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VOORWOORD  

 

Voor u ligt de Nadere Analyse van het Informatiehuis Natuur. Deze analyse is door het Interprovinciaal 

Overleg uitgevoerd in opdracht van het ministerie van I&M. Op basis van vooraf door I&M 

geformuleerde vragen beoogt deze analyse zoveel mogelijk antwoorden te geven op de d hoofdvraag: 

Op welke manier kan het Informatiehuis Natuur als onderdeel van het Digitale Stelstel Omgevingswet 

bijdragen aan de uitvoering van de Omgevingswet? 

 
Met betrekking tot invoering van de Omgevingswet is er nog veel in beweging en zijn nog niet alle 
vragen beantwoord. Gezien de parallel lopende trajecten in het totale programma Implementatie 
Omgevingswet is dat overigens ook geen verrassing, maar vooral een kans om het ingezette traject 
van de informatiehuizen ook in 2016 verder vorm te geven en zo de ambities van het Digitale Stelsel 
verder kracht bij te zetten. 
 

Het kwartiermakers team heeft in korte tijd veel werk verzet en levert met deze Nadere Analyse een 

gedegen basis voor besluitvorming en een eerste stap voor doorontwikkeling van het Informatiehuis 

Natuur op.  

Ik dank de kwartiermakers voor hun grote inspanning en kijk er naar uit om samen met hen, de 

gebruikers en de bronhouders het Informatiehuis Natuur in 2016 en in de jaren erna verder vorm te 

geven. 

Namens de begeleidingscommissie van het Informatiehuis Natuur, stel ik voor om dit rapport als 

uitgangspunt te nemen voor deze verdere ontwikkeling van het Informatiehuis Natuur. 

 
Namens het Interprovinciaal Overleg, 
  
Tjeerd Kampstra 
Programmadirecteur Implementatie Omgevingswet Provincies 
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MANAGEMENT SAMENVATTING 
 

Opdracht 

Het doel van de voorliggende Nadere Analyse van het Informatiehuis Natuur is om, in opdracht van 

het interbestuurlijk opdrachtgevend beraad (Directeurenoverleg I&M, IPO, VNG en de Unie van 

Waterschappen), informatie aan te reiken voor de beoogde verdere uitwerking van het Informatiehuis 

Natuur. 

In deze Nadere Analyse wordt, voor zover mogelijk, een SOLL-situatie geschetst die past bij de 

ontwikkelingen van het DSO en de eventuele verander-opgave, bezien vanuit de huidige IST en uitgezet 

in de tijd.  

 

Informatiehuis Natuur 1.0 

De vigerende wet- en regelgeving m.b.t. natuur heeft als doel de bestaande natuurwaarden (soorten 

en gebieden en het bosareaal) in ons land te beschermen en de intrinsieke waarde van natuur als 

volwaardig onderdeel van de besluitvorming bij planvorming en nieuwe initiatieven mee te nemen.  

Het Informatiehuis Natuur kan hierbij een belangrijke faciliterende rol spelen. Het Informatiehuis 

Natuur 1.0 hanteert daarom de volgende visie en uitgangspunten: 

 

- Een gebruiker van het DSO en/of het Informatiehuis Natuur is klant en staat centraal. 

- Het Informatiehuis Natuur werkt vraag gestuurd.  

- Het Informatiehuis Natuur is DE leverancier van de meest complete natuurdata in Nederland.  

- Het Informatiehuis Natuur verankert met haar producten en expertise, de wet- en regelgeving en 

zorg voor natuur zo goed mogelijk in de Omgevingswet en bijbehorende werkprocessen. 

- Het Informatiehuis Natuur faciliteert het werkveld Natuur in Nederland en draagt daarmee bij aan 

de bescherming van natuur in Nederland zoals de natuurwetgeving deze voorstaat. 

- Data/informatie in het Informatiehuis Natuur is, in eerste instantie, beschikbaar voor iedereen. 

 

Opgave 

Deze Nadere Analyse wijst uit dat er vanuit het oogpunt van efficiëntie, ontsnippering en 

kwaliteitsverbetering van natuurinformatie een opgave ligt om de natuurwetgeving en de processen 

onder de Omgevingswet waarbij natuurwaarden betrokken zijn digitaal te ondersteunen. Los van een 

bestuurlijk besluit over het wel of niet ontwikkelen van informatiehuizen in aansluiting op het DSO, 

moet deze opgave op tijd ingevuld worden. Er is een ontwikkelstrategie: Vanuit “no regrets” door 

ontwikkelen via “data en informatie naar “antwoorden”, waarbij de focus in eerste instantie ligt op 

vergunningverlening en ontheffing verlening. Het belang van het brede werkveld natuur wordt daarbij 

in het oog gehouden. 

 

Bevindingen 

Op dit moment zijn er diverse bestaande voorzieningen die deels moeilijk vindbaar, gedeeltelijk open 

beschikbaar, gedeeltelijk op een hoog kwaliteitsniveau geborgd zijn. Daar is een flinke verbeterslag te 

maken. Om te kunnen komen tot een sluitend ontwikkelplan voor het Informatiehuis moeten een 

aantal zaken met voorrang worden vastgesteld en/of nader onderzocht. Bij het opstellen van deze 

Nadere Analyse zijn experts, uit alle potentiële gebruikersgroepen van het toekomstige Informatiehuis 
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Natuur, geraadpleegd. Dit resulteert in de volgende conclusies en aanbevelingen voor het 

Informatiehuis Natuur, die worden onderschreven door de begeleidingscommissie: 

 

 

Plan van aanpak 
Begin 2016 komt er een plan van aanpak om de huidige analyse verder te verdiepen en processen op 

te starten. Het plan moet voorzien in antwoorden op openstaande vragen over organisatorische 

aspecten. Er zal verdiept worden op de technische- en informatie-architectuur en de verbetering van 

de informatie zodat deze kan voldoen aan de 3B’s binnen het DSO. 

 

Planning en kosten 

Er is een indicatieve planning opgesteld: In Q1en Q2 2016 wordt het plan van aanpak voor plateau 

0/1a opgesteld. De start van ontwikkeling is gepland vanaf Q4 2016 en de jaren 2017 en 2018. De 

overige plateaus worden, afhankelijk van besluitvorming, vanaf 2018 opgestart. De hierbij behorende 

kostenraming is opgebouwd in beheerkosten (4,5 MEuro jaarlijks) en ontwikkelkosten (13,2 MEuro 

eenmalig). Deze ramingen zullen in het plan van aanpak nader worden onderbouwd. 

 

 

Conclusies en Aanbevelingen 

 

Voor efficiënte en transparante digitale ondersteuning van de uitvoering van de Omgevingswet en 

de nieuwe wet Natuurbescherming is het noodzakelijk om een Informatiehuis Natuur te 

ontwikkelen. Daarvoor is een huismeester nodig met voldoende mandaat om ontsnippering en 

kwaliteitsverbetering (3B’s) van het huidige informatielandschap Natuur te regisseren.  

 

Uit deze analyse komen de volgende aanbevelingen naar voren: 

- Investeer minimaal in plateau 0 om voorbereid te zijn op de komst van de Omgevingswet en 

behoudt het momentum. 

- Zet in op duurzaam realiseren van de kaderstellende voorwaarden voor de ontwikkeling van 

het Informatiehuis: Opdrachtgeverschap, draagvlak en middelen 

- Zorg voor eenduidige afbakening van rollen, taken, bevoegdheden en aansluitvoorwaarden 

van de huizen/huismeesters ten opzichte van de stelselverantwoordelijke en de provincies 

als bevoegd gezag Ow/Nw, eigenaar van het Huis en uitvoerder/opdrachtnemer.  

- Start een proces om te komen tot een duurzaam model van governance voor het 

Informatiehuis Natuur en datasets / informatieproducten /toetsinstrumenten die 

momenteel elders in beheer zijn. 

- Zorg voor duidelijke inhoudelijke afbakening tussen de Huizen onderling. 

- Zorg voor een eenduidige en gedragen invulling van kwaliteitscriteria en begrippen die 

worden gehanteerd in het DSO. 

- Zorg voor vaststelling van belangrijke documenten en eenduidige begripsdefinities binnen 

de Visie en doelarchitectuur van de DSO en uitwerkingen daarvan, om te kunnen starten 

met een Startarchitectuur voor het Informatiehuis Natuur. 



 
Nadere Analyse Informatiehuis Natuur – December 2015  5 

 

Leeswijzer 
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Hoe wordt vraagsturing gerealiseerd?  3.4.3 
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1. Inleiding 

1.1 Achtergrond en Aanleiding 
 

Deze notitie vormt het eindconcept voor de Nadere Analyse van het Informatiehuis Natuur, die in 

opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu eind 2015 gereed moet zijn.  

Het doel van deze Nadere Analyse van het Informatiehuis Natuur is om in opdracht van het 

interbestuurlijk opdrachtgevend beraad (Directeurenoverleg I&M, IPO, VNG en de Unie van 

Waterschappen) informatie aan te reiken over het Informatiehuis Natuur voor de beoogde verdere 

uitwerking van: 

 

- Het Bestuursakkoord 

- De AmvB’s van de Omgevingswet  

- Het financiële effectenonderzoek (cijfers voor kosten en baten) artikel 2 

- Het Digitale Stelsel van de Omgevingswet (GOAL) 

 

In deze Nadere Analyse wordt, voor zover mogelijk, een SOLL-situatie geschetst die past bij de 

ontwikkelingen van het DSO en de eventuele verander-opgave, bezien vanuit de huidige IST en uitgezet 

in de tijd.  

Op het startmoment van deze Nadere Analyse was de opdracht voor het Nader Onderzoek nog niet 

verstrekt aan de Provincies. Dit zorgde van begin af aan voor een krappe planning voor de 

kwartiermakers, die op 7 september een eerste voorlopige analyse moesten opleveren. Een volgend 

concept van de Nadere Analyse diende aangescherpt te zijn tot een tussenoplevering op 13 november. 

In hoofdstuk 4 is de indicatieve begroting zoals geleverd aan RIVM op 11 november 2015 opgenomen. 

In de concept eindversie van 9 december zijn alle hiaten ingevuld en zijn de specifieke vragen van 

opdrachtgever, zie ook de leeswijzer, zover mogelijk beantwoord. Deze versie is besproken met de 

begeleidingscommissie van 14 december en is op grond daarvan bijgesteld tot voorliggend 

eindconcept van 18 december. De tijdsdruk over het gehele traject heeft gevolgen voor de volledigheid 

en juistheid van deze analyse.  

 

1.2 Organisatie en Werkwijze 

 

De Provincies bereiden zich gezamenlijk voor op de komst van de Omgevingswet en de daarbij 

behorende digitale ondersteuning. Er is medio 2015 een programmateam ingericht waarin de 

kwartiermakers van de 2 Informatiehuizen, waar de provincies verantwoordelijk voor zijn, zitting 

hebben. Daarnaast zijn er projectleiders / procesbegeleiders en experts aangesteld voor de 

interprovinciale programma onderdelen Implementatie Provincies, Digitalisering (GOAL spoor1),  

Juridische zaken en Communicatie. 

De opdracht voor de Nadere Analyse van het Informatiehuis Natuur is belegd bij een duo van 

kwartiermakers vanuit het werkveld ecologie en regelgeving binnen Natuur (NDFF/BIJ12) en vanuit I-

expertise (BIJ12, GBO Provincies). Zij leveren hun analyse op aan de programmadirecteur 

Implementatie (IPO), Tjeerd Kampstra. De programmadirecteur levert de eindrapportage op aan het 

Ministerie van Infrastructuur en Milieu, na afstemming met de begeleidingscommissie. Het 
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kwartiermakers team heeft een begeleidingscommissie laten instellen t.b.v. de kwaliteitsborging van 

de Nadere Analyse. 

De begeleidingscommissie bestaat uit:  

 

Tjeerd Kampstra – Programmadirecteur Implementatie Omgevingswet Provincies (IPO) 

Marly Bloem - Directeur a.i. BIJ12 

Durk-jan Lagendijk - portefeuillehouder Informatievoorziening AACVP/Provincies 

Hans van den Heuvel - Contactpersoon beleidsdirectie Min EZ - Informatiehuis Natuur 

Paul Picauly - Expertisecentrum Fysiek Domein - VNG 

 

De commissie heeft op 5 november en 14 december 2015 overlegd om haar oordeel over dit concept 

van de Nadere Analyse te geven. 

Tussentijds is er middels de twee concepten die zijn opgeleverd aan de opdrachtgever, in de persoon 

van Eric Harthoorn van het ministerie van I & M, en de coördinatoren van het traject van de Huizen, 

Petra Loeff en Martijn van Langen, contact en terugkoppeling geweest met de opdrachtgever over de 

inhoud van deze rapportage. Commentaar en opmerkingen zijn in de tekst verwerkt. 

  

1.3 Het Informatiehuis Natuur 1.0 

 
De vigerende wet- en regelgeving m.b.t. natuur heeft als doel de bestaande natuurwaarden (soorten 

en gebieden) in ons land te beschermen en de intrinsieke waarde van natuur als volwaardig onderdeel 

van de besluitvorming bij planvorming en nieuwe initiatieven mee te nemen.  

Het Informatiehuis Natuur kan hierbij een belangrijke faciliterende rol spelen. Het Informatiehuis 

Natuur 1.0 hanteert daarom de volgende visie en uitgangspunten: 

 

- Een gebruiker van het DSO en/of het Informatiehuis Natuur is klant en staat centraal. 

- Het Informatiehuis Natuur werkt vraaggestuurd.  

- Het Informatiehuis Natuur is DE leverancier van de meest complete en bruikbare natuurdata in 

Nederland. 

- Het Informatiehuis Natuur verankert met haar producten en expertise, wet- en regelgeving en 

zorg voor natuur zo goed mogelijk in de Omgevingswet en bijbehorende werkprocessen. 

- Data/informatie in het Informatiehuis Natuur is, in eerste instantie, beschikbaar voor iedereen. 
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2. 2 Bestaande situatie 

2.1 Inleiding 
 
Op dit ogenblik bestaat er, ingegeven door de bestaande wet- en regelgeving voor Natuur 

(Natuurbeschermingswet, Flora- en faunawet, Boswet en Jachtwet), een best practice voor het 

handelen binnen de natuurwetgeving onder de bevoegde gezagen, deskundigen, planvormers, 

vergunningverleners en toezichthouders. Er is sprake van een verspreid informatie-aanbod en een 

voldoende tot hoog kennisniveau beperkt zich tot een relatief beperkte groep deskundigen en 

ambtenaren. Beoordeling en advisering rond de vergunningaanvragen is niet volledig consistent en 

transparant. Oorzaken hiervan zijn de huidige versnippering van de benodigde informatie, het verschil 

van inzicht tussen adviseurs, toetsers en bevoegde gezagen over de uitleg van de regelgeving. Het 

ontbreken van instandhoudingsdoelen voor beschermde soorten (zowel nationaal als waar mogelijk 

ook regionaal) in het huidige toetsingskader voor de Flora- en faunawet, aanvullend op de algemene 

term gunstige staat van instandhouding, wordt in de praktijk als een groot knelpunt ervaren. Echter de 

wet wordt nageleefd en, zij het beperkt, gehandhaafd. 

 

In dit hoofdstuk wordt de huidige informatievoorziening binnen het domein Natuur geschetst. De 

nieuwe Omgevingswet en het daarbij beoogde digitaliseringsspoor binnen het Digitaal Stelsel 

Omgevingswet focussen in eerste instantie nu geheel op het proces van het verlenen van 

omgevingsvergunningen en ontheffingen. Vanuit dat perspectief zal het aanhaken van de huidige wet- 

en regelgeving m.b.t. natuur, en de noodzaak tot het inrichten van een Informatiehuis Natuur worden 

bezien. Het beschikbaar, bruikbaar en bestendig (3B’s) maken van natuurdata op zichzelf is een 

belangrijke voorwaarde voor de uitvoering van de Omgevingswet inclusief Natuur, evenals de validatie 

en het beheer van de data, en de continuïteit van aanlevering door alle bronhouders. Dit laatste valt 

echter buiten scope van deze analyse. Binnen de analyse wordt onderzocht of het invoeren van een 

Informatiehuis Natuur een geschikt instrument is om in hoge mate bij te dragen aan het doel om 

middels het Digitaal Stelsel de uitvoering van de Omgevingswet “Eenvoudig en Beter” te maken. Een 

extra complicerende factor is dat er in 2016 eerst nog een hervorming van de natuurwetgeving plaats 

gaat vinden, de invoering van nieuwe Wet Natuurbescherming, alvorens de aanhaking met de 

Omgevingswet een feit wordt. Echter de natuurwetgeving, even als de huidige informatievoorziening 

binnen het domein, omvat op deeldossiers een veel ruimer pakket aan werkprocessen dan enkel 

vergunningverlening. De vragen met betrekking tot de afbakening van de scope, rollen en taken voor 

het Informatiehuis komen derhalve pas in hoofdstuk drie aan bod. 

 

2.2 Scope huidige voorzieningen  

 
De huidige uitvoering van de natuurwetgeving is vooral gericht op natuurbeheer en 

natuurbescherming en ingebed binnen veel verschillende overheidstaken, beleidsvelden en 

werkprocessen. De bestaande informatievoorziening is dan ook hierop toegesneden en op veel 

plekken separaat te vinden. De werkvelden waar Natuurbeheer en -bescherming een rol speelt 

betreffen, in willekeurige volgorde: 

- Ruimtelijke ordening 

- Milieu (in brede zin: van beleid tot VTH taken) 
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- Infrastructuur 

- Landbouw 

De inbedding van Natuur in de bestaande wettelijke taken (m.n. planvorming, vergunning- en 

ontheffingverlening, toezicht en handhaving) vormt een essentieel aandachtspunt bij de ontwikkeling 

van een Informatiehuis. Immers, een belangrijk deel van de huidige natuur-gerelateerde gegevens 

komt voort uit en vindt uiteindelijk haar weg in deze taken. Daarnaast is de natuurkwaliteit op zich van 

belang. Bij de vergunningverlening moeten met name de kwalitatieve aspecten een rol spelen 

(instandhouding van soorten en leefgebieden) in relatie tot de abiotische omstandigheden (water, 

bodem en milieu). Hierbij gaat het dan niet alleen om het (juridische) afwegingskader van VTH en RO, 

maar vooral om de inhoudelijke onderbouwing van de kwaliteitsaspecten van bestaande 

natuurwaarden voor behoud, instandhouding, bescherming en beheer. 

Deze analyse zal dan ook aandacht besteden aan de werkprocessen en de betrokken 

gebruikersgroepen (bevoegd gezag, initiatiefnemers en beleidsmakers) van de bijbehorende 

informatie. In hoeverre de bevindingen aansluiten op het beoogde Digitale Stelsel Omgevingswet is 

nog niet duidelijk. Er zijn informatiehuizen bedacht voor de verschillende thema’s maar niet voor de 

primaire processen van vergunningverlening, toezicht en handhaving en ruimtelijke ordening. Dit 

terwijl deze processen zowel start- als eindpunt zijn voor de informatiestromen voor Natuur (en ook 

voor andere huizen).  

Met andere woorden: Digitalisering van de data- en informatiestroom van natuurgegevens, 

noodzakelijk voor ontsluiting ervan via een Informatiehuis naar het Digitaal Stelsel Omgevingswet, stelt 

ook eisen aan de automatisering van de betreffende primaire processen. Het belang van het 

ontwikkelen van het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) is groot voor het domein Natuur, omdat het 

bevoegd gezag en de uitvoering van de Natuurwetgeving steeds verder gedecentraliseerd wordt naar 

de provincies en gemeenten. Het DSO maakt data/informatie voor alle spelers op gelijke wijze 

beschikbaar en bereikbaar (level playing field) en juist deze transparantie draagt bij aan een 

gemeenschappelijk afwegingskader. Dit in tegenstelling tot de huidige situatie, waarbij bevoegde 

gezagen hun besluiten veelal baseren op door henzelf verzamelde, vaak niet toegankelijke informatie. 

 

 
2.2.1  Context en gebruik van de bestaande informatievoorziening 
 

Met de invoering van de WABO is de taak van gemeenten op het gebied van natuur versterkt. Sinds de 

WABO kunnen de vergunning Natuurbeschermingswet en ontheffing Flora- en faunawet aanhaken bij 

de Omgevingsvergunning waarvoor de gemeente bevoegd gezag is. Bij locatie gebonden ingrepen die 

mogelijke effecten op beschermde natuur hebben, kunnen de natuuraspecten betrokken worden bij 

de omgevingsvergunning. Hiertoe moet de initiatiefnemer bij de omgevingsvergunning-aanvraag het 

onderdeel “Handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten of gebieden” aanvinken 

en een natuurrapport als bijlage indienen. Als een handeling is aangevinkt, moet een gemeente een 

Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb) aanvragen, voor beschermde soorten bij de Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland (RVO.nl) en in geval van beschermde gebieden bij de provincie. Een Vvgb 

voor soorten is inhoudelijk gelijk aan een ontheffing Flora- en faunawet en voor gebieden gelijk aan 

een vergunning Natuurbeschermingswet. Als er geen Vvgb kan worden verleend, omdat er 

bijvoorbeeld door de handeling afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van 

een soort, kan ook geen omgevingsvergunning worden verleend. 
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De initiatiefnemer is zelf verantwoordelijk voor het doen van een volledige en juiste 

vergunningaanvraag, inclusief het onderzoek naar eventuele gevolgen van de activiteit voor 

beschermde soorten of beschermde gebieden, veelal opgesteld door een deskundige (ecologisch) 

adviseur. De Memorie van Toelichting van de WABO geeft aan dat het bevoegd gezag 

omgevingsvergunning (de gemeente) vervolgens de verantwoordelijkheid heeft om na te gaan of de 

aanvraag volledig is. Deze ‘volledigheidstoets’ gaat ervan uit dat wanneer de gemeente ‘redelijkerwijs’ 

kan weten dat uit de aanvraag handelingen voortvloeien die flora en fauna raken, de gemeente dit 

meeneemt in deze toets. Het ‘redelijkerwijs weten’ kan blijken uit bijvoorbeeld eigen inventarisaties 

die werden uitgevoerd ten behoeve van een bestemmingsplan. Dit betekent dat wanneer de 

initiatiefnemer “Handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten of gebieden” niet 

heeft aangevinkt, terwijl de gemeente redelijkerwijs had kunnen weten dat de aangevraagde activiteit 

een negatief effect heeft op beschermde natuurwaarden, de gemeente geen Omgevingsvergunning 

mag verlenen. De gemeente kan dus via het bestemmingsplan, de eigen natuurambitie en een toets 

op volledigheid van de aanvraag een actieve rol spelen bij de bescherming van natuur, echter wanneer 

er meer kennis over natuurwaarden bij andere groepen in het gebied zit dan bij de gemeente zelf, leidt 

dit vaak tot informatieachterstand, vertraging van procedures door bezwaren en mogelijk zelfs 

procesgang. Een efficiënte en transparante ontsluiting van natuurgegevens voor alle betrokkenen kan 

hierin veel verbeteren. 

De informatie die voor zowel bevoegd gezag als voor een initiatiefnemer noodzakelijk is in dit proces, 

is nu in het meest gunstige geval verspreid in verschillende systemen aanwezig. Vaak zijn gegevens 

niet volledig of ontbreken geheel en is kennismontage en inhoudelijke interpretatie van de deskundige 

onontbeerlijk om de activiteit binnen de wettelijke randvoorwaarden te kunnen toestaan of uitvoeren. 

Het gaat hier om bestendige informatie over geldige wet-en regelgeving, aanwezige of potentieel 

aanwezige soorten en habitats, habitatkwaliteit maar ook om potentieel leefgebied en essentiële 

functies van een gebied voor de gunstige staat van instandhouding van populaties. 

Globaal zijn hierbij de volgende middelen van belang: 
  
- Informatievoorziening over de verspreiding van beschermde en bedreigde plant- en diersoorten 

met zo hoog mogelijke dekking van heel Nederland en met een zo hoog haalbaar detailniveau, 

met inachtneming van efficiënt hergebruik van monitoringsgegevens die voor andere doelen 

worden ingewonnen (bijv Digitale Keten Natuur, NEM, SNL, ANLb, wild- en jachtcijfers (FRS e.a.), 

etc). 

- Informatievoorziening over de ligging van beschermde natuurgebieden (NNN) en de 

raadpleegfunctie voor de aanwijzingsbesluiten (i.v.m. de aangewezen soorten binnen het N2000 

gebied en het bestaand gebruik). 

- Informatievoorziening over het potentieel voorkomen van flora en fauna op locatie, jaarrond 

beschermde vogels, verblijfplaatsen van beschermde soorten, slaapplaatsen, 

foerageergebieden, en waar mogelijk ook trek- en vliegroutes. (status: nu niet beschikbaar) 

- Raadpleegfunctie voor wet- en regelgeving natuur, toetsingsinstrumenten rond de procedures 

tot vergunning/ontheffingsaanvragen in relatie tot geplande activiteit. (status: nu niet digitaal 

bruikbaar) 

- Beheer van codelijsten, catalogi en standaarden als de catalogus Groen-Blauwe diensten, de 

Index-NL. Gekoppeld hieraan zijn beheer- en ontwikkeldoelstellingen van provinces en 

beheerders van natuurterreinen (ook buiten de Natura2000-gebieden) vastgelegd. Tevens wordt 
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hiermee werkelijke omvang van het NNN en de financierende instantie in beeld gebracht. 

(status: nu niet volledig) 

- Raadpleegfunctie voor uitgegeven vergunningen met bijbehorende bepalingen (bijvoorbeeld 

natuurcompensatie). (status: nu niet beschikbaar) 

- Centrale boekhouding van toegestane aantasting van natuurwaarden ten behoeve van de 

bepaling van eventuele cumulatieve negatieve effecten op de gunstige staat van instandhouding 

van populaties van beschermde soorten binnen Nederland. (status: nu niet beschikbaar) 

- Uitvoeringsprocessen rond de regeling Programmatische Aanpak Stikstof en het toetsinstrument 

AERIUS. 

- Informatievoorziening ten behoeve van de derogatierapportages voor Vogel Richtlijn en Habitat 

Richtlijn soorten. (Nu niet geautomatiseerd beschikbaar) 

 
 
Gegevens- en informatievoorzieningencatalogus 
In de huidige situatie zijn er een aantal ‘basis’ registers of databases en informatievoorzieningen met 

bijbehorende informatieproducten die de uitvoering van de Flora- en Faunawet, 

Natuurbeschermingswet (en Boswet en Jachtwet) ondersteunen. Bestaande informatie over de 

wettelijke status van soorten, aan actuele, betrouwbare (gevalideerde) verspreidingsgegevens van 

beschermde en bedreigde soorten wordt volop gebruikt. Evenals de informatie over de begrenzing van 

het Natuurnetwerk en N2000-gebieden en de ligging en kwaliteit van habitat (typen) voor het 

uitvoeren van toetsingen t.b.v. vergunning/ontheffings-aanvragen in het kader van huidige wetgeving. 

Maar, daarnaast is de informatiebehoefte gericht op het maken van omgevingsplannen, 

scenariostudie, MER-rapportages en de uitvoering van het Natuurpact met de daarbij horende 

rapportageverplichtingen. 

Een overzicht van deze data- en informatievoorzieningen is op genomen in Bijlage 2. Deze bijlage 

omvat per item de naam en korte beschrijvingen, de eigenaar of bronhouder van de voorziening en 

een verwijzing naar de vindplaats van het item.  

In dezelfde bijlage 2 is opgenomen of deze bestaande voorziening wel, niet of mogelijk al bruikbaar is 

voor de het proces rond vergunningverlening en planvorming onder de nieuwe Omgevingswet met 

daarbij een inschatting van de huidige staat van Beschikbaarheid, Bruikbaarheid en Bestendigheid voor 

deze processen. 

2.2.2 Bestaande gebruikers en bronhouders 
 
De centrale en decentrale overheden (rijk, provincies, omgevingsdiensten, gemeenten, 

waterschappen, RVO.nl) gebruiken deze informatie voor hun ruimtelijke planprocessen, beleidsopgave 

en hun rol als bevoegd gezag binnen VHT en rapportages. Daarnaast zijn vooral de “toetsers”, 

deskundigen van ecologisch adviesbureaus die worden ingezet door initiatiefnemers om binnen de 

regels van de natuurwetgeving te kunnen opereren een belangrijke groep gebruikers van de 

informatie. Terreinbeheerders en natuurorganisaties gebruiken deze zelfde natuurinformatie voor 

beheer- en inrichtingsplannen, bescherming en onderzoek. 

De verschillende hierboven genoemde gegevensbronnen kennen een groot aantal verschillende 

bronhouders en vrijwel geen centrale opslag van gegevens. Veelal zijn de centrale en decentrale 

overheden bronhouder daar waar het gaat om de informatie over begrenzingen en aanwijzingen 

(Natuurnetwerk). Ook een groot deel van de programmatische monitoring van de soorten wordt in 
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opdracht van deze partijen ingewonnen (verspreidingsgegevens en ook bijv. wildbeheergegevens). Het 

gros van de monitoringsgegevens over soorten wordt momenteel echter verzameld met hulp van een 

groot aantal vrijwilligers die worden aangestuurd door soortenorganisaties. Deze personen zijn en 

blijven ook bronhouder van hun eigen verzamelde gegevens. Dit is zowel een kans als een risico voor 

de toekomstige gegevensbeschikbaarheid. Het gaat hier bij de monitoringdata van bijv. de SCAN 

(agrarisch natuurbeheer) en NDFF om een groot aantal onbetaalde krachten die middels opdrachten 

of afspraken met hun netwerkorganisatie deelnemen aan monitoring. Zij stellen het vertrouwen in een 

goed beheer en gebruik van hun gegevens als randvoorwaarde voor hun vrijwillige deelname aan de 

gegevensinwinning. Met hulp van de vrijwilligersnetwerken blijft de gezamenlijke monitoringsopgave 

in Nederland haalbaar en financierbaar, is er maatschappelijke betrokkenheid en politiek draagvlak. 

Echter, de dataverzameling van de NDFF waarin de gegevens van vrijwilligers gezamenlijk met de 

professioneel ingewonnen gegevens worden gebundeld, is nu geen Open Data. Continuïteit en een 

ander financieringsmodel van de NDFF zijn huidige zorgpunten en onderwerp van gesprek. Voor de 

invoering van de Omgevingswet en de natuurinformatiestroom over het DSO is het noodzakelijk dat 

dit issue een duurzame oplossing krijgt omdat dit de compleetheid en actualiteit van natuurdata die 

beschikbaar gemaakt kan worden via deze databronnen (ongeacht via een Informatiehuis of niet) 

mogelijk ernstig beperkt. 

 
2.2.3   Bestaande systemen, gegevensbronnen en interfaces 
 
De bestaande systemen en gegevensbronnen plus interfaces staan in bijlage 2 beschreven. 

 
Validatievoorzieningen 
Op dit moment ligt de verantwoordelijkheid voor validatie van de inhoud van datasets en/of producten 

bij de bronhouder. Voor wat betreft de soorten- en gebiedendatabase van het Ministerie van EZ is de 

kwaliteitsborging en validatie van het kaartmateriaal in handen van medewerkers van de Directie 

Natuur en Biodiversiteit voor wat betreft de habitattype gerelateerde gegevens en de Rode Lijststatus. 

Het CBS heeft ook een rol als externe kwaliteitsborger in het proces van het opstellen van de Rode 

Lijsten. 

De Landelijke Vegetatie Databank kent een aantal ingebouwde tools ter controle van 

vegetatieopnamen. Deze zijn door de gebruiker vrijwillig toe te passen. Daar waar sprake is van 

doorvoer naar de NDFF, moet een verplichte controlemodule worden doorlopen voordat de gegevens 

doorgestuurd kunnen worden. Hiermee is extra kwaliteitsborging ingebouwd in de procedure. 

Voor de NDFF bestaat een continue validatievoorziening die elke waarneming controleert op 

waarschijnlijkheid van de soort, aantal, datum en locatie. Validatie vindt plaats hetzij via automatische 

kennisregels ingesteld door soortexperts, hetzij via handmatige controle door soortexperts. Hierin 

werken 200 soortexperts vrijwillig samen aan de betrouwbaarheid van de gegevens in de NDFF. 

Daarnaast zit een onafhankelijke commissie toe op de betrouwbaarheid van het gehele NDFF systeem 

en de daaruit voortvloeiende informatieproducten. 

Het aanbod van informatieproducten is nu versnipperd en soms lastig vindbaar. De 

reproduceerbaarheid van producten en het versiebeheer van kaarten en datasets is nu niet 

geharmoniseerd en het kwaliteitsniveau niet vanzelfsprekend geborgd. De interpretatie van de 

bruikbaarheid van gegevens is onderhavig aan deskundigenoordeel en hierover leven veel 

verschillende opvattingen. Er is geen onafhankelijk toezicht op de kwaliteit, bruikbaarheid en 
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bestendigheid van het geheel aan aangeboden informatieproducten en –voorzieningen binnen het 

domein Natuur. 

 
Toetsingsinstrumenten 
Voor toetsing aan de Flora en Fauna Wet en de Natuurbeschermingswet zijn hulpmiddelen / 

indicatieve instrumenten (informatie producten) ontwikkeld die initiatiefnemers, vergunningverleners 

en handhavers kunnen ondersteunen bij het toepassen van de natuurwetgeving. Aandachtspunt 

hierbij is dat definitie en gebruikersperspectief van deze instrumenten nog nader moet worden 

uitgewerkt. In bijlage 2 staan de bestaande toetsingsinstrumenten met hun toelichting kort 

beschreven. 

 

Rapportages en open Datasets (INSPIRE) 

De (inter)nationale rapportages in het kader van het natuurpact zijn openbaar. De onderhavige 

datasets zijn daarmee ook ontsloten. De Verspreidingskaarten van beschermde soorten worden in het 

kader van de VHR (vogel- en habitat richtlijn) -rapportages gemaakt door Alterra (WOT) op basis van 

beschikbare gegevens o.a. uit de NDFF. Deze datasets vallen onder de Inspire-verplichting (Zie ook: 

Rapportage aanmerking INSPIRE annex III, 2013) en worden tevens via een vermelding in het Nationaal 

Geo Register (PDOK) ontsloten. Ook de datasets van N2000-gebieden en -soorten zijn te vinden in net 

Nationaal Georegister. Ook deze dataset is aangemerkt voor INSPIRE, thema Beschermde gebieden.  

 

ICT voorzieningen: Interprovinciale SDI en Sectoraal Knooppunt 
Provincies hebben een interprovinciaal beheerde ruimtelijke data infrastructuur in gebruik. Deze 

infrastructuur is gebaseerd op open source en bestaat uit de onderdelen: 

- Centrale data- en service omgeving 

- Flamingo kaartviewer 

- Provinciaal Geo Register 

- Gezamenlijk ingekochte Ondergronden en Referenties 

Daarnaast beschikken de Provincies over een Sectoraal Knooppunt Basisregistraties. Dit knooppunt is 

nog in ontwikkeling, wordt nog niet door alle provincies gebruikt en wordt nog niet centraal beheerd. 

 
 
2.2.4 Beschouwing huidige kwaliteit t.o.v de 3B’s 
 
Momenteel ontbreekt een deugdelijke definitie van de begrippen Beschikbaar, Bruikbaar en Bestendig 

(3B’s). Er worden in verschillende achtergronddocumenten verschillende invullingen gegeven. Wat 

hier precies onder wordt verstaan, de criteria behorend bij deze begrippen is nog onder debat, er 

wordt een voorzet voor eenduidige invulling gegeven door de juristen van I&M (december 2015). Voor 

het domein Natuur geven we hieronder onze duiding aan de begrippen. 

Beschikbaarheid 
Er zijn veel datasets en informatieproducten maar niet alles is even goed vindbaar en zeker niet Open 

Data. Weinig sets zijn gemaakt met als doel de ondersteuning van planvormings- en 

vergunningstrajecten en vele bestaande sets zijn hiervoor niet direct inzetbaar. 
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Bestaande beperkingen voor doelmatig (her-)gebruik van natuurgegevens, zoals betere afspraken over 

rollen, taken en verantwoordelijkheden van de onderscheiden partijen over de hele domein, (wie 

presenteert wat en met welke actualiteit?) ontbreken momenteel. Een betere samenwerking, 

organisatie en governance van het gehele systeem is noodzakelijk. Het ontbreekt op dit moment aan 

een regisseur van het geheel aan gegevensstromen die over voldoende mandaat beschikt. De 

ontwikkeling van de Digitale Keten Natuur (DKN), een samenwerkingsverband van ketenpartners ten 

behoeve van monitoring en rapportageverplichtingen voor het Natuurpact, is een eerste goede stap 

voorwaarts om de samenwerking en governance op een deel van deze stroom uit te lijnen. Ook de 

aansturing en uitvoering van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) kent goede 

samenwerkingspartners, waarbij ook externe kwaliteitsborging door het CBS binnen de afspraken valt. 

Aandachtspunt: Open data versus bescherming natuurwaarden en persoonsgegevens: 

Veel dataleveranciers zouden graag naar een Open Data systeem toe willen (niet alleen alle 

overheidspartijen), waarbij dan wel restricties in openheid voor de bescherming van zeer kwetsbare 

soorten en habitats moeten kunnen worden ingesteld. Tevens speelt hier de kwestie dat het 

doorgeven van waarnemingen gekoppeld aan persoonsnamen privacygevoelige informatie is, 

waardoor natuurgegevens vaak slechts in geaggregeerde en geanonimiseerde vorm ter beschikking 

mogen worden gesteld.  

Bruikbaarheid 
Bruikbaarheid van gegevens zit in dit domein vooral op het duiden van de actualiteit van de gegevens 

en op de ruimtelijke precisie. Duiding van de kwaliteit en versiebeheer van datasets en bestaande 

informatieproducten, en inzicht in bruikbaarheid voor bepaalde doelen (bijvoorbeeld WEL voor 

planvorming maar NIET voor vergunningverlening) ontbreekt op dit moment. Volledigheid is voor 

verspreidingsgegevens geen optie, het is een onmogelijke opgave om heel Nederland actueel te 

inventariseren op de aanwezigheid van beschermde en bedreigde soorten. 

Aandachtspunt: volledigheid voor vergunningverlening 

Voor het proces van vergunning- en ontheffingsverlening zal er nooit een volledige dekking gehaald 

kunnen worden over alle in Nederland voorkomende soorten die onder de zorgplicht van de nieuwe 

Wet Natuurbescherming vallen, de verantwoordelijkheid van het aanleveren van voldoende 

informatie blijft bij de initiatiefnemer. 

  
Bestendigheid  
Er bestaat nu geen wettelijke verankering of raadpleegplicht om bepaalde informatiebronnen vooraf 
in het traject te benutten Daarmee is het niet gezegd dat een aantal bronnen niet als bestendig kunnen 
worden aangemerkt. Dit zou echter over de gehele linie van informatievoorziening beter geborgd 
moeten worden. 
Aandachtspunt: Onafhankelijke kwaliteitsborging 

Binnen alle denkbare ontwikkelscenario’s dient aandacht te zijn voor het organiseren van 

onafhankelijke kwaliteitsborging voor datasets, en informatievoorzieningen en –producten binnen het 

domein Natuur, maar ook noodzakelijk voor alle andere huizen binnen het gehele Digitale Stelsel 

Omgevingswet. Ook bij afwezigheid van een Informatiehuis Natuur moet de bruikbaarheid en 

bestendigheid van de huidige informatie worden verbeterd. 
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2.3 Governance 
 
2.3.1 Huidige partners 
 
Op dit ogenblik zijn veel organisaties op een of andere manier betrokken bij de informatievoorziening 

Natuur. Een uitgebreider beeld komt naar voren uit de rapportage “Brede Blik op Natuur” naar 

verwachting gereed begin 2016. De uitvoering van het natuurbeleid wat betreft soorten- en 

gebiedenbeleid is op dit moment grotendeels belegd bij de 12 provincies, verenigd in de Vereniging 

IPO. De provincies hebben de uitvoeringstaken vrijwel geheel ondergebracht bij de in 2014 in het leven 

geroepen gezamenlijke uitvoeringsorganisatie BIJ12.  

 

 
2.3.2   Samenwerkingsmodel 
 
Momenteel zijn er uit hoofde van de decentralisatie van het Natuurpact veel taken met betrekking tot 

informatievoorziening Natuur, door de provincies, bij BIJ12 als uitvoerder belegd. GBO provincies is de 

gemeenschappelijke organisatie voor het beheer van landelijke informatiesystemen van provincies en 

fungeert als intermediair voor provincies en andere overheden bij allerlei vraagstukken op het gebied 

van informatievoorziening en datamanagement. De unit Natuurinformatie en Natuurbeheer van BIJ12 

houdt zich bezig met de informatievoorziening over ontwikkeling en het beheer van de natuur in 

Nederland en heeft inmiddels ook het beheer en de exploitatie van de Nationale Databank Flora en 

Fauna onder zich. Om de natuurkwaliteit zo goed mogelijk te waarborgen, is het belangrijk dat 

natuurgegevens van alle provincies uitwisselbaar en logisch samen te voegen zijn. De unit 

Natuurinformatie en Natuurbeheer coördineert daarom de landelijke systematiek voor monitoring, 

dataopslag en informatie, analyse en rapportages van natuurgegevens. Daarnaast coördineert de unit 

Natuurinformatie en Natuurbeheer de uitvoering van het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) 

via de Digitale Keten Natuur (DKN). Binnen de Digitale Keten Natuur werken alle partners die 

verantwoordelijk zijn voor natuurbeheer in Nederland samen aan het gemeenschappelijk gebruik van 

de Nederlandse natuurgegevens. De Digitale Keten Natuur ondersteunt de (beleids)processen voor het 

gebruik en de toepassing van de natuurgegevens. Hierdoor ontstaat een volledig beeld van de 

Nederlandse natuur binnen de natuurgebieden. Alle beschikbare natuurinformatie is bij elkaar 

gebracht. Dat zorgt voor efficiency. Een deel van de basisinformatie die voor de keten wordt verzameld 

is herbruikbaar voor het planvorming- en vergunningverleningsproces onder Omgevingswet. Het is 

denkbaar dat er uit het governance-model van de Keten lessen zijn te leren voor het governance-model 

van het Informatiehuis Natuur. 

Naast de Digitale Keten Natuur zijn er meer specifieke samenwerkingsverbanden zoals binnen het 

Netwerk Ecologische Monitoring wordt gewerkt met CBS en WUR/Alterra en voor samenstelling van 

het Compendium voor de leefomgeving met het PBL/WUR. Voor het publiek wordt voor de Atlas 

leefomgeving en de Digitale Atlas Natuurlijk Kapitaal samengewerkt met groot aantal partners. 

 
2.3.3   Beheer bestaande systemen 
 

Zie bijlage 2 voor het overzicht van de verschillende bestaande systemen en de daarbij behorende 



 
Nadere Analyse Informatiehuis Natuur – December 2015  18 

 

tegenwoordige beheerder. Dit overzicht is ter aanvulling voorgelegd aan de expertgroepen en op 

grond van hun input nader bijgesteld. 

2.4 Inhoudelijke context 

 
De inhoudelijke context voor een mogelijk Informatiehuis Natuur wordt geschetst in de komende 

paragrafen. Hierbij wordt achtereenvolgens aandacht besteed aan het landschap van partners in het 

werkveld Natuur, de wet- en regelgeving en de bijbehorende taken en processen van de bevoegde 

gezagen die van natuurinformatie gebruik (moeten) maken. 

2.4.1   Werkveld Natuur 
  
Betrokken organisaties 
Binnen het domein Natuur vindt, onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag, toetsing en 

handhaving van de natuurwetgeving plaats. De uitvoering vindt plaats door gemeenten, provincies, 

ministeries en omgevingsdiensten in samenwerking met ecologisch adviesbureaus en tevens door 

terrein beherende organisaties. Veel van de flora- en faunagegevens worden verzameld door vele 

vrijwillige natuurliefhebbers en soortexperts georganiseerd in de soortenorganisaties. Bij de 

natuurwetgeving is een groot aantal (overheids)organisaties direct betrokken: 

- Aanvragers van vergunningen en ontheffingen en andere private belanghebbenden: 

o burgers  

o bedrijven 

o adviesbureaus 

- Bevoegd Gezag: 

o Gemeente 

o Provincie 

o Ministerie 

- Uitvoerende organisaties: 

o Gemeente 

o Provincie 

o Ministeries (onderdelen directie Biodiversiteit en RVO.nl (EZ) en RWS en directie 

Eenvoudig Beter (I&M) 

o Kennisinstituut  

o Omgevingsdienst 

o Terrein beherende organisaties 

o Particuliere Gegeven beherende Organisaties (PGO’s) 

 

In de Nadere Analyse is met alle betrokkenen overleg gevoerd over de informatiebehoeften die men 
heeft voor het Informatiehuis Natuur. Het digitale stelsel schrijft een vraaggerichte benadering voor, 
die we middels expertgroep-raadpleging hebben betrokken. Het ‘vraag gestuurd’ inrichten van het 
Informatiehuis Natuur vraagt voor de ontwikkeling nog een flinke inzet en een goed doordacht proces. 
Dit wordt in het plan van aanpak nader uitgewerkt. 
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2.4.2   Wet- en regelgeving 
 

Op dit moment geldt de volgende wet- en regelgeving binnen het domein Natuur waarbij er enige 

overlap dan wel aansluiting ligt met het domein Ruimtelijke Ordening: 

- Flora- en Faunawet 

- Natuurbeschermingswet (oa. VHR) 

- Boswet 

- Jachtwet 

- Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit)  

- Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) 

- Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (BARRO)  

- Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) 

- Wet milieubeheer 

- Wet VTH  

 
2.4.3   Taken en Processen Bevoegd Gezag 
 

De uitvoering van de natuurwetgeving is ingebed in andere overheidstaken en daarmee dan ook 

inhoudelijk afhankelijk van de aanpalende beleidsprocessen en bijbehorende wet- en regelgeving. Het 

betreft: 

- Vergunningverlening (Omgevingsorganisatie) 
- Toezicht en Handhaving 

o Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
- Ruimtelijke Ordening 
- Lokale en regionale beleidsontwikkeling voor Milieu 

o Ruimtelijke Ordening 
o Infrastructuur (PAS en milieu) 
o Water- en Bodembeleid 
o Landbouw (PAS, ANLb) 

- Natuurbeheer van Natuurnetwerk Nederland oa. via beheerplannen Natura2000 
o de subsidieverlening (SNL, maar ook andere (provinciale) regelingen) via 

natuurbeheerplannen van de provincies 
- Rapportage- en informatie verplichtingen (oa Open Data, EU: INSPIRE, KRW, Wob, Who) 

 
In verband met de nog in ontwikkeling zijnde transitie van de regelgeving zijn voor de ontwikkeling van 

het Informatiehuis twee vraagstukken van groot belang en tevens voorwaardelijk voor de ontwikkeling 

en de planning van het Informatiehuis Natuur: 

- Welke invloed heeft de nieuwe omgevingswet op het informatie voorziening Natuur? 

- Op welke wijze kan een ordentelijke transitie van de huidige wet- en regelgeving naar de nieuwe 

omgevingswet worden georganiseerd? 

 

Dit laatste vraagstuk vormt een belangrijk risico in de ontwikkeling van het Informatiehuis. Een 

uitgewerkte strategie op dit punt, op te stellen in samenwerking met juristen, is dan ook nodig. 
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Aangezien het Informatiehuis vraaggestuurd te werk zal gaan, hebben we ook in deze Nadere Analyse 

de werkprocessen van onze belangrijkste stakeholders bevraagd (middels een use-case) om hier meer 

een duidelijk beeld van behoeften te kunnen schetsen. Deze weergave plus de respons hierop is 

weergegeven in bijlage 4. 

 
2.4.4  Begrippenkader 
 
In verschillende belangrijke kader stellende documenten die inmiddels zijn verschenen omtrent de 

werking van het DSO en de bijbehorende Huizen worden verschillende definities gebruikt van 

onderstaande begrippen. In plaats van te verwijzen naar de volgende documenten, Factsheets GOAL, 

Visiedocument, Blueprint 0.97, Lotus Q antwoordenlijst, beschrijven we hier de invulling van de 

begrippen zoals we die in dit rapport hanteren. 

 

Data: ruwe data of datasets zonder duiding 

Open Data: data/informatie die vrij toegankelijk is en beschikbaar voor eigen interpretatie 

Informatie: geaggregeerde data inclusief duiding voor het (beperkte) doel 

Informatieproduct: geaggregeerde data inclusief duiding, gemaakt voor specifieke issues voor 

vergunningverlening of andere specifieke taken of functies van het DSO of daar buiten.  

Beschikbaar: Open, duidelijk, bereikbaar, vindbaar 

Bruikbaar: Actueel, consistent, juist, nauwkeurig, volledig, ondubbelzinnig, GEO-standaard 

Bestendig : duidelijk voor welk doel de gegevens gebruikt kunnen worden, betrouwbare gegevens en 

juridisch houdbaar.  

 

De gebruikte afkortingen in deze rapportage worden verklaard in bijlage 1. 
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3. 3.  Beoogde situatie 

3.1  Inleiding 
 

3.1.1 Doel van het Informatiehuis 
 
Het beoogde Informatiehuis Natuur moet voorzien in de digitale informatievoorziening voor de 

uitvoering van de huidige wetgeving en de nieuwe Natuurbeschermingswet en bijdragen aan digitale, 

transparante onderbouwing van de uitvoering van de Omgevingswet, door:  

1 Versterking van de informatievoorziening aan gebruikers binnen en buiten de overheid. 

2 Verbetering van de taakuitvoering door het bevoegd gezag (oa. doelmatigheid, doelgerichtheid, 

kwaliteit en uniformiteit). 

3 Doelmatiger (her)gebruik van Natuurinformatie door het verbinden van het Informatiehuis 

Natuur aan het brede domein Natuur. 

 

Daarnaast blijft de natuurkwaliteit op zich van belang. Bij de vergunningverlening zullen met name de 

kwalitatieve aspecten een rol moeten spelen (instandhouding van soorten en leefgebieden) in relatie 

tot de abiotische omstandigheden. Het gaat dan niet alleen om het (juridisch) afwegingskader van VTH 

en RO, maar ook om de inhoudelijke onderbouwing van deze kwaliteitsaspecten voor behoud, 

instandhouding, bescherming en beheer. 

 

3.1.2 Informatiehuis als onderdeel van het Digitaal Stelsel Omgevingswet 
 
Het Informatiehuis Natuur wordt – net als de andere Informatiehuizen een onderdeel van het Digitale 

Stelsel Omgevingswet (DSO. De gebruiker: een initiatiefnemer, een bevoegd gezag of een 

belanghebbende ziet in principe niets van de huizen in het DSO. Via toepassingen zoals een atlas, een 

omgevingsloket online of ander (nieuw te ontwikkelen) portaal worden hem de tools en informatie 

(antwoorden) op zijn vraag aangeboden: 

 

 
Afbeelding 1 Informatiehuis als onderdeel van het DSO 
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3.1.3 Open data (tenzij) 
 
Het Informatiehuis levert informatieproducten op basis van open data, tenzij het leveren hiervan 

strijdig is met het belang van Natuurbescherming of bescherming van persoonsgegevens. In die 

gevallen wordt een passende oplossing in een informatieproduct geïmplementeerd zoals het inrichten 

van autorisatie of het aanbieden van een passender aggregatieniveau van gegevens. 

3.1.4 Meervoudig gebruik 
 

Het Informatiehuis Natuur richt zich op meervoudig gebruik van Natuurgegevens. Daarvoor worden zo 

veel mogelijk bestaande databronnen voor hergebruik aangeboden zodat er voor de gebruikers op het 

DSO een kleinere onderzoekslast overblijft. Dat gebeurt door data en informatie aan te bieden in een 

informatieproduct dat past bij het benodigde antwoord op “de vraag” vanuit de gebruikers van het 

DSO. Dat betekent niet dat het Informatiehuis de verantwoordelijkheid voor het aanleveren van een 

volledige vergunningaanvraag of melding overneemt: die blijft bij de initiatiefnemer. Het 

Informatiehuis levert wat actueel beschikbaar is, maar dit is niet op voorhand volledig of voldoende. 

 

 

3.1.5 Eigenaarschap, bronhouderschap 
 
Er zijn meerdere modellen denkbaar voor het Informatiehuis Natuur, los van de governance discussie 

werken we er hier één uit, vooruitlopend op hoofdstuk 3.4. Het eigenaarschap van de brongegevens 

voor het Informatiehuis Natuur blijft buiten het Informatiehuis. De huismeester van het Informatiehuis 

zorgt voor afspraken met de bronhouders en afnemers van de gegevens door te sturen op 

communicatie en besluitvorming (governance). Het Informatiehuis heeft geen rol in de 

opdrachtverlening voor inwinning van nieuwe gegevens: De rol van het Informatiehuis beperkt zich tot 

het koppelen van vraag aan bestaand (en potentieel) aanbod van gegevens. Het fysiek inwinnen van 

nieuwe gegevens gebeurt immers op initiatief van het bevoegde gezag of de initiatiefnemer. Het 

Informatiehuis kan bij potentieel aanbod en vraag stimuleren, maar niet afdwingen dat ingewonnen 

of nog in te winnen informatie beschikbaar wordt gemaakt op het DSO door de bronhouders door het 

aanbieden van kennis, ICT voorzieningen, standaarden, leveringsovereenkomsten, etc.  
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Afbeelding 2 Informatiehuis en Bronhouders 
 

 

3.2  Invloed van de Omgevingswet op de informatievoorziening Natuur 
 
Op dit moment is de vigerende relevante wetgeving voor Natuur in het kader van omgevingstaken 

opgenomen in de Natuurbeschermingswet, de Flora- en Faunawet, de Boswet en de Jachtwet. 

Verwacht wordt dat vanaf +/- 2016 – 2017 de nieuwe Wet Natuurbescherming van kracht wordt. Het 

voorstel van Wet ligt nu voor aan de Eerste Kamer, die hierover op 15 december 2015 zal stemmen. 

Het voorstel vervangt het huidige wettelijke stelsel voor de natuurbescherming, zoals neergelegd in 

de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet, door één wet: de Wet 

natuurbescherming. Het voorstel regelt daarmee allereerst de taken en bevoegdheden ten behoeve 

van de bescherming van natuurgebieden en planten- en diersoorten. Daarnaast bevat het voorstel 

onder meer bepalingen over houtopstanden en over de jacht.  

Het voorgestelde nieuwe stelsel neemt de Europese regelgeving als uitgangspunt. Dat is niet alleen 

van belang vanwege het feit dat Nederland is gehouden aan nakoming van zijn internationale 

verplichtingen, maar ook omdat de Europese regelgeving een hoog beschermingsniveau van de natuur 

verzekert, hoger dan de bescherming die vóór de totstandbrenging van de Europese kaders werd 

geboden door de nationale wetgeving. Met het oog op een goede doorwerking van de Europese 

beschermingskaders en maximale duidelijkheid voor burgers, ondernemers en overheden is ervoor 

gekozen de kern en reikwijdte van de Europese voorschriften op herkenbare wijze op formeel 

wetsniveau te regelen.  

Waar dat noodzakelijk is voor een adequate bescherming van natuurwaarden waarvoor geen 

specifieke bescherming is voorzien in de Europese regelgeving, worden op formeel wetsniveau 

aanvullende, als zodanig kenbare 'nationale' beschermingsvoorschriften verankerd. De verschillende 

onderdelen van de wettelijke regeling (te weten de regelingen inzake de bescherming van gebieden, 

van soorten en van houtopstanden) zijn beter afgestemd op elkaar en ook op de voornemens ten 

aanzien van het omgevingsrecht, onder meer op het punt van procedurele integratie van plannen en 

besluiten inzake gebiedsontwikkeling.  

Het instrumentarium voor de aanpak van illegale handel in dieren en planten van beschermde soorten, 

illegale handel in producten daarvan en handel in illegaal geproduceerd hout of producten daarvan, 

wordt met dit wetsvoorstel versterkt. De normen en maatregelen als voorzien in dit wetsvoorstel 
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strekken tot de bescherming van de kernnatuurwaarden en de houtopstanden. Zij staan niet op 

zichzelf, maar maken deel uit van een veel groter maatregelenpakket gericht op de bescherming van 

natuurwaarden en het tegengaan van biodiversiteitsverlies. De taken en verantwoordelijkheden 

worden in het wetsvoorstel zoveel mogelijk bij de provincies neergelegd, overeenkomstig het 

uitgangspunt 'decentraal tenzij'.  

Op het moment van schrijven is deze nieuwe relevante wet- en regelgeving ten aanzien van het thema 

Natuur dus nog niet rond. Dit heeft tot gevolg dat in dit document aannames (op inhoud, scope en 

tijdspad) zitten, die door de daadwerkelijke invulling van de Omgevingswet, de aanhakende nieuwe 

Wet Natuurbescherming (io) en de AmvB’s nog kunnen veranderen.  

 

Wet/regelgeving Status  Implicaties voor: 

Omgevingswet  Vastgesteld TK n.v.t. 
AmvB’s (OW niet-Natuur) Pre consultatie lopend (okt-

nov 2016) 
Bevatten inhoud (oa 
Omgevingsdocumenten) die 
impact heeft voor Natuur 
(aanhaking/uitvoering vigerende 
en nieuwe natuurwetgeving) en 
de scope van IH Natuur 
 

Ministeriele Regelingen In ontwikkeling Aansluitvoorwaarden en 
governance 
 

Natuurbeschermingswet Ligt voor ter goedkeuring aan 
EK 

Inhoud: (mn. Soorten, scope), 
tijdpad en kaders; Bevoegd 
gezag (werkprocessen/TBV) 

AmvB’s (Natuur) Pre consultatie gepland (april 
2016) 

Onzekerheid wijze/moment van 
aanhaking, tijdpad, Inhoud 
(omgevingsdocumenten) 

 
Cruciaal aandachtspunt in de ontwikkeling van het Informatiehuis is met name de inbedding in de voor 

Natuur bestaande wettelijke taken van vergunningverlening, Toezicht en Handhaving en Ruimtelijke 

Ordening. Immers, een belangrijk deel van de gegevens komt voort uit en vindt uiteindelijk haar weg 

in deze taken. De ontwikkelingen op het gebied van Vergunningverlening (en op termijn ook Toezicht 

en Handhaving) en Ruimtelijke Ordening zijn dan ook mede bepalend voor het succes van het 

Informatiehuis. Omgekeerd zal ook een succesvol Informatiehuis kunnen bijdragen aan ontwikkelingen 

binnen VTH en RO. Het betreft onder andere de relatie met de aansluiting met OLO en AIM, voor RO 

geldt een nog nader te bepalen samenhang/overlap met www.ruimtelijkeplannen.nl in relatie tot de 

ligging van de gebieden binnen het Natuurnetwerk Nederland. 

3.3  Scope van het Informatiehuis 

 

De scope en doelstellingen van een Informatiehuis Natuur zijn in meerdere ontwikkelscenario’s of wel 

plateaus te beschrijven. De uiteindelijke dienstverlening (functies) en scope (toepassingsgebied) zijn 

bepalend voor de omvang van de veranderopdracht.  
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Het is wenselijk uit het oogpunt van efficiëntie om een ontwikkelrichting te kiezen, die zowel past bij 

de prioriteiten (vergunningverlening) vanuit de Omgevingswet/Natuurwetgeving als bij de ambitie en 

verwachtingen die het brede domein Natuur bij een Informatiehuis Natuur onder de provincies zal 

hebben. In onderstaand schema wordt invulling gegeven aan 2 scope views op het Informatiehuis 

Natuur: 

- Op de horizontale as: Is het toepassingsgebied beperkt tot vergunning-/ontheffingverlening, 

toezicht en handhaving van Omgevingswet/Natuurwetgeving?, of gaat het Informatiehuis in de 

breedte het natuurdomein van informatieproducten (antwoorden?) en data voorzien? 

- Op de verticale as: Informatieproduct: Levert het huis alleen data?, of levert het Informatiehuis 

ook informatieproducten op basis van data die zorgen voor Antwoorden aan de gebruikers? 

 
 

 
Afbeelding 3 Ontwikkelplateaus in relatie tot toepassingsgebied (smal of breed) en producten 

 

 
 
Plateau 1A: Informatiehuis geeft Data 
 

 
 
In dit eerste plateau voorziet het Informatiehuis vooral in het geborgd leveren van gegevens 

producten/datasets aan het DSO. De gegevens beperken zich tot het toepassingsgebied vergunning-

/ontheffingverlening. Het Informatiehuis heeft ook de rol van “informatie makelaar” : Wanneer vanuit 
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het toepassingsgebied een gegevensvraag komt, zorgt het Informatiehuis voor een geborgde levering 

(conform 3B’s) vanuit een bronsysteem indien dat met bestaande gegevens mogelijk is. Het 

Informatiehuis maakt vooral een grote slag in de ontsnippering en de vindbaarheid van de actuele 

bestaande beschikbare digitale informatie.  

Afbakening: Het Informatiehuis voegt in dit plateau 1A nog geen inhoudelijke kennis toe en doet geen 

interpretatie van gegevens. Informatie producten zoals interactieve kaartfunctionaliteit, analyses, 

toetsingsinstrumenten en materiekennis/adviezen behoren niet tot de producten van het 

Informatiehuis. 

 

 Plateau 1B: Informatiehuis geeft Antwoord met oplossingen voor Vergunningverlening 
 

 
 
Plateau 1B is het doorontwikkel scenario van plateau 1A: “Informatiehuis geeft Data”. In het plateau 

1B wordt de dienstverlening van het Informatiehuis aangevuld met de levering van op de vraag 

toegesneden informatieproducten. Veel natuurgegevens zijn in de vorm van data en eenvoudige 

kaartlagen namelijk niet goed bruikbaar voor een gebruiker (initiatiefnemer, bevoegd gezag) zonder 

daarop deskundige kennis (interpretaties, analyses) toe te passen: Kaarten en informatie op basis van 

geïnterpreteerd/geanalyseerde gegevens en aggregaties zijn van meerwaarde voor het DSO.  

De doelarchitectuur positioneert (deels) dit soort informatie / producten in de Loket functionaliteit. In 

dit scenario is het dus belangrijk om het Informatiehuis Natuur haar kennis te laten toeleveren aan het 

functioneel inrichten en beheren van de loket functies wanneer natuurinformatie hier in wordt 

betrokken. 

 

Plateau 1C: Informatiehuis integraal gebruik in de gehele Vergunningenketen 
 

 
 

In dit laatste ontwikkelplateau 1C kan het Informatiehuis ook inzicht geven over hetgeen reeds 

vergund is en waarmee dus voor nieuwe initiatieven rekening gehouden moet worden: Dit vergt dat 
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voorgeschreven normen en maatregelen in vergunningen ook als herbruikbare data beschikbaar zijn 

geworden, zodat lokaal duidelijk is wat de gevolgen van een initiatief zijn in termen van cumulatieve 

effecten op soorten en habitats en (wat de impact is van een nieuw initiatief) op reeds ingestelde 

compenserende maatregelen van eerdere initiatieven. Het digitaliseren van omgevingsplannen en 

vergunningen op dit niveau is nog lang geen werkelijkheid en de wetgeving en beleidskaders zijn hier 

nog niet op ingericht. 

Scope-changes 2016-2024 
In de periode 2016 tot 2024 kan de opdracht van het Informatiehuis nog wijzigen op grond van 

besluitvorming, middelen en inhoudelijke keuzes. Vooral in de ontwikkelplateaus 1B en 1C moet dus 

rekening gehouden worden met het kunnen aanbieden van informatieproducten en diensten die in 

2015 nog niet waren te voorzien. 

Plateau 2: Informatiehuis geeft data voor Natuurvragen 
 
 
 
  
 

 

 

Het Informatiehuis Natuur is op termijn de gegevens-leverancier voor Natuurinformatie in Nederland: 

Geborgd gegevensproducten leveren binnen het toepassingsgebied vergunningverlening en 

informatiemakelaar. In dit plateau beperkt het werkgebied zich niet tot het toepassingsgebied 

vergunningverlening (toezicht en handhaving). Binnen het natuurdomein is veel vraag naar actuele en 

bruikbare natuurinformatie. Het aanbod is divers, soms moeilijk vindbaar en niet altijd open. Het 

Informatiehuis Natuur zal meer (noodzakelijk) draagvlak krijgen bij de bronhouders en afnemers, 

omdat in dit scenario hun belangen, die buiten het toepassingsgebied vergunningverlening liggen, ook 

kunnen worden bediend.  

 

Plateau 3: Informatiehuis geeft Antwoord op Natuurvragen 
 

 
 

Op termijn kan er een Informatiehuis met antwoorden voor alle Natuurinformatie vraagstukken voor 

de ondersteuning en invullen van wettelijke taken en regelingen ingericht worden. 

Dit plateau 3 ontwikkelt door op basis van plateau 1A/B en plateau 2. Met een breed 

toepassingsgebied en met de levering van informatie producten zoals kaarten, toetsingsinstrumenten, 
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analyse (of het voorzien in kennis bij het ontwikkelen daarvan) krijgt het Informatiehuis Natuur een 

stevige positie in het brede werkveld en is het Huis de instantie waar men terecht kan voor geborgde 

gegevens. Het huis kan op deze manier ook uitvoering geven aan rapportageverplichtingen (VHR 

rapportage e.a.) en informatie verplichtingen (EU richtlijn INSPIRE), uitvoering van regelingen zoals 

Agrarisch Natuurbeheer, SNL, PAS, Monitoringsrapportages wildbeheerrapportages en 

derogatierapportages.  

Het ambitieniveau van het eindplateau lijkt hoog, maar de haalbaarheid is reëel. Immers, in de praktijk 

wordt er al vanuit deze taakopvatting gewerkt (o.a. BIJ12, Digitale keten Natuur, PAS, ANLb, NNN, 

NDFF, NEM). Er moet nog wel veel gestructureerd en geregeld worden, er zijn nog “blinde vlekken”. 

Hiervoor dient dus een verstandig groeipad gekozen te worden en het huis moet voldoende steun en 

mandaat krijgen van haar stakeholders. 

 

MDIAR als opbouwprincipe 
Voor de opbouw van de data architectuur wordt gebruik gemaakt van de MDIAR indeling. MDIAR is 

afkomstig uit de Europese milieu monitoring om in ketens, via de niveaus Data> Informatie > Analyse 

te werken van Monitoringprogramma naar Reporting. MDIAR is al gemeengoed binnen het 

natuurdomein, BIJ12 beheert de informatievoorziening van de Digitale Keten Natuur voor alle 

ketenpartners. Geredeneerd vanuit de MDIAR theorie gaat aan het kunnen opleveren van complexe 

informatie producten een logische opbouw vooraf:  

Eerst moet een eenduidig kader worden vastgelegd voor het vastleggen/inwinnen van 

data/voorwaarden behorende bij het zaakdossier (M). De opgelegde maatregelen moeten zijn 

geregistreerd in herbruikbare vorm (D) en beschikbaar worden als data/netwerkdiensten via een 

logisch inpasbaar model (I). De vervolgstappen Analyse/interpretatie (A) kunnen ten slotte leiden tot 

een gebruikerstoepassing die de gebruiker een antwoord (R) geeft op zijn vraag. De R staat in deze 

benadering voor meer dan alleen “Reporting”. De R staat bij het huis ook voor “Response” namelijk 

het geven van Antwoord (aan de gebruiker), dat terug te vinden is in scenario 1B, 1C en 3.  
 

Afbeelding 4 De MDIAR keten zoals deze in gebruik is bij de Digitale Keten Natuur, als concept ook bruikbaar voor een 
Informatiehuis. 
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Afbeelding 5 Ontwikkelplateaus en MDIAR 

 
Het domein van het Informatiehuis Natuur begint bij het binnen halen van de Data die vanuit 

bestaande monitoring beschikbaar komt, en vertaald wordt naar informatieproducten en 

toetsinstrumenten die bruikbaar zijn voor V(TH) en planvorming. 

 
3.3.1  Functie van de toekomstige informatievoorziening Natuur  
 
Functies van het Informatiehuis binnen de begrenzing van Plateau1A en 2: “Informatiehuis geeft Data” 

zullen gericht zijn op: 

- Gegevenslevering vanuit bestaande bronnen  

- Samenvoegen/aggregeren op basis van prioriteitstelling gebruikers 

- Valideren 

- Verstrekken gegevens 

- Verwerking terugmeldingen (e/o aansluiting op terug-meld-voorziening) 

- Beheer en kwaliteitsbewaking gegevens voorzieningen  

- Gegevensmakelaar 

- Optioneel: Gegevens Standaarden beheer en inwinprotocollen  

 

Bovenstaande functies zullen binnen Plateau 1B en 3 worden aangevuld met: 

- Interpreteren 

- Transformeren en Analyseren 

- Adviseren / kennisborging 

- Gegevens Standaarden beheer (Natuur) 

- Regelbeheer (in het kader van loket voorzieningen) 

- Vraag gestuurde producten, levering informatie producten (kaarten, analyses, adviezen) en/of 
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- Bijdragen aan product ontwikkeling Loket voorzieningen 

- Beheer (ITIL/ASL/BISL) en kwaliteitsbewaking informatie producten 

 

Voor Plateau 2 en 3 gelden dezelfde functionele profielen, maar dan uitgevoerd in bredere 

toepassingscontext, waarbij voorkomen moet worden dat er dubbel werk wordt gedaan voor andere 

toepassingen. 

 

3.3.2  Beoogde gebruikers, behoeften en informatieproducten 
 
Beoogde gebruikers: Zie voor belangen ook tabel H 3.4.2: 
 

Gebruikers  

Bevoegd gezag (BG) Gemeenten, Provincies, Waterschappen en Rijk, waarbij de 

volumes voor VV het hoogst liggen bij Gemeenten. 

Initiatiefnemers (IN) Een (rechts) persoon die een activiteit wil ontplooien op een 

locatie. Die activiteit heeft mogelijk impact op de toestand van 

de Natuurwaarden en is daarom vergunning- of 

meldingsplichtig. 

Belanghebbenden(B) (rechts) personen die belang hebben bij de uitkomst van een 

vergunning- of melding procedure. Zij zijn vaak omwonenden of 

verenigd in natuurbeschermingsorganisaties. 

Secundair: Adviesbureaus  Worden door alle andere gebruikers gevraagd om advies, 

procedurebegeleiding en locatieonderzoek te leveren. 

Secundair: ICT/Kennis sector Gebruiken open data voorzieningen voor het maken van 

informatieproducten in opdracht van de markt of de overheid. 
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Afbeelding 6 Producten per ontwikkelplateau en MDIAR 

 
 
Investeren in data, informatie en beschikbaarheid (Plateau 1A en 2) is een waardevolle activiteit die 

niet alleen voorwaardelijk is voor het digitaal kunnen uitvoeren van de Omgevingswet/ nieuwe Wet 

Natuurbescherming, maar ook sterk bijdraagt aan de uitvoering van andere Natuurtaken. Immers, de 

“MDIAR” piramides voor Vergunningverlening en Natuurbeheer kennen overlap op de laagste niveaus: 

Data, en deels op Informatie.  

Een “quick win” bij het komen tot een duidelijk “antwoord” aan de gebruikers voor plateau 1B, zit met 

name in het geschikt maken van de Effectenindicator Natuur en het doorontwikkelen van de 

bestaande Kansenkaart Natuur tot de Signaleringskaart Natuur. Dit vergt wel dat de onderliggende 

datasets op orde zijn. Dit maakt het focussen op de onderlaag (data en informatie) van de MDIAR 

piramide prioriteit: Plateau 1A voor de inrichting van het Informatiehuis Natuur moet op orde zijn. 

Het is de verwachting dat op langere termijn de Omgevingsdiensten het gros van de uitvoering van de 

vergunningverlening op zich zullen nemen, in opdracht van de Provincies en Gemeenten. De 

omgevingsdiensten hebben een steeds onafhankelijker karakter en gaan zelfstandig(er) opereren. Dit 

zal betekenen dat hier een potentieel nieuwe gebruikersgroep ontstaat.  

Werken wordt in de 21e eeuw steeds flexibeler: Ook buiten de reguliere kantooruren wordt steeds 

meer gewerkt, ook bij overheden en ketenpartners. Hiervoor zal binnen het Informatiehuis een ruimer 

ondersteuningswindow met een gegarandeerde up-time gerealiseerd moeten worden dan nu 

gebruikelijk: Open en ondersteund van 06:00 tot 22:00 in plaats van 09:00 tot 17:00; voor 

automatische gegevens levering (bijvoorbeeld: harvesting) wordt ook vaak ’s nachts de infrastructuur 

gebruikt. 

Deze groei (gemeenten en omgevingsdiensten) en de trends in werkuren betekent in aantallen een 

vervier- of zelfs vervijfvoudiging van het afnemerspotentiaal via het DSO en gedeeltelijk dus ook aan 

de infrastructuur van het Informatiehuis en een behoefte aan een ruimer service window. Dit zal 
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gevolgen hebben voor de technische inrichting en het beheer van de benodigde ICT middelen 

(openstelling en support, belastbaarheid, gelijktijdige gebruikers). 

 

Plateau 1 A Informatiehuis geeft Data voor Omgevingswet/ nieuwe Wet Natuurbescherming  

In Plateau 1 A ligt het accent op data en informatie. De volgende producten en door-ontwikkelingen 

behoren daarom bij plateau 1 A: 

 

1A1 Datasets en kaart-gestuurde functionaliteit op basis van gebieden met functie Natuur 

1A2 NDFF Datasets Soorten (view/download) beschikbaar 

1A3 Kansenkaart Natuur 3B en Compleet 

1A4 Routeplanner Natuur (noodzakelijke functionaliteit DSO, buiten scope IH) 

 

Plateau 1B Informatiehuis geeft Antwoord voor Omgevingswet/ nieuwe Wet Natuurbescherming 

In Plateau 1B ligt het accent op het maken van informatieproducten die antwoorden kunnen geven op 

basis van de data en informatie uit plateau 1A. De volgende producten en door-ontwikkelingen 

behoren daarom bij plateau 1 B: 

 

1B1 Inzichtskaart Gebieden 

1B2 Signaleringskaart Natuur 

1B3 Effectenindicator Soorten; Maatregel indicator soorten 

  

Plateau 1C: Informatiehuis Natuur integraal in de vergunningen keten 

Een tweetal ontwikkelingen binnen plateau 1C zijn kansrijk maar gezien de status van de onderliggende 

wet- en regelgeving en het ontwikkelingsniveaus binnen de betrokken partners nog niet op te nemen 

in een ontwikkelplateau. In dit ontwikkelplateau moet informatie, die nu vastligt in 

vergunningvoorschriften en afgesproken (compensatie) maatregelen, ook beschikbaar zijn in een 

toetsinstrument zodat mogelijke negatieve cumulatieve effecten op soorten en habitats inzichtelijk 

worden en kunnen worden voorkomen. Tevens moet inzichtelijk worden wat de impact kan zijn van 

nieuwe initiatieven op bestaande (compensatie) maatregelen. 

1C1 Gebiedsaanpak Natuur 

1C2 Natuurcompensatie registratie systeem 
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Afbeelding 7: Plateau 1C inrichten vanuit data uit vergunningen naar informatie producten en toetsinstrumenten 

 
 
Plateau 2 en 3 : Data en antwoorden voor Natuur 
Gezien de scope van deze nadere analyse wordt dit onderwerp hier nog niet verder uitgewerkt, echter 

de wenselijkheid voor doorontwikkeling naar plateau 2 en 3 waarbij een integraal knooppunt voor 

natuurinformatie in Nederland ontstaat, is groot, en is het beeld vanuit de expertconsultaties. Dit komt 

mede door de decentralisatieopgave van het natuurbeleid naar de Provincies, de gemeenten als 

bevoegde gezagen en de brede maatschappelijke gebruikersbehoefte van het vrijwilligersnetwerk die 

ook als bronhouders veel natuurgegevens aanleveren. 

 

3.3.3  Beoogde ICT systemen (per scenario) 
 
In dit stadium van Nadere Analyse is het niet realistisch om al een opgave te doen van de ICT systemen 

die beoogd zijn voor het inrichten van het Informatiehuis en de informatie producten. Hiervoor zal 

eerst de scope /ambitieniveau (zie scenario’s in paragraaf 3.3) gekozen moeten worden, en zal 

duidelijk moeten zijn hoe de koppelvlakken met het DSO en/of andere registers en Huizen vorm 

krijgen. Het ligt niet in de lijn der verwachting dat besluitvorming over de scope van het Huis en de 

volgende versie van de doelarchitectuur voor het DSO al voldoende kaders bieden om eind 2015 hier 

al een nadere uitwerking van te maken in een start architectuur. 

 

Een globale schets van het Informatiehuis Natuur in plateau 1A:  
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Afbeelding 8 Globale schets : Data en service omgeving plateau 1A 

 

De volgende kaders zijn van toepassing voor het uiteindelijke ontwerp: 

 

- De systeemarchitectuur wordt opgebouwd in lijn met de PETRA (en NORA);  

- De Provincies hebben een richtlijn geschreven voor het implementeren van de Provinciale SDI. Het 

ligt voor de hand om deze richtlijn toe te passen op de keuze van informatie systemen voor het 

Informatiehuis Natuur; 

- Het Referentiemodel Datakwaliteit wordt toegepast; 

- De Baseline Informatiebeveiliging wordt toegepast; 

- De informatiesystemen worden conform beheerstandaarden (BISL en ASL/ITIL) in beheer gegeven 

aan daartoe uitgeruste organisatie(s) / leverancier(s).  

- De architecturen van Gemeenten (GEMMA) en Waterschappen (WILMA) worden geraakt als 

toeleverende (bronhouders aan Huis) en afnemende gebruikers (via DSO) 

-  

 
3.3.4  Gegevensbronnen en interfaces 
Zie bijlage 2. 
 
3.3.5  Kwaliteitsborging 
 
Zorgplicht 
Het Informatiehuis zorgt voor de kwaliteit (3B’s) van de geleverde informatie producten. Tegelijkertijd 

moet verantwoordelijkheid voor inhoud en gebruik blijven waar deze thuishoort: Bij de 

gegevenseigenaren en de gebruikers.  

Dat betekent concreet dat het Informatiehuis een zorgplicht invult rond de informatieproducten. Deze 

zorgplicht bestaat minimaal uit: 

- Het zorgen voor transparante en controleerbare governance op het ophalen van bron gegevens 

en het leveren van informatieproducten (Gegevens Lever Overeenkomsten / 

Dienstverleningsovereenkomsten); 

- Het zorgen voor gecertificeerde werkprocessen en adequaat opgeleid personeel; 
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- Het (periodiek /zo nodig) (extern laten) toetsen van inhoudelijke kwaliteit van 

informatieproducten; 

- Het zorgen voor een adequaat ingerichte en geborgde ICT-omgeving (infrastructuur en (technisch) 

beheer); 

- Het zorgen voor adequaat versiebeheer van informatieproducten en de daarvoor benodigde 

hulpmiddelen en (bron) datasets. 

 

Kwaliteitskaders “In Ontwikkeling” 
De eerste versies van de Globale Architectuurschetsen (GAS-Aansluitvoorwaarden) wijzen al in de 

richting van zorgplicht en certificering. Er worden in een juridisch kaderdocument over 

kwaliteitsborging nog afspraken gemaakt, die op verschillende plaatsen worden geborgd: In de AmvB’s 

(omgevingsdocumenten), in de Aansluitvoorwaarden van de Huizen en in Service Level Agreements 

(Gegevens leverantie overeenkomsten) moet kwaliteit van levering worden geborgd. Er leven ideeën 

om Informatiehuizen een soortgelijke governance te geven als Basisregistraties. Een voor de hand 

liggend instrument om de inhoudelijke kwaliteitsbewaking van gegevens in het Informatiehuis te 

versterken is het inrichten van een terug-meld-voorziening á la de digi-melding. In de architectuur van 

het DSO is hier nog geen vaststaande uitwerking van gemaakt.  

Al met al is er nog geen sluitend kader. Dit soort afspraken hebben een vergaande impact op de het 

bevoegd gezag en haar taken/verantwoordelijkheden en op de ontwikkeling en armslag van de 

Informatiehuizen. Daarom moet hierover nog met de nodige zorgvuldigheid en transparantie worden 

besloten. 

 

Paradox: Kwaliteit versus Aanbod 
Om goed invulling te kunnen geven aan de gebruikersbehoeften is er behoefte aan eenduidige, 

geborgde informatie voorziening. Op dit moment is de informatie bij bronhouders nog sterk 

versnipperd, de kwaliteit of status is niet altijd duidelijk, de governance is niet altijd goed geregeld. 

Tegelijkertijd verwacht het nieuwe stelsel een Informatiehuis Natuur dat kan leveren conform de 

zogenaamde “ 3B’s”, en nog Open Data ook. Geredeneerd vanuit de behoefte van de gebruiker 

(afnemers) is dit begrijpelijk. Er schuilt echter wel een risico in want: Is de huidige informatie al geschikt 

voor deze kwaliteitsverwachting ? Lopen wij niet het risico de kwaliteitsverwachting zo hoog te maken, 

inclusief aansprakelijkheid, dat DSO infrastructuur er is, maar er nauwelijks informatie “stroomt” 

omdat deze niet voldoet aan de hoge eisen? Deze afwegingen zal in een groeiscenario moeten worden 

verwerkt.   
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3.4.  Governance 

 
3.4.1  Partners en rollen 
 
DSO – Informatiehuis 
Het Informatiehuis heeft een verbinding met het Digitale Stelsel Omgevingswet en geeft antwoorden 
op de vragen die vanuit het DSO aan het Huis worden gesteld. Het Informatiehuis levert antwoorden 
in de vorm van data, informatie en toetsingsinstrumenten. De kwaliteit (3B’s) wordt geborgd in GLO 
(voor gegevens) en / of Dienstverleningsovereenkomsten (DVO) (voor informatie en 
toetsingsinstrumenten). Op het hoogste niveau ziet de relatie Huis-DSO er dan als volgt uit: 
 

 
Afbeelding 9 Relatie Huismeester en Stelselverantwoordelijke 

 
 

Bronhouders - Informatiehuis 
Op dit ogenblik zijn de databases, registers en informatieproducten in handen van verschillende 

partijen. Dat staat het Informatiehuis niet in de weg , immers het Informatiehuis heeft juist de functie 

om informatie vraag- en aanbod bijeen te brengen binnen haar scope. Vanuit de filosofie bronhouder 

>> Informatiehuis >> informatieproduct voor het DSO is dit een haalbaar principe, mits met de 

bronhouders goede afspraken gemaakt worden over hun leveranties. Gemakshalve: de “3B’s” moeten 

uiteindelijk ook op de levering bronhouder-Informatiehuis van toepassing zijn. Doorontwikkeling voor 

data en informatieproducten kan op twee manieren worden vormgegeven: 

 

Bronsystemen andere verantwoordelijkheden blijven buiten het Huis  

- Bronhouders leveren data aan het Informatiehuis en blijven eigenaar. 

- Over data leveringen worden tussen bronhouder en huismeester afspraken gemaakt (over onder 

meer de 3B’s) in gegevensleverantie overeenkomsten (GLO’s). 

- Bronhouder blijft zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de gegevens en voor het leveren van 

data en informatieproducten die niet nodig zijn voor Omgevingswet/Nieuwe Wet 

Natuurbescherming. 
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Afbeelding 10 Relatie Informatiehuis - bronsysteem Buiten 

  
 
Brondata (verzamel)systemen en verantwoordelijkheden komen binnen het huis 

- Bronhouders leveren data aan het Informatiehuis en blijven eigenaar van de data. 

- Over data leveringen worden tussen bronhouder en huismeester afspraken gemaakt (over onder 

meer de 3B’s) in gegevensleverantie overeenkomsten (GLO’s). 

- Huismeester wordt ook verantwoordelijk voor governance en voor leveren data en 

informatieproducten die niet nodig zijn voor Omgevingswet/Nieuwe Wet Natuurbescherming, 

maar wel elders. 

 

 
Afbeelding 11 Relatie Informatiehuis - Bronsysteem binnen 

 
Governance 
Voor het inrichten van de governance bestaan (bewezen) business – IT alignment modellen. Het goed 

inrichten van deze governance is belangrijk omdat het DSO en de Informatiehuizen nog lang blijven 

door ontwikkelen. Sleutelwoord in de governance is Verantwoordelijkheid: Ieder kent zijn belangen en 

rol, en neemt van daar uit blijvend verantwoordelijkheid, ook in de beheerfase.  
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Tevens zal er een structureel financieringsmodel moeten worden opgezet waarin alle kosten op de 

lange termijn gedekt zijn. Het betreft de ondersteuning van de vrijwilligers, discussie over het 

eigendom van de data (wel of niet voor betalen, businessmodel PGO's), etc. 

Daarnaast gaat het ook om andere onderwerpen, zoals betere afspraken over rollen, taken en 

verantwoordelijkheden van de onderscheiden partijen over de informatievoorziening voor het 

werkveld Natuur. Er moet worden gewerkt aan een betere samenwerking, organisatie en governance 

van het gehele systeem. Wat zeker (op korte termijn) moet worden opgelost is het ontbreken van een 

regisseur. In onderstaande tabel staat een indicatieve procesanalyse m.b.t. het bruikbaar zijn van 

diverse informatieproducten. Er is nog geen uitwerking van use cases, of een gedetailleerde behoefte-

analyse. Dit zal per product nog moeten worden uitgewerkt. 

 

 

 
 
Tabel Processen en producten 

 
In bijlage 2 staan de hierboven genoemde informatieproducten. Deze tabel wordt nader uitgewerkt in 

product-factsheets met de voorziene ontwikkelopgaven per product. We maken hierbij onderscheid 

in de ontwikkel plateaus van het Informatiehuis Natuur. Geplot op de MDIAR piramide komen we 

hierbij op het volgende beeld: Hoe hoger in de piramide, hoe beter de vraag definitie uitgewerkt moet 

zijn, om een passend informatieproduct dan wel antwoord te kunnen geven, onderin de piramide zal 

voornamelijk statische informatie kunnen worden geleverd.  

Vanuit deze benadering ligt het voor de hand om in dit stadium te investeren in de onderste “lagen” 

van de piramide. De “vraag” en de “aansluiting” op het DSO /Loketfuncties zijn nog zeer onhelder. Dat 
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meldingen 

ontheffingen

Oriënteren x x x x x x x x x x

Indienen x x x x x x x x

Toetsen x x x x x x x x x x x x

Vvgb x x x x x x x x x x

Inspraak x x x x x x x

Besluiten x x x x x

Bezwaar/beroep x x x x x x x x x x x

Omgevings 

Planvorming

Verkennen x x x x x x x x x x

Planvorming x x x x x x x x x x

Inspraak x x x x x x x x x x

Besluitvorming x x x x x x x x x

Publiceren x x x x x
Bezwaar/beroep x x x x x x x x x
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maakt niet dat de informatieproducten in plateau 1B geen “must have’s” zijn: Juist in dit plateau zijn 

de producten opgenomen die de behoeften van een grote groep gebruikers bedient: Het eenvoudig 

(en natuurlijk beter) beschikbaar maken van natuurinformatie. 

 

 

3.4.2  Stakeholdersanalyse 
 

Voor het Informatiehuis Natuur onderscheiden wij de volgende stakeholders met belangen: 

Stakeholder Belang 

Bevoegd gezag  

(Rijk, Provincies, Gemeenten, 

Waterschappen, …) 

“Bewust onbekwaam” tot “Onbewust onbekwaam” 

Het gebruik van Natuurinformatie in het vergunningverlening- 

en planvormingsproces is nog geen gemeengoed. Vergunning 

aanvragen of meldingen worden niet altijd getoetst op de 

relevantie van vigerende Natuurwetgeving(bos, FF, Nb). Soms 

zijn bevoegde gezagen niet vertrouwd met de materie en 

missen daarbij nu kennis, gemakkelijk toepasbaar toets 

instrumentarium en toegang tot begrijpelijke informatie.  

Initiatiefnemers “Onbewust onbekwaam” 

Het aanvragen van een vergunning of ontheffing in het 

Natuurdomein kan voor een initiatiefnemer bijna per definitie 

bezwarend zijn door toegenomen administratieve belasting en 

de grotere kans op weigeringsgronden. Veel weerstand 

wanneer ver in de procedure alsnog relevante 

natuurinformatie ter tafel komt. Vroegtijdig beschikbare, 

begrijpelijke informatie en processturing (in OLO) kan helpen. 

Veelal is advies van een ter zake kundige noodzakelijk om een 

correcte procedure te doorlopen. 

Belanghebbenden “Bewust bekwaam” 

Zijn vaak verenigd, bijv omwonenden of in 

natuurbeschermingsorganisaties, die ook bronhouder zijn (zie 

onder). Hebben veel belang bij transparantie in gegevens 

(actualiteit, erkenning juistheid eigen onderzoek, versiebeheer, 

herleidbaarheid tot moment van gebruik in het kader van 

procedures). 

Adviesbureaus  Informatie die beschikbaar is kost minder tijd om te vinden. De 

branche zou theoretisch, op termijn minder onderzoekswerk 

kunnen verwachten, echter: 

Voor het gebruik van (complexe) informatie producten blijft 

kennis nodig die een gemiddelde initiatiefnemer niet heeft. 

Niet heel NL is onderzocht en in kaart, onderzoek blijft nodig 

(ook in het kader van actualiteit en zorgplicht). 

ICT/Kennis sector Verwachten meerwaarde van het kwalitatief beschikbaar 

komen van data en informatie in geharmoniseerde 

gegevensmodellen (uit de informatiehuizen) en kunnen daar 

via de Wet hergebruik overheidsinformatie / Wet 
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openbaarheid bestuur bij de overheid ook daadwerkelijk een 

beroep op doen. 

Verwachten nieuwe opdrachten, maar bestaande (beheerde) 

voorzieningen zullen op termijn ook verdwijnen, want 

overbodig. 

Bronhouders  

Ketenpartners (Bevoegd gezag) Hebben (on)bewust al veel data in huis via uitbesteed 

onderzoek. Knelpunten verwacht bij data die niet digitaal 

herbruikbaar zijn (pdf etc) of omdat er sprake kan zijn van 

auteursrecht. Centraal of sectoraal ingerichte ICT (o.a. 

levering/afname voorziening(en) voor data aan Huizen) kan 

veel zorg wegnemen. 

Natuurbeschermingsorganisaties/ 

PGO’s 

Leveren monitoringsdata in opdracht van bijv Provincies en 

doen dit middels een gecoördineerd vrijwilligersnetwerk. 

Belang van bescherming van natuurwaarden staat voorop en is 

soms strijdig met levering detail-gegevens van zeldzame 

soorten (verstoring).  

Willen als “tegenprestatie” eigen data weer terug geleverd 

kunnen krijgen voor eigen doeleinden. 

Alterra, Universiteit Wageningen 

(io Minsterie van EZ) 

Werkt in opdracht, en heeft o.a. toetsingsinstrumenten 

ontwikkeld voor Natuur die (her)bruikbaar zijn voor het 

Informatiehuis Natuur. Veel kennis in huis m.b.t. natuur data 

en de toepassing daarvan, bijv LVD en N2000-

gebieden/soorten. Ook zijn er nog de 

groenmonitor http://www.groenmonitor.nl/ (om bv de vraag 

te beantwoorden is er gemaaid ja of nee) en de LIDAR-data van 

de satelliet waarmee bv kan worden bekeken of percelen 

dichtgroeien met struweel (handig voor SNL-monitoring).  

Naturalis, Universiteit Leiden 

en/of 

Ministerie van EZ/OCW 

Gaan o.a. over de taxonomie van NL-soorten. Dit is een 

basisbestand (codelijst) waar het Informatiehuis Natuur graag 

gebruik van wil maken. Ook ontsluiten zij biodiversiteitsdata en 

hebben ze een ICT-infrastructuur die mogelijk gekoppeld kan 

worden met andere bestaande bronnen. 

bestaand/ toekomstig 

Informatiehuis Water/Bodem en 

Lucht en Marien 

Hebben datasets en biologische informatie ook bruikbaar 

binnen het werkveld Natuur waarover de afbakening en 

uitwisseling nog afgestemd moet worden in een later stadium. 

  

Governance partners  

Ministerie EZ Dossiereigenaar Natuur. 

Decentraliseert veel taken (naar Provincies, Natuurpact), maar 

voert ook zelf uit (via RVO.nl, agentschap.nl). Slim 

samenwerking zoeken m.b.t. de nieuwe Wet 

Natuurbescherming zodat geen dubbel werk wordt uitgevoerd. 

Zorgvuldigheid en afstemming is noodzakelijk bij eventueel 

http://www.groenmonitor.nl/
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herbezien van taken, eigenaarschap en sturing op huidige 

informatievoorziening. Oa N2000, PAS, RVO.nl. 

Ministerie van I&M Richt de DSO in en is stelseleigenaar. Kan van het 

Informatiehuis vragen om informatieproducten te leveren. 

Op sturing en governance zullen specifiek afspraken gemaakt 

moeten worden zowel met het Informatiehuis als met het 

collectief van Huizen en generieke voorzieningen binnen het 

DSO. 

Gemeenten (VNG) Zijn een belangrijke afnemer van het Huis en leveren/delen 

vrijwillig fragmentarisch data. Zoeken nog naar meerwaarde. 

Belang bij vlotte procedures voor de bulk van aanvragen: 

eenvoudig, lage kosten en voorkomen van bezwaren en 

schadevergoedingen.  

Natuur zou meer onder de aandacht moeten komen, op een 

voor de gemeente gemakkelijke manier: Informatieproducten 

moeten daarop aansluiten.  

Provincies Beoogd Huismeester en eigenaar.  

Natuur is een belangrijk aandachtgebied voor Provincies. Via 

het Natuurpact krijgen de Provincies al veel taken en 

verantwoordelijkheden. Voor Informatievoorziening in dit 

dossier: gecontroleerde groei en slim afstemmen op lopende 

ontwikkelingen en bestaande portfolio natuurinformatie. 

Provincies geven, vanuit hun verantwoordelijkheid als 

eigenaar, opdracht aan uitvoeringsorganisatie BIJ12. BIJ12 

aanvaardt een opdracht alleen als aan de randvoorwaarden is 

voldaan (geld, mandaat en SMART opdracht). 

Waterschappen (UvW) Maken deel uit van het Opdrachtgevers/ 

Opdrachtnemersoverleg Omgevingswet maar zijn op dit 

moment niet rechtstreeks betrokken bij het Informatiehuis 

Natuur. Het is niet uitgesloten dat dit alsnog gebeurt in het 

kader van uitvoering (gebruik) en/of overdracht van de 

datasets biotische indicatoren via het Informatiehuis Water. 

 
 
 

3.4.3  Wijze van vraagsturing en samenwerkingsmodel 
 

De wijze van vraagsturing zal afhangen van de vragen die via het DSO aan de Informatiehuizen zullen 

worden gesteld. Een belangrijk sturend element daarbij is de vraagdefinitie die zal worden ontwikkeld 

in het nieuwe Omgevingsloket. In dit stadium is dit nog niet concreet genoeg uitgewerkt om voor het 

Informatiehuis een reëel model te kunnen ontwikkelen. Naast de besturing en vraagsturing vanuit het 

Omgevingswet, moeten er op andere wijzen ook data of informatieproducten benaderd kunnen 

worden die onder governance van het Informatiehuis vallen. Naar verwachting moet, gelijk aan het 

governance model van de Digitale keten Natuur met haar ketenpartners, het efficiënte hergebruik van 

gegevens en producten vanuit het huis ook via ander routes beschikbaar gesteld worden.  
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Afbeelding 12 Business-IT alignment model 

 
Een hierbij passend samenwerkingsmodel zou idealiter via een gestructureerd Afnemers-Bronhouders 

overleg met vertegenwoordiging van alle gebruikersgroepen en leveranciers moeten worden ingericht 

op verschillende niveaus. (Strategic Alignment Model, Henderson&Venkatraman). 

 

De frequentie en kwaliteitsafspraken van dataleveringen kunnen met Gegevenslevering 

overeenkomsten (GLO) tussen de bronhouders en het Huis worden geregeld. Nieuwe, nog niet 

bestaande datasets kunnen middels projectmatige opdrachten worden ingewonnen/geleverd op basis 

van klantvragen of afnemerswensen van gebruikersgroepen, inclusief de andere Informatiehuizen. 

Het wijzigingsbeheer op de informatie producten kan via BISL beheerprocessen worden ingericht. 
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3.5  Inhoud 
  
3.5.1  Werkveld 
Zie oa. hoofdstukken Stakeholders 3.4.2 en Gebruikers 3.3.2  
 
3.5.2  Wet- en regelgeving en invloed op de huidige situatie 
Zie hoofdstuk 2: Huidige situatie 
 
3.5.3  Taken en Processen Bevoegd Gezag 
De uitvoering van de natuurwetgeving is ingebed in andere overheidstaken en daarmee dan ook 

inhoudelijk afhankelijk. Het betreft: 

 

1. Vergunningverlening (Omgevingsorganisatie) 

2. Toezicht en Handhaving 

a. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

3. Ruimtelijke Ordening 

4. Lokale en regionale beleidsontwikkeling voor  

a. Milieu 

b. Ruimtelijke Ordening 

c. Infrastructuur (PAS en milieu) 

d. Water- en Bodembeleid 

e. Landbouw (PAS, ANLb) 

f. Schadebestrijding (Faunafonds), wildbeheer en registratie valwild (FRS) 

5. Natuurbeheer van Natuurnetwerk Nederland oa. via beheerplannen Natura2000  

a. de subsidieverlening (SNL, maar ook andere (provinciale) regelingen) via 

natuurbeheerplannen van de provincies 

6. Rapportage- en informatie verplichtingen (oa Open Data, EU: INSPIRE, KRW, Wob, Who) 

 

Het accent voor het Informatiehuis in plateau 1A en 1B ligt vooralsnog op de eerste 3 overheidstaken. 

Plateau 2 en 3 voorzien ook in (de integratie met) informatiebehoeften van taakvelden 4, 5 en 6. 

 

3.6.  Gegevens 
 
3.6.1  Informatiemodellen en begrippenkader 
 
Informatiemodel IMNA  
Het informatiemodel Natuur is in ontwikkeling. IMNA moet zorgen voor een stabiele efficiënte 

uitwisseling van natuurgegevens tussen organisaties in Nederland. Het model beschrijft de definities 

en samenhang van natuurgegevens in Nederland op logisch niveau en is de basis voor technische 

uitwisselprotocollen voor communicatie tussen ICT systemen. IMNA onderschrijft vier domeinen: 

Natuurbeheer, Natuurontwikkeling, Natuurkwaliteit en Habitats & Vegetatie. IMNA is gebaseerd op 

Nationale (o.a. NEN3610) en Internationale standaarden (o.a. INSPIRE) voor het beschrijven van 

ruimtelijke gegevens. 
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IMNA is ontwikkeld vanuit het toepassingsgebied Natuurbeheer en Natuurmonitoring, niet vanuit 

vergunningverlening, toezicht en handhaving. Daarmee is IMNA wellicht nog niet geheel aansluitend 

voor de behoeften die gaan ontstaan vanuit de Omgevingswet. 

Het beheer van IMNA en de kennisrol vindt in de praktijk plaats bij een marktpartij (Geodan). Het is 

wel de bedoeling om IMNA in beheer te brengen bij BIJ12. 

 

NDFF database als de facto standaard ?  
De NDFF heeft een eigen datamodel en uitwisselstandaard voor het inlezen van data. Deze standaard 

wordt in het werkveld breed gebruikt en is geaccepteerd (en INSPIRE goedgekeurd). Er wordt echter 

geen onafhankelijke externe kwaliteitsborging op uitgeoefend en er is geen aanmelding bij het college 

standaarden. Daarmee valt de NDFF standaard onder de z.g.n. de-facto standaarden. 

Er is een relatie met IMNA: Het NDFF logisch datamodel wordt gezien als onderdeel van het logisch 

domein en heeft daardoor in enige mate invloed op IMNA. Mogelijk is het opportuun om het NDFF 

datamodel te verbinden met het IMNA, maar dit vergt uitgebreid nader onderzoek, ook in relatie tot 

andere standaarden in het DSO. 

 
INSPIRE 
Er zijn verschillende INSPIRE standaarden toepasbaar op de natuurinformatie. INSPIRE standaarden 

(data specificaties) zijn ontwikkeld vanuit de EU. Het toepassingsgebied “vergunningverlening” is 

beperkt/nauwelijks meegenomen in deze standaarden. De richtlijn biedt wel ruimte voor het 

aanvullen/verrijken van de INSPIRE netwerkdiensten. De praktijk kent echter nog weinig concrete 

implementaties van INSPIRE netwerkdiensten in het Natuurdomein. De toepasbaarheid voor 

vergunningverlening/Omgevingswet zal op korte termijn naar verwachting dus klein zijn. In bijlage 3 

“Aangemerkte Datasets INSPIRE” staat een overzicht van de natuur-gerelateerde datasets die zijn 

aangemerkt voor INSPIRE.  

 

Lopend onderzoek naar standaarden DSO 
Geonovum doet momenteel onderzoek naar de standaarden en de samenhang daarvan in het DSO. 

Vanuit dit onderzoek wordt in december een globale inventarisatie 2015 opgeleverd. Daarom is het 

nu nog niet opportuun om op dit onderwerp veel meer uit te werken. 

 
3.6.2  Informatiebehoeften en uitgaande gegevensstromen 
 
Dit moet nader uitgewerkt worden in een analyse en ontwerp, is in dit stadium nog niet haalbaar en 

krijgt een plek in het plan van aanpak voor 2016. 

 
3.6.3  Gegevensbehoeften 
 

Dit moet nader uitgewerkt worden in een analyse en ontwerp, is in dit stadium nog niet haalbaar en 

krijgt een plek in het plan van aanpak voor 2016. 

 
3.6.4  Gegevensbronnen en ingaande gegevensstromen 
 

Welke datastromen / databases buiten het huis zijn nodig om aan de behoefte te voorzien?  

Zie hoofdstuk 3.3.4 
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3.6.5 Visie op kwaliteit volgens de 3B’s 
 

Wat is het gewenste kwaliteitsniveau van de data in relatie tot 3B's?  

De bruikbaarheid neemt sterk toe wanneer databestanden van overheden en stakeholders in het 

gehele domein (en daarbuiten zoals bijv. de biologische data in het Informatiehuis Water) alsnog via 

het Informatiehuis Natuur gebundeld ontsloten worden (al dan niet na conversie), alle ketenpartners 

en gemeenten via een geborgde werkwijze natuurgegevens uit onderzoeksopdrachten (laten) 

opnemen in de NDFF en de Digitale Keten Natuur de verbinding tussen de verschillende 

natuurinformatiestromen legt. De ontwikkeling van meer toegesneden informatieproducten en 

kansenkaarten zal ook bijdragen aan de bruikbaarheid van de onderliggende gegevensverzamelingen. 

Er zijn meer databanken en organisaties die data beschikbaar stellen. Het gaat daarom juist om de 

koppelvlakken en de samenhang er tussen en een goede regie daarop uitgevoerd door het 

Informatiehuis. 

De afspraken over de aansluitvoorwaarden van de huizen aan het DSO gaan in grote mate ook de 

afspraken tussen de dataleveranciers en de huizen bepalen. De bruikbaarheid en bestendigheid van 

data en informatie die moet worden geleverd aan het DSO moeten, afhankelijk van de definitie en 

nadere invulling mogelijk via een Ministeriele Regeling of in AmvB’s, in maatwerkafspraken tussen de 

huismeesters en de bronhouders binnen het domein worden vastgelegd. Op dit moment zijn deze 

voorwaarden nog niet vastgesteld. 
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4. 4 Veranderopgave 

4.1 Inleiding 

 
De veranderopgave die voor ligt aan de Kwartiermakers voor het Informatiehuis Natuur is op dit 

moment nog niet precies te duiden. De scope is namelijk afhankelijk van de keuzes die in het Bestuurlijk 

Overleg voor de Omgevingswet worden gemaakt over de planning, reikwijdte en financiering van de 

Informatiehuizen en de generieke componenten van het Digitale Stelsel Omgevingswet. Ook het 

wetgevingstraject kan nog zorgen voor aanvullende opgaven. 

Voor het Informatiehuis Natuur is het wetgevingstraject nog niet zo ver in procedure dat daar al 

zekerheden aan kunnen worden ontleend: De AmvB’s (aanhaking) gaat pas in april 2016 de consultatie 

ronde in. De nieuwe wet Natuurbescherming is nog in behandeling bij de Eerste Kamer. Ministeriele 

regelingen en uitvoerende bestuurlijke afspraken moeten nog worden uitgewerkt. Dat betekent dat 

ook uit dit wetgevingstraject nieuwe veranderopgaven komen die impact hebben op de behoeften van 

de gebruikers ten aanzien van de informatie voorziening Natuur, die in december 2015 nog niet goed 

zijn te overzien. Desondanks zal een begin gemaakt worden met de nadere uitwerking van de 

veranderopgave die voortvloeit uit de voorgaande plateauplanning. 

4.2 Plateaus: Zicht op Ontwikkeling Informatiehuis Natuur 

 
De contouren van de generieke onderdelen (doelarchitectuur 1.0 en blueprint 0.97) zijn voor een 

belangrijk deel uitgewerkt. Op hoofdlijnen is ongeveer duidelijk hoe het stelsel in elkaar grijpt. Op 

belangrijke onderdelen zijn er nog onduidelijkheden die van grote impact kunnen zijn op de omvang 

en complexiteit van de benodigde ICT voorzieningen in de Informatiehuizen. Ook dit zorgt voor 

onzekerheden in de ontwikkelplatforms. 

Vooruitlopend op de besluitvorming zijn in hoofdstuk 3 al de 3 ontwikkelplateaus 1A – 1C beschreven. 

Deze ontwikkelplateaus sluiten aan bij scenario 3 dat is omschreven in het Bestuursakkoord en kunnen 

opvolgend worden uitgevoerd.  

Voor scenario 2 uit het bestuursakkoord: Noodzakelijke voorzieningen, wettelijk minimum (Geen 

informatiehuizen) was nog geen ontwikkelplateau beschreven. In dit hoofdstuk is daarom 

“Ontwikkelplateau 0” geïntroduceerd om ook aan de vraag “Wat is minimaal”, als zogenaamde “no 

regret” nodig om de Omgevingswet en aanhakende Natuurwet efficiënter en kwalitatief beter te 

kunnen ondersteunen. Zonder investeringen in dit basis niveau achten de opstellers van deze analyse 

de kans van slagen van de veranderdoelen “Eenvoudiger en Beter”, die ten grondslag liggen aan de 

Omgevingswet en de aanhakende Natuurwet, laag in. 

Qua opbouw sluit de plateauplanning nog steeds aan bij de logische ontwikkelniveaus in de MDIAR 

piramide: Van Monitoring naar Data: (plateau 0) naar Informatie/Analyse (plateau 1A) naar 

Analyse/Response (in plateau 1B en plateau 1C). Kort gezegd: Eerst datasets op orde en kwaliteit 

geborgd, daarna de bijpassende informatieproducten, toetsingsinstrumenten en 

gebruikersvoorzieningen opbouwen. 
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Overzicht Ontwikkelplateaus in relatie tot Scenario’s Bestuursakkoord juni 2015 

 

 
4.2.1 Plateau 0 : No regets, noodzakelijke veranderingen in de informatievoorziening Natuur 
 
 

 
 
Dit plateau moet minimaal behaald worden om de invoering van de Omgevingswet, en de aanhaking 

van de Natuurwetgeving hierop mogelijk te maken. Op dit moment is de informatie te veel versnipperd 

tussen partijen (m.n. gebieden beheer) en is de informatie over de verspreiding van soorten en 

habitats niet goed genoeg geborgd om op lange duur beschikbaar, bruikbaar en bestendig te kunnen 

zijn in de rechtszaal. De geleiding van vragen aan de voorkant van het Omgevingsloket zal sterk moeten 

worden verbeterd. De bewegwijzering naar wat is minimaal noodzakelijke informatie omtrent 

natuurwaarden, zowel in de oriëntatiefase als bij het indienen van de vergunningsaanvraag, ontbreekt 

op dit moment. Bestaande instrumenten voldoen niet aan de “3B’s” en bieden voor veel klantvragen 

geen oplossing. Het grootste knelpunt in de praktijk: “De gebruikers zijn te vaak nog (on)bewust 

onbekwaam” moet worden aangepakt om de doelen van de Natuurwetgeving te behalen. 

In deze schematische weergave is duidelijk hoe plateau 0 past in de in hoofdstuk 3 geïntroduceerde 

plateauplaat: 

A 
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Afbeelding 13 Positie plateau 0 

Geen Huis, wel onderdak nodig 
Voor plateau 0 is het niet direct noodzakelijk dat er een entiteit “Informatiehuis” wordt ingericht. Het 

beheer en de ontwikkeling van bestaande informatieproducten en gebruikerstoepassingen blijft 

ongewijzigd. Wel zal het uitvoeren van de veranderopgave en het (functioneel, data- en technisch) 

beheer van de uiteindelijke aanvullende (ict) voorzieningen ondergebracht moeten worden bij een 

daarop toegeruste organisatie; dat kunnen in de verschillende fasen (richten, inrichten, uitvoeren) van 

het werkveld ook verschillende organisaties zijn. Omdat er geen formele entiteit “ informatiehuis” met 

bijbehorende bevoegdheden en verantwoordelijkheden ontstaat, kan van de beheer organisatie (nog) 

niet worden verwacht dat zij zich garant stelt voor het leveren conform de “3B’s”. Succesvolle 

ontsnippering zal in grote mate ook afhangen van het draagvlak in de community van gebruikers en 

leveranciers van de gegevensvoorziening binnen het domein Natuur. Ook bij het ontwikkelen van 

plateau 0 zullen er beheerkosten gemaakt gaan worden voor wat betreft veranderingen in ontsluiting 

van bronnen, kwaliteitsverbetering en mogelijke overdracht naar de beoogde beheerorganisatie.  

Data en informatie op orde, Informatie producten blijven “as-is”. 
De focus in plateau-0 ligt daarbij op het toekomstvast inrichten van de governance en het 

kwaliteitsbeheer op natuurinformatie en het centraal en geharmoniseerd, kwalitatief goed kunnen 

inwinnen en verstrekken van datasets en informatie via netwerkdiensten (raadpleeg- en download 

diensten). Bestaande informatieproducten (zoals de Kansenkaart soorten) blijven op dezelfde wijze 

beschikbaar maar varen wel bij het investeren in kwaliteit en beschikbaarheid van de data die ten 

grondslag ligt aan deze informatieproducten. Eventuele investeringen worden nog niet vanuit het 



 
Nadere Analyse Informatiehuis Natuur – December 2015  49 

 

Informatiehuis geïnitieerd, maar het staat de eigenaar c.q. de beherende organisatie vrij om dit te 

doen. 

Vraagsturing Omgevingsloket 
Een tweede noodzakelijk aandachtsgebied is het zodanig inrichten van het nieuwe omgevingsloket dat 
de gebruikers (initiatiefnemers, beleidsmakers en bevoegd gezag) zodanig gestuurd worden in de 
vraagstellingen dat zij het thema Natuur niet meer onbewust c.q. ongezien kunnen vermijden. Dit vergt 
het opnemen van functionaliteit in het Omgevingsloket, zodat de gebruikers niet langer “(on)bewust 
onbekwaam” zijn ten aanzien van het thema Natuur. 
 
 
Financiering NDFF en beschikbaarheid/transparantie 
Een belangrijke randvoorwaarde voor plateau 0 is dat de financiering van de NDFF data en 

bijbehorende informatieproducten duurzaam en centraal wordt geregeld. Het kan in dit scenario (Data 

is beschikbaar voor alle gebruikers) niet zo zijn dat de abonnementhouders de facto betalen voor het 

gebruik van de niet-abonnementhouders van de NDFF, of dat het niet kunnen hebben van een 

abonnement ervoor zorgt dat niet alle gebruikers kunnen beschikken over dezelfde informatie. 

(transparantie). 

Kwaliteitsborging databronnen en informatieproducten  
Om binnen het domein Natuur het vertrouwen en draagvlak te behouden van de vele bronhouders en 

individuele vrijwilligers die bijdragen aan de basale verspreidingsgegevens en monitoringsgegevens die 

ten grondslag liggen aan een veelheid van (overheids-/beleids-)rapportages en informatieproducten is 

het van groot belang dat zowel op het handelen en valideren van de informatie door het Huis zelf als 

de verdere doorvoer en handling van natuurgegevens binnen het DSO aan onafhankelijk toezicht 

wordt onderworpen. Ook om ruwe gegevens uit de Nationale databank Flora en Fauna minimaal 

bruikbaar en bestendig te kunnen houden voor het nemen van besluiten met rechtsgevolg is het 

noodzakelijk dat er adequaat, onafhankelijk kwaliteitstoezicht wordt ingericht. De meldingen van het 

voorkomen van beschermde soorten hebben zowel hun bijdrage aan het in stand houden van de 

populaties en de soort als geheel, maar dragen ook de mogelijkheid tot hindermacht en manipulatie 

van verspreidingsgegevens in zich. Validatie en kwaliteitstoezicht zal daarom onafhankelijk van de 

belanghebbende keten moeten worden ingericht. 

 

 
4.2.2 Ontwikkelplateau 1A : Informatiehuis geeft Data  
 
In dit eerste ontwikkelplateau voorziet het Informatiehuis alleen in het geborgd leveren van 

eenvoudige Informatieproducten en datasets aan het Digitaal Stelsel. De informatieproducten 

beperken zich tot het toepassingsgebied vergunningverlening. Het informatiehuis voegt in dit plateau 

1A nog geen inhoudelijke kennis toe en doet geen interpretatie van gegevens. Informatie producten 

zoals analyses, toetsingsinstrumenten en materiekennis/adviezen en nieuwe, interactieve 

geïntegreerde kaarten in kaarten machines behoren nog niet tot de producten van het Informatiehuis, 

eenvoudige kaartlagen wel.  
Het informatiehuis heeft ook de rol van “informatiemakelaar”: Wanneer vanuit het toepassingsgebied 

een gegevensvraag komt zal het Informatiehuis zorgen voor een geborgde levering (conform 3B’s) 

vanuit een bronsysteem indien dat met bestaande gegevens mogelijk is. Hiertoe is het noodzakelijk 
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dat het informatiehuis een aansluiting heeft op het DSO die technisch voldoet aan de standaard binnen 

het Digitaal Stelsel en die procesmatig de aan de meest basale aansluitvoorwaarden van de huizen op 

het DSO voldoet. 

Het informatiehuis moet voldoende autoriteit zijn (bevoegdheden en verantwoordelijkheden) om te 

kunnen investeren in het waarborgen van de 3B’s. Investeren kan daarbij ook betekenen dat de 

bronhouders vanuit het huis gestuurd worden op kwaliteit van levering door deze bronhouders. Dit 

vergt dan wel dat het Huis ook duurzaam als een zelfstandige entiteit “informatiehuis” wordt ingericht. 

 
4.2.3 Ontwikkelplateau 1B : Informatiehuis geeft Antwoord 
 
Plateau 1B is het doorontwikkel-scenario van plateau 1A: “Informatiehuis geeft Data”. In dit plateau 

wordt het Informatiehuis aangevuld met de levering van toegesneden informatie producten voor de 

diverse gebruikersgroepen maar vooral gericht op bevoegd gezag en initiatiefnemers. Veel 

natuurgegevens zijn in de huidige vorm van data niet goed bruikbaar voor initiatiefnemers en bevoegd 

gezagen (bijvoorbeeld gemeenten) zonder daarop nog extra deskundige kennis (interpretaties, 

analyses) toe te passen: Kaarten en informatie op basis van geïnterpreteerd/geanalyseerde gegevens 

en aggregaties zijn van meerwaarde voor het DSO. 

De doelarchitectuur en de globale architectuurschetsen (Blueprint v 097 en Aansluitvoorwaarden v05) 

positioneren (deels) dit soort informatie / producten in de Loket functionaliteit. In dit scenario is het 

dus belangrijk om het Informatiehuis Natuur haar kennis te laten toeleveren aan het functioneel 

inrichten en beheren van de loket functies wanneer natuurinformatie hier in aan de orde is. 

4.2.4 Ontwikkelplateau 1C : Keten informatie V(TH) 
 
Het derde en laatste ontwikkel plateau is gelijk ook het meest onzekere. Gewenste ontwikkelingen zijn 

bij voorbeeld : Het vormgeven van informatieproducten die inzicht geven in de aanwezigheid van 

Natuurcompensatie afspraken of maatregelen op een locatie, in de vergunde ruimte en die een 

boekhouding bijhouden van negatieve cumulatieve effecten. Voor natuurcompensatie kan een 

informatieproduct ervoor zorgen dat compensatie maatregelen die bij het vergunnen van activiteiten 

zijn opgelegd, niet later teniet worden gedaan door nieuwe initiatieven. 

Geredeneerd vanuit de MDIAR theorie gaat aan het kunnen opleveren van dit soort complexe 

instrumenten een logische opbouw vooraf: Eerst moet een eenduidig kader worden vastgelegd voor 

het vastleggen van compensatie maatregelen (M). De opgelegde maatregelen moeten zijn 

geregistreerd in herbruikbare vorm (D) en beschikbaar worden als data/netwerkdiensten via een 

logisch inpasbaar model (I). De vervolgstappen Analyse/interpretatie (A) kunnen ten slotte leiden tot 

een gebruikerstoepassing die de gebruiker een antwoord (R) geeft op zijn vraag. 

Logischerwijs is deze ambitie dus niet eerder te realiseren dan wanneer er data beschikbaar is, en de 

vraag helder is geformuleerd. Geen van beide randvoorwaarden is ingevuld, zodat het ontwikkelingen 

van dit soort gewenste informatieproducten pas in plateau 1C realistisch kan worden. Plateau 1C is 

gepositioneerd tussen “Vergunningverlening” en “Natuur breed” in omdat te verwachten valt dat het 

ontsluiten van data uit vergunningen ook bijdraagt aan de brede informatiebehoefte naast 

vergunningverlening, zoals natuurlijk toezicht en handhaving, beleid en natuurbeheer. Gezien het 

onzekere karakter en bredere toepassingsgebied van plateau 1C is dit pas ver in de planning 

opgenomen en nog niet in de begroting mee genomen. 
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In onderstaande afbeelding 14 is het plan-do-check-act model gebruikt om het te verwachten 

proces voor een vergunningaanvraag of melding in het kader van de Omgevingswet, 

inzichtelijk te maken.  Ook wordt duidelijk in de afbeelding op welke punten in het proces het 

Informatiehuis Natuur producten moet leveren. 
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4.2.5 Generieke activiteiten per ontwikkelplateau 
 
Het minimale plateau 0 vergt al het realiseren van ICT voorzieningen die een aantal functies met 

datasets kunnen uitvoeren, nl. : 

- Inwinnen 

- Valideren 

- Samenvoegen / harmoniseren 

- (tijdelijk) opslaan 

- Verstrekken 

- Terug-meld-voorziening (aansluiten op ..) 

 

 

Voor beheer doeleinden komen daar dan nog bij: 

- Monitoren gebruik 

- Toegangscontrole 

- Catalogus/Register 

- Raadpleegfunctie (Gis-viewer) 

 
Voor dit soort functionaliteit hebben de Provincies een interprovinciale SDI ingericht. De 

interprovinciale SDI bestaat uit een centrale data- en services omgeving (CDS), een kaartviewer 

(Flamingo viewer) en het Provinciaal Geo Register. Ook is er monitoring mogelijk op data gebruik 

(Dama) en hebben de Provincies de beschikking over het Sectoraal Knooppunt Provincies waarmee ze 

via een ingang toegang hebben tot een aantal reeds bestaande basisregistraties. De genoemde 

systemen zijn ingericht voor INSPIRE en nog niet toegerust voor de Omgevingswet, maar kunnen daar 

wel geschikt voor worden gemaakt. Het open source karakter van alle gebruikte software draagt daar 

aan bij. 

Er zal dus een startarchitectuur moeten worden opgesteld voor het inwinnen en verstrekken van data. 

Op basis van de architectuur en aanvullende toepassingswensen (functies) en niet-functionele 

requirements zal moeten worden bekeken welke SDI componenten geschikt zijn voor hergebruik of 

wat uitgebreid, gewijzigd of aanvullend ontwikkeld zal moeten worden. 

In ontwikkelplateau 1A worden vooral interactieve kaart functionaliteiten toegevoegd als informatie 

producten. Dit zal investeringen vergen in de kaartviewers (voor de verschillende gebruikersgroepen) 

maar ook aan de “achterkant” van het systeem is uitgebreide ETL / Analyse en data distributie 

functionaliteit nodig om de kaarten ook te laten functioneren. Complexe kaartfunctionaliteit vergt 

doorgaans veel van de technische infrastructuur. Het zal dus nodig zijn om dit stadium hiermee 

rekening te houden. Deze complexe, interactieve gebruikerstoepassingen (die dus dichter bij de 

gebruiker staan) vergen bij zowel het ontwikkelen als in de beheerfase contact en vraagsturing met de 

gebruikers. Zonder duidelijke vraagarticulatie zijn dit soort instrumenten niet te ontwerpen of te 

onderhouden. De inzet van UI-ontwerp capaciteit (in de ontwikkelfase) en functioneel beheer (in de 

beheerfase) worden van groot belang. 

Het ontwikkelplateau 1A valt al onder het “3B” regime. Om aan de B van bestendigheid invulling te 

kunnen geven moet op de datasets en de inrichting van analyse/transformatie en de applicatie zelf 

een gedegen versiebeheer worden gevoerd zodat de informatieverstrekking op een zeker moment in 

een procedure (terug/tijdreizen) inzichtelijk gemaakt kan worden. Ook (het aansluiten op) een terug-

meld-voorziening hoort al bij dit ontwikkelplateau. 
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Het volgende ontwikkelplateau 1B richt zich op het doorontwikkelen van informatieproducten tot 

toetsinstrumenten die –zelfs als gebruikerstoepassingen- inzetbaar zijn voor het Digitale stelsel. Dit 

vergt dat de vraagarticulatie per gebruikersgroep nog duidelijker in beeld is. Voor onderliggende 

datasets moet een feilloos versiebeheer zijn ingericht zodat de “antwoorden” die de toepassing geeft 

transparant en herleidbaar zijn. De toepassing zelf zal ook een gedegen versiebeheer en moeten 

kennen. 

Het kunnen voeren van versiebeheer op applicatie, business rule (transformatie/analyse) en dataset 

niveau vraagt van het Informatiehuis een ingerichte archieffunctie voor eerdere “versies” van 

informatie (producten, toetsinstrumenten) en een gedegen ingericht change- en releasemanagement 

(BISL/ASL). Dit vergt inzet van een team van professionals. 

 

 
 
De precieze veranderopgave zal nog nader ingevuld worden. In bijlage 2 is het overzicht opgenomen 

van de bestaande voorzieningen en datasets. Daarvan zullen enkele voorzieningen niet langer 

bruikbaar zijn voor de gestelde taken binnen het kader van de omgevingswet en in het licht van deze 

ontwikkeling niet verder meegenomen worden. Daarnaast zijn er veel verbeterpunten op het gebied 

van de bestaande voorzieningen en duidelijk benoemde producten die ontwikkeld moeten worden om 

de nieuwe wetgeving straks goed uit te kunnen voeren. Bovenal moet er slim ontwikkeld worden 

waarbij no-regrets moeten worden afgestemd met de parallelle ontwikkelingen binnen de Digitale 

Keten Natuur en andere processen bij ketenpartijen en partners binnen het Natuurdomein zodat 

dubbel werk voorkomen wordt.  
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Afbeelding 15 Bestaande en nog te ontwikkelen tools en applicaties binnen het werkveld Natuur zijn mogelijk in fasen 
inzetbaar voor de uitvoering van de taken van het Informatiehuis Natuur binnen het DSO. 
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4.3.5 Afbakening tussen de huizen onderling noodzakelijk 
 

Behalve het op orde brengen van het huidige informatielandschap binnen het domein Natuur is er ook 

in andere domeinen informatie voorhanden die noodzakelijk en/of zeer nuttig is om te gebruiken in 

het kader van de uitvoering van de nieuwe wet Natuurbescherming. Hierover zal nadere afstemming 

met de ander huizen moeten worden gezocht in het vervolg op deze analyse. De volgende 

brongegevens zijn potentieel logischerwijs op te nemen/ te ontsluiten via het Informatiehuis Natuur, 

maar zijn nu in beheer en/of is het eigendom en de organisatie bij een ander huis belegd: 

Biotische data binnen de waterschappen en RWS (flora en fauna in water, zoet en zout)  
Informatiehuis Water heeft in het kader van de rapportages voor de EU kaderrichtlijn Water een 
dataset over diverse soorten flora en fauna in beheer: Piscaria en Limnodata. Deze datasets zijn deels 
ook aangemerkt voor INSPIRE Annex III. Afbakening tussen de IHW en IHN zal nog moeten 
plaatsvinden. Het ligt voor de hand hier een slimme route van brongegevens en gedeelde doelen voor 
uit te werken. Ditzelfde geldt voor de natuurgegevens over soorten uit onze zoute wateren, waarvan 
een deel door of in opdracht van RWS wordt beheerd, en een deel valt onder de taken van het 
Informatiehuis Marien. 
 
Monitoring gegevens van de Programmatische Aanpak Stiksof: Leveren en hergebruik en Vice versa 
In het kader van de effectenmonitoring van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) wordt de 
impact op diverse soorten flora en fauna gemonitord. Deze data kunnen voor hergebruik geschikt zijn 
of worden gemaakt in het Informatiehuis Natuur. Informatiehuis Natuur kan op haar beurt weer 
gegevens leveren aan de PAS monitoring ten behoeve van de effectenmonitoring. Hier moeten nadere 
afspraken over de routing van de monitoringsgegevens worden gemaakt. 
De chemische data in de stikstofketen en het instrument AERIUS zijn nu belegd bij het Informatiehuis 
Lucht en kunnen via het DSO worden uitgewisseld. 
 
A-biotische factoren 
De natuurinformatie binnen het Informatiehuis Natuur wordt het meest aangevuld en in context 

geplaatst met informatie over a-biotische factoren die van invloed zijn op de natuur en 

habitatkwaliteit. 

De meest voor de hand liggende informatiebronnen zijn: 

- Topografische achtergronden (BRT/BGT) – via DSO centrale voorzieningen 

- Bodem/ondergrond informatie – TNO/DINO en Alterra: Bodemkaarten (samenstelling, kwaliteit) 

en grondwater (-standen en -kwaliteit), (e.v.t. via Basisregistratie ondergrond i.o) – via IH-Bodem 

- Water in brede zin: (van locatie tot kwaliteit) – IH-Water 

- Luchtkwaliteit – IH-Lucht 

- Geluidscontouren m.b.t. verstoring van beschermde soorten – IH-Geluid 

- Data over licht-uitstoot van activiteiten m.b.t. verstoring van beschermde soorten. Voor zover nu 

bekend nog niet belegd? 

- Verstoringscontouren van recreatie, bedrijvigheid, bebouwing en verkeer m.b.t. beschermde 

soorten. Voor zover nu bekend nog niet belegd? 
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4.3.6 Afbakening van taken en ontwerp voor huizen en het DSO  
 

In de doel architectuur GOAL v1.0 (met status concept) was nog niet/nauwelijks aandacht voor de 

volgende aspecten / functies van /voor de inrichting van het DSO. Met name voor het kunnen borgen 

van de kwaliteit (B van Bestendigheid) is hier invulling voor nodig. Deze aspecten zijn ook 

randvoorwaardelijk voor de inrichting van het Informatiehuis: Waar het DSO in de functionaliteit 

voorziet, zal het Huis dat niet hoeven doen en vice versa. Nog nader af te bakenen onderwerpen zijn: 

 

Audit trail 

Van belang voor het kunnen toetsen of een procedure transparant is verlopen, op basis van gelijke 

informatie voor alle partijen is het nodig om te weten Wie, Welke informatieproducten Wanneer heeft 

ontvangen. Is het de verantwoordelijkheid van het Huis, of van het DSO om hier een functie voor in te 

richten? 

Archivering  

Wordt van het Huis verwacht dat oudere versies van (geleverde) informatieproducten worden 

bewaard? Of wordt in dit kader de verantwoordelijkheid voor het kunnen terughalen van de gebruikte 

gegevens gelegd bij het zaakdossier van de overheid? Of ligt dit bij de initiatiefnemer? 

Versiebeheer 

Wie is verantwoordelijk voor het versiebeheer? Wie bepaalt of een set gegevens wordt vervangen en 

waarom? Het Huis of de z.g.n. Service organisatie die nu genoemd staat in de doelarchitectuur? Hoe 

wordt hiermee omgegaan in het kader van lopende procedures: Wordt van het Huis dan bij voorbeeld 

een pro actieve actie verwacht (opnieuw leveren)? 

 

Terug-meld-voorziening 
De discussie over juridische borging en kwaliteit en de aansluitvoorwaarden is nog niet uitgewerkt tot 

duidelijke kaders en randvoorwaarden. Dit is randvoorwaardelijk om hierover architectuurkeuzes te 

kunnen maken in het DSO, en aansluitend, in de architecturen van de Informatiehuizen. Hoewel 

wenselijk, het is nu nog niet helemaal duidelijk of er een terug-meld-voorziening in het DSO wordt 

opgenomen, in welke vorm dit gebeurt en hoe de Informatiehuizen hierop gaan aansluiten. 

Los van de inhoudelijke taakafbakening zal hier ook in het ontwerpen van de beheerorganisatie 

rekening gehouden moeten worden met in termen van menskracht en middelen. We hebben er voor 

gekozen een zo realistisch mogelijke beheerbegroting op te stellen, die op een aantal punten beperkt 

rekening houdt met bovenstaande taken. De Investeringsbegroting is voortgekomen uit de 

ervaringscijfers vanuit de huidige applicaties. Hierbij is een realistische inschatting gemaakt van een 

beperkte set nieuwe ontwikkelingen naast het opzetten van de aansluiting van bestaande 

informatiebronnen via een centrale voorziening op het DSO. De centrale aansluiting gaat expliciet via 

het Informatiehuis Natuur om de verbetering van beschikbaarheid, bruikbaarheid en bestendigheid te 

kunnen regisseren en de duurzaamheid van de 3B’s te kunnen borgen.  

 

4.4 Indicatieve fasering en begroting 

 

Voortvloeiend uit voorgaande is een indicatieve fasering opgesteld van de mogelijke realisatie van de 

plateau-planning zoals deze is voorgesteld in hoofdstuk 3. 
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Indicatieve kostenraming voor ontwikkeling van het huis 
De hier bijbehorende eerste kostenraming zoals gedeeld met de opdrachtgever in november 2015 is 

als volgt opgebouwd in beheerkosten (jaarlijkse kosten) en in ontwikkelkosten (eenmalige 

investeringen) zijn weergegeven in onderstaande tabel Beheerkosten. 

 

 
 

De uitgangspunten van de beheerbegroting zijn de beheerkosten van jaar T (2018). Voor jaar T-1 is een 

initiële beheerpost opgenomen in de begroting a 50% van de vaste kosten. Het inrichten van 

kwaliteitsmanagement en toezicht kost tot eind van scenario 1 ca 50 Keuro / jaar. Dit budget is nodig 

voor het realiseren van de aansluiting op het DSO, het organiseren van de juiste gegevensstromen en 

het mogelijk in beheer nemen van bestaande applicaties. Daarnaast is hierin de start van de 

verbeteropgave in opgenomen. Bij uitvoering van plateau 1a vallen de volledige meer- beheerkosten 

in jaar T+2 (2020). Voor jaar T+2 is een initiële beheerpost opgenomen in de begroting a 50% van de 

vaste meerkosten. De toetsingsinstrumenten en basis Informatieproducten zijn ontwikkeld en in 

beheer genomen en kosten ca 1 M/jaar. 

De bijbehorende investeringskosten volgens de plateau-planning zoals voorgesteld in hoofdstuk 3, 

waarbij plateau 0 is meegenomen en zoals gedeeld met de opdrachtgever in november 2015 zijn 

weergegeven in de tabel Investeringskosten. In de fasering en indicatieve begroting zijn alleen plateau 

0/1a, doorontwikkeling naar plateau 1b meegenomen. Plateau 1c is niet begroot in dit overzicht omdat 

het in de november oplevering van cijfers nog buiten beeld en was. Ook ligt dit plateau ver in de 

toekomst, is het te sterk afhankelijk van andere ontwikkelingen om er enigszins realistische cijfers over 
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te kunnen opleveren. Plateau 2 en 3 beperken zich niet tot het domein Omgevingswet-

Natuurwetgeving en zijn daarmee niet voldoende relevant om te begroten. 

 

 
 

NB: Voor 2016 is geen begroting opgenomen. Hierover wordt eind december 2015 nog nagedacht door 

het IPO programmateam Omgevingswet, de Provincies en het ministerie van I en M.  
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5. Conclusies en aanbevelingen 

5.1  Concluderend 

 
Deze Nadere Analyse wijst uit dat er nog een flinke opgave ligt om de natuurwetgeving en de processen 

onder de Omgevingswet waar natuurwaarden bij betrokken zijn digitaal te kunnen ondersteunen. Er 

moet gewerkt worden aan ontsnippering en kwaliteitsverbetering van de huidige verspreide 

natuurinformatie. Los van een bestuurlijk besluit over het wel of niet ontwikkelen van 

informatiehuizen in aansluiting op het DSO, moet deze opgave op tijd ingevuld worden. Het 

ontwikkelen van een Informatiehuis Natuur met een huismeester met die de ontsnippering en 

kwaliteitsverbetering van natuurinformatie kan regisseren in aansluiting op de vragen van gebruikers 

wordt in het werkveld Natuur breed gezien als een passend instrument om draagvlak en verbinding 

tussen de vele verschillende bronhouders en gebruikers te creëren.  

In deze Nadere Analyse is een gefaseerd ontwikkelplan opgenomen om modulair deze ondersteuning 

te kunnen gaan leveren. De verschillende ontwikkelplateaus leveren elk een werkbaar niveau van 

ondersteuning, waarbij vanuit de benoemde “No regrets” via “data en informatie” naar “antwoorden”, 

zal worden doorontwikkeld waarbij de focus in eerste instantie ligt op het proces van  vergunning- en 

ontheffingverlening. Het belang van het brede werkveld natuur wordt daarbij in het oog gehouden, 

ondersteuning van de informatievoorziening in de breedte is uiteindelijk de ambitie. 

 

De kaderstellende voorwaarden voor de ontwikkeling van het Informatiehuis Natuur, te weten: 

 

- De precieze invulling van de nieuwe wetgeving (zowel Omgevingswet als nieuwe Wet 

Natuurbescherming) is bepalend voor de ontwikkelkeuzes die moeten worden gemaakt voor het 

Informatiehuis Natuur. 

- Goed opdrachtgeverschap is bepalend voor de afbakening van de taken, rollen en bevoegdheden 

die wel en minstens zo belangrijk, niet tot het Informatiehuis gaan behoren, en die bepalend is 

voor de armslag en reikwijdte van de sturing- en regie rol van de huismeester op het proces van 

kwaliteitsverbetering. 

- Draagvlak voor het DSO/Informatiehuis Natuur bij de betrokken bestuurlijke partners  en een 

goede  samenwerkingsrelatie tussen de  betrokken bestuurlijke partners  

- Voldoende duurzaam geborgde middelen zijn noodzakelijk om de transitie niet alleen in te zetten 

maar ook te volbrengen, waarmee een lean and mean slagvaardige projectorganisatie kan worden 

opgebouwd. Hoe deze organisatie er uit moet gaan zien zal in 2016 nadere moeten worden 

gedefinieerd. 

- Architectuur kaders van het DSO 

 

Wenselijk voor de ontwikkeling van het Informatiehuis Natuur:Een duidelijk opdracht en instemming 

met de grote lijn van de ontwikkelscenario’s die in deze nadere analyse worden geschetst. 

- Het governance-model van het Informatiehuis Natuur, en de juridische entiteit of organisatievorm 

waarin het huis kan functioneren en kan voldoen aan de aansluitvoorwaarden op het DSO zoals 

deze nu in ontwikkeling zijn. 
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Begin 2016 moet er een plan van aanpak worden opgesteld om de huidige analyse verder te verdiepen 

en processen op te starten om bovenstaande helderheid te verkrijgen. Het plan van aanpak moet 

voorzien in antwoorden op de openstaande vragen met betrekking tot organisatorische aspecten als 

de projectorganisatie en de gewenste vorm en governance van het Informatiehuis. Daarnaast moet er 

stevig worden verdiept op de ideeën over de infrastructuur en de gegevensstroom, en moet er een 

plan komen voor de verbetering van de informatie, zodat deze kan voldoen aan de criteria van 

beschikbaarheid, bruikbaarheid en bestendigheid. 

5.2  Aanbevelingen  

 
De belangrijkste aanbevelingen vanuit deze analyse zijn: 

- Investeer minimaal in plateau 0 om voorbereid te zijn op de komst van de omgevingswet, zelfs als 

in de bestuurlijke onderhandelingen niet meteen besloten wordt om te starten met het opbouwen 

van de Informatiehuizen en behoud het momentum. 

- Zet in op het duurzaam realiseren van de kaderstellende voorwaarden voor ontwikkeling van het 

Informatiehuis. 

- Zorg voor eenduidige afbakening van rollen, taken, bevoegdheden en aansluitvoorwaarden van de 

huizen/huismeesters ten opzichte van de stelselverantwoordelijke en de provincies als bevoegd 

gezag Ow/Nw, eigenaar van het Huis en uitvoerder/opdrachtnemer. 

- Start een proces om te komen tot een duurzaam model van governance voor het Informatiehuis 

Natuur en enkele datasets / informatieproducten /toetsinstrumenten die momenteel elders in 

beheer zijn. 

- Zorg voor duidelijke inhoudelijke afbakening tussen de Huizen binnen het DSO: Afspraken over de 

datasets (leveren en afname van): 

- PAS monitoringdata / AERIUS 

- Flora en fauna datasets binnen de Informatiehuizen Water en Marien 

- A-biotische factoren in het Informatiehuis Bodem en ondergrond 

- De centrale voorzieningen zoals archivering, zaakdossiers, regelbeheer en vergunde 

ruimte binnen het DSO. 

 

- Zorg voor een eenduidige en gedragen invulling van kwaliteitscriteria en begrippen die worden 

gehanteerd in het DSO (onder meer in de Visie, doelarchitectuur en blueprint / GAS-en). 

- Zorg voor vaststelling van belangrijke documenten en eenduidige begripsdefinities binnen de 

doelarchitectuur van de DSO, de afbakening tussen DSO, centrale voorzieningen en de huizen, het 

Loket, en de GAS-sen om te kunnen starten met een Startarchitectuur voor het Informatiehuis 

Natuur. 
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DANKWOORD 

 
 

 

Informatiehuis Natuur. Het lijken twee begrippen die zo weinig met elkaar te maken hebben. Wij 

hebben in deze opdracht, binnen de context van vergunningen, ontheffingen en plannen, geprobeerd 

om de taal van de informatie specialisten te verbinden met die van de mensen die aan het werk zijn 

met, voor en in de natuur en zij die beleid bepalen over de toestand van de natuur in Nederland. Wij 

zijn nu klaar met dit document, maar nog lang niet met onze opgave. 

De verbindingsweg tussen de constatering “Er is veel natuurinformatie” en “Wat is nodig en Wat staat 

ons te doen?” in deze analyse was lang, en de tijd kort. Gelukkig hadden we precies de goede mensen 

om ons heen die op het juiste moment de goede dingen voor ons hebben gedaan. We willen jullie 

allemaal heel hartelijk bedanken voor jullie enthousiaste inbreng en schat aan kennis en ervaring die 

jullie met ons deelden. 

 

Polle Marschalk, ons nuchtere klankbord, die ons bij de les en op koers hield als we dreigden te 

verzanden in de inhoud en in het zicht van de finish nog Jacqueline Blaauw wist in te vliegen voor een 

eindredactieslag. Ed de Heer, die de expert bijeenkomsten heeft gepland en met zijn enthousiasme, 

een hoge opkomst realiseerde. De experts van provincies, gemeenten, omgevingsdiensten, ministerie, 

adviesbureaus, BIJ12, onderzoekers en natuurorganisaties die ons op zo korte termijn zo veel wijzer 

wisten te maken over de huidige werkprocessen en benodigde informatie, wat gaat goed, wat moet 

beter, en het vertrekpunt voor de noodzakelijke de ICT-voorzieningen: Aad van Gelswijk, Bert Damink, 

Daan Jacobs, Diny Tubbing, Harold Gerrevink, Ivo Eggink, Jeroen Kusters, Jeroen Bouw, Lennart 

Turlings, Lotte Dijk, Maarten Kaales, Machtelt Kusters, Marlies Ellenbroek, Martien Meijer, Martijn van 

Opijnen, Martin Epe, Mirjam Broekmeijer, Peter van de Pol, Peter van de Molen, Rob Ummels, Rob 

Vogel, Stephan Hennekens, Theo van Diek. 

 

Onze kritische meelezers: Marly Bloem, met de suggesties: MDIAR en vooral: Beelden gebruiken. Durk 

Jan Lagendijk, onmisbaar als linking “PIN” en de steun in AAC-Vitaal Platteland. Paul Picauly met de 

realiteit uit de gemeentelijke Wabo/Natuur/Vvgb praktijk. Hans van den Heuvel, die onze kritische blik 

en grote ambitie wat nuanceerde om iedereen aan boord te kunnen houden. Michelle Fransen, met 

haar focus op de beheer(s)baarheid van de ontwikkelplannen. Erik Lubberink, die het complexe brede 

speelveld van natuurinformatie als kans blijft zien. 

 

Tjeerd Kampstra, onze programma directeur met eerst en vooral veel vertrouwen, humor en precies 

op die punten doorzetting in de hogere echelons waar wij dat nodig hadden. Theo Overduin en André 

Batenburg, die ons steeds tijdig van input uit de trajecten GOAL en Architectuur voorzagen. Ansjenet 

van Reeuwijk bracht de implementatieopgave vanuit het provinciaal perspectief en dus ook voor het 

Digitaal Stelsel met veel understatement overzichtelijk in beeld. Collega’s Sander Derksen, Johan van 

Grunsven en Nienke van Pijpen van Informatiehuis Externe Veiligheid, waar we samen mee blijven 

optrekken. Johan Kobes, scherp oog in Artikel 2 en in de totstandkoming van ons programmaplan 2016. 

Floor Broshuis, en nu Tyora van der Meulen die de AmvB’s vakkundig van commentaar voorzien en 

door de provincies loodsen, inclusief straks in april 2016 de aanhaking Natuur. 
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Ten slotte: Petra Loeff en Martijn van Langen, die ons door middel van de Expert sessies met onze 

collega-kwartiermakers in contact brachten waardoor we veel van elkaar konden leren. Voor de steun 

bij stellingname in Artikel2 en de discussies over de grote lijnen. Sandra van Wijngaarden voor de 

eerste conceptuele denkstappen richting samenhangende standaarden. 

 

Voor onszelf was het een boeiende eerste stap in een reis waar we nog niet op de eindbestemming 

zijn, maar goed onderweg. We gaan ons nog verbazen, verwonderen. Soms in een stroomversnelling 

of even stil staand. Hoe ons “Informatielandschap” voor Natuur er precies uit gaat zien in 2018, 2024, 

die vraag is nog niet beantwoord. In ieder geval is inmiddels onze eigen ambitie duidelijk geworden. 

Welke richting ook wordt gekozen, we maken het bovenal voor alle belanghebbenden “Eenvoudiger en 

Beter”. 

 

 

Renée Bekker 

Carla Nikkels 

 

Kwartiermakers Informatiehuis Natuur 
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Bijlage 1: Achtergrondinformatie, gebruikte afkortingen, Literatuur en verwijzingen 

Opdrachtgeverschap verkrijgen monitoringsgegevens in opdracht van gemeenten en provincies en 
waterschappen (via PIN en Natuurpact) 

Datamodel en Architectuur NDFF, de facto standaard voor Waarnemingen voor 
Verspreidingsgegevens Flora en Fauna 

Staande Beheerdocumentatie NDFF; bekende (functionele) wensen, (werk)processen, visie/jaarplan, 
bekende issues 

Rapportage aanmerking INSPIRE annex III (Geonovum, in opdracht van het Ministerie van 
Infrastructuur en Milieu, 2013) 

Programma definitie GOAL: Naar de Laan van de Leefomgeving (sept 2014) 

GOAL Factsheet Informatiehuizen – Natuur juli 2014 

Visie Laan van de LeefOmgeving V1.0 

Doelarchitectuur Laan van de Leefomgeving V1.0 

Blueprint 0.97, nov. 2015 

Opdracht min. I en M Nadere Analyse Informatiehuizen (juli 2015) (I&M>IPO) 

Offerte Nadere Analyse Informatiehuizen (IPO>I&M) 

Bestuursakkoord (concept, juli 2015) 

Omgevingswet (TK 1 juli 2015) plus amendementen 

Nieuwe Wet Natuurbescherming, gewijzigd voorstel 1 juli 2015 

Rapport Voortgangsrapportage Natuurnetwerk – André Batenburg - concept 1 september 2015. 

MDIAR (European Environment Agency) 

Referentiemodel Datakwaliteit  

Richtlijnen gebruik Interprovinciale SDI  

Documentatie diverse SDI onderdelen (CDS, Flamingo, PGR)  

Architectuur principes Datawarehouse (CGV) Provincie Gelderland 

BISL, ASL en ITIL beheermodellen voor informatie voorziening 
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Gebruikte afkortingen 

DSO  Digitaal Stelsel Omgevingswet./Laan van de Leefomgevingd 

NDFF Nationale Database Flora en Fauna 

AERIUS is het rekeninstrument van de Programmatische Aanpak Stikstof. AERIUS ondersteunt 
vergunningverlening en ruimtelijke planvorming rond Natura 2000-gebieden en 
monitoring van de PAS. 

RVO Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 

PGO  Particuliere gegevensbeherende organisaties  

AmvB Algemene Maatregel van Bestuur 

GOAL Digitaal Stelsel Omgevingswet 

GBO provincies GBO provincies is de gemeenschappelijke organisatie voor het beheer van landelijke 
informatiesystemen en provincies en fungeert als intermediair voor provincies en 
andere overheden bij allerlei vraagstukken op het gebied van informatievoorziening en 
datamanagement. 

INSPIRE Europese richtlijn voor geo datasets over de leefomgeving 

KRW Kaderrichtlijn Water 

Wob Wet Openbaarheid van Bestuur 

Who Wet hergebruik Overheidsinformatie 

PAS Programmatische Aanpak Stikstof 

ANLb Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer 

NEM Netwerk Ecologische Monitoring 

WN Wet Natuurbescherming 

OW Omgevingswet 

Natura2000 Europees netwerk van beschermde natuurgebieden op het grondgebied van de 
lidstaten van de Europese Unie. 

Geonovum overheidsstichting Geonovum maakt geo-informatie van de overheid toegankelijk en 
zorgt voor de standaarden die daarvoor nodig zijn 

IPO Inter Provinciaal Overleg 

VNG Vereninging Nederlandse Gemeenten 

SNL Subsidiestelsel Natuurbeheer 

VTH verguningverlening, toezicht en handhaving 

RO Ruimtelijke Ordening 

NNN Nationaal Natuur Netwerk 

SCAN Stichting Collectief Agrarisch Natuurbeheer  

PDOK Publieke Dienstverlening Op Kaart 

rode Lijst lijst met in hun voortbestaan bedreigde dier- en plantensoorten 

VHR Vogel- en habitatrichtlijn 

BARRO Besluit Algemene Regels Ruimtelijke Ordening 

BKL Besluit Kwaliteit Leefomgeving 

BAL Besluit Activiteiten Leefomgeving 

BBL Besluit Bouwen Leefomgeving 

MDIAR Data Infomatie Analyse Reporting Monitoring  

PETRA Provincies Webrichtlijnen Provinciale Referentie Architectuur 
NORA Nederlandse Overheid Referentie Architectuur 
GEMMA GEMeentelijke Model Architectuur 
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WILMA Waterschaps Informatie en Logisch Model Architectuur 
SDI Spatial Data Infrastructure 

BISL Business Information Services Library 
ASL Application Services Library 
SAM Strategic Alignment Model, Henderson&Venkatraman 
ITIL Information Technology Infrastructure Library 
ETL Extract, Transform and Load  
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Bijlage 3: Aangemerkte Datasets INSPIRE – Natuur 

 
De volgende datasets in het werkveld Natuur zijn aangemerkt voor INSPIRE: 

Annex 1, thema 9: 

Beschermde gebieden 

Ministerie van 

Economische zaken 

 
Provincies 

Natura 2000 gebieden 

 

 
Stiltegebieden 

Annex 3:   

17 Biogeografische 

gebieden  
Ministerie van 

Economische zaken  
Fysisch geografische regio’s Nederland  

18 Habitats en biotopen  
Ministerie van 

Economische zaken  
Verspreidingsgebied habitattypen Mosselbanken  

 Provincies  
Habitattypenkaarten van de Natura2000 gebieden en de 

overige gebieden van de provinciale EHS  

 Rijkswaterstaat  

Ecotopenkaart Rijkswateren  

Habitattypenkaarten van de Natura2000 gebieden  

 
Ministerie van 
Defensie, Dienst 

Vastgoed Defensie  
Habitattypenkaarten van de Natura2000 gebieden  

19 Verspreiding van 
soorten  

Ministerie van 
Economische zaken  

Verspreidingsgebied beschermde VHR flora- en fauna soorten  

 
Ministerie van 

Defensie, Dienst 

Vastgoed Defensie  

Verspreidingsgebied beschermde VHR flora- en fauna soorten: 
terrestrische, aquatische en mariene soorten (voor Nederland 

relevante soorten Art. 17 Habitatrichtlijn, excl. zeezoogdieren; 

voor Nederland relevante soorten Art. 12 Vogelrichtlijn excl. 
watervogels in rijkswater en zeevogels)  

 Rijkswaterstaat  

Verspreidingsgebied beschermde VHR flora- en fauna soorten: 

terrestrische, aquatische en mariene soorten 
(voor Nederland relevante soorten Art. 17 Habitatrichtlijn: 

zeezoogdieren; voor Nederland relevante soorten Art. 12 
Vogelrichtlijn: watervogels in rijkswater en  

  

zeevogels)  

Databestanden t.b.v. Tmap Zeehonden (bodemdieren wadden, 
fytoplankton, kwelderkarteringen Zeegras)  

Databestanden KRW kwaliteitselementen (vis, fytoplankton, 
bodemdieren, waterplanten en fytobenthos, 

kwelderkarteringen)  

 Waterschappen  

Databestanden KRW kwaliteitselementen  

(vis, fytoplankton, waterplanten en kwelderkarteringen) 

beschikbaar bij de waterschappen  
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Bijlage 4: User case Workshop Informatiehuis Natuur 

 

Inleiding:  

De onderstaande casus is aangeboden aan de expertgroep van het Informatiehuis Natuur. Het is een 

vrij eenvoudige en realistische vraag die mogelijk gesteld zou kunnen worden aan het nieuwe 

Omgevingsloket. De inventarisatie van wat er nodig is om deze van doelmatige informatie te voorzien 

is hieronder opgenomen. 

Deze casus bouwt voort op het filmpje van de Digitale Ondersteuning Omgevingswet van I&M, zie ook 

link: https://www.youtube.com/watch?v=QnykLqkDniI 

Context:  

Bert wil een restaurant met een feestzaal vestigen op een bestaande kavel aan de rand van het bos in 

de duinen bij Schoorl. Het huidige perceel van 5000 m2 kent een oud vervallen woonhuis met er 

omheen 3000 m2 spontane bosontwikkeling, een vochtige grazige kalkrijke laagte van ca 1000 m2 die 

door vrijwilligers jaarlijks beheerd wordt middels maaien en afvoeren, met bijzondere soorten als 

Harlekijnorchis, Brede orchis, Parnassia en Draadgentiaan. Het gehele perceel heeft de status van 

bouwkavel in het vigerende bestemmingplan. De grens van de bouwkavel ligt binnen 100 meter van 

de begrenzing van het reservaatgebied Schoorlse Duinen. 

Initiatief:  

De activiteiten rondom aanleg en bouw omvatten o.a. de sloop van het bestaande pand en de bouw 

van restaurant met feestzaal met een totaal bouwoppervlak van ca 1500 m2. De laagte zal worden 

opgehoogd en ingericht als gazon met als functie incidentele uitbreiding van het terras en de 

mogelijkheid tot incidentele uitbreiding van de feestruimte met tent(en). Bij ingebruikname van de 

nieuwe voorziening wordt geschat dat er ca 50 feesten per jaar worden gehouden met een maximum 

capaciteit van 200 mensen. Het restaurant zal vijf dagen per week geopend zijn en biedt ruimte voor 

ca. 50 passanten en dinerende gasten tussen 12.00-22.00 uur. 

 

Wat is er voor nodig om dit verzoek tot een goedgekeurde aanvraag in te dienen?? 

Trefwoorden bij quick scans, natuurtoetsen van zaken die noodzakelijk vindbaar, beschikbaar en 

bruikbaar moeten zijn, indicatief en waarschijnlijk niet volledig: 

Wat is de begrenzing van: 
- plangebied 
- studiegebied 
 
Wat houdt de ingreep precies in voor deze activiteit? 
 
Bestaande situatie: 
- kaarten en topografie 
- gedetailleerde beschrijving ingreep, tekeningen, luchtfoto's 
- (panden, te kappen bomen, te dempen watergangen) 

 
Omvang van de Ingreep: 
- reikwijdte in ruimte (oppervlakte, ruimtebeslag in natuurterrein: ivm significantie) 
- reikwijdte in ingrepen (sloop, dempen, herinrichting, bouw, voorzieningen) 
- reikwijdte in tijd (planning ivm seizoenen) 
- reikwijdte in voorbereidingsfase (kappen, slopen),  
- reikwijdte in aanlegfase (ruimtebeslag depots, aan/afvoerroutes),  
- reikwijdte in onderhoudsfase (verkeersbewegingen, stikstofdepositie) (PAS) 
 
Effectbeoordeling algemeen: 
- effecten op soorten 

https://www.youtube.com/watch?v=QnykLqkDniI
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- effecten op habitats 
- mitigerende maatregelen 
- compensatie mogelijkheden 
- onderscheid soorten - beschermde gebieden: twee benaderingen 
 
Soorten: 
- digitale bronnen, oorspronkelijke herkomst, ouderdom data 
- NDFF 
- waarneming.nl 
- telmee.nl 
- overige bronnen 
- regionale verspreidingsatlassen 
- voorstudies 
- lokale natuurwerkgroepen/specialisten 
- niet gepubliceerde gegevens van terreinbeherende organisaties 
- soorten en concrete vindplaatsen 
- ruimtegebruik (fourageergebied, verblijfgebied) 
- toetsingskader: lijsten beschermde soorten FFW 
- planten 
- ongewervelden 
- vissen 
- amfibieën 
- reptielen 
- grondgebonden zoogdieren 
- vleermuizen 
- vogels met jaarrond beschermde nestplaats 

 
aannemelijke effecten van de ingreep op concrete soorten 
 
specifiek vleermuizen: 
soorten, aantallen, ruimtegebruik (kraamverblijfplaatsen, paarverblijven, winterverblijfplaatsen, 
vliegroutes, fourageergebieden,). Deze drie functies zijn belangrijk voor het beoordelen van effecten 
op vaste rust- en verblijfplaats in de zin van art. 11 FFW. Verblijfplaatsen zijn beschermd. Vliegroutes 
en fourageergebieden zijn beschermd indien zij van essentieel belang zijn voor het voortbestaan van 
een in/nabij plangebied aanwezige verblijfplaats. 
Bronnenonderzoek, landschapsanalyse (kaarten, luchtfoto's, terreinbezoek: grotere schaal dan 
plangebied!), veldonderzoek (protocol), controle verblijfplaatsen. 
Gebruik gebouwen en bomen. 
 
specifiek vogels: 
- huismussen, gierzwaluwen: geschiktheid gebouwen 
- broedvogels - niet broedvogels 
- functies gebied voor vogels 
- bewegingen van vogels over het gebied 
- aanvaringsrisico's, verstorende effecten op broedende en pleisterende vogels 
- barrièrewerking locatie 

 
 
gebieden 
- begrenzing beschermde gebieden:  
- Natura 2000-gebieden 
- beschermde natuurmonumenten 
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EHS - NNN: "Nee, tenzij toets". toetsing aan wezenlijke kenmerken en waarden van de NNN. De 
invulling van de NNN en de wijze van toetsing verschilt per provincie. 
Bronnenonderzoek: ligging plangebied tov NNN, kenmerken, waarden; status natuur/verweven of 
ecologische verbindingszone, gerealiseerd of ambitie: natuurdoelen, ambities, mate van realisatie. 
 
- lijsten beschermde gebieden 
- lijsten beschermde habitats 
- habitattypen kaart 
- instandhoudingsdoelen in concept-/ontwerp-/definitieve aanwijzingsbesluiten NB wet 
- beheerplannen NNN 
- landschapsverordeningen 
- gemeentelijke verordeningen 
- aanbevelingen nader onderzoek om kennisleemten op te vullen 
- ADC toets: Alternatievenonderzoek, Dwingende reden van groot openbaar belang, Compensatie 

 
Cumulatieve effecten 
 -    overzicht van andere activiteiten/plannen/projecten 
 
Vormen van rapportages: 
- quick scan beschermde planten en dieren 
- rapport oriëntatiefase beschermde natuurgebieden 
- nee, tenzij toets NNN 
- passende beoordeling 
- ADC toets 
- MER 
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Bijlage 5: Uitwerking Informatie producten per Ontwikkelplateau 

 

PLATEAU 1A  

 

1A1 Datasets en kaart-gestuurde functionaliteit van gebieden met functie Natuur 

De gebruiker is allereerst geholpen met inzicht in de op de voorgenomen locatie geldende 

gebiedsbeperkingen. Daartoe heeft hij inzicht nodig in de (nabijheid van): 

- Natura 2000 gebieden: Vogel- en habitat richtlijn gebieden 

- Natuur Netwerk Nederland NNN (was: Ecologische Hoofdstructuur EHS) 

- Lokale verordeningen (provinciaal, gemeentelijk) 

- Bestemmingsplannen en structuurvisies, bestemming “Natuur” 

- Beheerplannen  

 

In de bijlage 2 is een breed overzicht van deze datasets opgenomen. 

 

1A2 NDFF Datasets Soorten (in view/download beschikbaar) 

Zoals beschreven zijn er voor de datasets van de Nationale Databank Flora en Fauna al (Download en 

View) netwerkdiensten (services) voor de soorten. Het goed beschikbaar maken van de data en 

informatie uit de NDFF is ook randvoorwaardelijk voor het realiseren van andere kansrijke producten 

zoals de Signaleringskaart en Effectenindicator Soorten. Het breed beschikbaar maken van NDFF data 

kan onder voorwaarde van minimaal het implementeren van de volgende aanpassingen: 

 

Autorisatie profielen: Niet alle data kan op detail niveau als open data aan eenieder worden 

aangeboden in verband met het natuurbeschermingsbelang van kleine kwetsbare populaties van 

soorten. 

 

Versterking infrastructuur en beheer: Met het toenemend gebruik van (open) data diensten is een 

zwaardere infrastructuur nodig die meer beheerinspanning vergt. Verwacht wordt dat 

belanghebbenden uit de ICT/kennis hoek veel gebruik gaan maken van de netwerkdiensten in 

toepassingen en onderzoeken. 

 

Borgen Kwaliteit: Voor het blijvend borgen van onafhankelijke gegevenskwaliteitstoetsing is inrichting 

van onafhankelijke kwaliteitsborging van data en producten noodzakelijk. Voor bronhouders is de 

borging een must-have voor het delen van gegevens. Er moet vertrouwen zijn dat er met zorg 

omgegaan wordt met gevoelige gegevens over natuur, met name die van beschermde soorten en 

schadesoorten. 

 

Waarborgen bescherming van privacy van personen: in gevallen dat vrijwilligers waarnemingen 

toeleveren aan de NDFF blijven zijn persoonlijk eigenaar van hun gegevens en als zodanig herkenbaar 

in databestanden. Zij dienen echter in hun privacy te worden beschermd door het anonimiseren van 

data in aggregaties en ruwe dataset leveringen. 

 

Financieringsmodel Abonnementen systeem > Open data: Het financieringsmodel van de NDFF sluit nu 

door ca 1 Miljoen aan abonnementsinkomsten. Dit moet op een andere manier gefinancierd worden 

om de gehele dataverzameling als Open Data inzetbaar te maken voor de DSO. 
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1A3  Kansenkaart Natuur 3B en Compleet 

De kansenkaarten geven inzicht in de kans dat in een gebied waarvan geen actuele waarnemingen 

bekend zijn, een soort zou kúnnen voorkomen. Ook laat de kansenkaart zien of een soort mogelijk 

meer voorkomt dan blijkt uit de huidige bekende waarnemingen die in de Nationale Databank Flora 

en Fauna (NDFF) staan.  

De informatie uit de Kansenkaart is pas goed toepasbaar als deze wordt gecombineerd met de 

Onderzoeksvolledigheidskaart en de actuele verspreidingskaarten van soorten.  

In dit scenario moet worden gewerkt aan de 2 van de 3B’s van de kansenkaart in breed perspectief: 

Beschikbaarheid, bruikbaarheid (ook irt financieringsmodel) en de uitbreiding tot alle beschermde en 

bedreigde soorten. 

 

1A4  Routeplanner Natuur: noodzakelijk voor DSO maar buiten scope Informatiehuis  

In de bestaande Routeplanner worden de verschillende procedurele stappen beschreven die moeten 

worden gezet als de natuurtoets op grond van de Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet 

1998 deel uitmaakt van de procedure van het verkrijgen van een omgevingsvergunning. De 

routeplanner is bedoeld voor de aanvrager van een omgevingsvergunning waar een natuurtoets aan 

de orde is en voor degenen die betrokken zijn bij de behandeling van een aanvraag voor een dergelijke 

omgevingsvergunning. De routeplanner helpt de aanvragers en behandelaars bij vragen als “Hoe weet 

ik of een natuurtoets aan de orde is?”, “In welke fase moeten welke ecologische gegevens beschikbaar 

zijn?” en “Hoe lang duren deze procedurele stappen?”. 

Dit instrument kan zeer behulpzaam zijn bij het “ bewust” maken van initiatiefnemers en het bevoegd 

gezag. Gezien het karakter is het een waardevolle aanvulling op de vragenboom in het Omgevingsloket, 

de vraagsturing zal echter nog veel meer moeten worden toegesneden op onervaren burgers en 

initiatiefnemers. Daarmee valt het instrument buiten scope van het Informatiehuis. Het Informatiehuis 

kan vanuit een kennisrol wel een rol spelen bij het (door)ontwikkelen van dit instrument ten behoeve 

van de nieuwe Wet Natuurbescherming/Omgevingswet binnen het nieuwe Omgevingsloket. 

 

PLATEAU 1B 

 

1B1 Inzichtskaart Gebieden 

Doorontwikkelingen op basis van Datasets en kaart-gestuurde functionaliteit gebieden met functie 

Natuur. Ontwikkelplatform B1: de gebruiker krijgt op basis van de voorgenomen activiteit op een 

locatie een indicatie op maat m.b.t. de voor hem relevante gebieden in de buurt. Voorbeeld: Voor een 

fabriek is een andere afstand tot een beschermd gebied relevant dan voor een dakkapel. Deze 

ontwikkeling vergt dat er activiteit-gebonden regelbeheer op basis van beleidsafspraken wordt 

ingericht. 

Ontwikkelplatform B2: de gebruiker krijgt op basis van de voorgenomen activiteit op een locatie (op 

een tijdstip) een overzicht van de geldende gebiedsbeperkingen t.a.v. natuur in dat gebied (op het 

voorgenomen moment). Voorbeeld t.a.v. gebiedsbeperking: Het openen van een restaurant in een 

natuur/recreatie gebied mag alleen als er niet meer dan X decibel geluidsbelasting optreedt. Voorbeeld 

t.a.v. tijdstip: Het kappen van een boom met een bezet vogelnest in het broedseizoen is niet 

toegestaan, mogelijk wel daar buiten. Deze ontwikkeling eist dat alle “regels” uit 

omgevingsdocumenten (met tijds/seizoens relevantie) beschikbaar komen. 
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1B2 Signaleringskaart Natuur 

Door ontwikkeling op basis van datasets uit 1A1, 1A2 en 1A3 en een matrix van maatregel en effecten 

in relatie tot aanwezige soorten en de voor hen essentiële functies van habitats binnen hun 

leefgebieden. De gebruiker kan met 1 klik op de kaart weten: 

 

- Naar welke soorten onderzoek is gedaan 

- Welke soorten zeker zijn vastgesteld op de locatie 

- Welke soorten een grote kans van voorkomen hebben op de locatie 

- Welke effecten er te verwachten zijn op de aanwezige soorten op de locatie 

- Welke maatregelen er bij deze aanwezige soorten moeten worden genomen 

-  

Het antwoord dat de gebruiker hiermee heeft, is inzicht waar hij zeker rekening mee moet houden bij 

de aanvraag of de planvorming, en wat nog nader onderzocht moet worden. Hiermee wordt efficiënt 

en doelmatig het nog uit te voeren onderzoek afgebakend. Ook is er een indicatie van de te verwachten 

effecten en de te nemen maatregelen.  

 

1B3 Toetsinstrument Effectenindicator Soorten 

De effectenindicator ‘soorten’ is een internetapplicatie en dient als hulpmiddel voor 

vergunningverleners, handhavers en initiatiefnemers die te maken krijgen met activiteiten in of nabij 

leefgebieden van soorten beschermd onder de Flora- en faunawet. De effectenindicator geeft een 

indicatie van de kans op schadelijke effecten op beschermde soorten door activiteiten uit de 

omgevingsvergunning en de watervergunning. 

Deze effectenindicator werkt nu op basis van een bij oplevering eenmalig opgehaalde dataset van het 

mogelijk voorkomen van soorten. De effecten indicator heeft nog geen formele status en is nog niet 

breed bekend in het werkveld.  

Om de indicator geschikt te maken als toetsinstrument voor de Omgevingswet/Nieuwe Wet 

Natuurbescherming moeten minimaal de volgende aanpassingen worden geïmplementeerd: 

 

Actuele datasets: Voor een toetsinstrument dat voldoet aan de 3B’s is een adequaat versiebeheer van 

de datasets die gebruikt worden in het instrument noodzakelijk. Bij voorkeur werkt het instrument op 

basis van de meest actuele data die op dat moment aanwezig is. 

 

Architectuurkeuze inpassing in DSO ; ontwikkelscenario?: De Effectenindicator geeft de gebruiker een 

duidelijk “antwoord” op zijn vraag. Het is alleen niet duidelijk waar dit antwoord thuis hoort. Wordt de 

effectenindicator een toetsinstrument dat aangeboden wordt via het Informatiehuis Natuur? Of wordt 

deze functionaliteit volledig overgenomen door het Omgevingsloket Online ? Hier zal ism de huidige 

beheerder een slim ontwikkelscenario voor moeten worden gekozen. 

 

Uitvoermogelijkheden: De Effectenindicator levert nu enkele een schermuitvoer. Het kan nodig zijn om 

in het kader van de Bestendigheid (omgevingsdocument), een gewaarmerkte (tijd) uitvoer te leveren. 

Wanneer de uitvoer via het Omgevingsloket verloopt, is ook hier een oplossing voor nodig. Een optie 

voor kaart-uitvoer (en invoer-) zou ook tot de wensen kunnen gaan behoren. 
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Governance en eigenaarschap: De Effectenindicator is ontwikkeld in opdracht van met ministerie van 

EZ. De tool wordt beheerd door en aangeboden door WUR/Alterra. Wanneer de tool deel uit gaat 

maken van het instrumentarium voor de DSO / het Huis moeten er governance- en beheerafspraken 

gemaakt worden zodat de ketenpartners en gebruikers in opdracht van een betrokken eigenaar goed 

beheer en onderhoud kunnen laten voeren dat recht doet aan ieders belangen. 

 

Versterking infrastructuur en beheer: Met het toenemend gebruik van de Effectenindicator is een 

zwaardere infrastructuur nodig die meer beheerinspanning vergt.  

 

1B3 Optioneel uitbreiden met Hulpmiddel: Maatregelindicator Soorten 

De maatregelindicator ‘soorten’ is een internetapplicatie en dient als hulpmiddel voor initiatiefnemers 

en vergunningverleners die te maken hebben met activiteiten in of nabij leefgebieden van dier- en 

plantensoorten die zijn beschermd onder de Flora- en faunawet. De maatregelindicator beschrijft 

standaardmaatregelen die schadelijke effecten op beschermde soorten kunnen voorkomen of 

verminderen van activiteiten waarvoor een omgevingsvergunning of watervergunning is vereist. 

 

PLATEAU 1C 

 

1C1 Gebiedsaanpak Natuur 

 

Er is een nieuw en mogelijk succesvol instrumentarium uitgewerkt in de vorm van de Gebiedsaanpak 

Natuur (ontwikkeld in opdracht van/samenwerking met het Ministerie van EZ). Hierbij worden bij een 

gebiedsontwikkeling al in de planvorming meerjarige instandhoudingsdoelstellen voor populaties van 

beschermde soorten binnen het gebied opgesteld, waarna een generieke ontheffing aangevraagd en 

verleend kan worden. Gedegen monitoring en adequate compensatie en mitigatie binnen dezelfde 

gebiedsbegrenzing creëren ontwikkelruimte gecombineerd met zorg voor natuurwaarden waarmee 

het vergunningverlening proces aanzienlijk kan worden versneld. Natuurwaarden binnen het gebied 

blijven minimaal in tact op gebiedsniveau of breiden zelfs uit omdat er natuur-inclusief ontworpen 

wordt. Een transparant en aanvullend toetsingskader is hierbij van cruciaal belang. 

1C2  Natuurcompensatie registratiesysteem 

Een ander initiatief dat nog niet geïmplementeerd is maar wel zeer bruikbaar zou kunnen zijn bij de 

toekomstige uitvoering van de natuurwetgeving is het natuurcompensatie registratiesysteem waarbij 

lokaal, omwille van nieuwe initiatieven, natuurwaarden kunnen sneuvelen doordat er op een andere 

plek ruimschoots gecompenseerd wordt. Hierbij hoort tevens een boekhouding van verleende 

vergunningen inclusief het overzicht van de bijbehorende compensatiemaatregelen zodat deze 

informatie ook beschikbaar is om effectief te kunnen toezien op uitvoering van deze compensatie en 

de duurzame instandhouding hiervan. 
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Bijlage 6: bijdrage Nadere Analyse 
 
De volgende mensen hebben een bijdrage geleverd aan de realisatie van de Nadere Analyse 
Informatiehuis Natuur.  
 
 
Expertgroep data architectuur: 
Ivo Eggink, Bij12 
André Batenburg, ministerie EZ 
Peter van de Pol, Geodan 
Jeroen Kusters, Bij12 
Rob Ummels, Bij12 
Aad van Gelswijk, ministerie EZ 
Peter van de Molen, Bij12 
Theo van Diek, provincie Gelderland 
Machtelt Kusters, provincie Limburg 
 
 
Expertgroep gegevens behoefte: 
Mirjam Broekmeijer, Alterra 
Martin Epe, Natuurloket 
Maarten Kaales, gem. Zwolle 
Martien Meijer, Bureau Waardenburg 
Bert Damink, RUD Utrecht 
Rob Vogel, Sovon 
Stephan Hennekens, Alterra 
Martijn van Opijnen, RVO 
Jeroen Bouw, provincie Gelderland 
Diny Tubbing, gemeente Delft 
Lennart Turlings, Witteveen en Bos 
Daan Jacobs, Bij12 
Lotte Dijk, Bij12 
Harold Gerrevink, provincie Overijssel 
 
 
Begeleidingscommissie: 
Hans van der Heuvel, ministerie van EZ 
Durk Jan Lagendijk, IPO en provincie Zeeland 
Paul Picauly, VNG 
Tjeerd Kampstra, programmadirecteur, provincie Noord-Holland, IPO 
Marly Bloem, Bij12 
 
 
Programmateam Implementatie Omgevingswet Provincie: 
Tjeerd Kampstra, programmadirecteur 
Theo Overduin, IPO  
Sander Derksen, IPO en provincie Utrecht 
Nienke van Pijpen, Bij12 
Ansjenet van Reeuwijk, provoncie Gelderland 
Johan Kobes, provincie Noord Holland 
Floor Broshuis, IPO en provincie Overijssel 
Tyora van der Meulen, IPO en provincie Limburg 
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score 1 / 5

bestendigheid 

score 1/5

beschikbaarheid 

score 1/5

bruikbaar 

voor IHN

prioriteit 1/3 opmerking eigenaar URL

P01 NDFF portaal + databank + 

voorzieningen

Portaal, diverse 

functies (P011-

015)

Portaal waar verspreidingsgegevens opgevraagd kunnen worden technisch 

inhoudelijk 

validatie op ruwe 

data en 

informatieproducte

n

3-5 

beoordeling 

van inhoud 

altijd nodig, 

geen wrn 

betekent niet 

niks aanwezig

4, bijhouden is 

een 

risicofactor

5* Ja *knelpunt voor gemeenten is dat de 

inventarisaties niet dekkend zijn, 

zeker niet  voor stedelijk gebied. NDFF 

zou gratis aan een ieder op alle 

schaalniveau informatie moeten 

leveren. Dit is m.i. basis voor heel veel 

ruimtelijke beslissingen. Vereist dus 

bestuurlijke daadkracht om dergelijke 

financiering te regelen.  Bruikbaarheid 

NDFF alleen een 3, maar in 

combinatie met goede kansenkaarten 

en onderzoeksvolledigheidkaarten 

vind ik dit een 5!

Consortium partijen 

NDFF/Stichting NDFF

www.ndff.nl

P011 Natuurbank Nederland/ 

Waarneming.nl

website, 

invoerapplicatie

Open site voor waarnemeingen van particulieren. Gegevens gaan naar 

NDFF

technisch 

inhoudelijk 

validatie op ruwe 

data en 

informatieproducte

n

3 3 5 ja, maar 

indirect

Stichting Natuurbank 

Nederland

www.waarneming.nl

P012 NDFF Kansenkaarten Toetsingsinstru

ment

De kansenkaarten geven inzicht in de kans dat in een gebied waarvan geen 

actuele waarnemingen bekend zijn, een soort zou kúnnen voorkomen. Ook 

laat de kansenkaart zien of een soort mogelijk meer voorkomt dan blijkt 

uit de huidige bekende waarnemingen die in de Nationale Databank Flora 

en Fauna (NDFF) staan. De kansenkaarten zijn bedoeld om te gebruiken in 

combinatie met de actuele verspreiding.

ontwikkelde  

informatieproducte

n worden 

gecontroleerd.

3, voor 

particulieren 

weinig tot 

niets 

zeggend, 

immers geen 

kans betekent 

niet dat de 

soort er niet 

zit, maar de 

kans……

3 3 ja, icm P013 juridische haalbaarheid, mag je van 

de kansenkaart uitgaan. Afspreken 

hoe geactualiseerd wordt.

St. NDFF/BIJ12

P013 NDFF-

Onderzoeksvolledigheids 

kaart

Hulpmiddel bij 

interpretatie 

toetsing / 

volledigheid 

dataset in gebied

De onderzoeksvolledigheid geeft aan hoe goed een kilometerhok is 

onderzocht voor een soortgroep. U ziet de gegevens steeds voor één 

soortgroep per kilometerhok

ontwikkelde 

informatieproducte

n worden 

gecontroleerd.

3 3 3 ja, icm P012 Km hokken zijn op stedelijke schaal 

niet bruikbaar, wel voor landelijk 

gebied. Afspreken hoe vaak 

geactualiseerd wordt.

St NDFF/BIJ12

P014 NDFF-Risico analyse Adviesrapport/st

udie obv 

datasets

vroegtijdig in een gebied kunnen beoordelen of er voldoende informatie 

voorhanden is over de aan- en afwezigheid van Flora- en Faunawetsoorten 

ontwikkelde  

informatieproducte

n worden 

gecontroleerd.

voor 

particulieren 

evt. handig,  

ja, 

initiatieffase

ken ik (nog) niet, dus kan ik niet goed 

inschatten op 3 B's 

St NDFF/BIJ12 

P015 NDFF-Quickscanhulp Tool(applicatie 

en GIS 

toepassing)

Quickscanhulp helpt ervaren ecologen om te bepalen of een beschermde 

soort wat betreft verspreiding wel of niet in het plangebied kan voorkomen 

ontwikkelde 

informatieproducte

n worden 

gecontroleerd.

Is toch NDFF, 

meerwaarde? 

5. Wel als de 

gisgegevens 

over 

eigendata 

gecombineerd 

 kunnen 

worden

4 5 Ja, 

initiatieffase

verkennenen hoe af te stemmen met 

effectenindicatoren. Maken immers 

beide gebruik van brongegevens 

NDFF.  Product is niet openbaar 

toegankelijk, kan ik dus niet toetsen 

op 3 B's 

NDFF ism Regelink advies http://www.quickscanhulp.nl

Leefgebiedkaarten verspreidingskaa

rten/soort

(Gemodelleerde) verspreidingskaarten voor N2000 en het PAS ontwikkelde  

informatieprodu

cten worden 

gecontroleerd.
P02 Netwerk Ecologische 

Monitoring , Staat van 

Instandhouding, Trend en 

Populatieomvang van 

soorten (landelijk,prov), 

soortinfo gebieden

Meetnet Meetnet voor beleid en onderzoek 3 5 5, ontwikkelde  

informatieprodu

cten worden 

gecontroleerd.

ja, iig de data provincies/Rijk

/PGO's

http://www.cbs.nl/nl-

NL/menu/themas/natuur-

milieu/publicaties/publicaties/archief/

2014/2014-meetprogrammas-flora-

en-fauna-pub.htm

Diverse EZ/St 

NDFF/PGO's??

http://www.ndff.nl/
http://www.waarneming.nl/
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P03 EZ portaal Nederlandse 

soorten en gebieden, 

beschermde soorten

Informatieportaa

l

onduidelijk 3, van belang 

de gegevens 

te koppelen 

aan NDFF, 

losse 

datasystemen 

zijn niet 

handig

3 3 Ja dit is m.i. de hoofdingang om te 

zoeken naar wettelijk beschermde 

natuurwaarden.  Hieronder hangen 

veel instrumenten zoals PO51, RB, 

PO53, PO54, PO55, PO551, PO552. 

Voor dit en alle opgesomde 

instrumenten geldt dat onduidlijk is 

wie verantwoordelijk bronhouder is. 

Formeel lijkt mij EZ. Een deel van de 

info wordt wel bijgehouden en 

geupdate, een deel ook niet. Tabblad 

Natura 2000-gebieden is volgens mij 

het beste onderhouden. Van alle 

onderhangende bestanden zou 

vastgelegd moeten worden wie 

bronhouder is dus verantwoordelijk 

voor inhoud, en wie beheer en 

onderhoud doet etc.

EZ, Site wordt 

onderhouden en beheerd 

door Alterra (Stephan 

Hennekens) in opdracht 

van EZ. 

P041 RVO soortenstandaarden Portaal, 

informatie, 

codelijst ?

Omgaan met beschermde soorten, mitigatie, natuurcompensatie adviezen 

via soortenstandaarden

5 5 5 Ja was ooit bedoeld als handreiking hoe 

om te gaan met… nu vaak een andere 

status gekregen.

EZ, Bronhouder hier was 

DLG nu dus RVO

www.rvo.nl

P042 Rode Lijst van bedreigde 

Soorten

Codelijst/referen

tielijst

Deze lijst toont welke planten en dieren met uitsterven worden bedreigd 

en geeft informatie over hun verspreiding, leefgebied en de bedreigingen

Directie N2000 5 5 5, koppelen aan 

NDFF

Ja bruikbaar  in combinatie met kennis 

over voorkomen van soorten. Rode 

lijsten nu slecht ontsloten op internet. 

EZ, NSR (NL 

soortenregister), IUCN

P05 SynBioSys Portaal / 

Landelijke Vegetatie 

Databank

Portaal Portaal waar habtiat- en vegetatie gegevens kunnen worden opgevraagd verantwoordelijkhe

id bronhouder

5 5 3, niet voor alg. 

gebruiker

Ja Deel van de gegevens zitten volgens 

mij ook in NDFF, dus zou als 

instrument niet moeten dubbelen. 

Aantal ingebouwde tools ter controle 

van vegetatieopnamen. Deze zijn door 

de gebruiker vrijwillig toe te passen. 

Daar waar sprake is van doorvoer 

naar de NDFF, moet een verplichte 

controlemodule worden doorlopen 

voordat de gegevens doorgestuurd 

kunnen worden. Hiermee is extra 

kwaliteitsborging ingebouwd in de 

procedure.

Alterra

P051 Routeplanner Natuur Procedure 

beschrijving

In deze routeplanner worden de verschillende procedurele stappen 

beschreven die moeten worden gezet als de natuurtoets op grond van de 

Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet 1998 deel uitmaakt van 

de procedure van het verkrijgen van een omgevingsvergunning

verantwoordelijkhe

id bronhouder

5 5 5 evt ihkv 

Regelbeheer 

in de DSO

routeplanner is eenmalig ontwikkeld, 

maar moet binnenkort aangepast aan 

nieuwe wetgeving, is nu niet geborgd. 

Bronhouder was DLG nu RVO??

MinEZ, Bronhouder hier 

was DLG nu dus RVO?

RB Effectenindicator soorten Toetsingsinstru

ment

De effectenindicator ‘soorten’ is een internetapplicatie en dient als 

hulpmiddel voor vergunningverleners, handhavers en initiatiefnemers die 

te maken krijgen met activiteiten in of nabij leefgebieden van soorten 

beschermd onder de Flora- en faunawet. De effectenindicator geeft een 

indicatie van de kans op schadelijke effecten op beschermde soorten door 

activiteiten uit de omgevingsvergunning en de watervergunning. Dit doet 

zij voor een selectie van 34 soorten die beschermd zijn onder de Flora- en 

faunawet, welke soorten het meest in het geding zijn bij ruimtelijke 

activiteiten. De kans op een effect is gebaseerd op de gevoeligheid van 

deze soorten voor storende factoren. Daarbij is voor elke soort door welke 

activiteiten zij schade kan ondervinden en voor elke activiteit vastgesteld 

tot welke storende factoren zij kan leiden

verantwoordelijkhe

id bronhouder

4, echter 

onvolledig, 

vraag wat je 

daar behlave 

als indruk,  

mee kan

3 gebaseerd 

op oude 

gegevens 

NDFF, niet 

actueel - 

knelpunt

5 Mogelijk effectindicator eenmalig ontwikkeld, 

wordt winter 2016 geupdate qua 

gebruiksvriendelijkheid, maar 

inhoudelijke update is niet geborgd, 

wel gewenst en nodig! Vereist 

afstemming EZ met NDFF.

EZ/Alterra. Eigenaarschap 

is niet geheel duidelijk. 

Instrumenten zijn in 

opdracht van EZ 

ontwikkeld, beheer en 

onderhoud wisselend 

geregeld en punt van 

aandacht. 

http://www.rvo.nl/
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P053 Maatregelindcator Soorten Toetsingsinstru

ment

De maatregelindicator ‘soorten’ is een internetapplicatie en dient als 

hulpmiddel voor initiatiefnemers en vergunningverleners die te maken 

hebben met activiteiten in of nabij leefgebieden van dier- en 

plantensoorten die zijn beschermd onder de Flora- en faunawet. De 

maatregelindicator beschrijft standaardmaatregelen die schadelijke 

effecten op beschermde soorten kunnen voorkomen of verminderen van 

activiteiten waarvoor een omgevingsvergunning of watervergunning is 

vereist. Dit doet zij voor een selectie van 34 soorten die zijn aangewezen 

als beschermde inheemse dier- en plantensoort onder de Flora- en 

faunawet. Deze soorten zijn het meest in het geding bij deze activiteiten. 

De maatregelen zijn zoveel mogelijk gebaseerd op de informatie uit de 

soortenstandaards of aanvullende informatie geleverd door ecologische 

experts

verantwoordelijkhe

id bronhouder

5 5 5 Mogelijk na opheffing DLG is taak bij RVO 

gekomen? DLG heeft inhoudelijke 

informatie geleverd, Alterra heeft 

voor ontsluiten info een 

internetapplicatie geleverd. Applicatie 

wordt onderhouden door Alterra, 

inhoud niet geborgd.

EZ/DLG

P054 Effectenindicator 

Natura2000

Toetsingsinstru

ment

De effectenindicator ‘Natura 2000 – ecologische randvoorwaarden en 

storende factoren’ is een hulpmiddel voor initiatiefnemers, 

vergunningverleners en planmakers die te maken krijgen met activiteiten 

in of nabij Natura 2000-gebieden. De Natura 2000-gebieden worden ook 

wel Vogel- en Habitatrichtlijngebieden genoemd. De effectenindicator is 

een instrument waarmee mogelijke schadelijke effecten ten gevolge van 

de activiteit en plannen kunnen worden verkend. De effectenindicator 

geeft u informatie over de gevoeligheid van soorten en habitattypen voor 

de meest voorkomende storende factoren. Deze informatie is generiek: 

om vast te stellen of een activiteit in praktijk schadelijk is moet 

vervolgonderzoek plaats vinden

verantwoordelijkhe

id bronhouder. 

Mogelijk lijkt handig, nvt voor ons MinEZ/Alterra

P055 Natura2000 De Europese Unie (EU) wil de biodiversiteit in Europa beschermen met 

Natura 2000. Om de natuur in Europa als geheel te beschermen en te 

ontwikkelen, werken de lidstaten samen aan Natura 2000. De Nederlandse 

bijdrage aan dit Europese netwerk van beschermde natuurgebieden 

bestaat uit ruim 160 gebieden. Deze gebieden liggen zowel op het land als 

op zee. De aanwijzingsbesluiten, kaarten en beheerplannen én de 

achtergronddocumenten waar deze documenten op gebaseerd zijn, zijn 

vanaf deze website te downloaden

verantwoordelijkhe

id bronhouder. 

ontwikkelde  

informatieproducte

n worden 

gecontroleerd.

Ja handig, nvt EZ/Alterra

P0551 Natura2000 

Kaartenmachine1

Portaal Kaart met Natura 2000 (juli 2015)

Beschermde natuurmonumenten (2001)

Wetlands (2005)

Nationale Landschappen (2007)

Nationale Parken (2007)

Ecologische Hoofdstructuur (2007)

verantwoordelijkhe

id 

bronhouder.ontwik

kelde  

informatieproducte

n worden 

gecontroleerd.

5 5 5 Ja ? is onderdeel van EZ portaal 

Nederlandse soorten en gebieden

EZ/Alterra

P0552 Natura2000 

Kaartenmachine 2

Idem, P0551, nieuwere kaarten verantwoordelijkhe

id bronhouder

is onderdeel vanEZ portaal 

Nederlandse soorten en gebieden

EZ/Alterra

P06 Ruimtelijkeplannen.nl Portaal Portaal waar ruimtelijke plannen in NL kunnen worden geraadpleegd verantwoordelijkhe

id bronhouder

Zit in IH-

Ruimte, 

koppeling 

volgt later

Ja hier staan de bp. Dit is een van de 

basisgegevens, tenzij de koppeling 

met bv. groenbestemming wordt 

gelegd. Je moet handigheid hebben 

om hier snel info te vinden over 

bijvoorbeeld bestemming van een 

bepaald perceel. 

?? www.ruimtelijkeplannen.nl

verantwoordelijkhe

id bronhouder
P07 Compendium voor de 

Leefomgeving

Portaal, 

factsheets, 

dossiers

Het Compendium voor de Leefomgeving brengt de actuele kwaliteit van 

het milieu, de natuur en de ruimte in Nederland in beeld in de vorm van 

indicatoren. Vanwege het grote aantal indicatoren en om het zoeken naar 

indicatoren te vereenvoudigen, zijn deze samengevoegd tot inhoudelijke 

dossiers

verantwoordelijkhe

id bronhouder

3 3 2 Mogelijk PBL www.compendiumvoordeleefomge

ving.nl

P08 (Digitale) Atlas Natuurlijk 

Kapitaal

Atlas; kaarten 

en uitleg

DANK richt zich vooral op digitale ontsluiting van de kennis over de 

toestand en trends van het natuurlijk kapitaal en ecosysteemdiensten in 

Nederland. Daarmee voldoet Nederland aan haar rapportageverplichting 

uit de Europese Biodiversiteitsstrategie. De ambitie is dat de gegevens ook 

gebruikt kunnen worden in de besluitvorming van overheden en bedrijven. 

Vooralsnog richt DANK zich op de ondersteuning van 

milieueffectrapportages, MKBA’s, TEEB-studies en gebiedsontwikkeling. De 

eerste versie van DANK staat gepland voor eind 2014

verantwoordelijkhe

id bronhouder

5 4 3 Mogelijk Dit is een lastige, gezien een groot 

deel van het kaartmateriaal 

overlappend is. De koppeling met 

ecosysteemdiensten is zeer nuttig. 

Hierin zijn ook bodem-, water, etc. 

kaarten opgenomen. Wat is het nut 

van deze kaartbeelden? 

RIVM www.atlasnatuurlijkkapitaal.nl

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
http://www.compendiumvoordeleefomgeving.nl/
http://www.compendiumvoordeleefomgeving.nl/
http://www.atlasnatuurlijkkapitaal.nl/
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score 1 / 5
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score 1/5
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voor IHN
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P081 Kaart DANK-Natura 2000 gebieden verantwoordelijkhe

id bronhouder

   Mogelijk voor deze kaarten geldt dat ze 

allemaal handig zijn, Bij beoordeling 

moeten deze aspecten worden 

meegenomen

RIVM

P0810 Kaart DANK-Leefgebieden van hamster populatie (Cricetus cricetus) verantwoordelijkhe

id bronhouder

Mogelijk RIVM

P0811 Kaart DANK-Leefgebieden van otter populatie (Lutra lutra) verantwoordelijkhe

id bronhouder

Mogelijk RIVM

P0812 Kaart DANK-Leefgebieden van boommarter populatie (Martes martes) verantwoordelijkhe

id bronhouder

Mogelijk RIVM

P0813 Kaart DANK-Klein zeegras (Zostera noltii) - zeegraskartering verantwoordelijkhe

id bronhouder

Mogelijk RIVM

P0814 Kaart DANK-Groot zeegras (Zostera marina) - zeegraskartering verantwoordelijkhe

id bronhouder

Mogelijk RIVM

P0815 Kaart DANK-Snavelruppia (Ruppia maritima) - zeegraskartering verantwoordelijkhe

id bronhouder

Mogelijk RIVM

P0816 Kaart DANK-Ecologisch kapitaal, door diffuse bodemverontreiniging aangetast verantwoordelijkhe

id bronhouder

Mogelijk RIVM

P082 Kaart DANK-Wetlandgebieden verantwoordelijkhe

id bronhouder

Mogelijk RIVM

P083 Kaart DANK-Beschermde natuurgebieden - habitatbescherming verantwoordelijkhe

id bronhouder

Mogelijk RIVM

P084 Kaart DANK-Natuurbeheer van natte en vochtige ecosystemen verantwoordelijkhe

id bronhouder

Mogelijk RIVM

P085 Kaart DANK-Ecologische Hoofdstructuur Nederland verantwoordelijkhe

id bronhouder

Mogelijk RIVM

P086 Kaart DANK-Conservation units voor bomen verantwoordelijkhe

id bronhouder

Mogelijk RIVM

P087 Kaart DANK-Bronpopulatie voor zaadproductie van bomen en struiken verantwoordelijkhe

id bronhouder

Mogelijk RIVM

P088 Kaart DANK-Soortendiversiteit verantwoordelijkhe

id bronhouder

Mogelijk St NDFF/BIJ12

P089 Kaart DANK-Soortendiversiteit op basis van de Rode Lijst verantwoordelijkhe

id bronhouder

Mogelijk St NDFF/BIJ12

P090 Digitale Keten Natuur Kennisplatform 

en 

uitwisselvoorzie

ning

In de Digitale Keten Natuur werken alle partners die verantwoordelijk zijn 

voor natuurbeheer in Nederland samen aan het gemeenschappelijk 

gebruik van de Nederlandse natuurgegevens

verantwoordelijkhe

id bronhouder

0 5 Nee wel heel belangrijk als 

kennisplatform, maar niet voor 

toetsing

Provincies

P091 Index Natuur en Landschap Codelijst/referen

tielijst

De Index Natuur en Landschap beschrijft welke typen natuur, agrarische 

natuur en landschap we kennen in Nederland en is de basis voor de 

natuurbeheerplannen van de provincies

verantwoordelijkhe

id bronhouder

Nee, niet 

direct

afgeleide voor nadere uitwerking Provincies

P092 IMNa Informatiemodel Dit model is afgeleid van de beheertypen uit de Index Natuur en 

Landschap en het biedt een definitiekader (een gemeenschappelijke taal) 

waarmee provincies en ketenpartners  gegevens en informatie 

gestandaardiseerd kunnen uitwisselen

verantwoordelijkhe

id bronhouder

Mogelijk afgeleide, niet direct voor doeleinde 

informatiehuis

Provincies

P093 SNL Subsidiestelsel Natuur 

en Landschap

Integraal 

systeem

In dit systeem is informatie opgeslagen over alle gebieden in Nederland 

die in aanmerking komen voor subsidie. Bij de ontwikkeling ervan bleek al 

dat dit systeem veel breder te gebruiken is dan voor de subsidieverlening 

van natuur en landschap alleen

verantwoordelijkhe

id bronhouder

3 3 3 Mogelijk denk ik goed bruikbaar voor 

gemeenten, hoeft niet voor 

particulieren zichtbaar te zijn - 2e lijn

P094 SNL Toolkit (applicatie) Invoer /inteken 

applicatie

Vastgestelde natuurbeheerplannen en collectief beheerplannen van de 

provincies; Beheertypenkaarten en ambitiekaarten.

verantwoordelijkhe

id bronhouder

Nee, niet 

direct

mee eens Provincies

P096 Voortgangsrapportage 

Natuur

Rapportage Vanaf 2015 gaan de provincies zelf voortgangsrapportages natuur maken 

over de verwerving, inrichting en het beheer van gronden voor 

natuurgebieden. Met de gegevens uit de provinciale rapportages kunnen 

provincies beter sturen op hun natuurbeleid.

verantwoordelijkhe

id bronhouder

Nee, niet 

direct

idem Provincies

P097 PNL - Collectieve 

beheerplannen

Kaart  - Nog niet gevuld- verantwoordelijkhe

id bronhouder

Nee, niet 

direct

BIJ12

P098 PNL - natuurbeheerplannen 

provincies

Kaart ambitiekaart en natuurbeheertypenkaart verantwoordelijkhe

id bronhouder

3 3 3 Nee, niet 

direct

dit kan wel van belang zijn om te 

sturen vanuit beheer, niet direct 2e lijn

BIJ12

P099 PNL - N2000 

Leefgebiedenkaarten

Kaart
kaart van leefgebied van Natura 2000-soorten met zowel actueel als 

potentieel leefgebied

verantwoordelijkhe

id bronhouder

4 4 1 Mogelijk 2 Relatie tot Kansenkaart NDFF? 

Meerwaarde onduidelijk

provincies, BIj12 zijn in ontwikkeling. Gelderland 

december 2015 gereed, andere 

provincies ?
P12 Atlas Leefomgeving Atlas; kaarten 

en verklarende 

bijsluiters bij 

datasets

Atlas met informatie over een breed scala aan omgevingsfactoren 

waaronder Natuur (niet uigespecificeerd)

verantwoordelijkhe

id bronhouder

Mogelijk Zie ook atlas ANK,,etc. probeer vooral 

dubbelingen te voorkomen.   idem 

opzet als Digitale Keten Natuur. Ook 

hier onduideljk wat je als gebruiker 

van kaarten kunt afleiden

Rivm www.atlasleefomgeving.nl

http://www.atlasleefomgeving.nl/
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P13 Catalogus Groen Blauwe 

diensten

Informatief mbt 

kaders

De Catalogus Groenblauwe Diensten is een overzicht van vergoedingen die 

Nederlandse overheden grondeigenaren mogen geven die een 

Groenblauwe Dienst leveren.

verantwoordelijkhe

id bronhouder

nee niet hiervoor. Evt. een locatie binnen 

huis met achtergronddocumenten 

waar deze wel een plek zou kunnen 

krijgen 

Provincies

PAS-AERIUS rekenmodel voor stikstofbelasting verantwoordelijkhe

id bronhouder

ja  Provincies/RIVM?

de groenmonitor portaal  groenmonitor geeft de actuele vegetatiekaart van Nederland weer, welke 

verkregen is uit satellietbeelden
verantwoordelijkhe

id bronhouder

weet ik niet Alterra

Lidar  ‘LIght Detection 

And Ranging of 

Laser Imaging 

Detection And 

Ranging’. Het is 

een combinatie 

van radar 

technologie en 

laser.

 Beelden met grondgebruik en habitatypen. verantwoordelijkhe

id bronhouder

mogelijk vooral voor beheer Rijkswaterstaat http://www.geodata.alterra.nl/nsd

browser/

derogatietabel Kennisplatform 

en 

uitwisselvoorzie

ning

procesmodel derogatierapportages Flora- Faunawet. Maakt onderdeel uit 

van de digitale keten Natuur.

verantwoordelijkhe

id bronhouder

ja vraag is wel voor wie dit is bedoeld. 

Niet echt leesbaar voor 99,9% van 

mensen.  niet bruikbaar m.i. voor 

Infohuis natuur. Inside info voor 

beleidsmedewerkers. 

portaal Natuur en 

Landschap (provincies en 

partners)

http://www.portaalnatuurenl

andschap.nl/themas/digitale-

keten-

natuur/procesmodellen-

digitale-keten-natuur/NLBIf /Gbif Kennisplatform 

en portaal

gegevens over specimen binnen collecties, literatuur, kunst, 

beeldmateriaal etc

? ? ? ne, niet direct onbekend O.a. Min OC&W en 

Naturalis
nationaal georegister

centrale voorziening voor het beschrijven en ontsluiten van geo-informatie 

van Nederland.

mogelijk voor 

ondergronden 

 en 

combinaties 

met andere 

www.nationaalgeoregister

.nl

CMSi Conservation 

Management 

System 

international 

 beheergegevens, inclusief natuurgegevens van terreinen van 

Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en zes van de 12 landschappen

via NDFF?

CRS beheergegevens, inclusief natuurgegevens van terreinen van zes van de 12 

Landschappen
via NDFF?

Iteratio abiotische gegevens van natuurgebieden via ANK of andere huizen
soortenprotocollen protocol  nauwkeurige beschrijvingen van de gevolgde methode(n) om soorten te 

inventariseren
verschillend. RVO, NDFF, 

etc.

soortenbank.nl dubbeling met 

regel 56 uit 

deze tabel
Soortenbank.nl is een initiatief van ETI BioInformatics en samenwerkende 

biodiversiteitinstellingen in Nederland en vormt een bijdrage aan de 

ontsluiting van gegevens via NLBIF, de nationale GBIF node. De site is 

bedoeld om geïnteresseerden op eenvoudige wijze toegang te geven tot 

betrouwbare informatie over de biologische diversiteit.

nederlandsesoorten.nl Het Nederlands Soortenregister zet de standaard voor naamgeving en 

voorkomen van Nederlandse soorten. De informatie over de Nederlandse 

biodiversiteit is sterk versnipperd over talloze publicaties. 

Via www.nederlandsesoorten.nl wordt deze informatie centraal en 

gestandaardiseerd toegankelijk.

Min OCW en Min EZ, 

Naturalis en anderen

floravannederland.nl De website Flora van Nederland is een publieksservice over het herkennen 

van wilde planten en hun omgeving en maakt als eerste gebruik van 

determinatievideo's.

Stichting Flora v NL

soortbescherming.nl portaal voor soortenbescherming. O.a. inzicht in Rode lijst soorten en 

soortbeschermingsplannen.
soortenbescherming 

Nederland, oa PGO's 

florafaunacheck.nl appplicatie met mogelijk voorkomen van soorten en functies tov ingrepen 

op de locatie. Maakt naar eigen zeggen quickscans overbodig
Regelink

Waarneming Pro (WrnPro) wordt oa. 

gebruikt als 

voorportaal 

voor NDFF

Ontwikkeld door 

adviesbureaus oa 

Waardenburg, als 

professioneel 

invoerportaal 
Centrale 

vegetatiekarteringen 

database

invulling  van 

IMNa-model. 

Bevat in de 

opslag en ontsluiting van vegetatiekarteringen, typologie-kaarten en 

onderliggende ruwe gegevens
Mogelijk Provincies/BIJ12

FRS Integraal 

systeem Opslag van Faunaregistratie en schade soorten, afschot en valwild.
FBE's Mogelijk Provincies, FBE's

Monumentale bomen portaal
Landelijk overzicht monumentale bomen

3 3 5 ja Bomenstichting http://bomen.meetnetportaal.nl/so

urce/index.php

http://www.portaalnatuurenlandschap.nl/themas/digitale-keten-natuur/procesmodellen-digitale-keten-natuur/
http://www.portaalnatuurenlandschap.nl/themas/digitale-keten-natuur/procesmodellen-digitale-keten-natuur/
http://www.portaalnatuurenlandschap.nl/themas/digitale-keten-natuur/procesmodellen-digitale-keten-natuur/
http://www.portaalnatuurenlandschap.nl/themas/digitale-keten-natuur/procesmodellen-digitale-keten-natuur/
http://www.portaalnatuurenlandschap.nl/themas/digitale-keten-natuur/procesmodellen-digitale-keten-natuur/
http://www.nationaalgeoregister.nl/
http://www.nationaalgeoregister.nl/

