplan kunnen vervolgens worden toegekend 

aan beheereenheden. Voor het toekennen van een Mozaïeknaam aan een Beheereenheid zie hier.  

5.8 Consistentiecheck 
 

Op het moment dat de consistentiecheck wordt uitgevoerd en er wordt een afwijking geconstateerd 

die niet aan het criterium voldoet, dan wordt deze vermeld met een bepaalde letter in de kolom 

‘ok?’ van de tabel onder de kaart. Er zijn 11 checks met elk een eigen lettercode voor de 

geconstateerde afwijking. 

Als een beheereenheid is ingevoerd, dan wordt de consistentiecheck direct uitgevoerd en worden 

de meldingen in een scherm weergegeven. Ook wordt het gedeelte van de beheereenheid dat niet 

consistent is in de laag ‘beheereenheden (consistentie fout)’ weer gegeven. 

 



36 

 

 

S --> overlap tussen beheereenheid en lopende beschikking. Oplossing :Snijknop ,  

met deze knop wordt de oppervlakte die cumuleert met een lopende beschikking van de 

ingetekende beheereenheid gesneden. 

P --> beheereenheid ligt buiten gewasperceel. Oplossing: Snijknop , hiermee 

wordt de oppervlakte buiten het gewasperceel van de ingetekende beheereenheid gesneden. 

C --> beheereenheid ligt buiten Collectief plan. Oplossing: Snijknop , met deze knop 

wordt de oppervlakte buiten het collectief plan van de ingetekende beheereenheid gesneden. 

E --> beheereenheid overlapt met andere beheereenheid. Oplossing: Snijknop ,  

met deze knop wordt de oppervlakte die cumuleert met een andere beheereenheid van de 

ingetekende beheereenheid gesneden. 

G --> beheereenheid ligt buiten Agrarische beheertypenkaart. Oplossing: Snijknop ,  

met deze knop wordt de oppervlakte buiten de Agrarische beheertypekaart van de ingetekende 

beheereenheid gesneden. 

 

B --> relatienummer beheereenheid en gewasperceel komen niet overeen. Oplossing 

:  . Als de beheereenheid buiten het gewasperceel ligt, wordt ook een b-fout 

opgegeven omdat er geen match is met een relatienummer. Dit is veelal de combinatie p,b-fout en 

kan opgelost worden met de nieuwe snijknop. 

 

T --> beheerpakket van de beheereenheid komt niet overeen met het beheerpakket uit de kaartlaag 

‘Beheertypenkaart (Agrarisch)’ uit de legenda. Oplossing : het pakket van de beheereenheid 

aanpassen of opnieuw intekenen met juiste type.  

LET OP !! Als er geen Agrarische beheertypenkaart onder ligt en de beheereenheid wordt 

weggegooid, dan kan deze NIET meer ingetekend worden, neem in dit geval contact op met de 

provincie. Vink dus eerst de kaartlaag ‘Agrarische beheertype’ in de legenda aan en bevraag de 

kaart met de i-knop of er een pakket aangevraagd kan worden. Let ook op de kolom ‘Subsidiabel’ in 

het infoscherm. 

 

M --> de totale oppervlakte van de beheereenheden per relatienummer ligt buiten de min/max 

waarde.  

Oplossing bij overschrijding van de max: verhoog de min/max aanvraag of verwijder 

beheereenheden. 

Oplossing bij te lage min: verlaag de min/max aanvraag of vergroot de beheereenheid. 

 

O --> oppervlakte beheereenheid ligt buiten pakketeis. Oplossing: beheereenheid verkleinen of 

vergroten, eventueel samenvoegen met naastgelegen beheereenheid. 
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L --> lengte beheereenheid ligt buiten pakketeis Oplossing: beheereenheid verkleinen of vergroten 

 

R --> breedte beheereenheid ligt buiten pakketeis Oplossing: breedte beheereenheid verkleinen of 

vergroten 

 

 

 

 

 
 

Consistentiecheck in tabel in kolom OK? 

 

 

 
Consistentiecheck op kaart in percelen 
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Zichtbaar maken van de vlakken in de kaart waar een foutmelding in de kolom Ok? 

optreedt. 

 

 
Vink de kaartlaag Beheereenheden(consistentie fout) aan. In deze laag zijn de fouten die in 

de kolom ok? zijn opgenomen in de kaart zichtbaar gemaakt. In het voorbeeld hierboven is 

er overlap tussen twee beheereenheden(e-fout) waarbij de roze kleur het overlappende 

gedeelte is. De volgende fouten c,e,g,p,s worden in deze laag weergegeven.  

Wordt de fout weggewerkt met bijvoorbeeld de wegsnijden-knop dan verdwijnt de roze kleur 

uit de nieuwe consistentie laag.  

 
De laag wordt direct bijgewerkt voor de fouten c, e, g, p en s als de fout is opgelost. Tevens 

wordt de laag bijgewerkt als er nieuwe gegevens (beschikkingenkaart, gewaspercelenkaart, 

etc.) worden geladen. 

Opmerking: het kan voorkomen dat in de kolom ok? een fout is opgenomen maar niet terug 

te vinden is in de kaart met de nieuwe laag. Oorzaak is dat het een minuscule fout is die niet 

terug te vinden is. Gebruik de reguliere tools om de fout op te lossen. 
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6. Tekenfuncties  
In dit onderdeel worden de verschillende tekenfuncties besproken die binnen de SNL-applicatie 

worden aangeboden.  

6.1 Beheereenheden  
Belangrijke taak van de SNL-applicatie is het intekenen van collectieve beheereenheden. De 

verschillende functies voor het toevoegen, wijzigen en verwijderen van beheereenheden worden in 

dit onderdeel toegelicht.  

6.1.1 Toevoegen beheereenheden  

Een beheereenheid wordt altijd gebaseerd op BRP gewaspercelen. Als percelen ontbreken, dan 

moeten deze via de e-BRP applicatie van RVO.nl worden aangemeld. Via e-BRP worden de BRP 

Percelen van de SNL-applicatie regelmatig geüpdate.  

Stap  Handeling  Resultaat  

1  
Selecteer met behulp van de selectie gewasPercelen knop  1 of 

meerdere BRP percelen  

Geselecteerde BRP 

percelen  

2  Voeg pakketcodes toe aan de geselecteerde percelen. Klik op de V-

knop . Er verschijnt dan een dialoog waarmee een pakketcode 

kan worden toegewezen aan de geselecteerde BRP percelen. Met 

behulp van de verwijder knop  kan de handeling ongedaan 

worden gemaakt. 

Nieuwe 

beheereenheden. 

Deze worden in de 

tabel toegevoegd en 

(geselecteerd) in de 

kaart weergegeven.  
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6.1.2 Verwijderen beheereenheid  

Een beheereenheid wordt verwijderd van een plan door op de knop Verwijderen (rode kruis) te 

klikken in de kolom Acties.  

 

6.1.3 Selecteren beheereenheden en BRP Percelen  

Er zijn 2 methoden om objecten (o.a. beheereenheden) te selecteren, via de kaart en via een tabel. 

Er is een relatie tussen de kaart en de tabel. Als een object in de kaart wordt geselecteerd, dan 

wordt hetzelfde object ook in de tabel geselecteerd en vice versa. Hetzelfde geldt voor het 

verwijderen en het toevoegen van objecten.  

Selecteren via kaart  

Methode  Handeling  Resultaat  

Selecteren 

via 

aanklikken 

van objecten 

in de kaart  

Selecteer 1 of meerdere 

beheereenheden door deze in de 

kaart aan de klikken  

 

Selecteren 

via tekenen 

van een 

polygoon in 

de kaart  

Ook met de lasso tool kunnen 

beheereenheden worden 

geselecteerd door een polygoon 

te tekenen in de kaart. Alle 

beheereenheden binnen de 

polygoon worden vervolgens 

geselecteerd. Let op, de lasso 

werkt alleen op beheereenheden 

en alleen de gebieden die 

GEHEEL binnen het lassogebied 

vallen worden geselecteerd  

Geselecteerde objecten (beheereenheden of 

beheergebieden)  

 
BRP percelen kunnen alleen via de kaart worden geselecteerd.  
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Selecteren via tabel  

Methode  Handeling  Resultaat  

Selecteren 

via 

aanklikken 

van objecten 

in de tabel  

Selecteer 1 of meerdere beheereenheden door het 

aanvinken van checkboxen in de tabel (zie 

voorbeeld hieronder)  

Geselecteerde objecten 

(beheereenheden of 

beheergebieden)  

Tonen van 

alleen 

geselecteerde 

records of 

juiste alle 

records  

Via de hieronder getoonde knoppen kunnen alleen 

de geselecteerde records of juist alle records 

worden getoond in de tabel  

Alleen geselecteerde records 

of juist alle records  

 

6.1.4 De-selecteren  

Het de-selecteren van percelen werkt via de cancel button . Een alternatieve manier is door van 

selectietool (bijvoorbeeld van  naar  of vice versa) te switchen.  

6.2 Wijzigen attributen  
Hieronder wordt toegelicht hoe attribuutinformatie van bestaande beheereenheden aangepast kan 

worden. De attribuutinformatie wordt getoond in de tabel onder de kaart.  

 

Wijzigen via details (beheereenheid)  
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Via de hyperlink Details in de tabel kan de informatie van 1 beheereenheid worden aangepast.  

Stap  Handeling  Resultaat  

1  Klik op de detailknop achter van een beheereenheid. Dan verschijnt de 

onderstaande dialoog.  

 

 

2  Pas de gegevens aan en klik op Ok.  Aangepaste 

gegevens van 

1 

beheereenheid  

3    

 

6.3 Wijzigen beheerpakket (van beheereenheden)  
Pakketcodes van meerdere geselecteerde beheereenheden kunnen tegelijkertijd worden aangepast.  

Stap  Handeling  Resultaat  

1  
Selecteer 1 of meer beheereenheden met de  knop  

 

2  Klik op de knop Wijzigen beheerpakket onder de tabel   
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3  Er opent een dialoog waarin men een andere pakketcode kan 

selecteren  
 

 

 

6.4 Wijzigen mozaïeknamen (van beheereenheden)  

 

Stap  Handeling  Resultaat  

1  
Selecteer 1 of meer beheereenheden met de  knop  

 

2  Klik op de knop Wijzigen mozaïek onder de tabel   

3  Er opent een dialoog waarin men een andere mozaïek naam kan 

selecteren  
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4  Klik op OK  De geselecteerde 

beheereenheden zijn 

toegewezen aan een 

ander mozaïek  

 

6.5 Wijzigen geometrie  
Er zijn een vijftal geometrische bewerkingen mogelijk.  

  Bufferen  

  Knippen  

  Samenvoegen  

  Exploderen (van multipolygoon)  

  Vorm veranderen 

  Groei- en snijknop 

 

6.6 Bufferen  
Met de bufferfunctie kunnen o.a. randen worden gemaakt.  

Stap  Handeling  Resultaat  

1  Selecteer een beheereenheid  Geselecteerde beheereenheid  

2  Klik op 1 van de 3 mogelijke buffer opties  

Inside (binnengebied)  

outside (rand)  

all (rand + binnengebied)  

 

3  Het systeem vraagt om een bufferafstand   

4  Systeem genereert beheereenheid op basis van gekozen 

buffermethode en opgegeven bufferafstand  

Gebufferde beheereenheid (deze 

is reeds geselecteerd zodat 

meteen aanvullende informatie 

aangepast kan worden)  

 

6.7 Knippen 
Het opknippen van beheereenheden werkt als volgt. 

 

 

Stap  Handeling  Resultaat  
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1  Selecteer 1 of meer 

beheereenheden  

Geselecteerde beheereenheden  

2  Klik op de tekenknop en 

teken vervolgens een 

kniplijn over de 

geselecteerde 

beheereenheden  

Getekende kniplijn  

3  Bevestig de aanpassing door 

middel van de  knop . 

Annuleer de aanpassing met 

behulp van de  knop  

Opgeknipte (en geselecteerde) beheereenheden  

 

6.8 Samenvoegen  
Belangrijke voorwaarde voor het samenvoegen van beheereenheden is dat deze alleen kunnen 

worden samengevoegd als deze HETZELFDE relatienummer (BRS) hebben.  

Stap  Handeling  Resultaat  

1  Selecteer 2 of meer 

beheereenheden  

Geselecteerde beheereenheden  

 

 

6.9 Exploderen  
Het kan voorkomen dat er twee beheereenheden aan elkaar geplakt (multipolygoon) zijn die 

ontstaan zijn bij het intekenen. Dit is niet toegestaan; maak deze los van elkaar. 

 

Stap  Handeling  Resultaat  

1  Selecteer een 

multipolygoon.  

Geselecteerde multipolygoon  

2  
Klik op explode knop  

 

3  De multipolygoon wordt 

opgedeeld.  
het aantal objecten in de kaart komt overeen met het aantal 

objecten in de tabel  
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6.10 Vorm veranderen  
Belangrijke voorwaarde voor het veranderen van de geometrische vorm is dat deze binnen de 

BRP begrenzing(en) moet liggen, zie ook topologische constraints.  

Stap  Handeling  Resultaat  

1  Selecteer 1 beheereenheid  Geselecteerde beheereenheid  

2  

Klik op de  knop  

De nodes (knikpunten) van de beheereenheid worden 

zichtbaar  

3  Pas de geometrische vorm 

aan door middel van het 

verplaatsen van nodes  

Veranderde geometrie  

4  Bevestig de aanpassing door 

middel van de  knop . 

Annuleer de aanpassing met 

behulp van de knop  

Aangepaste vorm (geometrie) van de beheereenheid  

 

6.11 Groei- en Snijknop 

 
 

 

 

 
 

 

 

De knoppenbalk is uitgebreid met een groei- en snijknop. Hiermee kan een beheereenheid worden 

uitgebreid of een gedeelte ervan worden afgesneden. Zowel het uitbreiden als het snijden gebeurt 

op basis van de voorwaarden waaraan een beheereenheid moet voldoen.  

 

Een beheereenheid ligt:  

 binnen de begrenzing van het gewasperceel 

 binnen de begrenzing van de Agrarische beheertypenkaart 

 buiten de begrenzing van een lopende beschikking 

 binnen de begrenzing van het Collectief beheerplan 

 buiten de begrenzing van een andere beheereenheid 

 

Voorbeeld toepassing groeiknop 

 

Hieronder ziet u een beheereenheid met rand van een doorlopende beschikking. De beheereenheid 

in de rand (rode kleur) kan opgevuld worden. Hiervoor klikt u eerst op de groeiknop en daarna op 

de beheereenheid.  
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De beheereenheid is uitgebreid binnen het gewasperceel en buiten de lopende beschikking. Er is 

dus geen overlap met de rand. Selecteer eventueel vooraf het gewasperceel (groene contour) om 

een inschatting te maken van het deel dat opgevuld kan worden. 

 

Voorbeeld gebruik snijknop 

 

De beheereenheid ligt buiten een gewasperceel (groene contour) en u wilt dit aanpassen.  

Hiervoor klikt u eerst op de snijknop                     en daarna op de beheereenheid. De snijknop 

snijdt dan het deel af dat buiten het                      gewasperceel ligt.  

  

 

                                            
 

Voorbeeld snijknop en groeiknop 

 

De beheereenheid overlapt met een lopende beschikking (rand).  

In dit geval snijdt u eerst de overlap met de rand weg met de snijknop. Daarna gebruikt u de 

groeiknop. Het resultaat: de beheereenheid is helemaal binnen de rand gevuld.   

 

   1.                                               2.        3.          

Linker afbeelding: de 

beheereenheid voor 

het snijden.  

 

 

 

 

Rechts het resultaat 

na het snijden: aan de 

zuidzijde (onderkant)  

is een stuk van de 

beheereenheid 

weggesneden.  

Links: voor 

het opvullen. 

 

Rechts het 

resultaat na 

de groeiknop: 

de gaten zijn 

opgevuld. 
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1: voor aanpassing. Rand is door overlap deels zichtbaar.       

 

2: na gebruik van de snijknop         Overlap weggesneden en rand weer zichtbaar. 

 

3: na gebruik van de groeiknop   Gedeelte bij bebouwing opgevuld. 

 

 

Wat gebeurt er bij twee beheereenheden op 1 gewasperceel? 

Als er twee beheereenheden op 1 gewasperceel liggen, dan is er een grote kans dat er een ruimte 

naast de andere beheereenheid is die ook wordt opgevuld bij het gebruik van de groeiknop. Een 

voorbeeld hiervan vindt u op de volgende pagina. 

 

Voorbeeld groeiknop bij 2 beheereenheden op 1 gewasperceel 

 

                        
 

Links: Groeiknop op de bruine BE.  Rechts het resultaat na gebruik van de groeiknop:  

een extra strook, deze moet er dan nog afgesneden 

worden met de bestaande snijknop. 

 

Meldingen Groei- en Snijknop 

 

Melding 1 

De oorzaak van deze melding 

is dat er geen gewasperceel, 

Agrarische kaart of Collectief 

beheerplan aanwezig is. 

Neem in dit geval contact op 

met de agrarische relatie of 

de provincie. De 

beheereenheid wordt NIET 

weggegooid of gesneden. 

 

Melding 2 

U krijgt dezelfde melding als bij melding 1 maar nu met de tekst dat er meer dan 20% van de 

beheereenheid wordt weggesneden. De oorzaak is hetzelfde als bij melding 1. De beheereenheid 

wordt NIET gesneden. Met de al bestaande snijknop         kunt u altijd nog snijden. 

 
 

 

 

Melding 3 
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Gebruik bij deze melding de 

knop   

 

om het juiste relatienummer 

uit de gewaspercelenkaart 

over te nemen. Hierna kunt u 

de groei- of snijactie 

uitvoeren. 

 

 

6.12 Intekenen beheereenheid als punt, lijn, vlak 

Pakket is afhankelijk van Tool 

Het intekenen van een beheereenheid is afhankelijk gemaakt van een aantal tools. De Tool die u 

moet gebruiken voor een bepaald pakket, kan herleid worden uit de codelijsten. Ga naar codelijsten 

in hoofdmenu, klik op ‘Beheertype en beheerpakketten’ klik vervolgens op + om de mappen 

structuur te openen. Klik daarna bijvoorbeeld op de tekst L01.02, hierna verschijnt onderstaande 

tabel. In de kolom Tool is opgenomen waarmee een pakket ingetekend kan worden. 

Door deze Tools te gebruiken, wordt de breedte en lengte van de beheereenheid geregistreerd. De 

consistentiechecker zal op pakket en Tool checken, strookt dit niet, dan zal de applicatie een 

melding geven. 

 
 
Als er op de pakketgroep is geklikt, dan verschijnt onderstaande tabel met een kolom Tool. Hierin 

is opgenomen het pakket met de betreffende Tool waarmee getekend kan worden, zie pijl. 

 
 
 

Pakketeisen 

 

Voor een aantal pakketten zijn eisen opgenomen. Deze zijn ook weer te vinden in de codelijsten. 



50 

 

Ga naar codelijsten in het hoofdmenu, klik op ‘Pakketeisen’, kies een subsidiejaar en vervolgens 

verschijnt onderstaande tabel. 

De consistentie checkt ook op deze waarden, strookt dit, niet krijgt u een melding. 

 

 

 
 

 

Punt intekenen: 

 
 

Klik op de pen-knop, klik daarna in de kaart 

 
Door met het pijltje van de muis op de rode stip te gaan staan, verschijnt het handje, nu kan de 

rode punt nog verplaatst worden door de linkermuisknop in te drukken en vast te houden. 

Klik daarna op  en kies vervolgens het juiste punt-pakket. 
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Als het pakket op een bestaande beheereenheid wordt ingetekend, dan geeft de 

consistentiechecker een melding. Hoe u de foutmeldingen oplost, staat bij de uitleg over de 

consistentiechecker. 

 
Lijn intekenen: 

 

De lijntekentool is de tekentool waarmee een Toolkitgebruiker een beheereenheid kan intekenen in 

de SNL-applicatie. Na het intekenen wordt deze lijn altijd omgezet in een vlak. Voor het intekenen 

van oppervlaktepakketten en puntobjecten zijn andere tools ontwikkeld.  

 

Tijdens het intekenen van een lijn wordt na elk ingetekend punt de lengte in meters weergegeven. 

 
 

 

 

 

 

Per beheerpakket is één tooltype aangewezen. De pakketten die met de lijntekentool ingetekend 

kunnen worden, hebben als tooltype “lijn” of  “lijn als vlak”. Dit laatste wordt aangeduid met “vlak 

creërende lijn” in de pakkettenlijst.  

 

Met de lijntekentool tool kunt u de volgende beheereenheden intekenen:  

1. Beheereenheid langs perceelrand (“snapping” aangevinkt) 

2. Beheereenheid langs perceelrand van hoek naar hoek (“snapping” aangevinkt) 

3. Beheereenheid in het midden van een perceel (“snapping” uitgevinkt) 

4. Beheereenheid dat een bedrijfsperceel opvult voor lengtepakketten (“snapping” uitgevinkt) 

 

1. Beheereenheid langs perceelrand (tooltype “lijn” en “lijn als vlak”) 

- De gebruiker tekent een lijn langs de perceelrand. Deze lijn kan met meerdere muisklikken 

gevormd worden.  

- De gebruiker vinkt de optie "snapping" aan 

- De applicatie berekent de lengte op basis van de ingetekende lijn 

- De gebruiker geeft breedte op van het perceel en verkort eventueel de lengte 

- De applicatie vormt de beheereenheid op basis van de ingetekende lijn en de opgegeven 

lengte en breedte en zorgt ervoor dat deze tegen de perceelrand aan komt te liggen. 

 

De lengte, breedte en oppervlakte van deze beheereenheden hoeven niet achteraf gecontroleerd 

te worden. 
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2. Beheereenheid langs perceelrand van hoek naar hoek (tooltype “lijn” en “lijn als 

vlak”) 

- De gebruiker tekent een lijn langs de perceelrand van hoekpunt naar hoekpunt.  

  Deze lijn kan met meerdere muisklikken gevormd worden.  

 

Voorwaarden: 

o Begin-en eindpunt van de lijn moeten binnen de perceelgrenzen liggen 

o Afstand van de gehele ingetekende lijn tot de perceelgrens moet gelijk of kleiner zijn dan de 

  opgegeven breedte.  

 

Hoe tekent u het in: 

- Vink de optie "snapping" aan 

- De applicatie berekent de lengte op basis van de ingetekende lijn 

- Geef de breedte op van het perceel en verkort eventueel de lengte 

- De applicatie vormt de beheereenheid op basis van de ingetekende lijn en de opgegeven 

  lengte en breedte en zorgt ervoor dat deze tegen de perceelrand aan komt te liggen. 

 

De lengte, breedte en oppervlakte van deze beheereenheden hoeven niet achteraf gecontroleerd te 

worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Beheereenheid in het midden van een perceel (tooltype “lijn” en “lijn als vlak”) 

- De gebruiker tekent een lijn ergens in het midden van een perceel. Deze lijn kan met meerdere 

muisklikken gevormd worden. 

- De applicatie berekent de lengte op basis van de ingetekende lijn. 

- De gebruiker geeft breedte op van het perceel en zorgt ervoor dat de opgegeven breedte niet te 

groot wordt zodat de beheereenheid volledig binnen het perceel valt. Eventueel verkort de 

gebruiker de lengte van het perceel. 

- De applicatie vormt de beheereenheid op basis van de ingetekende lijn en de opgegeven lengte 

en breedte. Valt de beheereenheid (gedeeltelijk) buiten het perceel, dan wordt deze niet 

weggesneden.  

 

De lengte, breedte en oppervlakte van deze beheereenheden hoeven niet achteraf 

gecontroleerd te worden. 

 

 

 

Figuur 1: beheereenheid langs perceelrand 

Figuur 2: beheereenheid langs perceelrand van hoek naar hoek 
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4. Beheereenheid die een bedrijfsperceel opvult voor lengtepakketten (alleen 

tooltype “lijn als vlak”) 

- De gebruiker tekent een lijn door het midden van het perceel met begin- en eindpunt van de 

lijn net buiten het perceel. Deze lijn kan met meerdere muisklikken gevormd worden, zodat ook 

niet-rechthoekige percelen opgevuld kunnen worden.  

- De applicatie snijdt de ingetekende lijn af op de perceelgrenzen en berekent de lengte op basis 

van de ingetekende lijn. 

- De gebruiker geeft breedte op van het perceel en zorgt ervoor dat de opgegeven breedte groot 

genoeg is zodat de gevormde beheereenheid het hele vlak opvult.  

- Als de gevormde beheereenheid het hele onderliggende perceel overlapt, dan snijdt de 

applicatie de overlappingen weg.  

 

De lengte en oppervlakte van deze beheereenheden hoeven niet achteraf gecontroleerd te worden. 

De breedte moet nog wel gecontroleerd worden, omdat er in de breedte wordt weggesneden. De 

controle gebeurt achteraf door RVO.nl. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wijzigen van bestaande en nieuw ingetekende lijnpakketten.  

De knop ‘wijzigen geometrie’  is ook van toepassing op lijnpakketten. Hierdoor is het mogelijk 

geworden om foutcodes bij lijnpakketten in de kolom ‘ok?’ weg te werken. 

 

De werking is als volgt: 

Figuur 3: beheereenheid in het midden van een perceel 

Figuur 4: beheereenheid die een bedrijfsperceel opvult (enkel lijnstuk) 

Figuur 5: beheereenheid die een bedrijfsperceel opvult (meerdere lijnstukken) 
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 Selecteer de beheereenheid 

 
 

 Klik op de knop  en daarna op de beheereenheid. De onderliggende lijn waarmee de 

beheereenheid is ingetekend wordt opgehaald en kan weer aangepast worden door de 

puntjes op te pakken en te verslepen. 

 
 Door met de muis op de lijn te gaan staan en een muisklik te geven kunnen punten worden 

toegevoegd. Door met de muis op een puntje gaan staan en de crlt-toets ingedrukt te 

houden kan een punt verwijderd worden. 

 

 Klik vervolgens op toepassen en daarna de actie bevestigen met ok. Hierna verschijnen 

de ‘oude’ invulschermen om de breedte en pakket te kiezen. Gebruik eventueel de ‘snap’ 

optie om de rand aan te laten sluiten op het perceel zoals in het voorbeeld is gedaan met 

onderstaand resultaat. 
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Enkele problemen die voor kunnen komen bij het intekenen van beheereenheden met de 

lijntekentool 

 

1) Het perceel dekkend intekenen met de lijntekentool lukt niet. Het vlak heeft de opgegeven 

lengte en breedte, maar beperkt zich niet tot het perceel: 

 

 
 

Controleer in het menu Codelijsten > Beheertypen en beheerpakketten of aan het gekozen 

beheerpakket wel de juiste tool is toegekend, namelijk ‘vlak creërende lijn’. Is dit niet het geval, 

dan kan de functioneel beheerder van de applicatie dit aanpassen. 

 

Controleer of het in te tekenen gebied ook daadwerkelijk een perceel is (en niet een open ruimte 

tussen percelen waarbij bijv. geen gewasperceel aanwezig is). Dit kan met de i-tool of via de knop 

‘Selecteren percelen uit percelenkaart’.  

 

2) Het intekenen van een rand met gebruik van de snapfunctie werkt niet. Na opgeven van de 

breedte verschijnt de melding “Fout. Server antwoord: Met de ingestelde breedte van 5 meter kan 

geen bruikbare perceelrand geconstrueerd worden”.  

 

Met de opgegeven breedte tekent het programma eerst een bufferrand langs de gehele 

perceelgrens. De ingetekende lijn wordt gebruikt om de bufferrand op de juiste plaats af te snijden. 

Als een perceel smalle uitstulpingen heeft of vernauwingen die veel smaller zijn dan de opgegeven 

breedte, dan vult de buffer daar de hele oppervlakte en het gaat het intekenen fout.  

 

In het onderstaande perceel is bijvoorbeeld een perceelrand met een breedte van 5 meter niet 

mogelijk: 
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Het intekenen met een perceelrandbreedte van 4 m lukt wel. Het nauwe deel van het perceel is 

namelijk breder dan 8 m. 

 

3) Het intekenen van een perceelrand met de snapfunctie werkt niet als in het perceel de lijn 

van hoek naar hoek wordt getekend: 

 

 
 

Plaats begin- en eindpunt binnen het perceel maar niet te dicht bij de perceelrand. De strook wordt 

dan automatisch langs de gehele zijkant getekend: 

 

 
 

Het intekenen van beheer langs een perceelgrens tot bijna in een hoek van het perceel, kan niet. 

Het eindpunt moet dan ruim voor de hoek liggen: 
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4) Het lukt niet om een bufferrand in te tekenen die de gehele binnenkant van een perceel 

langsloopt. Dit is inderdaad niet mogelijk. Begin en eindpunt van een lijn mogen niet op elkaar 

liggen. Wel is het mogelijk een bufferrand te tekenen die net niet aansluit: 

 
 

 

5) Het bijsnijden van een met de lijntool ingetekende beheereenheid kan niet. Als de 

beheereenheid niet meer de gewenste vorm of ligging heeft dan is het nodig deze opnieuw in te 

tekenen.   

 

 

Vrij vlak intekenen: 

 

 

Teken het vlak grof in en sluit af met een dubbelklik.  



58 

 

 

Klik daarna op  en kies vervolgens het juiste vlak-pakket. Het vlak wordt direct op het 

gewasperceel gesneden. 

 
 
Tijdens het intekenen van een vlak wordt na elk ingetekend punt de oppervlakte in vierkante 

meters of hectares weergegeven. Dit is afhankelijk van het detailniveau waarop ingetekend wordt. 

 
 

 

 

 
 

 

7 Natuurbeheerplan kaarten Toevoegen  

 

Dit hoofdstuk is bedoeld voor de provinciaal coördinatoren. 

 

Overzicht Natuurbeheerplan <subsidiejaar> 

Klik op blauwe pijlknop (importeren) 
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Voorportaalscherm (upload, validatie en live zetten data) 

klik op uploadknop (blauwe pijl) voor betreffende kaartlaag en selecteer het Zip-bestand van de 

shape 

 

Voordat de data wordt geladen wordt er gecontroleerd of de shape voldoet aan een aantal eisen, 

zoals aanwezigheid van alle attributen en juist type. 
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Als de data is geladen wordt de V-knop zwart.  

Klik vervolgens op de zwarte V-knop, het validatieproces is gestart. 

 

 
 

 

Het validatieproces bestaat uit twee delen, een pakketcode check en topologische validatie. 

De V-knop wordt oranje, dit betekent dat de pakketcode wordt gecontroleerd. De code-check duurt 

ongeveer 15 minuten bij 15.000 polygonen. Als dit een fout opleverd wordt de V-knop rood. Het 

validatierapport wordt naar het e-mail adres van de gebruiker verstuurd. Herstel de fout en upload 

de kaart opnieuw. 

Als de code-check geen fout opleverd gaat de validator automatisch verder met de topologische 

check, de oranje V-knop veranderd in een klokje.  
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 De topologie check duurt langer, ongeveer 1 uur per 10.000 polygonen. De applicatie kan 

afgesloten worden. Als de validatie klaar is wordt het validatie rapport naar de email van de 

gebruiker gestuurd. 

Als er fouten zijn wordt de V-knop rood, herstel deze in de laag en upload de kaartlaag opnieuw. 

Een waarschuwing is niet blokkerend en geeft dus geen rode V-knop. 

Als de V-knop groen wordt dan is de validatie geaccepteerd zonder fouten. De kaart kan met het > 

knopje “live” in de database gezet worden. In de kaartviewer kan het resultaat bekeken worden. 

Met het < knopje kan de live versie terug in het voorportaal worden gehaald. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Validatie rapport; CSV bestand 

Het csv-bestand kan in excel omgezet worden naar de gewenste kolom structuur en opgeslagen als 

.dbf. 

Een .dbf kan in ArcGis op imna_id gekoppeld worden aan de betreffende kaartlaag. 
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Mogelijke fouten; 

 

6385, Geometrie, InterneOverlap, Waarschuwing 

6385 --> is het imna_id uit de betreffende kaartlaag.  

Geometrie --> veld dat fout genereert 

InterneOverlap --> Er is overlap aanwezig tussen A met N, of A met L, of N met N, of L met L. 

wel is onderlinge overlap tussen A en A toegestaan. 

Waarschuwing --> een waarschuwing is niet blokkerend (geen rode V-knop) maar wordt wel 

aanbevolen om op te lossen. 

ExterneOverlap --> er is overlap met een Natuurbeheerplan van een andere provincie.  

 

 

8 Downloaden  
In het overzicht van de natuurbeheerplannen en collectieve plannen kunnen de plannen 

gedownload worden met de  knop 

 
 
Er wordt een zip-bestand samengesteld met een aantal Gis-bestanden in het shape-format van 

Esri. 

9 Gebruikers, rollen en rechten  
 

9.1 Gebruikers (users)  
In de SNL-applicatie worden allereerst gebruikers (users) gedefinieerd. Aan iedere user kunnen 

vervolgens 1 of meer rollen worden toegekend. Aan iedere rol is bepaalde functionaliteit gekoppeld. 

Op deze manier toont de applicatie aan een ingelogde gebruiker alleen DIE functionaliteit die de 

gebruiker mag gebruiken. De functioneel beheerder van de SNL-applicatie maakt gebruikers aan en 

kent rollen toe.  

Gebruikers kunnen worden toegekend aan een natuurbeheerplan of collectief beheerplannen. Alleen 

gebruikers die zijn toegekend aan een bepaald plan kunnen dit plan muteren.  
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10 Status Collectief beheerplan  
Er worden een aantal statussen onderkend, waarin ook een volgordelijkheid valt te onderkennen.  

 Constraint  Toelichting  Toegekend door Rol  

1  Concept  Het Collectief beheerplan is in 

opbouw / bewerking (door een 

gebiedscoördinator). Ieder nieuw 

plan krijgt automatisch de concept 

status  

Gebiedscoördinator  

2  

Gereed voor 

controle  Gereed voor controle door provincie  Gebiedscoördinator  

3  Goedgekeurd 

door provinciaal 

(coördinator)  

 Provinciaal coördinator  

4  Goedgekeurd 

(technisch) door 

RVO.nl  

 RVO.nl  

 
5  Goedgekeurd 

door 

Gedeputeerde 

Staten (GS)  

 Provinciaal coördinator  

6  Bevroren  De status kan niet meer worden 

aangepast. Het plan wordt zichtbaar 

voor publiek  

Provinciaal coördinator  

 
Een collectief beheerplan kan ook de status Afgekeurd krijgen. Dat betekent dat het plan moet 

worden aangepast en opnieuw in de status Gereed voor controle moet worden gezet.  

 

11 Constraints 

 
De constraints (technisch afgedwongen restricties) die in de SNL-applicatie worden toegepast zijn 

gebaseerd op de richtlijnen zoals vastgelegd in het IMNA informatiemodel. Hieronder is een 

overzicht opgenomen van geïmplementeerde topologische en overige restricties.  

 Topologische Constraint  Toelichting  

1  Collectieve beheereenheden 

vallen binnen collectieve 

plangrens  

Beheereenheden kunnen dus alleen BINNEN een collectieve 

plangrens worden gedefinieerd  
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2  Collectieve beheereenheden 

vallen binnen 

(gewas)perceelsgrenzen 

(BRP)  

Beheereenheden kunnen dus nooit buiten een BRP begrenzing 

liggen  

3  Beheereenheden moeten 

worden afgedekt door 

provinciale beheergebieden  

Dit is nodig omdat in de provinciale beheergebieden de 

toegestane beheerpakketten zijn gedefinieerd  

 

12 IMNA  

 

De objecten in de SNL-applicatie zijn gebaseerd op het Informatiemodel Natuurbeheer. Meer 

informatie over dit model kan worden gevonden op www.portaalnatuurenlandschap.nl 

13 Basis- en Kernregistraties  
Naast IMNA objecten maakt de SNL-applicatie ook gebruik van de basisregistratie topografie. Ook 

wordt gebruik gemaakt van kernregistraties (keten) zoals luchtfoto's en BRP Gewaspercelen. De 

BRP Percelen vormen de basis voor het maken van beheereenheden. Updates van BRP percelen 

worden door RVO.nl geleverd aan GBO-provincies voor de SNL-applicatie.  

14 Tips en Tricks  
Dit onderdeel bevat tips en tricks die het werken met de SNL-applicatie kunnen vergemakkelijken.  

15 Verbeteringen melden  
GBO-provincies verwelkomt uw commentaar en suggesties met betrekking tot de kwaliteit, 

compleetheid en bruikbaarheid van dit document. Met uw opmerkingen willen wij het document 

graag verbeteren. 
 

- Heeft u meer informatie nodig? Zo ja, waarover? 

- Heeft u fouten of onjuistheden ontdekt? Zo ja, waar dan? 

- Is de informatie duidelijk gepresenteerd? Indien dat niet zo is, wat moet er dan worden 
verbeterd? 

- Welk deel van dit document beviel u het best? 
 

Als u fouten of omissies heeft gevonden of suggesties voor verbetering heeft, neem dan contact op 

met natuurbeheer@gbo-provincies. 


