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Definities Voortgangsrapportages Natuur 
Versie 26 november 2012 
 

1. Inleiding 
Tot op heden werd de Natuurmeting Op Kaart (NOK) gebruikt om over de status van de natuur in 
Nederland (kwantiteit) te rapporteren. In het Natuurpact zijn afspraken vastgelegd over de 
uitvoering van het natuurbeleid door provincies. De provincies zijn verantwoordelijk voor een 
adequate informatievoorziening voor zowel de kwantiteit als kwaliteit. Provincies moeten vanaf 2015 
jaarlijks rapporteren over de voortgang van het Natuur Netwerk Nederland (NNN) (kwantiteit). 
 
De benodigde informatie over verwerving, inrichting en beheer van gebieden binnen het NNN wordt 
bij de bronhouders opgehaald en vervolgens door de provincies verzameld en geanalyseerd. De 
laatste stap is het daadwerkelijk opstellen van de provinciale en landelijke Voortgangsrapportages 
Natuur (VRN). 
 
Het InformatieModel Natuur (IMNa) is een belangrijke schakel in het tot stand komen van deze 
rapportages. 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 IMNa is een redelijk technische beschrijving van de informatie die nodig is voor de realisatie van 
de Voortgangsrapportages Natuur. In dit document wordt een poging gedaan de beschrijving te 
ontdoen van techniek en te focussen op de inhoud.  
 
 

2. Scope van de Voortgangsrapportages Natuur 
De scope van de voortgangsrapportages is gericht op het Natuurnetwerk Nederland.  
Het Natuurnetwerk Nederland is het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen 
natuurgebieden. In de wet heet dit de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Het netwerk moet 
natuurgebieden beter verbinden met elkaar en met het omringende agrarisch gebied. 
De ontwikkelopgave van het Natuurnetwerk Nederland is minimaal 80.000 ha ingerichte 
nieuwe natuur vanaf 1-1-2011. 
 
In het Natuurnetwerk Nederland liggen: 

 Bestaande natuurgebieden, waaronder de 20 Nationale Parken; 

 Gebieden waar nieuwe natuur aangelegd wordt; 

 Landbouwgebieden, beheerd volgens agrarisch natuurbeheer; 

 Ruim 6 miljoen hectare grote wateren: meren, rivieren, de kustzone van de Noordzee en de 
Waddenzee; 

 Alle Natura 2000-gebieden. 
 
Buiten scope: 
Van bovenstaande doelen zijn alleen de grote wateren buiten scope voor de Voortgangsrapportages 
Natuur, aangezien deze onder verantwoordelijkheid van het Rijk vallen en niet onder die van de 
provincies. 
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3. Domeinen voor rapportage 
De voortgangsrapportage Natuur rapporteert over de voortgang van de domeinen: 

 Gebied Verwerving: 
Bij verwerving gaat het om begrenzing van de voor natuur blijvende beschikbare grond. Het 
gaat daarbij alleen om percelen die blijvend beschikbaar zijn voor natuur. Ruilgronden 
(bijvoorbeeld BBL eigendommen) maken geen deel uit van deze percelen. Het betreft in 
ieder geval de gronden binnen de NNN. Perceelgrenzen worden ingetekend op basis van het 
bij het Kadaster geregistreerde kadastrale perceel (LKI). Ook percelen met functiewijziging 
worden ingetekend op basis van de kadastrale grenzen. 

 Gebied Inrichting: 
Bij inrichting gaat het om de begrenzing van ingerichte percelen en geldt alleen voor 
definitieve contracten. Het gaat daarbij om de contracten die voorzien in de inrichting van 
nieuwe natuur (80.000 ha volgens natuurpact). Bij voorkeur wordt de begrenzing 
overgenomen uit de begrenzingenkaart van het natuurbeheerplan (op basis van top10NL). 
Mocht deze begrenzing niet aanwezig zijn, is het toegestaan om vanuit efficiency 
overwegingen de kadastrale begrenzing te gebruiken. 

 Gebied Beheer: 
Bij beheer gaat het om de begrenzing van het beheerde gebied en geldt alleen voor percelen 
met daarop beschikte contracten en voor percelen waar geen beheercontract voor aanwezig 
is, maar die wel beheerd worden. Voor Natuurbeheer zijn de gebieden begrensd op basis van 
de Top10NL. Agrarisch natuurbeheer is begrensd op basis van Agrarisch Areaal Nederland 
(AAN).  

 
Vereisten voor bronleveranciers bij aanleveren van IMNa database: 
De beschrijvende kenmerken die aan elk object binnen de verschillende gebieden gehangen moeten 
worden, worden hierna per gebied toegelicht. Per kenmerk is aangegeven of deze verplicht (V) moet 
worden ingevuld, optioneel (O) is om in te vullen of conditioneel (C) is. In dit laatste geval is het vaak 
afhankelijk van de organisatie of deze verplicht is het kenmerk in te vullen. Als dit het geval is staat 
dit in de toelichting op het kenmerk beschreven. 
 
 

4. Uitwerking Gebied verwerving 
Definitie verwerving: 
Het gebied is blijvend beschikbaar voor natuur en in bezit bij beoogd eindbeheerder.* BBL-bezit 
maakt geen deel uit van dit gebied. 
 
* De grond hoeft nog niet altijd door geleverd, ingericht en in bezit te zijn van de beoogd 
eindbeheerder. In het geval dat gronden zijn ingericht die niet aan een eindbeheerder kunnen 
worden overgedragen, worden die gronden beschouwd als gerealiseerd. Voor die gronden worden 
beheerafspraken gemaakt met een (tijdelijk) beheerder. De provincie wordt dan beschouwd als 
(tijdelijk) eindbeheerder.  
 
Identificatie (V): 
Een unieke code die het object identificeert. De code is als volgt opgebouwd:  ‘NL.IMNa[GUID]’. 
Waarbij GUID staat voor een wereldwijd unieke code. De unieke code blijft gedurende de gehele 
levensduur van een object, dat wil zeggen totdat de eindtijd gevuld is, hetzelfde. 
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Begin tijd (V): 
(Contract)Datum waarop het perceel verworven is. Indien deze datum niet bekend is en het perceel 
verworven is voor 01-01-2011, kan als begintijd 31-12-2010 ingevuld worden. 
 
Eind tijd (O): 
Datum waarop het perceel niet meer voor natuur beschikbaar is. Wordt pas ingevuld wanneer het 
perceel niet meer beschikbaar is voor natuur. Bijvoorbeeld wanneer een stuk natuur omgezet wordt 
in een weg of bouwperceel. In werkelijkheid zal de eindtijd niet vaak gevuld worden.   
 
Status verwerving (V): 
Code die de status van de verwerving aangeeft.   
De mogelijke statussen die een perceel kan hebben zijn: 

 In eigendom.  
Perceel in bezit bij de beoogd eindbeheerder of een andere partij die de realisatie van een 
natuurdoel mogelijk maakt (bijvoorbeeld provincie). 

 In erfpacht. 
Perceel in erfpacht dat blijvend beschikbaar is voor natuur. De erfpachters zijn de 
eindbeheerders van het perceel. 

 Functieverandering. 
Kwalitatieve verplichting gericht op de realisatie van natuur voor het perceel, welke is 
afgesloten door een notaris. 

 Gebiedscontract**. 
Perceel waarop een getekend gebiedscontract geldt ten behoeve van het blijvend 
beschikbaar stellen ten dienste van natuur. 

 In gebruik bij TBO. 
Perceel dat door een TBO in gebruik is, maar een derde is eigenaar van de grond. Provincies 
dienen te toetsen of de daadwerkelijke eigenaar de grond blijvend beschikbaar heeft voor 
natuur. 

 In gebruik bij derden – eigenaar TBO. 
Perceel dat in eigendom is van een TBO, maar in (erf)pacht is bij een derde (bijvoorbeeld 
agrariër of recreatieschap). 

 
In het geval dat de initiatiefnemer of huidige eigenaar nog niet ingerichte gronden verkoopt of 
verpacht, zodat het daarna als natuur beheerd kan gaan worden, worden die beschouwd als 
gerealiseerd.  
 
** Via ‘Ondernemende EHS’ (Noord-Brabant) worden de doelen van de EHS gerealiseerd via 
gedeeltelijke functiewijziging van landbouwgronden. Deze gronden behouden hun agrarische 
bestemming. Via een kwalitatieve verplichting wordt geborgd dat inrichting en gebruik van deze 
gronden blijvend worden aangepast met het oog op de doelen van de EHS (kruiden- en faunarijk 
grasland). Deze beperkingen leiden tot een daling van de waarde van deze gronden in het 
economisch verkeer. Deze waardedaling wordt bepaald via een taxatie en vervolgens vergoed door 
middel van een eenmalige afkoopsom. Taxatie gebeurt marktconform en houdt rekening met van 
toepassing zijnde vergoedingen of toeslagen. 
 
Type eigenaar (V): 
Dit kenmerk is afhankelijk van de status verwerving. Is die ‘blijvend beschikbaar’ dan wordt hier een 
typering opgenomen van de eigenaar of erfpachter van de grond. Is de statusverwerving 
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‘functieverandering’ dan wordt hier een typering opgenomen van de persoon waaraan de 
functieverandering verstrekt is.  Mogelijke type eigenaren zijn: 

 Rijk 

 Provincie 

 Gemeente 

 Waterschap 

 Recreatieschap 

 Staatsbosbeheer 

 Natuurmonumenten 

 Provinciaal landschap 

 Waterleidingmaatschappij 

 Lid Unie van Bosgroepen 

 Particulier 

 Collectief agrarisch natuurbeheerder 

 Overig erkende TBO´s 

 Overige overheidspartij 

 Overige partij 
 
Relatienummer (O): 
Het nummer van een relatie. Bijvoorbeeld het BRS, BSN of KvK nummer dat RVO.nl levert. Alleen 
gebruiken wanneer aan het geldende privacy beleid wordt voldaan. 
 
Contractnummer (O): 
Het nummer van het contract. Bijvoorbeeld het aanvraagnummer van een contract van RVO.nl 
 
Doel verwerving (C): 
Dit kenmerk dienen de provincies in te vullen. Mogelijke doelen zijn: 

 Provinciaal Natuurnetwerk 

 NURG 

 Zuidwestelijke Delta 

 Maaswerken 

 RODS 

 Overige natuur 

 Natura2000 
 
Bronhouder (V): 
Specificatie van het soort bronhouder. Dit is de contracthouder (opdrachtgever) die het contract 
levert ten behoeve van analyses. Mogelijke waarden voor bronhouder zijn: 

 RVO.nl 

 Dienst Landelijk Gebied 

 Provincie 

 Beheerder overheid 

 Beheerder particulier 
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5. Uitwerking Gebied inrichting 
Definitie inrichting: 
De inrichtingsmaatregelen voor het oorspronkelijke natuurdoel zijn uitgevoerd (de aannemer is 
gereed) of er zijn geen inrichtingsmaatregelen nodig. 
 
Identificatie (V): 
Een unieke code die het object identificeert. De code is als volgt opgebouwd:  ‘NL.IMNa[GUID]’. 
Waarbij GUID staat voor een wereldwijd unieke code. De unieke code blijft gedurende de gehele 
levensduur van een object, dat wil zeggen totdat de eindtijd gevuld is, hetzelfde. 
 
Begin tijd (V): 
Datum waarop het definitieve inrichtingscontract ingaat. Indien deze datum niet bekend is en het 
perceel verworven is voor 01-01-2011, kan als begintijd 31-12-2010 ingevuld worden. 
 
Eind tijd (O): 
Datum waarop het definitieve inrichtingscontract is beëindigd.  
 
Status  inrichting (V): 
Code die de status van de inrichting aangeeft.   
De mogelijke statussen die een perceel kan hebben zijn: 

 Ingericht.  
De inrichtingsmaatregelen voor het oorspronkelijke natuurdoel zijn uitgevoerd of er zijn geen 
inrichtingsmaatregelen nodig. Het oorspronkelijk natuurdoel is het type natuur waarvoor het 
terrein ingericht werd ten tijde van de omzetting in natuur. Als later nog aanvullende 
inrichting nodig is om de kwaliteit te verhogen blijft de status op ingericht staan. 

 Niet ingericht. 
 

Type beheerder (V): 
Typering van de opdrachtgever voor de inrichtingswerkzaamheden.  Mogelijke type beheerders zijn: 

 Rijk 

 Provincie 

 Gemeente 

 Waterschap 

 Recreatieschap 

 Staatsbosbeheer 

 Natuurmonumenten 

 Provinciaal landschap 

 Waterleidingmaatschappij 

 Lid Unie van Bosgroepen 

 Particulier 

 Collectief agrarisch natuurbeheerder 

 Overig erkende TBO´s 

 Overige overheidspartij 

 Overige partij 
 
Relatienummer (O): 
Het nummer van een relatie. Bijvoorbeeld het BRS, BSN of KvK nummer dat RVO.nl levert. Alleen 
gebruiken wanneer aan het geldende privacy beleid wordt voldaan. 
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Contractnummer (O): 
Het nummer van het contract. Bijvoorbeeld het aanvraagnummer van een contract van RVO.nl 
 
Doel inrichting (C): 
Dit kenmerk dienen de provincies in te vullen. Mogelijke doelen zijn: 

 Provinciaal Natuurnetwerk 

 NURG 

 Zuidwestelijke Delta 

 Maaswerken 

 RODS 

 Overige natuur 

 Natura2000 
 
Bronhouder (V): 
Specificatie van het soort bronhouder. Dit is de contracthouder (opdrachtgever) die het contract 
levert ten behoeve van analyses. Mogelijke waarden voor bronhouder zijn: 

 RVO.nl 

 Dienst Landelijk Gebied 

 Provincie 

 Beheerder overheid 

 Beheerder particulier 
 
 

6. Uitwerking Gebied beheer 
Definitie beheer: 
Het gebied is in beheer als natuurgebied.  
 
Identificatie (V): 
Een unieke code die het object identificeert. De code is als volgt opgebouwd:  ‘NL.IMNa[GUID]’. 
Waarbij GUID staat voor een wereldwijd unieke code. De unieke code blijft gedurende de gehele 
levensduur van een object, dat wil zeggen totdat de eindtijd gevuld is, hetzelfde. 
 
Begin tijd (V): 
Datum waarop de beschikking is ingegaan (voor perceel met beheercontract) of datum waarop 
beheer gestart is (voor perceel zonder beheercontract). Indien deze datum, bij een perceel zonder 
beheercontract, niet bekend is kan als begintijd 31-12-2010 ingevuld worden. 
 
Eind tijd (O): 
Datum waarop de beschikking wordt beëindigd (voor percelen met beheercontract) of datum 
waarop het beheer gestopt is (voor percelen zonder beheercontract).  
 
Status beheer (C): 
Code die de status van het beheer aangeeft. Alleen verplicht in te vullen door provincies en RVO.nl   
De mogelijke statussen die een perceel kan hebben zijn: 

 In beheer met contract.  
Grond wordt beheerd door eindbeheerder op basis van een beheercontract onder SNL of 
een voorloper van SNL. 

 In beheer zonder contract. 
Bijvoorbeeld Natuurschoonwet (NSW), waterleidingmaatschappijen, defensie, TBO’s, RWS, 
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gemeentes, natuureigenaren die entree heffen, particulieren die hun gebied niet 
openstellen. 
 

Type beheerder (V): 
Typering van de beheerder van de grond.  Mogelijke type beheerders zijn: 

 Rijk 

 Provincie 

 Gemeente 

 Waterschap 

 Recreatieschap 

 Staatsbosbeheer 

 Natuurmonumenten 

 Provinciaal landschap 

 Waterleidingmaatschappij 

 Lid Unie van Bosgroepen 

 Particulier 

 Collectief agrarisch natuurbeheerder 

 Overig erkende TBO´s 

 Overige overheidspartij 

 Overige partij 
 
Relatienummer (O): 
Het nummer van een relatie. Bijvoorbeeld het BRS, BSN of KvK nummer dat RVO.nl levert. Alleen 
gebruiken wanneer aan het geldende privacy beleid wordt voldaan. 
 
Contractnummer (O): 
Het nummer van het contract. Bijvoorbeeld het aanvraagnummer van een contract van RVO.nl 
 
Eenheidnummer (O): 
Het nummer van de betreffende eenheid. Bijvoorbeeld het beheereenheidnummer van 
beschikkingen van RVO.nl 
 
Beheerpakket (C): 
Dit kenmerk dienen de provincies in te vullen bij SNL beheerenheden. Het beheerpakket dient op het 
meest gedetailleerde niveau ingevuld te worden. (Bijvoorbeeld: A01.01.01c voor agrarische 
beheereenheden of N01.02 voor natuurtypen). 
 
Bronhouder (V): 
Specificatie van het soort bronhouder. Dit is de contracthouder (opdrachtgever) die het contract 
levert ten behoeve van analyses. Mogelijke waarden voor bronhouder zijn: 

 RVO.nl 

 Dienst Landelijk Gebied 

 Provincie 

 Beheerder overheid 

 Beheerder particulier 
 


