Nieuwsbrief 5
Scan-GIS software voor de Collectieven

Geachte heer/mevrouw,
Hierbij ontvangt u de 5e nieuwsbrief over Scan software voor de collectieven.
Tijdens het uitkomen van deze nieuwsbrief gaat ook de nieuwe “sprint” van SCAN-Gis live voor de
collectieven. In deze nieuwsbrief leest u wat er allemaal vernieuwd is in SCAN-Gis met de
benodigde informatie en uitleg over de nieuwe functionaliteiten.
Daarnaast worden enkele zaken besproken welke onder de aandacht zijn bij ons en wat de stand
van zaken hiervan zijn.

Vernieuwingen in SCAN-Gis:
1. Beheerpakketten en vergoedingen
Een belangrijke verandering in de SCAN-Gis module is de update van de beheerpakketten en de
gewijzigde tariefberekening. Vanuit EZ/IPO heeft er begin maart een wijziging plaatsgevonden in
de beheerpakketten en de tariefberekening. Aangezien het systeem ingericht is op de pakketten
en tariefberekening zoals in eerste instantie werd uitgegeven door de overheid en collectieven al
volop aan de voorintekening voor 2016 zijn begonnen, zijn wij daarom ook niet blij met deze
wijzigingen. We zullen echter wel moeten voldoen aan de eisen van de overheid en hebben de
afgelopen weken hard gewerkt om dit in SCAN-Gis te verwerken. Er zijn echter welke enkele
gevolgen voor u als collectief en u zult mogelijk nog handmatige aanpassingen moeten doen in het
systeem. Daarom graag uw aandacht voor dit punt!
Ten eerste: De meest recente pakketten, volgens de lijst van 9-3-2015 te vinden op www.scancollectieven.nl, staan nu in SCAN-Gis. Omdat veel collectieven al gedeeltelijk of geheel hun
voorintekening hebben ingevoerd in SCAN-Gis kan dit gevolgen hebben voor reeds ingetekend
beheer op pakketten welke nu komen te vervallen. Hoe de pakketten worden omgehangen en wat
u als collectief hiervoor dient te doen leest u in Bijlage I: Beheerpakketten en vergoedingen.
Ten tweede: Vanuit de overheid is besloten om een andere tariefberekening te hanteren dan in
eerste instantie bekend is gemaakt. Voor het prijzenmodel zoals die in SCAN-Gis staat heeft dat
ook gevolgen en vereist een kleine aanpassing welke u zelf als collectief kan doorvoeren. Voor de
uitleg van de tariefberekening en een voorbeeld hiervan zie Bijlage I: Beheerpakketten en
vergoedingen.
2. Cumulatie van pakketten
Bij sommige pakketten is het toegestaan dat deze met elkaar kunnen cumuleren. Bijvoorbeeld
pakket 1 mag samen met een pakket 7 of 8 ingetekend worden op hetzelfde perceel. Vanaf nu is
het ook mogelijk deze ‘stapeling’ van pakketten in te tekenen in SCAN-Gis. Een korte instructie hoe
u dit kunt doen vindt u in Bijlage II: cumulatie van pakketten.
3. Performance van de kaart
Om de performance en snelheid van het intekenen te behouden in de SCAN-Gis zijn er enkele
aanpassingen gedaan. Wat u hiervan ziet is het volgende: wanneer u naar het tabblad ‘Intekenen’
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gaat en ver uitgezoomd bent op de kaart ziet u dat alle beheereenheden een grijze kleur hebben.
U kunt wanneer de beheereenheden grijs zijn ze ook niet selecteren. Wanneer u verder inzoomt
krijgen de beheereenheden op een gegeven moment weer de kleur van het pakket welke op de
desbetreffende beheereenheid ligt. Nu kunt u ook weer de beheereenheid selecteren en indien
gewenst wijzigen. Ook achter de schermen hebben aanpassingen geplaats gevonden onder andere
bij de leefgebieden om de snelheid van het systeem hoog te houden.
4. Beheereenheden intekenen op dezelfde plek met verschillende periodes
Het is vanaf nu ook mogelijk om beheereenheden op dezelfde plek in te tekenen in verschillende
periodes. Bijvoorbeeld u wilt op een perceel beheereenheid met pakket x leggen van 1-1-2016 t/m
31-12-2016 en op datzelfde perceel een beheereenheid met pakket y van 1-1-2017 t/m 31-122017. U kunt dan de beheereenheid lopende in de periode van 2016 op de gebruikelijke manier
intekenen. Vervolgens selecteert u de datum van 1-1-2017 in het venster naast het vak waar u de
deelnemer heeft geselecteerd.

U ziet dan ook geen beheereenheid meer liggen op het perceel waar u zojuist de beheereenheid
lopende in 2016 heeft ingetekend. Vervolgens kunt u nu weer op de gebruikelijke manier een
beheereenheid intekenen
Let op: wanneer u in de kalender de datum wilt selecteren kunt u per jaar ‘doorbladeren’ door 2x
op het jaartal te klikken. U kunt dan kiezen uit het jaartal, vervolgens komt de maand in beeld en
tot slot de dag.
5. Weergave selectie box beheerpakket
Wanneer u een beheereenheid aanmaakt moet u op een gegeven moment een beheerpakket
kiezen. Om dit zo overzichtelijk mogelijk te maken is in de selectie box voor het beheerpakket nu
ook de pakketcode zichtbaar. Natuurlijk kunt u ook nog steeds de naam of een deel van de naam
van het pakket intypen in de zoek balk en navigeert het systeem naar dat pakket.
Tevens staat rechts hiervan ook het informatieteken ‘i’ in beeld. Als u hier op drukt opent een
apart pdf-document met een beschrijving van het pakket.
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6. Export shapefile
De export shapefiles vanuit SCAN-Gis bleken niet goed te bewerken. Tijdens deze nieuwe sprint is
eraan gewerkt om de export shapefiles te verbeteren. Op verzoek zijn onder andere de punten in
de kolomnamen verwijderd zodat de kolommen ook in andere programma’s gelezen kunnen
worden en daar op gefilterd etc. kan worden.
7. Openstaande uitnodigingen te zien bij beheer medewerkers
Alle gebruikers van SCAN-Gis binnen een collectief kunnen bij ‘beheer medewerkers’ zelf iemand
toevoegen als gebruiker aan dat collectief op basis van het email adres.

U kunt hier nu onderaan de pagina zien welke uitnodigingen open staan en eventueel de
uitnodiging weer intrekken. Mocht een uitnodigingsmail niet aankomen bij de desbetreffende
persoon kunt u de uitnodiging hier intrekken en nogmaals versturen bij +medewerker.
8. Lokale pakketten / aparte print voor lokale pakketten
Het is voor de beheerder (admin) van het SCAN-Gis programma nu weer mogelijk om eigen,
lokale, pakketten aan te maken. De pakketten beginnen standaard met de code
Z.<collectiefnummer>. Deze pakketten zijn bedoeld voor projecten van collectieven die buiten het
agrarisch natuurbeheer vallen. Daarom zullen deze lokale pakketten ook niet op de
intentieverklaring te zien zijn. Wanneer u via SCAN-Office zal gaan werken zult u vanuit dit
programma een eigen intentieverklaring met begeleidend schrijven kunnen maken.
Wel kunnen de gegevens en intekening van deze pakketten voor nu apart geprint worden in SCANGis. Als u de deelnemer heeft geselecteerd in het tabblad ‘Intekenen’ krijgt u rechts de
beheereenheden van de deelnemer in beeld. Hier staat naast de naam van het lokale pakket wat
is ingetekend, in onderstaand voorbeeld ‘SCAN Demo’ een afbeelding van een printer. Als u hier
op drukt krijgt u een overzicht van de lokale pakketten ingetekend bij de selecteerde deelnemer.
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9. Luchtfoto’s
Voor de achtergrondlagen die geselecteerd kunnen worden zijn 3 nieuwe lagen toegevoegd,
namelijk: NL Lucht 2009, NL Lucht 2013 en NL Top10. Deze lagen kunt u bij het filter, rechtsboven
in beeld bij het tabblad ‘Intekenen’, selecteren.

NL Top10 is opgebouwd uit verschillende topografische elementen. In het bestand kunt u de
volgende objectklassen raadplegen:











wegdeel;
spoorbaandeel;
waterdeel;
gebouw;
terrein;
inrichtingselement;
reliëf;
registratief gebied;
geografisch gebied;
functioneel gebied.

SCAN-ICT Helpdesk: tel: 085-4017831 email: helpdesk@scan-ict.nl
bereikbaar ma, di, wo en do van 13.00 tot 17.00 uur.

Nieuwsbrief 5
Scan-GIS software voor de Collectieven

Overige zaken:
1. SCAN-Office
Eind maart zijn door het hele land 4 demo dagen geweest om het pakket SCAN-Office te
presenteren. Inmiddels zijn er 4 collectieven welke het systeem gaan testen. Daarvan zijn nu 2
collectieven, te weten het Drents Collectief en de Achterhoek, reeds werkzaam in SCAN-Office en
zullen de Hollandse Venen en Limburg snel volgen.
Eind april zal een evaluatie plaatsvinden van deze testperiode met de 4 collectieven om het
systeem zo optimaal mogelijk in te kunnen vullen. Alle collectieven zullen dan een intake formulier
voor SCAN-Office ontvangen welke ingevuld en met de benodigde gegevens terug gestuurd kan
worden. Vervolgens wordt een planning gemaakt wanneer welk collectief overgezet kan worden
naar SCAN-Office. Per regio zal er dan ook een dag training georganiseerd worden om u wegwijs te
maken in het nieuwe systeem.
2. SCAN-Financieel
Voor SCAN-Financieel is het pakket waarmee gewerkt gaat worden gekozen, dit heeft u kunnen
zien tijdens de demo-dagen. De 4 collectieven, hierboven genoemd, die het SCAN-Office pakket
uittesten hebben ook alle 4 aangegeven gebruik te willen maken van het SCAN-Financieel pakket.
Ook voor de overige collectieven is het natuurlijk om met dit pakket te gaan werken. Bij de intake
voor het SCAN-Office pakket kunt u dan ook aangeven of uw collectief ook gebruik wilt gaan
maken van het SCAN-Financieel pakket.
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Bijlage I: Beheerpakketten en vergoedingen
Beheerpakketten:
In SCAN-Gis vindt u nu alle beheerpakketten volgens de meest recente lijst gepubliceerd op 9-32015. Ten opzichte van de versie die tot vandaag in SCAN-Gis stonden zijn er nieuwe pakketten
bijgekomen maar ook een aantal pakketten zijn komen te vervallen. Dit kan gevolgen hebben voor
beheereenheden die reeds zijn ingetekend. De beheereenheden die reeds zijn ingetekend, zijn op
de volgende manier omgehangen naar de nieuwe lijst met pakketten.
1. Het pakket is niet gewijzigd.
Bijvoorbeeld pakket 1a Grasland met rustperiode van 1 april tot 1 juni. De beheereenheid
wordt een op een overgezet, u hoeft hier niets voor te doen.
2. Er is een nieuw pakket bijgekomen.
Bijvoorbeeld pakket 1n Grasland met rustperiode 1 april tot 1 september. Dit pakket staat
nu in SCAN-Gis en hier kunt u vanaf nu beheer op intekenen.
3. Het ‘oude’ pakket vervalt of is dusdanig gewijzigd of opgesplitst in de nieuwe
pakketstructuur dat deze niet een op een overgezet kan worden.
Het oude pakket komt op VERVALLEN te staan, bij het tabblad ‘pakketten’, maar blijft
vooralsnog wel bestaan in SCAN-Gis en het reeds ingetekende beheer blijft ook onder dit
pakket staan. Het is aan de collectieven zelf om de beheereenheden welke onder een
vervallen pakket staan om te hangen naar een ‘officieel’ pakket. Wanneer alle
beheereenheden zijn omgehangen zullen de vervallen pakketten verwijderd worden uit
SCAN-Gis.

Let dus goed op voor uw collectief welke reeds ingetekende beheereenheden u zelf dient te
wijzigen naar een ander pakket!

Vergoedingen:
Vanuit EZ/IPO is besloten om volgens de tariefberekening te gaan werken zoals vermeld in het
document ‘Adviestarieven landelijke beheerpakketten ANLB2016 dd. 09-03-2015’.
Hier gaat men uit van een adviestarief (voordeur) (= 120%), beheervergoeding deelnemer
(achterdeur) (= 100%) en transactiekosten collectief (= 20% over de beheervergoeding
deelnemer).
In SCAN-Gis staan de bedragen standaard volgens de formule Tarief (100%) – Transactiekosten
(20%) = Vergoeding (80%).
Om met de berekening in SCAN-Gis volgens de nieuwe tariefberekening vanuit de overheid te
kunnen werken kunt u het percentage transactiekosten in SCAN-Gis wijzigen naar 16,67%. De
bedragen komen dan overeen met de tariefberekening zoals nu door de overheid is ingesteld.
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Voorbeeld:
Tarief = € 100,- per ha. (=120%) , vergoeding (100%) = € 83,33 per ha. Transactiekosten zijn € 16,67
(= 16,67%)
Er is ervoor gekozen om niet standaard alle pakketten op 16,67% te zetten, dit omdat collectieven
mogen afwijken geadviseerde percentage transactiekosten en we de collectieven die dit reeds
hebben gedaan niet willen overrullen.
De beheerders/admin van SCAN-Gis heeft de bevoegdheid om de tarieven en / of het percentage
transactiekosten aan te passen. Dit gaat als volgt:
Op het tabblad ‘Pakketten’ drukt u rechtsboven op de knop ‘beheer pakketten’
Vervolgens wordt het bedrag onder de kolom ‘Tarief per eenheid’ oranje gekleurd en kunt u op
het bedrag klikken. Onderstaand scherm verschijnt dan in beeld:

Hierin kunt u indien gewenst het bedrag van het Tarief aanpassen, de eenheid waarmee gerekend
dient te worden en het percentage transactiekosten. Let op wanneer u bij de transactiekosten
meerdere cijfers achter de komma gebruikt gebruik dan een . ipv een ,
Let op: wilt u als collectief de geadviseerde 20% transactiekosten hanteren stel in SCAN-Gis dan
het percentage transactiekosten in op 16,67%.
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Bijlage II: Cumulatie van pakketten
Bij een aantal pakketten is het toegestaan, en in geval van pakket 7 ‘ruige mest’ zelfs verplicht, dat
dit pakket mag cumuleren met een ander pakket. Bij het tabblad ‘pakketten’ kunt u door het ‘v’tekentje zien welke pakketten mogen cumuleren en als u met de muis hier op gaat staan kunt u
ook zien met welk pakket ze mogen cumuleren.

Om de pakketten cumulerend in te tekenen gaat u als volgt te werk.
De eerste beheereenheid tekent u op de reguliere manier in, in het systeem. Vervolgens klikt u
weer op het toverstafje of potloodje zoals u gewend bent om een beheereenheid in te tekenen.
Het beeld rechtsboven waarin u de referentie laag kunt selecteren verschijnt weer en hier kunt u
nu ook het vinkje cumulatie intekenen aanvinken en vervolgens weer op de gebruikelijke wijze de
beheereenheid intekenen.
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Wanneer u 2 pakketten ‘gestapeld’ heeft ingetekend zult u ook zien dat de beheereenheid
gestreept is, zo kunt u snel zien of er meerdere beheerpakketten op 1 perceel liggen.
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