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Scan-GIS software voor de Collectieven

Geachte heer/mevrouw,
Hierbij ontvangt u de tweede nieuwsbrief van Scan-Gis. In deze nieuwsbrief brengen we u op de
hoogte van binnen gekomen vragen welke voor alle collectieven van belang zijn en de stand van
zaken van enkele lopende vragen welke in de vorige nieuwsbrief of tussentijdse mail bekend zijn
gemaakt.
De volgende ‘sprint’ van de voorintekentool komt uit op 11 februari. Hierin worden onderstaande
verbeteringen verwezenlijkt:
- Pakketprijzen in de voorintekentool
- Pakketinformatie
- Aanpassing intentieverklaring
- Update referentie laag ‘BRP2014 uitgebreid’
Verdere uitleg over deze onderwerp vindt u hieronder in deze nieuwsbrief.
1. De ‘Natuurdatabase’
In de vorige nieuwsbrief hebben we op de hoogte gebracht van de nieuw toegevoegde referentie
laag ‘Natuurdatabase’. Helaas is gebleken dat de aangeleverde database onjuiste gegevens bevat
en tevens onvolledig is. Er wordt druk aan gewerkt om de gegevens volledig en kloppend te
krijgen, we zijn hiervan afhankelijk van RVO. Wanneer we nieuwe gegevens hebben ontvangen zal
er een update komen van de natuurdatabase. Uiteraard zullen we u z.s.m. op de hoogte brengen
wanneer deze update heeft plaats gevonden.
2. Prijzen van pakketten in Scan-Gis
Er wordt op dit moment hard gewerkt om de nieuwe prijsstructuur, in hectares, strekkende
meters etc., van de pakketten in de voorintekentool te zetten. Ook komt er dan de mogelijkheid
om de prijs van een pakket per hectare in te voeren. Woensdag 11 februari zal er een zogenaamde
‘sprint’ plaats vinden van het systeem, de prijsgegevens komen er op die datum in te staan.
3. ‘Stapelen van pakketten
Er zijn enkele pakketten welke met elkaar kunnen cumuleren. Bijvoorbeeld het pakket slootpeil
welke op een beheereenheid grasland met uitgestelde maaidatum gelegd kan worden. Op dit
moment is het in de voorintekentool nog niet mogelijk om verschillende pakketten te ‘stapelen’
op eenzelfde perceel. Er wordt een nieuwe functionaliteit toegevoegd in het systeem zodat het
voor de pakketten waarbij dat wenselijk is om ze wel te kunnen stappelen dit ook mogelijk te
maken. Zodra deze functionaliteit actief is in de voorintekentool krijgt u daar z.s.m. bericht van.
4. Begin- en einddatum invoeren bij een beheereenheid
Vanaf 2016 is het niet meer verplicht om een termijn van 6 jaar per beheereenheid aan te gaan.
Daarom komt er binnenkort een nieuwe functionaliteit in de voorintekentool waarbij u de beginen einddatum van een beheereenheid kunt in te voeren.
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5. Intentieverklaring
De intentieverklaring is aangepast. Het gedeelte waar de handtekening geplaatst dient te worden
door de deelnemer en medewerker van het collectief komt altijd op een aparte pagina te staan.
Dit wordt aangepast in de eerstvolgende sprint van 11 februari.
Daarnaast komt er in de toekomst meer mogelijkheden om vanuit de CRM-module eigen
begeleidend schrijven toe te voegen aan de intentieverklaring. In de aangekondigde ‘roadshow’
over de CRM-module zal dit ook worden toegelicht.
6. Pakket informatie
In de voorintekentool zal voor alle pakketten een doorlink mogelijkheid komen, door middel van
een ‘i’ achter het pakket waar u op kunt klikken. U krijgt dan een pdf-file beschikbaar waar een
beschrijving, beheereisen etc. van het pakket wordt weergegeven. Deze functionaliteit komt
beschikbaar in de sprint van 11 februari.
7. Referentie laag ‘BRP2014 uitgebreid’
Op dit moment is er geen real time koppeling met de gegevens van RVO. De referentie laag
‘BRP2014 uitgebreid’ is een momentopname van november 2014. Bij de nieuwe sprint op 11
februari komt er een update van deze referentie laag. Hierop zal u de voorintekening met de
intentieverklaringen op vastleggen.
Er zijn meerdere vragen binnen gekomen wanneer de real time koppeling met RVO tot stand
komt, deze is medio 2015 beschikbaar. Let wel de voorintekening is voor het jaar 2016. Relaties
hebben hun Gecombineerde opgave voor 2015 ook nog niet in kunnen vullen, een real time
koppeling met RVO is op dit moment daarom ook nog niet noodzakelijk omdat de situatie nog
gewijzigd kan worden. De voorintekening betreft ook een intentieverklaring en nog geen definitief
contract.
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