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1 Inleiding 

Het InformatieModel Natuur (IMNa) is een schematische weergave van begrippen en definities en 
de relatie daartussen binnen het natuurdomein, de Digitale Keten Natuur. Dit informatiemodel is de 
basis voor verschillende uitwisselstandaarden die gebruikt worden om informatie uit te wisselen 
tussen (applicaties van) ketenpartners. Het aantal gebruikers, ketenpartners en applicaties die 
gegevens uitwisselen op basis van IMNa neemt steeds verder toe.  
 
Wijzigingen in beleid, afspraken, organisaties of andere onderdelen die raakvlak hebben met of 
beschrijven zijn in IMNa kunnen niet zomaar worden doorgevoerd, vanwege de mogelijke 
implicaties op systemen en hun gebruikers.  
 
Het IMNa beheerteam voert daarom impactanalyses uit. In deze analyse wordt per voorgestelde 
wijziging bekeken wat de effecten zijn op bestaande systemen, uitwisselstandaarden en 
organisaties. Wijzigingen kunnen pas worden doorgevoerd als deze impactanalyse uitgevoerd is 
en eventuele aanpassingen op systemen en andere onderdelen zijn ingepland en afgestemd. 
 
Deze impactanalyse beoordeelt de impact van de wijzigingen die voorgesteld of doorgevoerd zijn 
in het nieuwe IMNa model. De voorgestelde wijzigingen hebben in meerdere of mindere mate 
impact op de volgende vigerende productmodellen:  

 IMNa 5.0: NB 2.0 

 IMNa 5.0: VH 1.0 

 
Hoofdstuk 2 beschrijft kort de voorgestelde wijzigingen. In hoofdstuk 3 wordt de impact van deze 
wijzigingen op applicaties en werkprocessen beschreven. Hoofdstuk 4 geeft een korte 
samenvatting van de analyse. 
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2 Omschrijving wijzigingen 

De aanpassingen die zijn doorgevoerd in de nieuwe versie van IMNa zijn gebaseerd op een 
verzameling wijzigingsverzoeken afkomstig van de DKN ketenpartners. De wijzigingsverzoeken 
voor het productmodel natuurbeheer zijn afkomstig van de individuele gebruikers uit de DKN. De 
wijzigingsverzoeken voor het productmodel vegetatie en habitats zijn verzameld tijdens een 
workshop waarin verschillende stakeholders van de DKN hebben meegedaan.  

De verzameling van doorgevoerde wijzigingen in IMNa is terug te vinden in het overzicht ‘issuelijst-
IMNa_v2.5. 
Op basis van de wijzigingen, beschreven in bovengenoemd overzicht, is de impactanalyse 
uitgevoerd.  

Het uitbrengen van een nieuwe IMNa versie wil niet meteen zeggen dat alle wijzigingen van kracht 
worden in uitwisselstandaarden en applicaties. Een nieuwe versie van IMNa staat los van 
implementaties van IMNa in applicaties en uitwisselstandaarden. Een nieuwe versie van IMNa kan 
vastgesteld zijn, maar nog niet geïmplementeerd in de keten. De implementatie is een separaat 
proces waarbij uitwisselstandaarden en applicaties worden aangepast om de nieuwe versie te 
kunnen ondersteunen. Ook organisaties in de keten hebben tijd nodig om de nieuwe versie van 
IMNa te gaan ondersteunen (bijvoorbeeld door het aanpassen van eigen applicaties, 
uitwisselstandaarden of brondatabases). Gedurende het projectmatig implementeren van de 
nieuwe versie van IMNa worden ook afspraken gemaakt vanaf welke datum conform het nieuwe 
uitwisselstandaard uitgewisseld moet worden. Het is van belang dat in uitwisselstandaarden en 
applicaties duidelijk omschreven wordt met welk IMNa versienummer het compliant is.  
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3 Analyse 

De voor het productmodel natuurbeheer binnengekomen wijzigingsverzoeken betreffen veelal 
inhoudelijke vragen, of wijzigingsverzoeken die geen impact hebben op het informatiemodel, de 
uitwisselstandaarden of applicaties. Wel zijn enkele beschrijvingen in het IMNa document 
aangescherpt, verwijderd of aangepast (zie voor details de issuelijst-IMNa_v2.5).  
 
De voor het productmodel vegetatie-en habitats doorgevoerde wijzigingen zijn minimaal en hebben 
een kleine impact op het informatiemodel, geen impact op uitwisselstandaarden of applicaties. Zie 
voor een gedetailleerde omschrijving van de wijzigingen de issuelijst-IMNa_v2.5). 
 

3.1 Impact index natuur-en landschap 

De voorgestelde wijzigingen hebben geen impact op de index natuur-en landschap. 
 

3.2 Impact DKN-applicaties 

3.2.1 SNL-applicatie 

In het productmodel IMNa natuurbeheer is het attribuut ‘taakstelling’ niet meer van toepassing 
sinds de wijzigingen van de voorjaarsrelease 2017. Dit attribuut is nog wel als codelijst in de SNL-
applicatie opgenomen. Voor oudere versies van natuurbeheerplannen is het relevant dat deze 
codelijst raadpleegbaar blijft.  
Echter, eventuele validatie of het attribuut ‘taakstelling’ aanwezig en ingevuld is in de kaartlagen 
van het natuurbeheerplan, is sinds de vorige versie van IMNa niet meer relevant.  
 
Mogelijke impact op SNL-applicatie: aanpassen technische validatie op kaartlagen 
natuurbeheerplannen. De structuur van de aangeleverde bestanden verandert, het attribuut 
‘taakstelling’ wordt niet meer meegeleverd. 
 
Momenteel wordt de codelijst ‘recreatietype’ in de SNL-applicatie beheerd. De waardes in deze 
codelijst worden uitgebreid; dit vergt een aanpassing in de SNL-applicatie.  
 
N.B. De impact is mogelijk niet meer van toepassing op de SNL-applicatie, maar op de nieuwe 
ANLb applicatie. 
 

3.2.2 VRN-applicatie 

Geen impact 
 

3.2.3 RNN 

Geen impact 
 

3.2.4 CVD 

De CVD is nog niet gerealiseerd. De wijzigingen doorgevoerd in het productmodel vegetatie-en 
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habitats hebben geen impact op de CVD. 
 
 

3.3 Impact uitwisselstandaarden 

Uitwisselstandaard IMNa natuurbeheer: de file geodabase waarin de natuurbeheerplannen 
uitgewisseld worden tussen de provincie en de SNL-applicatie dient aangepast te worden. De 
structuur van de aangeleverde bestanden verandert, het attribuut ‘taakstelling’ is geen onderdeel 
meer van het natuurbeheerplan sinds de vorige IMNa versie. 
 
Uitwisselstandaard IMNa vegetatie -en habitats: de uitwisselstandaard (xsd) voor 
vegetatieTypePackage blijft onveranderd. De xsd voor habitatTypePackage is momenteel in 
ontwikkeling. De wijzigingen in het informatiemodel worden meegenomen in deze ontwikkeling. 
 

3.4 Impact prevalidators 

De ‘prevalidator voor natuurbeheerplannen’ en de ‘export naar shapetool’ dienen beide aangepast 
te worden. Het attribuut ‘taakstelling’ komt niet meer voor in de kaarten voor het natuurbeheerplan; 
dit heeft impact op beide tools. 
 

3.5 Overige systemen DKN 

CMSi: geen impact  
 
 

3.6 Impact FAQ’s 

De IMNa productgroep ontvangt vaak dezelfde inhoudelijke vragen over bepaalde onderwerpen. 
Deze vragen en bijbehorende antwoorden zullen worden toegevoegd aan de IMNa veel gestelde 
vragen (FAQ’s) webpagina. 
 
Vraag: Is het toegestaan om N00.01 of N00.02 op te nemen op de ambitiekaart? 
Antwoord: Ja, door N00.001 of N00.02 op de ambitiekaart te zetten geef je aan dat daar 
investeringen in natuur nodig zijn; bij N00.01 gaat het om omvorming van landbouwgrond naar 
natuur. Daarvoor kan ook grondverwerving of functieverandering nodig zijn. N00.02  wordt/werd 
gebruikt om aan te geven dat investering in bestaande natuur nodig is om een ander beheertype te 
realiseren of een kwaliteitsverbetering die niet met normaal beheer bereikt kan worden. (Denk bijv. 
aan bos herstellen naar hei of weer open graven van verlande petgaten. N00.01 was onderdeel 
van de taakstelling uitbreiding EHS/Nieuwe natuur. N00.02 niet, want dat betreft bestaande natuur. 
 
Vraag: Als een N00.01 of N00.02 is opgenomen op de ambitiekaart, wat moet er dan op die locatie 
op de beheertypekaart worden opgenomen? 
Antwoord: Bij een locatie waar N00.01 op de ambitiekaart staat, mag er geen beheertype (N of L-
type) op de beheertypenkaart opgenomen zijn, omdat dit gronden betreft die in het verleden een 
andere functie dan natuur hebben gekend en nog niet tot andere beheertypen te rekenen zijn.  
Als je N00.02 gebruikt op de ambitiekaart dan moet er een ander N-type (niet N00) op de 
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beheertypenkaart staan op die locatie, omdat dit bestaande natuur betreft (die dus een beheertype 
heeft op de beheertypekaart) waarvoor omvormingsbeheer (kwaliteitsinpuls) nodig is om tot de 
gewenste ambitie te komen. 
 
Vraag: Wat is de definitie/beschrijving van de beheertype N00.01 / N00.02? 
Antwoord: zie natuur index (https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/index-natuur-
en-landschap/de-index-natuur-en-landschap/natuurtypen/n00-nog-om-te-vormen-naar-natuur/)  
 
Vraag: wat zijn de regels omtrent de toegestane overlap tussen beheergebied en 
beheergebiedAmbitie? 
Antwoord: de ambitiekaart bestaat uit alle bestaande natuur (= beheertypekaart) + gewenste 
uitbreidingen (= ambitie [N00.01] + ambitietype zonder aanduiding op de beheertypekaart). De 
ambitiekaart is dus gelijk of groter dan de beheertypenkaart. Het is echter voorstelbaar dat een 
provincie natuur wil ‘verschuiven’, dan is de ambitie dat op de ene plek wat natuur verdwijnt en op 
een andere plek natuur terugkomt. 
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4 Conclusie en vervolgstappen 

 

4.1 Conclusie 

 
Onderdeel Impact 

Index N&L Geen 

SNL applicatie Laag-Midden* 

VRN applicatie Geen 

RNN applicatie Geen 

CVD applicatie Geen 

Uitwisselstandaard natuurbeheer Laag 

Uitwisselstandaard vegetatie-en habitats Geen 

Prevalidators Geen 

Overige systemen DKN Geen 

* Afhankelijk van de implementatiekeuzes 

 
 

4.2 Vervolgstappen 

Op basis van gedeelde wensen en ervaringen van de DKN-ketenpartners is IMNa 5.0 

samengesteld. Uit deze impactanalyse komt naar voren dat de wijzigingen op het productmodel 

natuurbeheer impact hebben op de SNL-applicatie of diens opvolger en het uitwisselstandaard 

voor natuurbeheerplannen. De exacte impact in dagen en kosten zijn afhankelijk van de 

uiteindelijke implementatiekeuzes die gemaakt worden door de desbetreffende project-en 

beheerorganisaties.  

 

Volgens het IMNa wijzigingsprotocol IMNa kunnen er maximaal 2 vigerende versies van IMNa 

gehanteerd worden: Ketenpartners hebben dus tijd om de benodigde wijzigingen door te voeren en 

af te stemmen.  

 

Concreet is de volgende actie vereist: 

- De Functioneel Beheerder van de SNL-applicatie zet de benodigde stappen in gang om de 

wijzigingen in IMNa te implementeren in de SNL-applicatie (of diens opvolger), het 

uitwisselstandaard en prevalidator/exportscripts.  

 


