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Release notes 
IMNa 5.0 NB 2.0 



 

1 Omschrijving wijzigingen 

De aanpassingen die zijn doorgevoerd in productmodel natuurbeheer zijn gebaseerd op een 
verzameling wijzigingsverzoeken afkomstig van de DKN ketenpartners. Een deel is afkomstig uit 
de informatieanalyse en het functioneel ontwerp van de Informatievoorziening Agrarisch Natuur-en 
Landschapsbeheer (IV ANLb). 

De belangrijkste wijzigingen zijn hieronder genoemd. Voor een volledig overzicht van de 
wijzigingen, neem contact op met de IMNa productgroep (imna@bij12.nl)  

 

1.1 Wijzingen productmodel Natuurbeheer 

 Toevoegen object 'werkGebiedAgrarischCollectief'; 

 De velden 'toegestaneBeheerTypen', 'toegestaneBeheerFuncties', 

'toegestaneClustersBeheeractiviteiten' en 'toegestaneBeheerPakketten' zijn nu verplicht; 

 Constraint toegevoegd voor agrarischZoekgebied en zoekgebiedWater; 

 Tekstuele aanpassingen in het IMNa document zoals het herschrijven van paragraaf 2.3.1 

en 2.3.2 het verwijderen van  hoofdstuk 8; 

 De omschrijving van ‘beginGeldigheid’  is nader gespecificeerd. 

 

1.2 Wijzingen productmodel Natuurontwikkeling 

Er zijn geen wijzigingen doorgevoerd in dit productmodel. 
 
 

1.3 Wijzingen productmodel Natuurkwaliteit 

Er zijn geen wijzigingen doorgevoerd in dit productmodel. 
 

1.4 Wijzingen productmodel Vegetatie en Habitats 

Er zijn geen wijzigingen doorgevoerd in dit productmodel. 
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2 Impactanalyse 

 

2.1 Conclusie 

 
Onderdeel Impact 

Index N&L Geen 

IV ANLb Laag 

SNL applicatie Geen 

VRN applicatie Geen 

RNN applicatie Geen 

CVD applicatie Geen 

Uitwisselstandaard natuurbeheer Hoog 

Prevalidator & file geodatabase Midden 

Overige systemen DKN Laag-hoog* 

* Afhankelijk van de implementatiekeuzes 

 
 

2.2 Vervolgstappen 

Op basis van gedeelde wensen en ervaringen van de DKN ketenpartners is IMNa 5.0 NB 2.0 

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

natuurbeheer impact hebben op de Informatievoorziening ANLb, het uitwisselstandaard voor 

natuurbeheerplannen, de prevalidator en file geodatabase voor natuurbeheer en de applicaties van 

RVO en SCAN-ICT. 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. Voor het productmodel natuurbeheer zijn dit IMNa 5.0 en IMNa 5.0 NB 2.0. 

Voor de overige productmodellen zijn dit IMNa 4.0 en 5.0. Ketenpartners hebben dus tijd om de 

benodigde wijzigingen door te voeren en af te stemmen.  

 

Aangezien de realisatie van de Informatievoorziening ANLb nog niet gestart is, adviseren we ten 

stelligste om IMNa 5.0 NB 2.0 als uitgangspunt te nemen. 


