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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 Wijzigingen validaties 

2.1 Wijziging validatie provincieoverlap (zie ook GLP 2.4 tabel 4 en 2.4.4) 

Eerder werd een overlap buiten de eigen provinciegrens enkel als waarschuwing ge-

communiceerd in het validatieproces. Provincies dienden zelf af te stemmen met de 

desbetreffende provincie dat er geen onterechte overlap plaatsvond. Om onge-

wenste dubbeltellingen in het landelijk geaggregeerde bestand en de rapportage te 

voorkomen is er tijdens de evaluatie van afgelopen jaar voor gekozen deze validatie 

meer in lijn te brengen die voor de andere SNL onderdelen. Indien de overlap groter 

is dan de drempelwaarde van 100m2 zal er een fout worden opgenomen in het vali-

datie resultaat. 

2.2 Validatie datum begintijd (zie ook GLP 2.4.7) 

Validatie toegevoegd dat begintijd van objecten vóór het huidige jaar moet liggen 

(d.w.z. begintijd moet voor of in het jaar liggen waar over gerapporteerd wordt). 
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3 Correctief onderhoud 

3.1 RD coordinaten bij totaal-bestanden 

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

den het verkeerde coordinatenstelsel 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. 

3.2 Reparatie overlap buiten NNN 

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

pende deel dat is weggesneden in de geomerty issues tabel weggeschreven. 

3.3 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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