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1 Aangepaste userinterface 

1.1 Bestanden te downloaden als .zip 
Alle bestanden behorende bij in indiening of validatie kunnen in 1 .zip-bestand wor-

den gedownload (i.p.v. voorheen waar alle bestanden separaat gedownload moesten 
worden). Deze kunnen vanuit het verwerkingen overzicht worden gedownload. 
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2 Correctief onderhoud 

2.1 RD coördinaten 

Sommigen van de totaal-bestanden die door bij BIJ12 gegenerereerd werden, had-

den het verkeerde coördinatenstelsel geassocieerd, namelijk in WGS 84. Dit is aan-

gepast en onze output zal voortaan in Amersfoort / RD New zijn. De totaalbestanden 

die vanuit de webapplicatie zijn te downloaden, worden tevens ook naar Amersfoort 

/ RD New geconverteerd. 

2.2 Overlap deelgebieden 

Afgelopen jaar konden deelgebieden binnen hetzelfde leefgebied [d.w.z. met de-

zelfde waarde voor het attribuut ‘…NatuurType’] wel overlappen mits de deelgebied-

namen verschillend waren. 

Vorig jaar is geconstateerd met betrekking tot de overlap van deelgebieden binnen 

een leefgebied, dat het GLP en de validaties van de SNL-applicatie niet in lijn waren 

met de beleidsregel (namelijk: “Deelgebieden binnen eenzelfde Leefgebied mogen 

niet met elkaar overlappen”) en afgesproken is dat het GLP en de SNL-applicatie 

hier op aangepast zouden worden. Zowel het GLP als de SNL-applicatie zijn nu in lijn 

gebracht met de gemaakte afspraken. Overlap voor de drie zoekgebieden binnen 

hetzelfde leefgebied is niet meer mogelijk.  

2.3 Indienen zoekgebieden als definitief 

Alle zoekgebieden moeten dit jaar als status "Vastgesteld Definitief” worden inge-

diend. Dit in tegenstelling tot vorig jaar toen eenmalig een uitzondering is gemaakt 

vanwege de veranderingen in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid - en deze als 

ontwerp ingediend konden worden.  

2.4 Gerepareerde deel provincieoverlap wegschrijven naar het validation re-

sults bestand 

Wanneer vlakken worden gerepareerd n.a.v. een overlap dan wordt het overlap-

pende deel dat is weggesneden in de validation results bestand weggeschreven. 

2.5 Vreemde karakters in bestandsnaam toegestaan 

SNL kan vreemde in de in te dienen/valideren files aan. Het gaat dan om de vol-

gende karakters:  â, ë, é, ä, ï, ü uit het Latijnse alfabet. 
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