
Welkom op de  
IMNa gebruikersdag! 

BIJ12, Jeroen Kusters, Nick Naus, Gerard Terpstra, 
Peter van den Pol, Karin Cox 



• IMNa gebruikers informeren over laatste ontwikkelingen 
en werken met IMNa; 

• Kennis en ervaringen uitwisselen; 

• Onbekendheid met IMNa wegnemen; 

• Gegevensuitwisseling natuur verbeteren. 

Doel van de dag 

Doelgroep: GIS en beleidsmedewerkers van 

– Provincies 

– TBO’s (o.a. NM, SBB, LandschappenNL) 

– Natuurcollectieven (o.a. BoerenNatuur, Bosgroepen) 

– RVO 



Presentatie en toelichting voor alle aanwezigen: 

  

• Welkom en Algemene toelichting IMNa 

• IMNa wijzigingsprotocol 

• Meest gestelde vragen IMNa productgroep 

 

Rond 11:00 Pauze (koffie/thee) 

 

• Plenaire pitches (Hinko Talsma, Jan Grotenhuis en Hein Alkema) 

• Ontwikkelingen DSO i.r.t. IMNa 

 

Rond 12:30 Lunch 

Ochtendprogramma 



2 workshoprondes: 

 

• 13:15-14:15 Workshop 1 

 

• 14:15   Pauze (koffie/thee) 

 

• 14:30-15:30  Workshop 2 

 

• 15:30  Korte presentatie van de opbrengst 

 

Rond 16:00  Afsluiting en borrel 

Middagprogramma 



Doel van IMNa  

Informatie-uitwisseling 

tussen mensen en systemen in de natuurketen 

• Zorgt voor een stabiele efficiënte uitwisseling van natuur gegevens 
tussen organisaties in Nederland 

• Beschrijft de definities en samenhang van natuurgegevens in 
Nederland op logisch niveau 

• Is de basis voor technische uitwisselprotocollen voor communicatie 
tussen ICT systemen 

• Onderschrijft 4 domeinen: Natuurbeheer, Natuurontwikkeling, 
Natuurkwaliteit en Habitats&Vegetatie 

• Baseert zich op Nationale (o.a. NEN3610) en Internationale 
standaarden (o.a. INSPIRE) voor het beschrijven van ruimtelijke 
gegevens 



Één natuur taal, een keten van natuur partners 

Kwaliteit = midden 

Beheertype = N10.02 
Habitattype  H3270 – 

slikkige rivieroevers 

Verwerving – 5 hectare 

Contractnummer : 

23c449 



(Habitattypen, Vegetaties, Structuur) 

Vegetatie & habitats 

(Verwerving, Inrichting, 
Beheer) 

Natuurontwikkeling 

(Flora en Fauna, Standplaatsfactoren, 
Structuur, Ruimtelijke condities en Natuurlijkheid) 

Natuurkwaliteit 

(Beheertypekaart, Ambitiekaart,  
Collectief beheerplan) 

Natuurbeheer 

Één IMNa concept, 
vier IMNa productenmodellen 

Kwaliteit = midden 

Beheertype = N10.02 

Habitattype  H3270 – 

slikkige rivieroevers 

Verwerving – 5 hectare 

Contractnummer : 

23c449 
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IMNa 
Product- 
modellen 

IMNa 
Uitwissel- 

standaarden 

IMNa 
Hoofdmodel 

NEN3610 / INSPIRE / ETC 
Referentie 
modellen 

Opbouw van het Informatiemodel Natuur 

Vb. IMNa 5.0 NB 2.0 
Vb. IMNa 5.0 NO 1.0 
Vb. IMNa 5.0 NK 1.0 
Vb. IMNa 5.0 VH 1.0 

Vb. IMNa.cbp.v1.xsd 

Vb. IMNa 5.0 

Vb. NEN3610:2011 

IMNa Praktijk- 
handleidingen 

 



IMNa productgroep 

• Wat doet de IMNa productgroep? 
– Inrichten IMNa governance 
– Adviseren en beheren IMNa 
– Verzamelen wijzigingsverzoeken en initiëren nieuwe releases 
– Kennis IMNa verspreiden  

 
• Wat doet de IMNa productgroep niet? 

– Vaststellen nieuwe IMNa versies  PIN 
– Implementeren IMNa in uitwisselstandaarden en aanpassingen in software 

(VRN applicatie, RNN tool, SNL applicatie etc.  Projectleiders 

IMNa 
productgroep 

Product 
manager 

Basislid 
(namens  
PP-Geo) 

Basislid 
(namens PIN) 

Secretaris 
Inhoudelijke 

experts 

PIN 



Basisleden IMNa productgroep 

Rol Namens Naam 

Productmanager BIJ12 Jeroen Kusters 

 Secretaris/beheerder  Provincies Gerard Terpstra 

Algemeen PIN Michiel Brouwer 

Algemeen PPGeo-WG standaarden Cees van Strien 

Inhoudelijk expert 
IMNa algemeen 

Geodan Peter van den Pol 

Geodan Nick Naus 



Inhoudelijke leden IMNa 
productgroep 

Inhoudelijk experts Productmodel 
Natuurbeheer 

Provincies Albert de Graaf 

Provincies Jeroen Groothuismink 

TBO Lizelotte Leeflang 

Inhoudelijk experts Productmodel 
Natuurontwikkeling 

Provincies Jeroen Smal 

Provincies Michiel Brouwer 

TBO Lizelotte Leeflang 

Inhoudelijk experts Productmodel 
Natuurkwaliteit 

Provincies Patrick Lansing 

Provincies Meinte Engelmoer 

TBO Hennie Blikman 

Inhoudelijk experts Productmodel 
Vegetatie en habitats 

Provincies Meinte Engelmoer 

TBO Jan Holtland 

alg. inh. borging Stephan Hennekens 



Wanneer contact opnemen met 
de IMNa productgroep? 

• Er wordt al op basis van IMNa uitgewisseld, maar: 
– De informatiebehoefte verandert 
– Bronhouders worden om andere informatie gevraagd 
– De huidige informatie-uitwisseling moet verbeterd 

worden 
 

• Er wordt nog niet op basis van IMNa uitgewisseld, maar:  
– Digitale informatie wordt uitgewisseld met verschillende 

organisaties 
– Kwaliteit van gegevens is belangrijk 
– Afstemmen van definities is belangrijk 
 

 
Bij twijfel en vragen altijd contact opnemen  imna@bij12.nl   

mailto:imna@bij12.nl


Wij maken snel de haalbaarheid 
inzichtelijk! 

Een ogenschijnlijk kleine wijziging op IMNa kan een grote 
impact hebben, maar een grote wijziging kan ook een kleine 
impact hebben.  
 
• Voorbeeld 1: de taakgroep Index stelt voor om een 

beheertype toe te voegen aan de Index Natuur-en 
landschap. Na impactanalyse door de PG IMNa is 
gebleken dat impact op IMNa onderdelen, DKN 
applicaties en werkprocessen laag is. De wijziging kan 
relatief snel doorgevoerd worden. 
 

• Voorbeeld 2: voor het aanvragen van subsidie voor 
agrarisch natuurbeheer 2016 verandert de 
informatiebehoefte. Na impactanalyse is gebleken dat 
een nieuwe kaartlaag ‘AgrarischZoekGebied’ 
noodzakelijk is. Dit heeft gevolgen voor IMNa, het IMNa 
uitwisselbestand, de SNL applicatie en de werkprocessen 
van de DKN ketenpartners. 



Huidige ontwikkelingen rondom 
IMNa definities en codelijsten 

Waar kan ik de juiste IMNa definities en codelijsten vinden? 

 
Momenteel: 

 IMNa document 

 GLP’s 

 Portaal Natuur-en landschap 

 SNL-applicatie 

 Werkdocumenten 

 … 

Verschillende versies in omloop op verschillende locaties!  
Waar staat de waarheid? 



Huidige ontwikkelingen rondom 
IMNa definities en codelijsten 

• 1 centrale plek voor IMNa definities en IMNa codelijsten 

– Altijd actueel 

– Leesbaar voor mensen en machines 

– Sluit aan bij landelijke standaarden en 
ontwikkelingen 

 

• Aansluiting met project Informatievoorziening ANLb 

 

• Nader onderzocht i.s.m. Geonovum 

 

• Wordt vervolgd! 

Straks: Register.imna.nl  



Huidige ontwikkelingen 
per productmodel 

• SNL / Informatievoorziening ANLb 
– 2e helft 2017: Applicaties en instructies gereed voor 

Natuurbeheerplannen, Gebiedsaanvragen en Catalogi 

• VRN 
– Eind 2017: aanpassingen o.b.v. huidige GLP en 

gebruikersdagen 

• RNN 
– Eind 2017: start doorontwikkeling RNN 
– Begin 2018: mogelijke IMNa aanpassingen? 

• CVD: 
– 2e helft 2017: aanpassingen habitattypekarteringen 
– Medio 2018: eerste GLP’s tbv gebruik CVD? 



Huidige ontwikkelingen 
algemeen 

• Intekenen op basis van BGT 
– Zomer 2017: project start vanuit BIJ12 

– Doel = intekenen obv BGT vanaf 2018 

 

• Digitaal Stelsel Omgevingswet 
– Hoe ontwikkelen we mee met IMNa? 

– Aparte presentatie Peter vd Pol 



IMNa wijzigingsprotocol 

Nick Naus, 

Geodan 



IMNa wijzigingsprotocol 

• Wijzigingsprotocol: 

– Hoe kan ik wijzigingsverzoeken indienen? 

– Hoe worden wijzigingen op IMNa doorgevoerd? 

– Hoe zit het met versiebeheer van IMNa? 

 



Wijziging naar release 

1. Contact opnemen 
met productgroep IMNa 

2. Productgroep IMNa 
beoordeelt vraag / 

verzoek tot wijziging  

5. Informeren indiener 

3. Impactanalyse 
uitvoeren 

Geen impactanalyse nodig 

Impactanalyse nodig 

4. Consulteren DKN 
ketenpartners 

7. Wijzigingen opnemen in 
releaseplanning 

6a. Geen IMNa 
wijzigingen 
doorvoeren 

6b. Minor 
wijziging 

doorvoeren 

6c. Major 
wijziging 

doorvoeren 

8b. Project 
starten major 
release IMNa 

8a. Project 
starten minor 
release IMNa 

IMNA@BIJ12.nl 



Wijziging naar release 

• Minor release: productgroep IMNa voert deze uit in overleg 
met indieners (besluit als hamerstuk naar PIN) 

• Major release: na goedkeuring PIN gestart. De productgroep 
IMNa voert de release uit waarbij de indieners (business) 
verantwoordelijk zijn voor de inhoud van de aanpassingen 
(senior user rol). 

 
Nieuwe release IMNa: 
1. De wijzigingsverzoeken met de hoogste prioriteit bundelen 

in een release; 
2. Totale impact van de release wordt bepaald;  
3. Een conceptversie van de vernieuwde IMNa wordt 

opgesteld. Ketenpartners worden in workshops 
geraadpleegd;  

4. De conceptversie wordt ter review aan de relevante 
ketenpartners rondgestuurd.  

5. De definitieve versie van de nieuwe versie van IMNa wordt 
opgeleverd aan de PIN. 

 



Releasemanagement 

Kenmerken releasemanagement IMNa: 
• Maximaal één nieuwe versie per jaar per productmodel met een of 

meerdere grotere wijzigingen; 
• Maximaal één nieuwe versie per jaar per productmodel met alleen kleine 

wijzigingen; 
• In één IMNa release kunnen nieuwe versies voorkomen van meer dan één 

productmodel.  
• Releases zijn zoveel mogelijk op vaste momenten in het jaar, afgestemd 

met de jaarlijkse timeline van activiteiten per productmodel (standaard 
release in principe in oktober); 
 

• Nieuwe versie van IMNa staat los van implementatie hiervan! 
– Aanpassingen uitwisselstandaarden 
– Aanpassingen applicaties 
– Aanpassen handleidingen 
– Aanpassen werkprocessen 

• Bij standaard release in oktober: voldoende tijd voor implementatie, 
zodat per 1 januari alles is aangepast. 

Implementatie! 



Versiebeheer 

Versiebeheer beschrijft hoe veranderingen binnen IMNa worden bijgehouden. 
 

• IMNa [versie hoofdmodel] [productmodel] [versie productmodel] 
- IMNa 5.0 NB 2.0 
- IMNa 5.0 NO 1.0 
- IMNa 5.0 NK 1.0 
- IMNa 5.0 VH 1.0 

 
• Hoofdmodel en productmodellen hebben eigen levenscyclus 
  
- Wijziging hoofdmodel – de principes in het IMNa hoofdmodel veranderen  

nieuwe NEN norm 
 Dit type wijziging komt in de praktijk weinig voor. 

 
- Wijziging in productmodel – in een van de productmodellen wijzigt de 

structuur of de inhoud van het model  Wijzigingen ANLb  



IMNa veel gestelde vragen 

Gerard Terpstra, 

Secretaris PG IMNa / Provincie Brabant 



IMNa veel gestelde vragen 



 

Neanderthaler versus Homo Sapiens 

 

IMNa ? 

 

 

 

IMNa veel gestelde vragen 



• IMNA@bij12.nl 

• Taak: helpdesk/beoordelen vraag 

• Vragen zijn divers --> vraag eventueel op RFC(Request For 
Change)-spaarlijst --> impactanalyse 

• Spaarlijst --> nieuwe release 

 

IMNa veel gestelde vragen 

mailto:IMNA@bij12.nl


1. Per 1 januari 2018 is de Basisregistratie Grootschalige  Topografie 
(BGT) een verplichte nieuwe referentiekaart. Kan de kaart opgenomen 
worden in IMNa ? 
• Vraag ingediend en behandeld met het volgende resultaat: 

 

IMNa veel gestelde vragen 



Dit issue is momenteel volop onder de aandacht in de 
Werkgroep Natuurbeheer / CTU.  

Kan grote impact hebben en wellicht tot IMNa 
aanpassingen leiden. 

NBP-Natuurkaarten basis voor BGT ? 

 

IMNa veel gestelde vragen 



2. "Een selectie op ‘leefgebied/deelgebied’ levert op 1 locatie nooit 
meer dan 1 polygoon op (geen overlap)." Kan dit opgenomen worden 
in IMNa ? 
• Vraag ingediend en behandeld met het volgende resultaat: 

 

Constraint opgenomen: 

 

 Impact op validatie van systemen/applicaties 
 Controle is niet opgenomen in de SNL-applicatie maar zal wel in 

de toekomstige ANLb-applicatie worden opgenomen. 

IMNa veel gestelde vragen 



3. De beheertype L01.04 en N17.01 worden vervangen door andere 
typen. Kan IMNa aangepast worden ? 

• Vraag ingediend en behandeld met het volgende resultaat: 

  Geen IMNa aanpassing nodig omdat het IMNa niet over de 
Index gaat. Wel een Index aanpassing. 

 Impact op meerdere systemen/applicaties 

 

4. Graag zouden wij het landelijke IMNA-bestand met alle 
natuurbeheerplannen van 2017 ontvangen zodra dit beschikbaar is ? 

• Niet behandeld als issue. Vraag door verwezen naar functioneel 
beheerder SNL-applicatie. 

 IMNa gaat niet over data-leveringen 

IMNa veel gestelde vragen 



5. Bij12: Ik kreeg de vraag vanuit de provincie Zeeland of jullie ook 
SLD’s mbt. de IMNa-data hebben? 

 

• Niet behandeld als issue.  

 SLD(Style layer description) of layerfiles zijn niet in IMNa 
opgenomen. Wel kan eventueel advies worden gegeven om 
layerfiles om te zetten naar SLD’s in ArcGis. 

IMNa veel gestelde vragen 



IMNa vraag/verzoek : 

 

IMNA@bij12.nl  

 

IMNa veel gestelde vragen 

mailto:IMNA@bij12.nl


 

PAUZE 



 

 

• Hinko Talsma 

(Provincie Fryslân) 

 

• Hein Alkema en Jan Grotenhuis 

(Provincie Drenthe) 

 

Pitches van gebruikers 



Digitaal Stelsel 
Omgevingswet en IMNa 

Digitaal stelsel Omgevingswet 

Hoe ontwikkelen wij mee met IMNa? 

Peter van den Pol, 

Geodan 



Inhoud 

• Omgevingswet 

• Digitaal Stelsel Omgevingswet 

• Juridisch meets Geo 

• Conclusie 



Probleem: 
 
• Complexe en versnipperde regelgeving 

per beleidsterrein 
 

• Onbalans tussen zekerheid en 
dynamiek 
 

• Bestuurscultuur en kwaliteit van de 
uitvoering 

Omgevingswet 



Vier verbeterdoelen: 
 
• vergroten inzichtelijkheid, voorspelbaarheid en 

gebruiksgemak omgevingsrecht  
 

• bewerkstelligen van een samenhangende 
benadering van de fysieke leefomgeving in 
beleid, besluitvorming en regelgeving  
 

• vergroten van de bestuurlijke afwegings-ruimte 
 

• versnellen en verbeteren van besluitvorming 
over projecten in de fysieke leefomgeving. 
 
 

Omgevingswet 



Omgevingswet 

• Belemmeringenwet 
Privaatrecht 

• Crisis- en herstelwet 
• Interimwet stad-en-

milieubenadering 
• Ontgrondingenwet 
• Planwet verkeer en vervoer 
• Spoedwet wegverbreding 
• Tracéwet 
• Waterwet 
• Wabo 

 

• Wet beheer rijkswaterstaats-
werken 

• Wet bodembescherming 

• Wet geluidhinder 

• Wet inzake de 
luchtverontreiniging 

• Wet ammoniak en veehouderij  

• Wet geurhinder en veehouderij 

• Wet milieubeheer 

• Wet ruimtelijke ordening 



Eén samenhangende wet 
over de fysieke 
leefomgeving  

… die ontwikkeling 
stimuleert  

… en die kwaliteit van de 
leefomgeving waarborgt 

Omgevingswet 



Digitaal Stelsel Omgevingswet 



Digitaal Stelsel Omgevingswet 



Gebruiker staat centraal 
• Een ieder: iedereen die wil weten op een 

locatie welke regels gelden en welk 
beleidsdocument van toepassing is; 

• Initiatiefnemer: burger, bedrijf of overheid 
die iets wil in de fysieke leefomgeving; 
 

• Belanghebbenden: burger, bedrijf of 
overheid die invloed ondervindt van het 
initiatief van een ander; 

• Bevoegd gezag: beleid-en regelopstellers 
en planbeoordelaars, vergunningverleners, 
toezichthouders en handhavers. 

Digitaal Stelsel Omgevingswet 



DSO Architectuur 

Digitaal Stelsel Omgevingswet 



Digitaal Stelsel Omgevingswet 



De standaarden 

• Een ieder: iedereen die wil weten op een 
locatie welke regels gelden en welk 
beleidsdocument van toepassing is; 

• Initiatiefnemer: burger, bedrijf of overheid 
die iets wil in de fysieke leefomgeving; 
 
 

• Belanghebbenden: burger, bedrijf of 
overheid die invloed ondervindt van het 
initiatief van een ander; 

• Bevoegd gezag: beleid-en regelopstellers en 
planbeoordelaars, vergunningverleners, 
toezichthouders en handhavers. 

Digitaal Stelsel Omgevingswet 



3000 voor Christus 
Egyptische wetten op papyrus 

1813 
NL wetgeving 

2019 
Wetgeving nog steeds analoog 

2019 
Wetteksten worden opgebouwd uit modellen 

1 wet voor de hele leefomgeving 

Van 26 wetten naar 1 

Van 5000 wetsartikelen naar 350 

Van 120 ministeriële regelingen naar 10 

Van meerdere bestemmingsplannen naar 1 omgevingsplan 

En duizenden gemeentelijke verordeningen 

Juridisch meets Geo 



Algemene plaatselijke verordening 

Gemeente Dalfsen 

Artikel 8.12 

Lid b 

“Activiteiten buiten een stiltegebied 

mogen geen geluidsbelasting 

veroorzaken binnen het stiltegebied 

van meer dan 36 db” 

Tekst structuur element 

DocumentProcedure 

Normen en waarden 

Begripsdefinitie 

Werkingsgebied 



 



Link met IMNa: 
 

• Semantiek (codelijsten/Index) en 
informatiemodel verder ontkoppelen en 
als linked data online beschikbaar maken. 

 

• Het concept informatiehuis natuur is een 
mooi organisatie raamwerk, waar IMNa nu 
al goed bij past. 

 

• Integratie met andere thema’s, en tussen 
Geo-informatie en regelgeving, wordt veel 
makkelijker. Dat biedt perspectieven voor 
betere dienstverlening. 

Conclusie 

• DSO volgt de reguliere IT ontwikkelingen 

 

• DSO is een vraag gestuurd en 
programmatisch raamwerk om e.e.a. 
werkend te krijgen 



 

LUNCH: tot 13:15 



2 workshoprondes: 

 
• 13:15-14:15 Workshop 1 

 

• 14:15-14:30  Pauze (koffie/thee) 

 

• 14:30-15:30  Workshop 2 

 

• 15:30  Korte presentaties van de opbrengst 

 

Workshops 



• Workshop 1: Tips en Tricks voor intekeninstructies 

 

Zaal: ‘Bana’ 

 

• Workshop 2: Hoe krijg ik mijn beleid op kaart 

 

Zaal: ‘Bula’ 

 

• Workshop 3: Kennisuitwisseling en tips SNL natuuraanvragen 

 

Grote zaal 

 

Workshops 



Dank voor jullie aanwezigheid en kennisdeling! 
 

Portaal Natuur en Landschap 
http://www.portaalnatuurenlandschap.nl/themas/digitale-keten-

natuur/imna/  
 

E-mail : IMNA@bij12.nl   
 

Afsluiting en borrel 

http://www.portaalnatuurenlandschap.nl/themas/digitale-keten-natuur/imna/
http://www.portaalnatuurenlandschap.nl/themas/digitale-keten-natuur/imna/
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http://www.portaalnatuurenlandschap.nl/themas/digitale-keten-natuur/imna/
http://www.portaalnatuurenlandschap.nl/themas/digitale-keten-natuur/imna/
mailto:IMNA@bij12.nl



