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Managementsamenvatting 

Dit is het functioneel ontwerp voor het realiseren van de landelijke Voortgangsrapportage Natuur 

(VRN). In de VRN wordt de jaarlijkse stand van zaken per 1 januari van het Natuurnetwerk 

Nederland (NNN1) weergegeven voor de gebieden:  

 

1.   Verwerving;  

2.   Inrichting en;  

3.   Beheer.  

 

De scope van het FO VRN is de functionaliteit te ontwerpen voor het digitaal leveren en valideren 

van gegevens in de Centrale Landelijke Voorziening (CLV). De processen die daarnaast beschreven 

zijn vallen buiten scope van de te ontwikkelen functionaliteit. 

 

Dit functioneel ontwerp beschrijft het gehele proces van het aanleveren van bronhoudersgegevens 

aan de CLV en de provincie, het valideren van gegevens tot en met het opstellen en ontsluiten van 

de Voortgangsrapportage Natuur.  

 

Hierin zijn verschillende stappen gedefinieerd die elk een deelproces beschrijven om tot de 

Voortgangsrapportage Natuur te komen. In het gehele proces zijn drie koppelvlakken gedefinieerd. 

Elk koppelvlak heeft een directe interactie met de Centrale Landelijke Voorziening en valt binnen 

scope van de te ontwikkelen functionaliteit voor de VRN. 

 

Koppelvlak 1: Aanleveren van landelijke dataset(s) door LTBO en RVO.nl aan Centraal Landelijke  

        Voorziening. 

Koppelvlak 2: Ophalen en leveren van dataset(s) door provincie van Centraal Landelijke  

        Voorziening. 

Koppelvlak 3: Het ophalen van landelijke dataset(s) van de Centraal Landelijke Voorziening door  

        BIJ12 ten behoeve van het opstellen van de Voortgangsrapportage Natuur. 

 

Hierbij leveren de landelijke bronhouders gegevens conform IMNa middels een service aan de 

Centrale Landelijke Voorziening. Na correcte validatie van de gegevens worden deze opgeslagen in 

de CLV. Provincies halen de gegevens van de CLV en combineren de gegevens van alle bronhouders 

tot provinciale datasets. De provinciale datasets worden aan de CLV geleverd, gevalideerd en 

wanneer deze correct zijn, opgeslagen in de CLV. Vervolgens worden de provinciale gegevens in de 

CLV samengevoegd tot landelijke datasets die BIJ12 gebruikt voor het opstellen van de 

Voortgangsrapportage Natuur.   

 

Het gehele proces en de verschillende koppelvlakken zijn in detail in 12 afzonderlijke use cases 

beschreven (zie Hfst. 6).   

 
1    Het beheer en vaststelling van de NNN is de verantwoordelijkheid van de 12 gezamenlijke provincies, samen 

met het Rijk. Het NNN bestaat uit een provinciaal deel (provinciale natuurnetwerk) en een rijksdeel (o.a.: 
NURG, zuidwestelijke delta, Natura 2000 (kan buiten NNN), grote rijkswateren) - Rijksverantwoordelijkheid. 
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1 Inleiding en achtergrond 

1.1 Algemeen 

Dit is het functioneel ontwerp voor de Voortgangsrapportages Natuur. De Voortgangsrapportage 

Natuur is de ‘nieuwe’ manier van werken om tot de voorheen genaamde ‘Natuurmeting op Kaart 

(NOK)’ te komen. In de Voortgangsrapportage Natuur wordt jaarlijks de stand van zaken per 1 

januari van het Natuurnetwerk Nederland (NNN2) weergegeven op het gebied van: 

 

 Verwerving,  

 Inrichting en,  

 Beheer. 

 

Het functioneel ontwerp beschrijft het gehele proces van het aanleveren van bronhoudersgegevens 

tot het opstellen en ontsluiten van de Voortgangsrapportage Natuur. Het functioneel ontwerp is 

onderdeel van het project Voortgangsrapportages Natuur waarbij het doel is om een centrale 

omgeving ter ondersteuning van de volgende processen te realiseren:  

 

 Ontvangen van gegevens van landelijke bronhouders,  

 Beschikbaar maken van deze gegevens aan de provincies, 

 Verzamelen van de provinciale Voortgangsrapportage Natuur datasets,  

 Validatie door provincies van gegevens van provinciale terreinbeherende organisaties, 

 Combineren van deze sets tot één beeld en landelijke rapportage,  

 Beschikbaar maken van dit beeld en rapportage.  

 

Deze componenten zullen met een Centrale Landelijke Voorziening (CLV) worden gerealiseerd. De 

uitwisseling van data is gebaseerd op het Informatiemodel Natuur (IMNa zie Bijlage 2). Provincies 

blijven zelf verantwoordelijk voor het organiseren van de middelen om de provinciale 

Voortgangsrapportage Natuur en datasets te produceren (zie PSA v1.01 [1] (§2.1.1).   

 

1.2 Scope 

De scope van het functioneel ontwerp is het beschrijven van de functionaliteit van: 

1. De ICT-producten incl. het vaststellen van de te realiseren datasets; 

2. Het import proces van de LTBO 3 en RVO.nl naar de centrale database (koppelvlak 1); 

3. Het import proces van de provincies uit de centrale database (koppelvlak 2); 

4. Het leveren en beschikbaar stellen van de gegevens uit de centrale database naar BIJ12 

(Koppelvlak 3) voor het opstellen van de Voortgangsrapportage Natuur.       

 

Conform de opdracht van BIJ12 bestaat dit functionele ontwerp uit drie (3) verschillende onderdelen: 

 
Het functioneel ontwerp (deel 1) zal ingaan op het volgende onderdeel: 

 

1. Systeemontwikkeling voor de aanlevering door landelijke externe bronhouders (LTBO en 

RVO.nl)  en validatie door centrale voorziening (Koppelvlak1);  

 

a. Use case 1:   Autorisatie van actoren in Centrale Landelijke Voorziening. 

b. Use case 2:  Opslaan van digitale gegevens door Centrale Landelijke Voorziening. 

c. Use case 3:   Validatie [Validatie 1] van datasets en terugkoppeling door Centrale    

      Landelijke Voorziening. 

 

 
2    Het beheer en vaststelling van de NNN is de verantwoordelijkheid van de 12 gezamenlijke provincies, samen 

met het Rijk. Het NNN bestaat uit een provinciaal deel (provinciale natuurnetwerk) en een rijksdeel (o.a.: 
NURG, zuidwestelijke delta, Natura 2000 (kan buiten NNN), grote rijkswateren) - Rijksverantwoordelijkheid. 

3    Dit zijn o.a. Staatbosbeheer, Natuurmonumenten etc. 
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Het FO (deel 1) zal ingaan op het koppelvlak 1 tussen landelijke TBO’s en RVO.nl met de CLV 

(machine – machine) en het autoriseren van actoren die direct interactie hebben met de CLV.   

 

Het functioneel ontwerp (deel 2) zal ingaan op het volgende onderdeel: 

 

2. Systeemontwikkeling voor het ophalen, aanleveren en de validatie van de provinciale 

datasets voor opslag in de centrale voorziening (Koppelvlak 2);  

 

a. Use case 3:  Validatie [Validatie 2] van datasets en terugkoppeling door Centrale   

Landelijke Voorziening. 

b. Use case 4:   Direct aanleveren en terugkoppeling van gegevens door provincie. 

c. Use case 5:  Ophalen van landelijke digitale datasets door provincie uit de Centrale 

      Landelijke Voorziening. 

d. Use case 6:   Combineren van gegevens door provincie. 

e. Use case 7:  Opslaan van samengevoegde gegevens van provincie door de Centrale  

      Landelijke Voorziening. 

f. Use case 8:  Samenvoegen van provinciale gegevens tot landelijke datasets. 

 

Functioneel ontwerp (deel 2) gaat in op het koppelvlak 2 tussen de provincie en de CLV (mens – 

machine).  

 

Het functioneel ontwerp (deel 3) zal ingaan op het volgende onderdeel: 

 

3. Systeemontwikkeling voor leveren aan BIJ12 (Koppelvlak 3) en ontsluiting van zowel de 

landelijke hoofdproducten (datasets) als eindproducten (Voortgangsrapportage Natuur);  

 

a. Use case 9:   Ophalen van landelijke datasets van de Centrale Landelijke 

      Voorziening door BIJ12. 

b. Use case 10: Opstellen van Voortgangsrapportage Natuur. 

c. Use case 11: Vaststellen en ontsluiten van de landelijke datasets. 

 

Functioneel ontwerp (deel 3) beschrijft het ophalen van landelijke datasets van de CLV door BIJ12 

(machine – mens) voor het opstellen van de landelijke Voortgangsrapportage Natuur. 

 

De genoemde use cases maken deel uit van het gehele proces ten behoeve van de 

Voortgangsrapportages Natuur. Echter UC 4, 6 en 10 hebben geen directe interactie met de centraal 

landelijke voorziening en hiervoor hoeft derhalve geen functionaliteit voor ontwikkeld te worden.  

 

1.3 Uitgangspunten 

De volgende uitgangspunten zijn voor dit document aangegeven: 

 
 Uitwerking oplossingsarchitectuur Project Start Architectuur [1] Digitale Werkwijze 

Voortgangsrapportages Natuur in Functionele Ontwerpen voor ICT- produkten op raakvlak 

TBO’s en provincies en op raakvlak provincies en BIJ12;   

 Rekening houden met randvoorwaarden vanuit PETRA en Doelarchitectuur GBO provincies;  

 Rekening houden met provinciale SDI (Spatial Data Infrastructure), met name CDS (Centrale 

Data en Services-omgeving);   

 Basis voor testcases Functionele Acceptatie Test (FAT) en Gebruikers Acceptatie Test (GAT);  

 Basis voor realisatie / inrichting ICT-produkten;  

 Validatie van gegevens (o.a. GLP en IMNa); 

 Geen oplossingrichting en techniek aangeven; 

 Uitwerking van functionaliteiten op basis van plateau 1 (zie PSA [1] §2.3.3). 
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Het functioneel ontwerp in combinatie met het PSA v1.1 [1], het IMNa (Zie [8] en [9]) en uitwerking 

van het technisch ontwerp (TO) dienen als basis voor het testtraject (FAT en GAT). De technische 

uitwerking en de schermontwerpen zijn nodig om specifieke testgevallen op te stellen. De 

documenten tesamen zullen als basis dienen voor de realisatie en inrichting van ICT produkten.  

 

1.4 Definities  

 

Het IMNa Informatie model en de uitwisselbestanden per koppelvlak zijn beschreven in Bijlage 2.2. 

Binnen het IMNa Informatie model en specifiek in relatie tot de Voortgangsrapportages Natuur 

moeten de volgende databestanden opgeleverd worden. Dus per domein wordt er één (1) dataset 

opgeleverd  voor:  

 

    Verwerving (GebiedVerwerving) 

    Inrichting (GebiedInrichting) 

    Beheer (GebiedBeheer) 

 

Hiervoor zijn de definities gehanteerd die in Bijlage 2.2 en Imna [8] Bijlage 1 zijn beschreven.  

1.5 Leeswijzer 

 

In dit document worden referentie documenten weergegeven met het referentie nummer tussen 

rechte haken []. In het functioneel ontwerp wordt veelvuldig verwezen naar het IMNa Informatie 

model. Hierbij moeten gegevens conform IMNa moeten worden opgeleverd. Hiermee wordt verwezen 

naar de objecten, klassen en definities zoals die in het Rapport Informatiemodel Natuur [8] (Bijlage 

1) zijn beschreven. Bij het uitwerken van de verschillende use cases wordt voor zover mogelijk 

specifiek naar de paragrafen in de desbetreffende documenten verwezen.   

 

In het volgende hoofdstuk worden de belanghebben en verantwoordelijkheden gedefinieerd. In 

hoofdstuk 3 is het proces en de proces flow uiteengezet en wordt stap voor stap weergegeven hoe 

het proces zal gaan verlopen. Hoofdstuk 4 zal ingaan op de functionele en niet-functionele eisen die 

aan het systeem gesteld worden. Vervolgens is het use case diagram in Hoofdstuk 5 uitgewerkt en 

zullen de verschillende use cases in detail worden besproken in Hoofdstuk 6.   

 

Bijlage 1 geeft de dataflow weer en in bijlage 2 is het Imna Informatie model en gegevensmodel 

voor de Voortgangsrapportage Natuur weergegeven. De definities van use cases en het use case 

model is uitgelegd in Bijlage 3. De business rules voor validatie is uitgewerkt in Bijlage 4. Bijlage 5 

gaat in op de algemene requirements die aan het systeem gesteld zijn en een overzicht van 

afkortingen en standaarden is te lezen in bijlage 6.  
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2 Belanghebbenden en verantwoordelijkheden 

De belanghebbenden voor de Voortgangsrapportages Natuur zijn: 

 
1. Provincies; 

De provincies zullen vanaf 1 januari 2015 zelf de gegevens digitaal opvragen bij bronhouders 

voor het opstellen van de Voortgangsrapportage Natuur voor de domeinen verwerving, 

inrichting en beheer voor hun eigen grondgebruik binnen het Natuurnetwerk Nederland. 

  

    Verantwoordelijkheden: 

 
• Verzamelen gegevens bij TBO’s (provinciale en regionale TBO’s);  

• Verzamelen van eigen provinciale gegevens (o.a. Eindbeheer overheid en 

gebiedscontracten); 

• Importeren gegevens uit Centrale Landelijke Voorziening (landelijke TBO en RVO.nl);  

• Bewerken en samenvoegen van geïmporteerde gegevens in GIS-systeem met drie 

kaartlagen voor verwerving, inrichting en beheer;  

• Opstellen provinciale voortgangsrapportage natuur; 

• Aanleveren bewerkte en samengevoegde provinciedekkende gegevens inclusief 

metadata aan Centrale Landelijke Voorziening t.b.v. Landelijke Voortgangsrapportage 

Natuur. 

• Verzamelen van gegevens uit de Toolkit. 

 
2. Terrein Beherende organisaties (TBO); 

De terreinbeherende organisaties zijn onder te verdelen in landelijke, provinciale en 

regionale organisaties.  

 

a. De landelijke terrein beherende organisaties (LTBO) gaan vanaf 1 januari 2015 als 

bronhouder digitaal gegevens aanleveren via de Centrale Landelijke Voorziening aan de 

provincies  ten behoeve van de Voortgangsrapportage Natuur voor de domeinen 

verwerving, inrichting en beheer.  

b. De provinciale en regionale terrein beherende organisaties (PTBO) gaan vanaf 1 januari 

2015 als bronhouder de gestandaardiseerde gegevens rechtstreeks aanleveren aan de 

provincie.  

c. Collectief aanleveren agrarisch natuurbeheer vanaf 2016 door individuele TBO’s. 

  

Deze gegevens van de PTBO (b.) worden door de provincies samengevoegd in IMNa conform  

eindbestand en ingetekend in hun interne (GIS) systeem en gebruikt als basisgegevens voor  

de Voortgangsrapportage Natuur. 

 

    Verantwoordelijkheden: 

 
• Leveringsafspraken conform GLP (Gegevens Leverings Protocol)  

• Gegevens over verwerving, inrichting en beheer van natuurterreinen gestandaardiseerd 

digitaal leveren aan de provincies in IMNa- formaat [zie 9; §4.4.4];  

• Creëeren en meeleveren van metadata van verschillende datasets; 

• Generieke afspraken gegevenslevering aan provincies worden vastgelegd in 

Hoofdlijnenakkoord met Manifestpartijen; 

• Landelijke TBO: Digitale levering via Centrale Landelijke Voorziening 4;  

• PTBO/RTBO: Leveren direct aan provincie 6. 

 

 

 
4     De scheiding tussen levering via het CLV en aan de provincie is gebaseerd op plateau 1 uit het PSA [1] §2.3.3. De gewenste    

     eindsituatie is wel dat alle TBO’s die middels upload (GML) of service (WFS) kunnen aanleveren dit via de CLV aanleveren. 
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3. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) (voorheen: Dienst Regelingen (DR); 

RVO dient vanaf 1 januari 2015 Beheergegevens digitaal aan te leveren aan de centrale 

voorziening. Deze gegevens zullen worden gevalideerd en na goedkeuring worden opgehaald 

door de provincie en samengevoegd. 

 

    Verantwoordelijkheden: 

 
• Leveren van gegevens voor inrichting, beheer en functieverandering. 

• Leveringsafspraken conform GLP (Gegevens Leverings Protocol)  

• Gegevens dienen conform IMNa-formaat [zie 8; Bijlage 1] aangeleverd worden; 

• Creëren en meeleveren van metadata van verschillende datasets; 

• Digitale levering van datasets en metadata via Centrale Landelijke Voorziening;  

 

4. BIJ12 (Uitvoeringsorganisatie van IPO – Interprovinciaal Overleg en Beheerder CLV) 

Uitvoeringsorganisatie BIJ12 gaat vanaf 1 januari 2015 op basis van de gegevens van de 

provincies de interprovinciale Voortgangsrapportage Natuur opstellen. Tevens beheert BIJ12 

de CLV en haalt het de definitieve data op uit de CLV. Vervolgens dienen de samengevoegde 

oppervakte gegevens voor verwerving, inrichting en beheer opgeteld worden en verwerkt te 

worden in de landelijke voortgangsrapportage.  

 
5. AACVP (Ambtelijke Adviescommissie Vitaal Platteland); 

De coördinatie van het project Voortgangsrapportages Natuur vindt plaats door de 

werkgroep AACVP (Ambtelijke Adviescommissie Vitaal Platteland) verantwoordelijk voor de 

Voortgangsrapportages Natuur, waarin alle provincies vertegenwoordigd zijn. 

 
6. Ministerie van Economische Zaken; 

Het Ministerie van Economische Zaken is uiteindelijk de ontvanger van de 

Voortgangsrapportage Natuur en rapporteert aan de Tweede Kamer. 
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3 Proces flow en databestanden 

3.1 Algemeen 

  

Het gehele proces van aanleveren van gegevens door bronhouders tot het opstellen van de 

Voortgangsrapportages voor de gezamenlijke provincies verloopt als volgt:  

 

1. Autoriseren van bronhouders (provincies, TBO’s, RVO.nl) die data aan moeten leveren aan 

de Centrale Landelijke Voorziening; 

2. Aanleveren van gestandaardiseerde digitale brongegevens door landelijke Terrein Beheer 

Organisaties (o.a. Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer) en RVO.nl aan de Centrale 

Landelijke Voorziening; 

3. De Centrale Landelijke Voorziening valideert [Validatie 1] de bron gegevens en geeft bij 

goedkeuring de mogelijkheid om gegevens op te slaan in de CLV; 

4. De Centrale Landelijke Voorziening geeft technische terugkoppeling aan de bronhouders;  

5. Aanleveren door de provinciale TBO’s (o.a. 12 Landschappen) van gestandaardiseerde 

digitale gegevens aan de provincie. Particulieren kunnen bij uitzondering analoog gegevens 

aanleveren aan de provincie; 

6. De provincie heeft gegevens ontvangen en integreert de gegevens in een provinciaal 

eindbestand conform IMNa . Op basis daarvan geeft de provincie inhoudelijke terugkoppeling 

o.b.v. voorrangsregels (zie GIS-leidraad); 

7. Ophalen van aangeleverde brongegevens van landelijke Terrein Beheer Organisatie uit 

Centrale Landelijke Voorziening door provincie; 

8. De provinicie combineert de gegevens met grenzen van rijksdoelen en knipt ze op basis van 

de grens van het provincale natuurnetwerk. De provincie voegt de gegevens samen van: 

a. Landelijke TBO’s; 

b. Provinciale en regionale TBO’s; 

c. RVO.nl; 

d. Eindbeheer overheid – o.a. waterschappen, Rijkswaterstaat etc.; 

e. Gebiedscontracten – door provincie zelf aangeleverd;  

f. Particulieren. 

9. De provincie geeft inhoudelijke terugkoppeling o.b.v. voorrangsregels (zie GIS-leidraad); 

10. Provincie levert de samengevoegde gegevens 5 aan de Centrale Landelijke Voorziening; 

11. De Centrale Landelijke Voorziening valideert [Validatie 2] de gegevens en biedt bij 

goedkeuring de optie om de gegevens op te slaan in de CLV; 

12. De Centrale Landelijke Voorziening geeft terugkoppeling o.b.v. validatie resultaat; 

13. Samenvoegen (mergen) door de Centrale Landelijke Voorziening van provinciale datasets tot 

landelijke dataset(s); 

14. BIJ12 haalt de samengevoegde landelijke dataset(s) op uit de Centrale Landelijke 

Voorziening; 

15. BIJ12 stelt in opdracht van IPO provincies op basis van dataset(s) uit de Centrale Landelijke 

Voorziening de Voortgangsrapportages Natuur 6 op en levert dit aan IPO; 

16. Vaststellen van dataset(s) en Voortgangrapportages en opdracht tot ontsluiten door IPO 

provincies; 

17. Landelijke dataset(s) worden na vaststellen door IPO provincies door BIJ12 ontsloten op 

Portaal Natuur en Landschap en Provinciaal / Nationaal Georegister; 

18. Landelijke datasets en Voortgangsrapportage Natuur worden na goedkeuring (vaststellen) 

door IPO provincies aan het Ministerie van Economische Zaken beschikbaar gesteld. 

 

 
5    Het ontdubbelen van overlap, snijden van vlakken naar NNN, N2000, NURG, buiten NNN, Maaswerken, Deltanatuur en het uitiendelijk 

samenvoegen van gegevens is gebaseerd op de GIS leidraad. Daarin zullen de eisen die hieraan gesteld zijn nader worden uitgewerkt. 
6     Voor het opstellen van de rapportage dienen enkel de oppervlakten van de gesneden, geanalyseerde en samengevoegde gegevens 

opgeteld te worden en te worden verwerkt in de uiteindelijke rapportage. 
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3.2 Procesplaat  

 

In onderstaande proces plaat zijn de verschillende stappen schematisch weergegeven.   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1: Procesplaat van de verschillende datastromen.   
 

In figuur 1 zijn verschillende koppelvlakken gedefinieerd.  

 

Koppelvlak 1: Aanleveren van landelijke dataset(s) door LTBO en RVO.nl aan centraal landelijke  

        voorziening (stap 2 – use case 2). 

Koppelvlak 2: Ophalen (stap 7 – use case 5) en leveren (stap 10 – use case 7) van dataset(s)  

         door provincie van centraal landelijke voorziening . 

Koppelvlak 3: Het ophalen van landelijke dataset(s) van de centraal landelijke voorziening door  

        BIJ12 ten behoeve van het opstellen van de Voortgangsrapportage Natuur (stap  

        14 – use case 9). 

 

De stappen zijn onderdeel van de verschillende use cases die in detail zijn uitgewerkt in hoofdstuk 6.  

 

In Bijlage 1 is op basis van de procesplaat de data flow uitgewerkt en in Bijlage 2 is aangegeven 

welke data per koppelvlak moeten worden uitgewisseld. 
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4 Requirements  

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de use case overstijgende softwarerequirements beschreven. Er worden 

eisen geformuleerd waaraan de te ontwikkelen Centrale Landelijke Voorziening moet voldoen, op 

basis van kwaliteitsaspecten volgens de ISO-9126-standaard. 

4.2 Requirements 

 

Voor het opstellen van het functioneel ontwerp zijn de requirements onderverdeeld in de volgende 

onderdelen. Deze zijn nader beschreven in bijlage 4.  

 

1. Functionaliteit 

2. Betrouwbaarheid 

3. Bruikbaarheid 

4. Efficiency 

5. Onderhoudbaarheid 

6. Overdraagbaarheid 

 

Hierbij zijn de volgende functionele en niet functionele eisen gesteld. 

 

4.3 Functionele en niet-functionele eisen 

De volgende niet functionele eisen zijn voorlopig gedefinieerd en zijn o.a. herleid uit het PSA v1.01 

([1] §3.5) Voortgangrapportage natuur: 

 

 Per 1 januari 2015 Centrale Landelijke Voorziening gereed; 

 Minimaal 1 x per jaar leveren in 2015 (wens is dat frequentie wordt verhoogd); 

 Provincies zijn autonoom maar leveren conform IMNa [zie Bijlage 2] en GLP; 

 Performance - validator (Tijdsindicatie: getrapt valideren); 

 Beheer (Wachtrijbeheer, aan- uitzetten validator); 

 Gebruiksvriendelijkheid (intuïtief, logisch volgorde, meldingen helder omschreven) 

 Documentatie (gebruikershandleiding)  

 Houdbaarheid (voldoen aan Project Start Architectuur);      

 Beveiliging (Autorisatie, Persoongegevens) (Zie [1] H7);    

 Open data (Data.overheid.nl, OGC standaarden); 

 Hergebruik van bestaande systemen heeft de voorkeur (Zie PSA v1.01 [1]); 

 Genereren en beschikbaar stelen van metadata voor digitale aanlevering.  

 Digitale levering van metadata moet voldoen aan Nederlands metadataprofiel - ISO 19115 

   voor geografie v1.3.1; 

 Validatie moet stand alone (los) aan te roepen zijn; 

 Validator: wachtrijbeheer, tijdsindicatie; 

 Autorisatie: systeem moet gebruiker aan kunnen maken én verwijderen; 

 Code tabellen conform IMNa (Bijlage 1) geleverd en gevalideerd; 
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5 Use case model  

5.1 Overzicht use cases voor Centrale Landelijke Voorziening 

De definitie van use cases zijn uitgelegd in Bijlage 3. In onderstaande figuur wordt een specifiek 

overzicht gegeven van de te ontwikkelen functionaliteiten voor de Centrale Landelijke Voorziening 

(CLV). Deze functionaliteiten zijn vervolgens per use case uitgewerkt in het volgende hoofdstuk.  

 

Er is voor gekozen om ook enkele processen die buiten het systeem plaatsvinden als use case te 

beschrijven en in het diagram weer te geven, ook al vindt bij deze use cases geen directe interactie 

met het systeem plaats. Om toch alle processtappen in scenariovorm te beschrijven is er voor 

gekozen om hiervoor het use case template te gebruiken.   

 

Het use case diagram met de verschillende actoren en relatie tot de Centrale Landelijke Voorziening 

voor de Voortgangsrapportage Natuur is weergegeven in onderstaande figuur. 

 

 

Figuur 3: Het use case diagram voor Voortgangsrapportage Natuur. 

 

Hierin zijn de verschillende actoren betrokken. 

 

Actor Toelichting 

LTBO Landelijke Terreinbeheer Organisatie 
PTBO Provinciale en regionale Terreinbeherende organisatie 

RVO.nl Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
PROV Provincie 
PAR Particulieren 
BIJ12 Service organisatie voor de gezamenlijke provincies, incl. GBO 
PNL  Portaal Natuur en Landschap (met ondermeer SNL Applicatie)   

NGR Nationaal Geo Register 

Tabel 1: Overzicht van actoren die bij de use cases betrokken zijn. 
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5.2 Overzicht van use cases  

 

Het overzicht van de verschillende use cases zijn: 

 

UC Naam: Stap 

1 Autorisatie van bronhouders en provincies in Centrale Landelijke Voorziening. 1 

2 Opslaan van landelijke digitale gegevens door Centrale Landelijke Voorziening.  2 

3 Validatie van datasets en terugkoppeling door Centrale Landelijke Voorziening. 3, 4 

11,12 

4 Direct aanleveren en terugkoppeling van gegevens aan provincie.  5, 6 

5 Ophalen van landelijke digitale datasets door provincie uit de Centrale Landelijke 

Voorziening.  

7 

6 Combineren van gegevens door provincie. 8, 9 

7 Opslaan van samengevoegde gegevens van provincie in de Centrale Landelijke 

Voorziening. 

10 

8 Samenvoegen van provinciale gegevens tot landelijke datasets 13 

9 Ophalen van landelijke datasets van de Centrale Landelijke Voorziening. 14 

10 Opstellen van Voortgangsrapportages Natuur. 15 

11 Vaststellen en ontsluiten van de landelijke datasets.  16, 17, 

18 

12 Beheer van Codelijsten n.v.t 

 

Tabel 2: Lijst van use cases. De stappen corresponderen met de stappen uit de proces plaat (zie  

3.2). 

 

De genoemde use cases maken deel uit van het gehele proces ten behoeve van de 

Voortgangsrapportages Natuur. Echter UC 4, 6 en 10 hebben geen directe interactie met de centraal 

landelijke voorziening en hiervoor hoeft derhalve geen functionaliteit voor ontwikkeld te worden.  

 

De verschillende use cases zijn in detail uitgewerkt in het volgende hoofdstuk. 
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6 Use cases  

6.1 Algemeen 

 

In de volgende paragraaf zijn de vereiste use cases in detail uitgewerkt die gedurende de 

requirements analyse zijn geïdentificeerd. 

 

6.2 Use cases  

6.2.1 Use case 1: Autorisatie van bronhouders en provincie in Centrale Landelijke 

Voorziening 

 

Titel Use case 1: Autorisatie van bronhouders en provincie in Centrale Landelijke 
Voorziening.  

Omschrijving Deze use case beschrijft het proces voor de relevante actoren (LTBO, RVO.nl, 
Provincies en BIJ12) om zich te autoriseren in de Centrale Landelijke Voorziening  
 
Normal flow: beschrijft het proces wanneer relevante actoren zelf direct in de 
centrale landelijke voorziening autoriseren. 
Alternate flow: beschrijft het proces wanneer actoren zich bij BIJ12 melden 
middels een email en zich zo (laten) autoriseren. 
 
Stap in procesplaat:     1 
 

Actoren - PROV 
- LTBO 
- RVO.nl 
- BIJ12 

Precondities  - Bronhouders zijn nog niet geautoriseerd 
 - Landelijke bronhouders hebben bericht ontvangen van BIJ12 namens provincies    
   om zich te autoriseren. 

Postcondities Bronhouders zijn geautoriseerd in de CLV. 

Normal Flow 1. Actoren gaan via URL naar CLV; 
2. CLV biedt optie aan om te autoriseren of in te loggen; 
3. Actor verzoekt optie tot autorisatie; 
4. CLV biedt optie aan om autorisatiegegevens op te geven;  
5. Actor geeft autorisatiegegevens op; 
6. CLV stuurt autorisatiegegevens naar BIJ12; 
7. BIJ12 beoordeelt autorisatie gegevens; 
8. BIJ12 geeft terug koppeling of autorisatie is goedgekeurd of niet; 
9. BIJ12 accordeert autorisatie; 
10. BIJ12 stuurt autorisatiegegevens naar actor; 
11. Actor is geautoriseerd. 

Alternate Flow  1. Actor stuurt mail naar BIJ12; 
2. BIJ12 beoordeelt autorisatie; 
3. BIJ12 autoriseert actor in CLV; 
4. BIJ12 stuurt autorisatiegegevens naar bronhouder. 

Business rule De relevante actoren die zich kunnen autoriseren zijn: 
- LTBO 
- RVO.nl 
- PROV  
- BIJ12 
 

Requirements 1. Hieronder zijn de desbetreffende functies per rol geïdentificeerd: 



18 
 

 
     Functies: 
 
 
Rol: 

Aanleveren 
landelijke 
dataset 

  
Ophalen 

landelijke 
dataset per 
provincie 

 

 
Aanleveren 
gecombi-
neerde 

provinciale 
dataset 

 
Ophalen 

samenge-
voegde 

landelijke 
dataset 

Valideren 

LTBO •      •  

RVO.nl  •     • 

PROV 
 

• •  •  

BIJ12     • 
 

 
2. CLV genereert automatisch gebruikersnaam en wachtwoord; 
3. Optie aanbieden om wachtwoord te wijzigen;  
4. Optie aanbieden wanneer wachtwoord vergeten en opnieuw aan te 

vragen;  
5. De volgende gegevens moeten doorgegeven worden aan BIJ12: 

a. Voor- en achternaam; 

b. Organisatie; 

c. Email; 
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6.2.2 Use case 2: Opslaan van landelijke digitale gegevens in Centrale Landelijke 

Voorziening 

 

Titel Use case 2: Opslaan van landelijke digitale gegevens in Centrale Landelijke 

Voorziening. 
Omschrijving Deze use case beschrijft het digitale aanleverproces en opslag van landelijke 

bronhouders van digitale gegevens op het gebied van verwerving, inrichting en 
beheer aan de CLV.  
 
Normal flow: beschrijft het automatische aanlever proces (service) van landelijke 
digitale gegegevens van landelijke bronhouder aan de CLV. 
Alternate flow: beschrijft de handmatige üpload van landelijke brongegevens aan 
de CLV. 
 
Stap in procesplaat:    2  
Koppelvlak 1:               Machine – machine (Normal flow) 
                                        Mens – machine (Alternate flow) 

Actoren - LTBO 
- RVO.nl 

Precondities Bronhouders (LTBO en RVO.nl) zijn geautoriseerd; 
Bronhouders (LTBO en RVO.nl) heeft dataset(s) conform IMNa gereed (Bijlage 2); 
Bronhouders (LTBO en RVO.nl) heeft metadata gereed van dataset(s). 
Bronhouders heeft datasets én metadata in service geplaatst. 
 

Postcondities CLV heeft gegevens gevalideerd en opgeslagen in database. 
CLV heeft percelen geselecteerd die binnen of op de grens van provincie grensen 
vallen op basis van TOP10NL.  
 

Normal Flow 1. Bronhouder ontsluit dataset(s) incl. metadata in service; 
2. CLV doet aanvraag (request) aan service naar metadata; 
3. CLV ontvangt bevestiging aanwezigheid metadata; 
4. CLV bevraagt metadata op gewijzigde mutatiedatum; 
5. CLV vraagt aan service de dataset(s) op wanneer mutatiedatum in 

metadata is gewijzigd; 
6. CLV ontvangt dataset(s); 
7. CLV valideert dataset(s). 

Voor validatie zie main flow UC 3 (zie 6.2.3); 
 

Wanneer datasets correct zijn geeft CLV terugkoppeling (zie business rules 
UC 3: 6.2.3) en worden de datasets op CLV opgeslagen. 

1. CLV geeft terugkoppeling van correcte validatie; 
2. CLV slaat dataset(s) op. 
3. CLV maakt selectie van percelen die binnen of op de grens van provincie 

vallen op basis van TOP10NL. 
 
Wanneer validatieresultaat niet correct dan worden datasets niet 
opgeslagen. 

5. CLV geeft terugkoppeling van incorrecte validatie; 
6. Bronhouder ontvangt terugkoppeling van CLV; 
7. Bronhouder past dataset(s) aan o.b.v. foutmelding; 
8. Bronhouder levert gegevens opnieuw aan (Zie normal flow 1 t/m 4) 

 

Alternate Flow  1. Bronhouder logt in op CLV; 
2. CLV verifieert of bronhouder geautoriseerd is; 
3. CLV opent scherm met optie tot uploaden; 
4. Bronhouder selecteert uploaden dataset(s) en metadata; 
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5. CLV geeft mogelijkheid om dataset(s) en metadata te selecteren; 
6. Bronhouders selecteert meeste recente dataset(s) inclusief metadata; 
7. CLV heeft datasets en metadata geselecteerd; 
8. Bronhouder bevestigt; 
9. CLV geeft optie om te valideren; 
10. Bronhouder kiest valideren; 

Zie verder Alternate flow 1 UC 3 (zie 6.2.3); 
 
Wanneer validatieresultaat correct dan krijgt bronhouder optie om 
datasets op te slaan in CLV. 

11. CLV geeft terugkoppeling van correcte validatie; 
12. CLV geeft optie om op te slaan; 
13. Bronhouder selecteert keuze optie om op te slaan; 
14. CLV slaat dataset(s) op. 
15. CLV maakt selectie van percelen die binnen of op de grens van provincie 

vallen op basis van TOP10NL. 
 
Wanneer validatieresultaat niet correct worden datasets nog niet 
opgeslagen en geeft CLV foutmelding (zie business rules UC 3: 6.2.3). 

16. CLV geeft terugkoppeling van incorrecte validatie; 
17. Bronhouder past dataset(s) aan o.b.v. foutmelding; 
18. Bronhouder levert gegevens opnieuw aan (Zie normal flow 1 t/m 4) 

 

Business rule 1. Bronhouders dienen metadata aan te maken van de dataset(s) alvorens 
dataset(s) en metadata aan te bieden aan CLV; 

2. Metadata dient te voldoen aan eisen Nederlands metadata profiel op ISO 
19115 voor geografie v. 1.3.1 [10]; 

3. Aangeleverde datasets inclusief metadata moet voldoen aan eisen die 
gesteld zijn in PSA (Zie leveren metadata PSA v1.01 [1] §4.2.5) dus incl. 
mutatie datum); 

4. Alleen bij gewijzigde mutatiedatum in metadata worden de dataset(s) 
middels een service opgehaald;  

5. Bronhouders leveren datasets aan op basis van het Gegevens Leverings 
Protocol (GLP) 

6. Het moet voor de bronhouders mogelijk zijn om de verschillende datasets 
per domein (verwerving, inrichting en beheer) apart te kunnen aanleveren. 

7. Datasets moeten IMNa-conform inclusief attributen, typen, kardinaliteit 
aangeleverd worden (zie Bijlage 2.2, [8] Bijlage 1 en [9] §4.4.4); 

8. Datasets worden alleen opgeslagen wanneer de datasets correct zijn 
bevonden door de validator; 

9. Datasets (ook per domein apart) kunnen meerdere keren worden 
aangeboden en de oude dataset wordt hierbij overschreven; 

10. Datasets moeten in het geheel (inclusief metadata) worden aangeboden 
en niet alleen een gedeelte daarvan. 
 

Opmerkingen - In PSA v1.01 [1] §4.3.3 is voorkeur uitgesproken voor het gebruik van 
automatisch aanlever proces (main flow)  middels webservices (WFS) om 
gegevens aan CLV aan te bieden. 

- In PSA v1.01 [1] §4.3.3  is aangegeven dat gegevens als GML moeten 
worden aangeboden; 

- Indien middels webservices wordt gewerkt dient configuratie (URL path) 
mogelijk te zijn van server(s) van bronhouders waarvan gegevens 
opgehaald moeten worden. Dus verwijzen naar correcte servers. 

- Wanneer handmatig geüpload wordt (alternate flow) moet dit als GML 
aangeboden worden (PSA v1.01 [1] §4.3.3); 

- Bij overlap of dubbel leveren van gegevens door de verschillende TBO’s 
dienen provincies conflicten op te lossen o.b.v. voorrangsregels in GIS-
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leidraad (zie UC 6: 6.2.6). 
- Elk object krijgt een IMNa-id toegewezen met unieke identificatie en 

materiele levensduur (BeginTijd, EindTijd) (zie Bijlage 2 en Imna [8] §3.3.1). 
- Als een nieuw object wordt aangemaakt bij een bronhouder wordt een 

nieuw object met een IMNa-id gecreëerd.; 
- Alleen meest recente dataset staat in CLV (zie [8]  §3.3.2); 
- De CLV maakt na opslaan automatisch een selectie van percelen die binnen 

of op de grens van provincie vallen op basis van TOP10NL. Dit is benodigd 
wanneer provincies de brongegevens van CLV op halen (Zie UC 5) 
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6.2.3 Use case 3: Validatie van datasets en terugkoppeling van de Centrale 

Landelijke Voorziening  

 

 

Titel Use case 3: Validatie van datasets en terugkoppeling van de Centrale 
Landelijke Voorziening 

Omschrijving Deze use case beschrijft het validatieproces van de geleverde dataset(s) 
(verwerving, inrichting en beheer)  van landelijke bronhouders aan de CLV en de 
terugkoppeling.  
 
Normal flow: beschrijft het proces van validatie wanneer gegevens automatisch 
(service) zijn geleverd en correct zijn bevonden zodat deze opgeslagen worden. 
Alternate flow: beschrijft het proces van validatie terwijl deze niet correct 
bevonden zijn of bronhouder kiest om datasets niet op te slaan. 
 
Stap in procesplaat:    3,4 en 11,12  
Koppeling:                     Machine – machine (Normal flow) - Validatie 1 (3,4) 
                                        Mens – machine (Alternate flow)   - Validatie 2 (11,12) 
 

Actoren - LTBO 
- RVO.nl 
- PROV 

Precondities Datasets zijn digitaal aangeleverd door bronhouders (zie 6.2.2) 

Postcondities Bronhouder heeft validatie resultaat van validatie ontvangen.  
 

Normal Flow Middels digitale levering zie Normal flow UC 2 (zie 6.2.2) 1 t/m 6; 
1. CLV start validatieproces; 
2. CLV valideert dataset(s) of deze correct zijn (zie Bijlage 5); 
3. CLV geeft terugkoppeling aan bronhouder (zie opmerking); 

 
Wanneer validatieresultaat correct is geeft CLV terugkoppeling (zie 
business rules) en worden de datasets op CLV opgeslagen. 
 
Wanneer validatieresultaat niet correct is geeft CLV terugkoppeling (zie 
business rules) en kunnen datasets niet opgeslagen worden. 
 

Alternate Flow  Enkel validatie zonder op te slaan zie:  Alternate flow 1 UC 2 (zie 6.2.2) 1 
t/m 8;  

1. Bronhouder kiest validatie; 
2. CLV start validatieproces; 
3. CLV valideert datasets of deze correct zijn; 
4. CLV geeft terugkoppeling aan bronhouder (zie opmerking); 
5. CLV geeft opties om op te slaan; 
6. Bronhouder selecteert niet opslaan. 

 

Business rule Validatie vindt 2 keer in het proces plaats: 
[1] proces voor oplevering aan CLV (stap 3) door LTBO/RVO.nl én 
[2] proces voor oplevering aan CLV (stap 11) door Provincie 
 
De validatie (Inhoudelijke Business rules zie bijlage 5) gebeurt op basis van 
uitgangspunten in het: 
1. Gegevens leveringsprotocol (GLP); 

o IMNa – inhoudelijke validatie op Attributen (codelijsten), type, 

kardinaliteit (Zie Bijlage 2 én [8] §3.3.1 en Bijlage 1); 

o Metadata – validatie op aanwezigheid (Zie Metadata [1] §4.2.5); 
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o Geometrische validatie – validatie op invalid geometry  

OGC standaarden
7
 (Details: zie Bijlage 5): Hole outside shell, 

Nested holes, Disconnected interior, Self intersection, Ring self 

intersection, Nested shells, Duplicated rings, Too few points, 

Invalid coordinate, Ring not closed); 

o Multiparts – validatie of polygon uit 1 deel met uniek IMNa ID per 

polygon bestaat; 

o Overlap percelen – validatie op overlap percelen (Zie Business 

rule 5 en Bijlage 5); 

o Voor levering van provincie naar CLV: Percelen binnen gestelde 

grenzen van provincies (Top10NL) – validatie op grenzen o.b.v. 

TOP10NL. 

 

2. Validatieresultaat bestaat uit individuele onderdelen uit GLP: 
o Terugkoppeling waarom validatieresultaat wel/niet correct is; 

o Foutmelding aangeven om welk IMNa ID het gaat. Foutmelding is 

specifiek per IMNa ID.; 

o Foutmeldingcode – inclusief uitleg van foutcodes; 

 

3. Validatie resultaat geeft foutmelding als (zie Bijlage 5): 

o Foutmelding als niet voldoet aan IMNa (Zie Bijlage 2); 

o Foutmelding als geen Metadata aanwezig; 

o Foutmelding als invalid geometry; 

o Foutmelding als multiparts; 

o Foutmelding als overlap (zie BR 7 en Bijlage 5); 

o Foutmelding als niet binnen provincie grenzen valt. 

 
4. Het moet mogelijk zijn om per bronhouder de drie verschillende datasets 

(verwerving, inrichting en beheer) apart te valideren. 
 

5. CLV dient signaal (email) af te geven aan bronhouder en provincie 
wanneer validatie is afgerond. 
 

6. Er dient getrapt gevalideerd te worden met de mogelijkheid om 
tussentijds te stoppen. In willekeurige volgorde maar dient te worden 
geprioriteert:  
 

1.  IMNa (Attributen, type, kardinaliteit); 

2. Metadata (aanwezigheid); 

3. Geometrische validatie – invalid geometry; 

4. Multiparts; 

5. Overlap percelen; 

6. Percelen binnen gestelde grenzen van provincies (Top10NL). Deze 

validatie geldt echter alleen voor definitieve data van provincie naar 

CLV.  

 
7. Overlap tussen objecten in IMNa klassen is niet toegestaan. Mogelijk is in 

de data van RVO in de kaartlaag beheer overlap aanwezig tussen 
verschillende soorten beheerpakketten. In het GLP met RVO zal dit verder 
opgelost en uitgewerkt worden. 

 
7 http://fmepedia.safe.com/articles/Samples_and_Demos/Invalid-OGC-Geometry-Examples#heading_toc_j_0  

http://fmepedia.safe.com/articles/Samples_and_Demos/Invalid-OGC-Geometry-Examples#heading_toc_j_0
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Opmerkingen - In PSA v1.01 [1] §4.3.3 is voorkeur uitgesproken voor digitale levering d.m.v. 
het gebruik van webservices (WFS) om gegevens aan CLV aan te bieden 
alvorens validatie plaats vindt; 
- Wanneer handmatig geupload wordt moet dit als GML aangeboden worden 

(PSA v1.01 [1]) §4.3.3 alvorens validatie plaats vindt; 
- Validatie vindt direct plaats wanneer middels service of upload (GML) wordt 

aangeleverd; 
- Metadata dient te voldoen aan eisen Nederlands metadata profiel op ISO 

19115 voor geografie v. 1.3.1 [10]. Er wordt gevalideerd op aanwezigheid van 
metadata en niet op inhoud; 
- Gestandaardiseerd formaat GML is gebaseerd op OGC-standaarden 

(Geonovum 
8
) en wordt nader uitgewerkt in GIS-leidraad; 

- Aangeleverde bestanden moeten conform IMNa geleverd worden (zie Bijlage 
2.2). 
- Validator moet ook als ‘stand alone’ aangeroepen kunnen worden door 

bronhouder om de datasets apart te kunnen valideren. Dit is de alternative 
flow alleen zonder op te slaan. 
- Provincies zijn verantwoordelijk voor uitzonderingen o.b.v. kadastrale 

gegevens (bijv. functieverandering, eigendom voor op beheer). Dit zal niet 
door de validator afgevangen gaan worden. 
- Bij conflicten (zoals overlap of dubbel leveren gegevens) dienen provincies alle 

conflicten op te lossen o.b.v. voorrangsregels in GIS-leidraad. 
- Multiparts zijn polygonen die uit meerdere delen bestaan 

9
. Dit is niet 

toegestaan binnen het Imna Informatie model.  
- Invalid Geometries (OGC compliance) zijn weergegeven in Invalid OGC 

geometry examples  
10

. 
- Optimalisatie (klein houden) van logbestanden. Bijv. max aantal records per 

logbestand, zelfde fout over meerdere ID op een regel toepassen.  
- Provincies moeten zelf controleren op volledigheid en of zij alle relevante 

gegevens hebben ontvangen. Hier zal geen technische voorziening voor woren 
getroffen.   
- Het moet mogelijk zijn voor een provincie om de data van één enkele 

provinciale TBO (bijv. PWN) aan te bieden ter validatie aan het de CLV. 
Hierdoor hoeven de provincies niet te wachten totdat alle gegevens binnen 
zijn om te valideren.  

 

 

 
8 http://www.geonovum.nl/onderwerpen/geography-markup-language-gml/documenten/validator-gml-basic-schema  
9 http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.3/index.cfm?TopicName=Finding_multipart_polygons  
10 http://fmepedia.safe.com/articles/Samples_and_Demos/Invalid-OGC-Geometry-Examples#heading_toc_j_0  

http://www.geonovum.nl/onderwerpen/geography-markup-language-gml/documenten/validator-gml-basic-schema
http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.3/index.cfm?TopicName=Finding_multipart_polygons
http://fmepedia.safe.com/articles/Samples_and_Demos/Invalid-OGC-Geometry-Examples#heading_toc_j_0
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6.2.4 Use case 4: Direct aanleveren en terugkoppeling van gegevens door 

provincie  

 

 

Naam Use case 4: Direct aanleveren en terugkoppeling van gegevens door 
provincie 

Omschrijving Deze procesondersteunende use case beschrijft het proces hoe gegevens digitaal 
en analoog  aangeleverd moeten worden door PTBO’s en Particulieren aan de 
provincie en hoe de provincie terugkoppeling geeft.  
 
Normal flow: beschrijft het proces wanneer PTBO’s en particulieren digitaal aan de 
provincie leveren. 
Alternate flow: beschrijft het proces wanneer PRTBO’s en particulieren analoog 
aan de provincie leveren. 
 
Dit is wel onderdeel van het gehele proces maar formeel geen use case wat als 
functionaliteit ontwikkeld moet worden voor de Centrale Landelijke Voorziening. 
 
Stap in procesplaat:    5, 6  
Koppeling:                     Mens - mens (Normal flow) 
                                        Mens - mens (Alternate flow) 
   

Actoren - PTBO 
- PAR  
- PROV 

Precondities PTBO en/of PAR hebben gestandaardiseerde dataset(s) conform GLP gereed 
voor aanlevering aan provincie. 

Postcondities PTBO en/of PAR hebben dataset aangeleverd aan provincie. 

Normal Flow 1. PTBO / PAR hebben gestandaardiseerde dataset(s) conform GLP gereed 
om aan provincie op te leveren; 

2. PTBO / PAR stuurt email met de gestandaardiseerde dataset(s) aan PROV; 
3. PROV ontvangt datasets van PTBO / PAR en stuurt bevestiging; 
4. PROV verwerkt de datasets in provinciale datasets;  
5. PROV vraagt zo nodig aanvullende / gewijzigde informatie. 

 

Alternate Flow  1. PTBO / PAR levert analoog (fysiek) gegevens aan bij Provincie; 
2. PROV creeërt gestandaardiseerde digitale dataset(s); 
3. PROV vraagt zo nodig aanvullende / gewijzigde informatie. 

 

Business rule 1. Aangeleverde gegevens dienen te voldoen aan GLP; 
 

Opmerkingen 1. Wanneer de gegevens handmatig worden gestuurd gestuurd dient dit te 
voldoen aan de GLP en wensen die gesteld zijn in de PSA [1] v1.01 §4.3.3; 

2. Provincie moet analoge aangeleverde gegevens handmatig verwerken; 
3. PROV dient validatie van dataset(s) zelfstandig uit te voeren middels de 

validator van CLV. 
4. Gestandaardiseerde dataset moeten conform afspraken in GLP en IMNa 

door provincie worden verwerkt (Zie Bijlage 2 en [8] Bijlage 1). 
5. Provincies dienen op basis van de GIS leidraad de percelen te snijden op 

de provincie grensen en conflicten, overlap op te lossen.  
6. Op basis van Provincie grenzen zal de CLV een selectie maken van de 

percelen die binnen of op de grens van een provincie vallen. 
7. In plateau 2 van PSA [1] §2.3.4 is aangegeven dat PTBO’s en particulieren 

in toekomst ook direct via de CLV kunnen leveren. 
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6.2.5 Use case 5: Ophalen van landelijke digitale datasets door provincie uit de 

Centrale Landelijke Voorziening  

 

 

Naam Use case 5: Ophalen van landelijke digitale datasets door provincie 

uit de Centrale Landelijke Voorziening 

 
Omschrijving Deze use case beschrijft de functionaliteit van het ophalen van landelijke digitale 

datasets door provincies uit de Centrale Landelijke Voorziening. 
 
Normal flow: beschrijft beschrijft het proces middels downloaden van gegevens. 
Alternate flow: beschrijft het proces van automatisch ophalen (service) wanneer 
de CLV de gegevens aanbiedt aan de provincie. (De alternative flow is de ambitie en 
moet in toekomst mogelijk zijn). 
 
Stap in procesplaat:    7  
Koppelvlak 2:               Machine – mens (Normal flow) 
                                        Machine – machine (Alternate flow) 

 

Actoren - PROV 
 

Precondities - LTBO’s en RVO hebben gegevens geüpload in het CLV; 
- CLV heeft gegevens gevalideerd en correct bevonden; 
- Gegevens zijn opgeslagen in de CLV. 
- CLV heeft selectie gemaakt van percelen die binnen of op de grens van de 

provincie vallen o.b.v. TOP10NL. 

Postcondities - PROV heeft de dataset(s) uit de CLV opgehaald. 

Normal Flow 1. PROV logt in op CLV; 
2. CLV biedt optie tot downloaden; 
3. PROV kiest optie tot downloaden; 
4. CLV biedt optie om gegevens per provincie of voor meerdere provincies te 

downloaden; 
5. PROV selecteert de provincie(s);  
6. CLV heeft op basis van provinciegrensen (Top10NL)  een selectie gemaakt 

van de percelen die binnen of op de grens van de provincie vallen; 
7. CLV levert dataset(s) per provincie; 

PROV kan geleverde dataset(s) verwerken en samenvoegen. 
Zie verder UC 6 (Zie 6.2.6) 
 

Alternate Flow  1. Dataset(s) staan op centrale service van CLV; 
2. CLV biedt service aan aan provincie; 
3. PROV doet aanvraag (request) aan service naar metadata; 
4. PROV bevraagt metadata op gewijzigde mutatiedatum; 
5. PROV vraagt aan service de dataset(s) op wanneer mutatiedatum in 

metadata is gewijzigd; 
6. PROV doet aanvraag en vraagt beschikbare dataset(s) per provincie incl. 

metadata op; 
8. CLV maakt selectie op basis van provinciegrensen (Top10NL) van de 

percelen die binnen of op de grens van de provincie vallen; 
7. PROV ontvangt dataset(s) incl. metadata per provincie; 
8. PROV verwerkt datasets in provinciale dataset(s) 

 
 

Business rule 1. De CLV selecteert op basis van provincie grensen de percelen die binnen of 
op de grens van een provincie vallen; 
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2. De subset van de geselecteerde percelen wordt aan de provincie geleverd; 
3. Bij aangeleverde datasets moet  metadata  incl. mutatiedatum zitten (Zie 

leveren metadata PSA v1.01 [1] §4.2.5); 
4. Metadata dient te voldoen aan eisen Nederlands metadata profiel op ISO 

19115 voor geografie. v.1.3.1 [10]; 
5. Moment voor alternate flow voor automatisch ophalen door CLV is 

gebaseerd op aangepaste mutatiedatum in metadata. Dus bij nieuwe 
mutatiedatum haalt CLV gegevens op; 

6. Materiële levensduur van datasets is gebaseerd op BeginTijd en EindTijd 
van Imna-ID (zie Bijlage 2 en Imna [9] §3.3.2); 

7. Alleen meest recente dataset staat in CLV (zie [8]  §3.3.2); 
8. Bronhouders leveren datasets aan op basis van Gegevens Leverings 

Protocol (GLP) 
9. Datasets moeten Imna-conform (zie Bijlage 2) aangeleverd worden; 
10. Datasets worden gevalideerd door validator (zie UC 3: 6.2.3); 

 
 

Opmerkingen 1. In PSA v1.01 [1] §4.3.3 is voorkeur uitgesproken voor digitale levering 
d.m.v. het gebruik van webservices (WFS) om gegevens aan PROV aan te 
bieden; 

2. PROV kan gegevens direct van CLV downloaden of middels webservice 
binnenhalen (Voorkeur PSA [1] en ambitie); 

3. Provincie dient in dat geval gegevens dusdanig beschikbaar te stellen 
zodat (service) van CLV gegevens op kan halen; 

4. Provincie krijgt bij downloaden een keuzemogelijkheid waar men per 
provincie,  of meerdere provincies of optie voor heel Nederland kan 
selecteren om te downloaden; 

5. De provincie ontvangt hierbij een selectie van de percelen die binnen of 
op de provincie grenzen van de geselecteerde provincie vallen. 
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6.2.6 Use case 6: Combineren van gegevens door provincie 

 

 

Naam Use case 6: Combineren van gegevens door provincie 

Omschrijving Deze procesondersteunende use case beschrijft het proces voor provincies om de 
geleverde dataset(s) samen te voegen tot provinciale dataset(s) en terugkoppeling 
te geven aan LTBO. 
 
Normal flow: beschrijft het proces van provincies om de geleverde dataset(s) 
samen te voegen tot provinciale datasets en metadata te generen. 
 
Dit is wel onderdeel van het gehele proces maar formeel geen use case wat als 
functionaliteit ontwikkeld moet worden voor de Centrale Landelijke Voorziening. 
 
Stap in procesplaat:    8, 9  
Koppeling:                    Mens - mens (Normal flow) 
   

Actoren - PROV 
 

Precondities - PROV heeft digitale dataset(s) gedownload of automatisch opgehaald door 
service;   

- PROV heeft overige (digitaal of analoge) dataset(s) ontvangen; 
- PROV heeft overheids en provinciale dataset(s) gereed; 
- PROV heeft dataset(s) gevalideerd. 

 

Postcondities - PROV heeft de metadata en een gegevens set die bestaat uit 3 
databestanden. Dus één (1)  dataset voor Verwerving, één (1) dataset 
Inrichting en één (1) dataset voor Beheer (zie Bijlage 2.2.).  
 

Normal Flow 1. PROV heeft dataset(s) opgehaald; 
2. PROV voegt dataset(s) van verschillende bronhouders samen tot 1 bestand 

per dataset (zie GIS-leidraad); 
3. PROV combineert de datasets met de grenzen van rijksdoelen en de 

provinciale NNN en selecteert de data binnen begrenzing. 
4. PROV voert na samenvoegen een validatie uit (zie Main flow UC 3: 6.2.3); 
5. PROV geeft technische en inhoudelijke terugkoppeling aan bronhouders; 
6. PROV ontvangt feedback van bronhouders; 
7. PROV verwerkt dit en lost alle conflicten op; 
8. PROV biedt de dataset(s) inclusief metadata aan CLV. 

Zie verder UC 7 (zie 6.2.7) 
 

Business rule 1. De bronnen van samen te voegen datasets zijn (zie Bijlage 2.2): 
• Landelijke TBO’s (Verwerving, Inrichting en eigen Beheer); 

• Provinciale TBO’s (Verwerving, Inrichting en eigen Beheer); 

• RVO.nl (Beheer met SNL subsidie en voor functie verandering 

Verwerving en Inrichting); 

• Eindbeheer overheid (Grondverwerving Waterschappen, RWS); 

• Gebiedscontracten (Verwerving, Inrichting en Beheer door 

provincie zelf aangeleverd); 

• Particulieren (Verwerving, Inrichting en Beheer aangesloten bij 

koepelorganisatie); 

• Overig (Verwerving, Inrichting en Beheer van provincies en 

zelfstandige particulieren). 

2. De gecombineerde dataset(s) moet(en) voldoen aan de Business Rules die 
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in UC 3 (Validatie) zijn gedefinieerd. 
3. Van de gecombineerde dataset(s) moet metadata gecreëerd worden; 
4. Metadata dient te voldoen aan eisen Nederlands metadata profiel op ISO 

19115 voor geografie. v.1.3.1 [10]; 
 

Opmerkingen 1. De eisen die gesteld worden aan het samenvoegen van de datasets zijn 
gedefinieerd in de GIS-leidraad. 

2. Bij overlap of dubbel leveren gegevens dienen provincies conflicten op te 
lossen o.b.v. voorrangsregels in GIS-leidraad. 

3. Eindbeheer overheid en gebiedscontracten worden door provincie zelf 
aangeleverd.  

4. Snijden van datasets op NNN, Natura 2000, NURG, Bestaande natuur etc. 
zal op basis van de eisen die in GIS leidraad gesteld worden door de 
provincie uitgevoerd worden. 
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6.2.7 Use case 7: Opslaan van samengevoegde gegevens van provincies in de 

Centrale Landelijke Voorziening. 

 

 

Naam Use case 7: Opslaan van samengevoegde gegevens van provincies in de 
Centrale Landelijke Voorziening. 

Omschrijving Deze use case beschrijft de functionaliteit voor het opslaan van de samengevoegde 
dataset(s) van de provincies door de CLV. Dit is vergelijkbaar met UC 2 alleen met 
het verschil dat de provincie de samengevoegde provinciedekkende gegevens 
inclusief metadata aan de CLV aanbiedt. 
 
Normal flow: beschrijft het automatische aanlever proces (service) van de 
samengevoegde provinciale digitale gegegevens van provincies aan de CLV. 
Alternate flow: beschrijft de handmatige üpload van de samengevoegde 
provinciale gegevens  van provincies aan de CLV. 
 
Stap in procesplaat:    10  
Koppelvlak 2:               Machine – machine (Normal flow) 
                                        Mens – machine (Alternate flow) 

 

Actoren - PROV 
 

Precondities - Afronden UC 6: PROV heeft samengevoegde gegevens set die bestaat uit 3 
databestanden. Dus één (1) dataset voor Verwerving, één (1) dataset 
Inrichting en één (1) dataset voor Beheer (zie Bijlage 2.2); 

- PROV heeft dataset(s) gereed voor opleveren; 
- CLV biedt mogelijkheid om gegevens op te halen.  

 

Postcondities - Dataset(s) zijn opgeslagen in CLV. 

Normal Flow 8. PROV ontsluit dataset(s) incl. metadata in service; 
9. CLV doet aanvraag (request) aan service naar metadata; 
10. CLV ontvangt metadata; 
11. CLV bevraagt metadata op gewijzigde mutatiedatum; 
12. CLV vraagt dataset(s) aan service op wanneer mutatiedatum in metadata 

is gewijzigd; 
13. CLV ontvangt dataset(s); 
14. CLV valideert dataset(s). 

Voor validatie zie main flow UC 3 (zie 6.2.3); 
 
Wanneer datasets correct zijn geeft CLV terugkoppeling (zie business rules 
UC 3: 6.2.3) en worden de datasets op CLV opgeslagen. 

1. CLV geeft terugkoppeling van correcte validatie; 
2. CLV slaat de dataset(s) op; 

 
Wanneer validatieresultaat niet correct dan worden datasets niet 
opgeslagen. 

5. CLV geeft terugkoppeling van incorrecte validatie naar PROV; 
6. PROV ontvangt terugkoppeling; 
7. PROV past dataset(s) aan o.b.v. terugkoppeling; 
8. PROV biedt nieuwe versie van dataset(s) aan CLV. 

Verder zie Normal flow 1 t/m 5. 
 

Alternate Flow  1. PROV logt in op CLV; 
2. CLV verifieert of bronhouder geautoriseerd is; 
3. CLV opent scherm met optie tot uploaden; 
4. PROV selecteert  uploaden datasets; 
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5. CLV opent mogelijkheid om dataset te selecteren; 
6. PROV selecteert dataset(s); 
7. CLV heeft datasets geselecteerd; 
8. PROV bevestigt; 
9. CLV geeft optie om te valideren; 
10. PROV kiest valideren; 

Zie verder Alternate flow 1 UC 3 (zie 6.2.3); 
 
Wanneer validatieresultaat correct dan krijgt PROV optie om datasets op 
te slaan op CLV. 

11. CLV geeft terugkoppeling van correcte validatie; 
12. CLV geeft optie om op te slaan; 
13. PROV selecteert optie; 
14. CLV slaat dataset(s) op. 

 
Wanneer validatieresultaat niet correct worden datasets nog niet 
opgeslagen en geeft CLV foutmelding (zie business rules UC 3: 6.2.3). 

11. CLV geeft terugkoppeling van incorrecte validatie; 
12. PROV past dataset(s) aan o.b.v. foutmelding; 
13. PROV levert gegevens opnieuw aan (Zie stap 4 t/m 10) . 

 

Business rule 1. Aangeleverde datasets moeten metadata en mutatiedatum bevatten (zie 
leveren metadata PSA v1.01 [1] §4.2.5); 

2. Metadata dient te voldoen aan eisen Nederlands metadata profiel op ISO 
19115 voor geografie v. 1.3.1 [10]; 

3. Moment voor ophalen door CLV is gebaseerd op gewijzigde mutatiedatum 
in metadata. Dus bij gewijzigde mutatiedatum slaat CLV gegevens op; 

4. Materiele levensduur van datasets is gebaseerd op BeginTijd en EindTijd 
van Imna ID (zie Bijlage 2 en Imna [9] §3.3.2); 

5. Wanneer nieuwe dataset met vernieuwde mutatie datum wordt 
aangeboden en opgeslagen moet oude worden verwijderd; 

6. Datasets moeten Imna-conform (zie Bijlage 2) aangeleverd worden; 
7. Provincie moeten gestandaardiseerd gegevens (o.b.v. GIS leidraad) 

opleveren; 
8. Datasets vallen per provincie binnen provinciegrens (op basis van 

TOP10NL); 
9. Datasets kunnen per domein (verwerving, inrichting en beheer) apart 

aangeleverd worden aan CLV. 
10.Datasets worden gevalideerd door validator (zie 6.2.3); 

 

Opmerkingen 1. In PSA v1.01 [1] §4.3.3 is voorkeur uitgesproken voor digitale levering 
d.m.v. het gebruik van webservices (WFS) om gegevens aan CLV aan te 
bieden; 

2. Wanneer handmatig geupload wordt moet dit als GML aangeboden 
worden (PSA v1.01 [1] §4.3.3); 

3. Bij overlap of dubbel leveren gegevens dienen provincies alle conflicten op 
te lossen o.b.v. voorrangsregels in GIS-leidraad (Zie UC 3: 6.2.3). 

4. Datasets worden alleen opgeslagen wanneer de datasets correct zijn 
bevonden door de validator.  
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6.2.8 Use case 8: Samenvoegen van provinciale gegevens tot landelijke datasets 

 

 

Naam Use case 8: Samenvoegen van provinciale gegevens tot landelijke datasets 
door Centrale Landelijke Voorziening 

Omschrijving Deze use case beschrijft het proces voor het samenvoegen van de individuele 
provinciale dataset(s) tot landelijke dataset(s) (Stap 13 uit procesplaat zie 3.2).  
 
Normal flow: beschrijft het proces voor het samenvoegen van de provinciale 
dataset(s) tot landelijke datasets door de CLV.. 
 
Stap in procesplaat:    13  
 

Actoren - CLV 
 

Precondities - PROV hebben individuele dataset(s) voor verwerving, inrichting en beheer 
opgeleverd aan CLV; 

- Dataset(s) zijn gevalideerd en goedgekeurd; 
- Dataset(s) per provincie zijn opgeslagen in CLV. 

Postcondities - Provinciale dataset(s) zijn samengevoegd tot landelijk databestand met 
drie dataset(s), één voor verwerving, één voor inrichting en één voor 
beheer en dit staat gereed op CLV. 

Normal Flow Wanneer er een nieuwe versie (gewijzigde mutatie datum) van provinciale 
dataset op CLV is opgeslagen of is geüpload vindt volgende procedure 
plaats; 
 

1. CLV voegt (merget) de provinciale dataset(s) samen tot landelijke 
dataset(s). Eén dataset voor Verwerving, één voor Inrichting en één voor 
Beheer (Zie Bijlage 2.2); 

2. CLV geeft signaal aan BIJ12 wanneer (alle) provincies gegevens hebben 
opgeleverd. 
 
Vervolgens kan BIJ12  de landelijke dataset(s) van CLV downloaden (zie UC 
9: 6.2.9) voor opstellen van Voortgangsrapportages (zie UC 10: 6.2.10). 
BIJ12 (FAB) creëert na vaststellen (zie UC 11: 6.2.11) metadata van 
landelijke datasets; 

 

Business rule 1. Moment voor ophalen door CLV is gebaseerd op gewijzigde mutatiedatum 
in metadata. Dus bij gewijzigde mutatiedatum slaat CLV gegevens op (Zie 
leveren metadata PSA v1.01 [1] §4.2.5); 

2. Samenvoegen door CLV gebeurt 1x per dag (’s nachts); 
3. Samenvoegen van provinciale dataset(s) moet voldoen aan regels die 

gesteld zijn aan validatieregels (Zie UC 3: 6.2.3); 
 

Opmerkingen 1. Dagelijks wordt gecheckt of er een nieuwe provinciale dataset(s) is 
opgeleverd en wanneer dit het geval is wordt dit samengevoegd tot een 
landelijke dataset. 

2. Validatie runt niet na het samenvoegen, validatie runt bij opleveren door 
provincie. 

3. Omdat de bronhouders percelen opleveren met provinciegegevens en 
provincie enkel haar eigen gegevens combineert, hoeft er geen extra 
validatie plaats te vinden voor overlap tussen provincies.  

4. Clippen van dataset(s)op Natura 2000. Dit zal bij samenvoegen door de 
provincie uitgevoerd gaan worden. Zie UC 6: 6.2.6 
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6.2.9 Use case 9: Ophalen van landelijke datasets van de Centrale Landelijke 

Voorziening 

 

 

Naam Use case 9: Ophalen van landelijke datasets van de Centrale Landelijke 
Voorziening door BIJ12. 

Omschrijving Deze use case beschrijft de functionaliteit voor het ophalen van de landelijke 
dataset(s) door BIJ12 van de Centrale Landelijke Voorziening. 
 
Normal flow: beschrijft het proces wanneer BIJ12 de landelijke dataset(s) 
handmatig ophaald (download) van CLV. 
Alternate flow: beschrijft het automatische ophaal proces (service) van landelijke 
datasets geautomatiseerd door BIJ12 van de CLV. 
 
Stap in procesplaat:    14  
Koppelvlak 3:               Machine – mens (Normal flow) 
                                        Machine – machine (Alternate flow) 

 

Actoren - BIJ12 
 

Precondities - Individuele dataset(s) van provincies zijn samengevoegd tot landelijke 
dataset(s);  

- Landelijke dataset(s) staan op CLV. 

Postcondities - Landelijke dataset(s) zijn door BIJ12 opgehaald.  

Normal Flow 1. BIJ12 logt in op CLV; 
2. CLV toont optie downloaden; 
3. BIJ12 selecteert optie downloaden; 
4. BIJ12 selecteert dataset(s); 
5. BIJ12 kiest optie om te bevestigen; 
6. CLV toont gegevens die gedownload worden; 
7. BIJ12 heeft landelijke dataset(s) gedownload; 

 

Alternate Flow 1. Samengevoegde dataset(s) staan op CLV 
2. CLV ontsluit dataset(s) in service; 
3. BIJ12 doet aanvraag (request) aan service naar dataset(s); 
4. BIJ12 haalt dataset(s) binnen die CLV aan biedt; 
5. BIJ12 ontvangt landelijke dataset(s). 

 
Vervolgens kan BIJ12 o.b.v. dataset(s) Voortgangsrapportages opstellen 
(zie UC 10: 6.2.10) 
 

Business rule 1. Gegevens zijn al samengevoegd voordat BIJ12 deze op haalt; 
  

Opmerkingen 1. Wanneer handmatig gedownload wordt moet dit als GML aangeboden 
worden (PSA v1.01 [1] §4.3.3); 

2. In PSA v1.01 [1] §4.3.3 is voorkeur uitgesproken voor digitale levering 
d.m.v. het gebruik van webservices (WFS) om gegevens aan te bieden; 

3. De datasets (tabellen) dienen als input voor het opstellen van de 
Voortgangsrapportages Natuur; 

4. CLV dient waarschuwing af te geven wanneer er nieuwe gegevens zijn 
geupload. Wijzigingen vinden overdag plaats en samenvoegen ’s nachts 
(zie UC 8: 6.2.8).  

5. Conflicten gedurende gelijktijdig oploaden/downloaden mogen niet 
plaatsvinden. 
 
Hierbij moeten de gegevens aan het volgende voldoen: 
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6. Aangeleverde datasets moeten voldoen aan dataset gegevens (Attributen, 
typen, kardinaliteit) zoals in Bijlage 2 gedefinieerd; 

7. Hiervoor dient het beheer van Codelijsten geregeld te zijn; 
8. Aangeleverde datasets moeten metadata incl. mutatiedatum bevatten (zie 

leveren metadata PSA v1.01 [1] §4.2.5); 
9. Metadata dient te voldoen aan eisen eisen Nederlands metadata profiel 

op ISO 19115 voor geografie. v. 1.3.1 [10]; 
10. Datasets moeten Imna-conform (zie Bijlage 2.2) aangeleverd worden; 
11. Datasets moeten aangeleverd worden zodat analyse door BIJ12 

uitgevoerd kan worden (zie Business rules UC 10: 6.2.10).  
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6.2.10 Use case 10: Opstellen van de Voortgangsrapportage Natuur. 

 

 

Naam Use case 10: Opstellen van de Voortgangsrapportage Natuur door BIJ12. 

Omschrijving Deze procesondersteunende use case beschrijft het opstellen  door BIJ12 in 
opdracht van IPO van de Voortgangsrapportage Natuur gebaseerd op de landelijke 
datasets. 
 
Normal flow: beschrijft het proces wanneer gegevens van de CLV zijn gehaald en 
om tabellen te creëeren voor de Voortgangsrapportage. De Voortgangsrapportages 
Natuur worden zelf door BIJ12 in opdracht van IPO opgesteld. 
 
Dit is wel onderdeel van het gehele proces maar formeel geen use case wat als 
functionaliteit ontwikkeld moet worden voor de Centrale Landelijke Voorziening.   
 
Stap in procesplaat:    15 
 

Actoren - BIJ12 
- IPO 

 

Precondities - BIJ12 heeft dataset(s) opgehaald van CLV; 

Postcondities - Dataset(s) en Voortgangsrapportages Natuur zijn opgesteld en geleverd 
aan IPO ter vaststelling van de dataset(s) en Rapportages.  

Normal Flow Handmatig opstellen van Voortgangsrapportages door BIJ12 in opdracht 
van IPO: 
 

1. BIJ12 haalt dataset(s) van CLV (zie UC 9: 6.2.9); 
2. BIJ12 voert analyses uit (zie business rules); 
3. BIJ12 creëert tabellen; 
4. BIJ12 stelt Voortgangsrapportages Natuur op; 
5. BIJ12 levert dataset(s) en Voortgangsrapportages aan IPO; 
6. IPO moet Dataset(s) en Voortgangsrapportages vaststellen;  

Zie verder UC 11: 6.2.11 
 

Business rule 1. BIJ12 ontvangt de dataset(s) inclusief oppervlakte (.ha) op het gebied van 
verwerving, inrichting en beheer. BIJ12 dient totaal oppervlakte te 
berekenen en te vergelijken met peildatum 01-01-2011 voor: 
 

-  Verwerving:  

Totaal opp. (.ha) wat verworven is voor Natura 2000, Provinciaal  

Natuurnetwerk, NURG, Zuidwestelijke delta, Maaswerken, RODS, en 

Overige natuur; 

- Inrichting:  

Totaal opp. (.ha) wat ingericht is en wat in bezit is van bronhouders voor 

Natura 2000, Provinciaal Natuurnetwerk, NURG, Zuidwestelijke delta, 

Maaswerken, RODS, en Overige natuur; 

- Beheer:  

Totaal opp. (.ha) wat in beheer is genomen. (o.a. door Staatsbosbeheer, 

Natuurmonumenten, 12Landschappen, PTBO’s, Eindbeheer overheid, 

Gebiedscontracten, particulieren) voor Natura 2000, Provinciaal 

Natuurnetwerk, NURG, Zuidwestelijke delta, Maaswerken, RODS, en 

Overige natuur. 
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Opmerkingen 1. BIJ12 dient voor het opstellen van de rapportages enkel de oppervlakten 
(.ha) van de geleverde gesneden, geanalyseerde en samengevoegde 
gevens op te tellen en te verwerken in in de rapportage; 

2. Opleveren van dataset(s) én Voortgangsrapportage Natuur is pas mogelijk 
wanneer deze de door gezamenlijke provincies – via de AACVP – zijn 
goedgekeurd. 

3. IPO dient inhoud en template voor rapportages op te leveren; 
 

 Na vaststellen volgt UC 11: 6.2.11.  
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6.2.11 Use case 11: Vaststellen en ontsluiten van de landelijke datasets. 

 

Naam Use case 11: Vaststellen en ontsluiten van de landelijke datasets. 

Omschrijving Deze use case beschrijft het proces voor vaststellen en ontsluiten van de landelijke 
datasets op het Nationaal Georegister en/of op het Portaal Natuur en Landschap 
(PNL – SNL Applicatie). 
 
Normal flow: beschrijft het proces wanneer dataset(s) en Voortgangsrapportage 
wel worden vastgesteld door IPO. 
Alternate flow: beschrijft het proces wanneer dataset(s) en Voortgangsrapportage 
niet worden vastgesteld door IPO. 
 
Stap in procesplaat:    16, 17 en 18 

 

Actoren - NGR / PGR 
- PNL 
- BIJ12 
- IPO 
- CLV 

 

Precondities - BIJ12 heeft dataset(s) en Voortgangsrapportage aangeleverd aan IPO. 
 

Postcondities - Metadata is ontsloten op het Nationaal Georegister en/of Provinciaal 
Georegister; 

- Dataset(s) zijn ontsloten op Portaal Natuur en Landschap; 
- Voortgangsrapportage Natuur is ontsloten op Portaal Natuur en 

landschap. 
 

Normal Flow 1. BIJ12 heeft dataset(s) en Voortgangsrapportage aan IPO geleverd; 
2. IPO stelt dataset(s) en Voortgangsrapportage vast; 

 
Dataset(s) en Voortgangsrapportages worden wel vastgesteld: 

3. BIJ12 creëert metadata en zal dataset(s) incl. metadata op CLV vrijgeven 
voor ontsluiten; 

4. IPO stelt dataset(s) en Voortgangsrapportage beschikbaar voor MINEZ. 
 
Op het Portaal Natuur en Landschap (PNL). Dataset(s) worden ontsloten 
op site van Portaal Natuur en Landschap (SNL toolkit) geplaatst; 

5. IPO levert Voortgangsrapportage Natuur aan PNL; 
6. PNL toont Voortgangsrapportage Natuur; 
7. CLV stelt middels service dataset(s) beschikbaar in SNL Toolkit; 
8. Gebruikers kunnen door middel van viewer in Toolkit (Zie Business rules) 

dataset(s) zien; 
9. Gebruikers kunnen dataset(s) en Voortgangsrapportage Natuur van 

website downloaden, 
 
En op het Nationaal Georegister en Provinciaal Georegister; 

10. Metadata wordt ontsloten op site van Nationaal Georegister 
(http://www.nationaalgeoregister.nl/) en Provinciaal Georegister; 

11. NGR/PGR toont metadata; 
12. Gebruikers kunnen via metadata die naar service verwijst de dataset(s) 

ophalen. 
 

Alternate Flow  Dataset(s) en Voortgangsrapportages worden niet vastgesteld: 
1. PROV dienen provinciale dataset(s) aan te passen; 

http://www.nationaalgeoregister.nl/
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2. Zie verder Normal flow UC 6: 6.2.6; 
 

Business rule 1. BIJ12 wijzigd gegevens niet meer nadat deze van CLV afgehaald zijn;  
2. Na vaststellen van IPO zullen dataset(s) ontsloten worden;  

 

Opmerkingen 1. In Portaal Natuur en Landschap (of SNL Toolkit) dient eenvoudige viewer 
beschikbaar te zijn om dataset(s) te zien; 

2. Standaard viewer met functies voor: 
• Zoomen (in- uit zoomen); 

• Pannen (verschuiven); 

• Lagen aan- en uitzetten. 

3. AACVP stelt namens IPO provincies de Dataset(s) en 
Voortgangsrapportages vast;  

4. IPO stelt Voortgangsrapportage en dataset(s) beschikbaar voor MINEZ; 
5. De landelijke dataset(s) voor Verwerving, Inrichting en Beheer worden alle 

drie ontsloten. 
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6.2.12 Use case 12: Beheer Codelijsten voor Voortgangsrapportage. 

 

Naam Use case 12: Beheer Codelijsten. 

Omschrijving Deze use case beschrijft het proces voor het beheer van codelijsten die nodig zijn 
voor Voortgangsrapportage Natuur. 
 
Normal flow: beschrijft het proces voor het Beheer van Codelijsten in de CLV. 
 

Actoren - CLV 
- BIJ12 (FAB) 

 

Precondities - BIJ12 heeft inhoud codelijsten voor VRN beschikbaar; 
- SNL applicatie heeft mogelijkheid om codelijsten te beheren. 

 

Postcondities - Codelijsten worden beheerd in de SNL applicatie door BIJ12 (FAB). 
 

Normal Flow 1. BIJ12 logt in opde CLV; 
2. BIJ12 kiest Codelijsten; 
3. BIJ12 selecteert onder Codelijsten Voortgangsrapportage Natuur; 
4. CLV opent lijst van codelijsten voor Voortgangsrapportage Natuur; 
5. BIJ12 selecteert codelijst (Bronhouder, Doelrealisatie, Type beheerder en 

eigenaar, Status verwerving, Status inrichting, Status beheer); 
6. BIJ12 kan codelijsten beheren (aanpassen, verwijderen); 

 

Business rule 1. Codelijsten dienen in CLVapplicatie beheerd te worden; 
De volgende Codelijsten moeten beheerd worden (zie attributen 
codelijsten in Bijlage 2.3): 
 

1. Bronhouder; 

2. Doelrealisatie; 

3. Type beheerder en eigenaar; 

4. Status Verwerving 

5. Status Inrichting; 

6. Status Beheer; 

7. Status contract. 

 

Opmerkingen 1. Codelijsten kunnen alleen beheerd worden door BIJ12 (FAB). 
2. Codelijsten dienen middels een service beschikbaar te zijn; 
3. Validatie moet ook plaats vinden op attributen (inclusief codelijsten). 
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Bijlage 1: Dataflow (gegevensstroom) diagram.  

In onderstaande figuur is de dataflow diagram (DFD) weergegeven zoals dit van toepassing is voor 

de Voortgangsrapportage Natuur. Dit is een grafische representatie van de gehele gegevensstroom, 

de dataflow, door het systeem ten behoeve van de Voortgangsrapportage Natuur.  

 

 
 

Figuur 1: Dataflow diagram voor de Voortgangsrapportage Natuur. Welke databestanden moeten 

worden uitgewisseld is beschreven in Bijlage 2.   
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Gegeven
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Bijlage 2: Informatiemodel Natuur en gegevens model. 

2.1 Informatiemodel Natuur 

 

Het Informatiemodel Natuur is een belangrijke schakel in het tot stand komen van de 

Voortgangsrapportages Natuur [8] (§1.1). Het IMNa beschrijft de gegevensdefinitie en samenhang 

van gegevens die nodig zijn voor het samenstellen van de rapportages. Op basis van het IMNa 

worden gegevens aangeleverd van bronhouders naar provincies en van provincies naar een 

landelijke voorziening. 

 

Het Informatiemodel Natuur (IMNa) beschrijft de objecten (op het gebied van verwerving, inrichting 

en beheer) met bijbehorende attributen en domein waarden en de relaties tussen de verschillende 

objecten (zie 2.2). Het geeft weer hoe de gegevens tussen de ketenpartners uitgewisseld moeten 

worden en de samenhang die nodig is voor het opstellen van de Rapportages (zie [8] §1.1). 

 

Het Imna informatie model bestaat uit verschillende IMNa object klassen met “GebiedVerwerving”, 

“GebiedInrichting” en “GebiedBeheer”. In het Rapport IMNa definities en uitgangspunten zijn de 

IMNa klassen en definties verder uitgewerkt (zie [8] Bijlage 1).  

 

2.2 Databestanden  

In de procesplaat zijn verschillende koppelvlakken met de centraal landelijke voorziening 

aangegeven. Hiermee worden de gegevens uitgewisseld van het poduct model Natuurontwikkeling. 

In deze paragraaf wordt per koppelvlak aangegeven welke gegevens uitgewisseld worden.  

 

De datasets moeten conform IMNa worden opgelevert en moeten metadata (inclusief mutatiedatum) 

bevatten. De datasets moeten bestaan uit de volgende attributen (Zie ook [8] Bijlage 1) maar 

worden per leverancier definitief vastgelegd in het gegevens leverings protocol (GLP): 

 

Koppelvlak 1:  LTBO en RVO.nl naar centraal landelijke voorziening (stap 1 en 2 procesplaat). 

 

LTBO’s:      leveren datasets incl. metadata aan op het gebied van Verwerving, Inrichting en  

        beheer (alleen gebieden die ze in beheer hebben en geen SNL subsidie voor  

        ontvangen) aan. 

RVO.nl:      leveren datasets incl. metadata aan op het gebied van verwerving, Inrichting  

        (alleen bij Functieverandering) en Beheer aan. 

 

 

Metadata:    Standaard conform ISO 19115 voor geografie v1.3.1 [10] Hfst. 5 

         

             

Metadata Attribuut Type                 Kardinaliteit/ 

                        multipliciteit 

 Zie standaard. [10] Hfst 5.  

 Mutatiedatum DateTime          1              

   

 

Dataset:     Verwerving 

         

Gebied Attribuut Type Kardinaliteit/ 

multipliciteit 

Opmerking 

Verwerving Geometrie GM_Surface 1  

 BeginTijd DateTime 1 MaterieleLevensduur 

 EindTijd DateTime 0..1 MaterieleLevensduur 

 Identificatie NEN3610ID 1  
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 StatusVerwerving codelijst 

StatusVerwerving 

1  

 RelatieNummer Integer 0..1 BRS nummer RVO.nl 11 

 ContractNummer Integer 0..1 Aanvraag nummer RVO.nl 

 BronHouder codelijst 

BronHouder 

1  

 TypeEigenaar Codelijst 

TypeBeheerder 

1 StatusVerwerving ‘Blijvend 

beschikbaar’: Eigenaar. 

StatusVerwerving ‘Functie 

verandering: Persoon van 

functieverandering 

 DoelVerwerving codelijst 

Doelrealisatie 

0..1 Alleen verplicht voor PROV 

Note: Wanneer kardinaliteit / multipliciteit 1 dan is het een verplicht attribuut en wanneer 0..1 dan is 

dit niet verplicht. 

 

Dataset:    Inrichting 

 

Gebied Attribuut Type Kardinaliteit/ 

multipliciteit 

Opmerking 

Inrichting: RelatieNummer Integer 0..1 BRS nummer RVO.nl 10 

 ContractNummer Integer 0..1 Aanvraag nummer RVO.nl 

 Geometrie GM_Surface 1  

 BeginTijd DateTime 1 MaterieleLevensduur 

 EindTijd DateTime 0..1 MaterieleLevensduur 

 BronHouder codelijst 

BronHouder 

1  

 Identificatie NEN3610ID 1  

 TypeBeheerder Codelijst 

TypeBeheerder 

1  

 StatusInrichting codelijst 

StatusInrichting 

1  

 DoelInrichting codelijst 

Doelrealisatie 

0..1 Alleen verplicht voor PROV 

 

Dataset:   Beheer 

 

LTBO:  Leveren de eenheden met beheer aan voor waar ze geen SNL subsidie voor ontvangen.   

  

Gebied Attribuut Type Kardinaliteit / 

multipliciteit 

Opmerking 

Beheer:  DoelBeheer Codelijst 

DoelRealisatie 

0..1 Verplicht voor PROV 

 Geometrie GM_Surface 1  

 BeginTijd DateTime 1 MaterieleLevensduur 

 EindTijd DateTime 0..1 MaterieleLevensduur 

 Identificatie NEN3610ID 1  

 EenheidNummer CharacterString 0..1 Beheereenheidnummer 

beschikkingen RVO.nl 

 StatusBeheer codelijst 

StatusBeheer 

1  

 BeheerPakket Codelijst 

Beheerpakket 

1 Niet in te vullen voor niet 

SNL regelingen (bijv. 

PSN) 

 
11    Relatienummers mogen wegens privacy wetgeving wel aan provincie worden geleverd maar niet via publieke services worden 

ontsloten. De Provincie zal relatienummer dus niet mogen uploaden naar de CLV. 
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 RelatieNummer Integer 0..1 BRS nummer RVO.nl 10 

 ContractNummer Integer 0..1 Aanvraagnummer RVO.nl 

 BronHouder Codelijst 

BronHouder 

1  

 TypeBeheerder codelijst 

TypeBeheerder 

1  

 

 

Koppelvlak 2: Tussen de provincie en de centraal landelijke voorziening (stap 7, 10, 12 

procesplaat). 

 

Provincies   Ontvangen dataset(s) per provincie zoals opgeleverd door LTBO en RVO.nl (stap 7). 

Provincies   Leveren datasets incl. metadata aan op het gebied van Verwerving, Inrichting en  

       Beheer (stap 10). 

 

Voor attributen: Zie bovengenoemde datasets. 

 

 

Koppelvlak 3: Van centraal landelijke voorziening naar BIJ12 (stap 14 procesplaat). 

 

CLV      Levert de datasets incl. metadata aan op het gebied van Verwerving, Inrichting en  

       Beheer. 

 

Voor attributen: Zie bovengenoemde datasets. 

 

2.3 Code lijsten 

 

De codelijsten zijn opgenomen uit [8]: Imna definities en uitgangspunten natuurontwikkeling. 

 

Codelijst Bronhouder  

1. RVO.nl 

2. Dienst Landelijk Gebied 

3. Beheerder overheid 

4. Provincie 

5. Beheerder particulier 

 

Codelijst Doel realisatie  

1. Provinciaal Natuurnetwerk 

2. NURG 

3. Zuidwestelijke Delta 

4. Maaswerken 

5. RODS 

6. Overige natuur 

7. Natura 2000 

 

 

Codelijst Type beheerder en eigenaar 

1. Rijk 

2. Provincie 

3. Gemeente 

4. Waterschap 

5. Recreatieschap 

6. Staatsbosbeheer 

7. Natuurmonumenten 

8. Provinciaal landschap 

9.  Waterleidingmaatschappij 
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10. Lid Unie van Bosgroepen 

11.  Particulier 

12. Collectief agrarisch natuurbeheer 

13. Overige erkende TBO’s 

14. Overige overheidspartij 

15. Overige partij 

 

 

Codelijst Status verwerving 

1. In eigendom 

2. In erfpacht 

3. Functieverandering 

4. Gebiedscontract blijvende natuur 

5. In gebruik bij TBO 

6. In gebruik bij derden – eigenaar 

TBO 

 

 

Codelijst Status ingericht 

1. Ingericht 

2. Niet ingericht? 

 

Codelijst Status beheer 

1. In beheer met contract 

2. In beheer zonder contract 

 

 

Codelijst Status contract 

1. Gerealiseerd 

 

 

2.4 UML klassediagram 

 

Het UML klassediagram (versie 1.01) is weergeven in onderstaand diagram. Hierin zijn per gebied de 

attributen en codelijsten weergegevens zoals die voor de Voortgangsrapportage Natuur moeten 

worden uitgewisseld.   
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,  
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Bijlage 3: Use case model. 

3.1 Use cases  

Een use case, een ‘gebruiksgeval’, beschrijft de interactie van een gebruiker met het systeem. Use 

cases zijn geprioriteerd. Dit geeft inzicht in de verschillende use cases en dient als hulpmiddel bij de 

bepaling van de scope en vormen de basis voor testcases in het testplan. De use cases zijn als volgt 

opgebouwd:  

 

Naam Naam van de use case 

Omschrijving Uitleg over de use case. 

Actoren Actoren (gebruikers en/of systemen) die betrokken zijn bij deze use 

case. 

Precondities Situatie bij aanvang van de use case. 

Postcondities Situatie na afloop van de use case. 

Normal Flow 1. Algemene stappen die doorlopen worden om de use case te 

voltooien. 

Alternate Flow  2. Alternatieve stappen om aan de use case te voldoen.  

Business rules Vereiste regels waar de use case aan moet voldoen. 

 

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de benodigde functionaliteiten. De functionaliteiten 

zijn vervolgens per use case uitgewerkt in het volgende hoofdstuk.  

 

3.2 Use case diagram 

 

Een use case diagram is een diagram dat wordt gedefiniëerd en verder ontwikkeld door use case-

analyse12. Een use case-diagram wordt gebruikt in software engineering om de eisen en 

requirements van een systeem in kaart te brengen. Het doel van het use case diagram is om een 

grafisch overzicht te geven van de functionaliteiten van een systeem in termen van actoren 

(personen of systemen die een interactie met het systeem hebben), hun bedoeling uitgedrukt 

als use cases, en de onderlinge relaties tussen deze use cases. 

 

In een use case diagram worden de volgende symbolen gebruikt:  

 

Symbool Betekenis 

 

Actor: gebruiker of ander systeem dat interactie heeft met het 

systeem. Primaire actoren (die de use cases initiëren) staan links in 

het diagram aangegeven. Secundaire actoren (die alleen als afnemer 

of afnemend systeem betrokken zijn bij de use case) staan rechts in 

het diagram aangegeven.  

 

 

Use case: doel dat de actor beoogt. Naamgeving in de vorm van 

werkwoord + zelfstandig naamwoord.  

 

System boundary: aanduiding wat de grens is van het systeem dat 

wordt ontwikkeld. Door deze grens in beeld te brengen wordt 

duidelijk welke functionaliteit het systeem zal moeten bieden en 

welke functionaliteit niet.  

 
Interactiepijl: geeft aan vanuit welke actor de use case wordt 

geïnitieerd.  

 
12 Wikipedia: http://nl.wikipedia.org/wiki/Use_case_diagram  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Diagram
http://nl.wikipedia.org/wiki/Use_case
http://nl.wikipedia.org/wiki/Software_engineering
http://nl.wikipedia.org/wiki/Requirements
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Actor_(persoon)&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Use_case
http://nl.wikipedia.org/wiki/Use_case_diagram
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Generalisatiepijl: geeft aan dat verschillende varianten van actoren 

(van waaruit de pijl begint), kunnen worden aangeduid als één 

generieke actor (waar de pijl naartoe wijst). 

 

Pijl waarmee aangegeven wordt dat een use case onderdeel 

uitmaakt van een andere use case.  

 

 
 

Figuur: Voorbeeld van een use case diagram. 
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Bijlage 4: Business rules voor validatie regels. 

Business rule voor Validatie regels  Uitwerking 

1. Imna (Attributen (codelijsten), 

Type, Kardinaliteit); 

 

Zie Bijlage 2 

2. Metadata; 

 

Aanwezigheid op Metadata.  

 

Metadata dient te voldoen aan de standaard conform ISO 

19115 voor geografie v1.3.1 [10] Hfst. 5. 

 

3. Geometrische validatie; 

 

Zie OGC standaarden: 

 

Hole Outside Shell  

 

WKT Example: POLYGON((0 0, 10 0, 10 10, 0 10, 0 0), 

(15 15, 15 20, 20 20, 20 15, 15 15)) 

 

 

 

Nested Holes  

 

WKT Example: POLYGON((0 0, 10 0, 10 10, 0 10, 0 0), (2 

2, 2 8, 8 8, 8 2, 2 2), (3 3, 3 7, 7 7, 7 3, 3 3)) 

 

 

 

Disconnected Interior  

 

WKT Example: POLYGON((0 0, 10 0, 10 10, 0 10, 0 0), (5 

0, 10 5, 5 10, 0 5, 5 0)) 
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Self Intersection  

 

WKT Example: POLYGON((0 0, 10 10, 0 10, 10 0, 0 0)) 

 

 

 

Ring Self Intersection  

 

WKT Example: POLYGON((5 0, 10 0, 10 10, 0 10, 0 0, 5 

0, 3 3, 5 6, 7 3, 5 0)) 

 

 

 

Nested Shells  

 

WKT Example: MULTIPOLYGON(((0 0, 10 0, 10 10, 0 10, 

0 0)),(( 2 2, 8 2, 8 8, 2 8, 2 2))) 
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Duplicated Rings  

 

WKT Example: MULTIPOLYGON(((0 0, 10 0, 10 10, 0 10, 

0 0)),((0 0, 10 0, 10 10, 0 10, 0 0))) 

 

Too Few Points  

 

WKT Example: POLYGON((2 2, 8 2)) 

 

Invalid Coordinate  

 

WKT Example: POLYGON((NaN 3, 3 4, 4 4, 4 3, 3 3)) 

 

Ring Not Closed  

 

WKT Example: POLYGON((0 0, 0 10, 10 10, 10 0)) 

 

4. Multiparts; 

 

Validatie of polygon uit 1 deel met uniek ID per polygon 

bestaat; 

 

5. Overlap; 

 

Validatie op overlap percelen. Overlap is niet toegestaan 

behalve mogelijk voor beheercontracten van RVO.nl en 

provincies. Dit dient opgelost en uitgewerkt te worden in 

de GLP. 

 

Vlakken Gebied Verwerving mogen onderling niet 

overlappen:  

    
 

Vlakken Gebied Inrichting mogen onderling niet 

overlappen  

 
.   

Vlakken Gebied Beheer mogen onderling niet overlappen  

 
-   

 

6. Provincie grenzen binnen 

Top10NL. 

 

Gebaseerd op Provincie grenzen van Top10NL. 

 

https://www.pdok.nl/nl/producten/pdok-downloads/basis-

registratie-topografie/topnl/topnl-actueel/top10nl  

 

 

 

https://www.pdok.nl/nl/producten/pdok-downloads/basis-registratie-topografie/topnl/topnl-actueel/top10nl
https://www.pdok.nl/nl/producten/pdok-downloads/basis-registratie-topografie/topnl/topnl-actueel/top10nl
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Bijlage 5: Requirements 13. 

Functionaliteit 

Definitie: Het leveren van de gewenste en vastgestelde ondersteuning.  

 

Juistheid:  

De gegevens die door de CLV worden verwerkt moeten voldoen aan validatie eisen. 

 

Geschiktheid:  

De functionaliteit die de CLV zal bieden, moet het proces van aanleveren, valideren en samenvoegen 

van gegevens tot landelijke datasets ondersteunen. Ook moet CLV het proces van ophalen van 

gegevens t.b.v. het maken van rapportages en ontsluiten van geografische gegevens ondersteunen. 

Validatie moet stand alone aan te roepen zijn.   

 

Naleving voorschriften:  
 De vrij te geven data moet voldoen aan de eisen die worden gesteld aan Open data 

(data.overheid.nl).   
 Data moet worden uitgewisseld volgens de OGC-standaarden.  

 Aangeleverde data die niet voldoet aan IMNa mag niet worden opgeslagen.  
 Digitale levering moet voldoen aan Nederlands metadataprofiel - ISO 19115 voor geografie 

v1.3.1. 

 Tabellen conform IMNa geleverd en gevalideerd. 

 

Beveiligbaarheid:  

Alleen geautoriseerde gebruikers mogen toegang krijgen tot CLV. Andere gebruikers mogen alleen 

vrijgegeven (geografische) gegevens raadplegen, bijvoorbeeld via Portaal Natuur en Landschap 

en/of het Nationaal of Provinciaal Georegister, waarvoor CLV gegevens beschikbaar stelt.   

Per organisatie is geïdentificeerd welke functionaliteit uit CLV mag worden gebruikt. CLV moet 

daarom voorzien in autorisatie op organisatieniveau. BIJ12 is verantwoordelijk voor de autorisatie 

van gebruikers en dient daarvoor een beheerdersaccount te krijgen. Een gebruiker moet eenvoudig 

kunnen worden aangemaakt en verwijderd. Persoonsgegevens van gebruikers dienen voldoende 

veilig te worden opgeslagen. 

 

De rechten/rollen zijn als volgt (zie UC 1 (6.2.1):  

 

     Functies: 
 
 
Rol: 

Aanleveren 
landelijke 
dataset 

  
Ophalen 

landelijke 
dataset per 
provincie 

 

 
Aanleveren 
gecombi-
neerde 

provinciale 
dataset 

 
Ophalen 

samenge-
voegde 

landelijke 
dataset 

Valideren 

LTBO •      •  

RVO.nl  •     • 

PROV 
 

• •  •  

BIJ12     • 
 

 

 

 

Koppelbaarheid:  

CLV stelt (Metadata) gegevens beschikbaar aan Portaal Natuur en Landschap (SNL Toolkit) en 

Nationaal / Provinciaal Georegister.  

 

 
13    De requirements dienen nog verder en SMART te worden uitgewerkt en o.a. gebaseerd te zijn op:  

http://www.handboekrequirements.nl/non-functional-requirements/ 

http://www.handboekrequirements.nl/non-functional-requirements/
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Betrouwbaarheid 

Definitie: Het blijven functioneren zonder technische storingen.  

 

Bedrijfszekerheid 

Er moet rekening mee worden gehouden dat er op hetzelfde moment gegevens kunnen worden 

aangeleverd aan CLV als kunnen worden opgehaald uit CLV. Het moet mogelijk zijn om deze 

functionaliteiten op hetzelfde moment te gebruiken. Degene die gegevens ophaalt, moet ook een 

complete samengevoegde dataset kunnen ophalen, als iemand een deel van die dataset op datzelfde 

moment aan het vervangen is.  

 

Herstelbaarheid 

De gegevens die in de CLV opgeslagen zijn moeten te herstellen zijn wanneer deze verloren gaan.  

 

Bruikbaarheid 

Definitie: Het werken met het systeem en de individuele beoordeling daarvan.  

 

Begrijpelijkheid 

Het systeem moet intuïtief zijn opgezet, waarbij rekening wordt gehouden met de logische volgorde 

van functionaliteiten, aansluitend bij het werkproces van de gebruiker.  

 

Leerbaarheid 

Een gemiddelde gebruiker moet na een korte cursus in staat zijn om de CLV-basisfunctionaliteit die 

nodig is voor zijn/haar werkproces te kunnen gebruiken.  

Daarnaast moet er een gebruikershandleiding beschikbaar zijn waarin de functies uit CLV uit 

gebruikersoogpunt zijn beschreven.  

 

Gebruiksgemak 
 Het systeem moet heldere terugkoppeling van meldingen en fouten geven aan gebruikers.  
 Op basis van teruggekoppelde resultaten van validaties, moet een gebruiker een probleemgeval in 

de dataset eenvoudig kunnen identificeren.  

 Bij uitvoeren van validaties, moet het systeem laten zien hoe lang het nog ongeveer duurt. 
 Als een validatie erg lang duurt, moet het systeem dat laten zien en alternatieve mogelijkheden 

bieden (zie snelheid).  
 Een beheerder moet validatiewachtrijen kunnen beheren.  

 

Aantrekkelijkheid 

Het systeem moet voldoen aan de huisstijl en de eisen die BIJ12 hieraan stelt.  

 

Efficiency 

Definitie: Het uitvoeren van de taken met een gepaste snelheid en gebruik van middelen bij 

bepaalde volumes.  

 

Snelheid 

Een provinciale dataset moet binnen afzienbare tijd (max. 1 uur afhankelijk van bandbreedte, aantal 

vertices per geometrie). Daarom dient CLV een signaal af te geven aan bronhouders en provincie 

wanneer validatie is afgerond. Tevens moet het systeem een alternatief bieden, bijvoorbeeld om de 

validatie ’s nachts uit te voeren, of om op delen te valideren (getrapt valideren). 

Bij de validator moet een wachtrij worden gehanteerd met tijdsindicatie, die een beheerder van het 

systeem moet kunnen beheren.  

 

Onderhoudbaarheid 

Definitie: Het aanpassen van het systeem naar aanleiding van fouten of verandere behoeften.  
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Wijzigbaarheid 

Er moet rekening mee worden gehouden dat het de ambitie is om in de toekomst ook de Provinciale 

Terrein Beherende Organisaties hun datasets direct aan CLV te laten aanleveren. CLV moet hierop 

eenvoudig zijn aan te passen.  

 

Analyseerbaarheid 

Alle opgetreden fouten in het systeem moeten worden gelogd. Een applicatiebeheerder moet op 

basis van de logging kunnen zien welke functies werden uitgevoerd op het moment dat de fout 

optrad.  

 

Overdraagbaarheid 

Definitie: Het overzetten naar een andere hardware/software omgeving. 

 

Inpasbaarheid 

Hergebruik van bestaande systemen (CDS) heeft de voorkeur (Zie PSA v1.01 [1]); 

 

Aanvullende informatie 

 

O.a. herleid uit het PSA v1.01 [1]: 
 Het systeem moet per 1 januari 2015 gereed zijn; 

 Minimaal 1 x per jaar leveren in 2015 (frequentie wordt verhoogd); 
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Bijlage 6: Afkortingen en standaarden. 

De volgende afkortingen en standaarden worden in dit document gebruikt. 

 

Afkortingen: 

 

Afkorting Definitie 

CLV Centrale Landelijke Voorziening 

DKN Digitale Keten Nederland 

FAT Functionele Applicatie Test 

GAT Gebruikers Applicatie Test 

GLP Gegevens Leverings Protocol 

IMNa Informatiemodel Natuur 

IPO Interprovinciaal Overleg 

LTBO Landelijke Terreinbeheer Organisatie (o.a. Staatbosbeheer, 

Natuurmonumenten, Landelijke collectieve agrarische 

natuurbeheerders) 

NGR  Nationaal Georegister 

NNN Natuurnetwerk Nederland – National Natuurnetwerk. NNN bestaat 

uit: Natura 2000, NURG, Deltanatuur, Maaswerken 

NOK  Natuurmeting op Kaart 

NSW Natuurschoonwet 

PAR Particulieren 

PNL Portaal Natuur en Landschap 

PROV Provincie 

PSA Project Start Architectuur 

PTBO Provinciale of regionale Terrein Beherende organisatie 

RVO Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 

SNL Subsidiestelsel Natuur en Landschap 
 

Standaarden: 

 

Naam Toepassing 

WFS Web Feature Service 

WMS Web Map Service 

OGC Open Geospatial Consortium 

GML Geography Markup Language  

XML Extensible Markup Language 

ISO 19115 

ISO 19119 

ISO 19139 

Metadatastandaarden geografische informatie 

 


