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Managementsamenvatting 
 

Inleiding  

Met de overdracht van verantwoordelijkheden op het vlak van natuurbeleid en beheer zijn vanaf 

2014 de Provincies gezamenlijk verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het ‘Natuur Netwerk 

Nederland’1 (NNN) inclusief de monitoring ervan in de vorm van ‘Voortgangsrapportages Natuur’2 

(VRN) zowel op kwantitatief (omvang) als kwalitatief (soortenrijkdom/biodiversiteit) niveau. De 

werkgroep ‘EHS-voortgangsrapportages’ is na haar instelling door de 'Ambtelijke 

Adviescommissie Vitaal Platteland' (AACVP) in maart 2013 verantwoordelijk gesteld voor het 

realiseren van de werkwijze voor het opstellen van de VRN. Nederland is vanuit Europa verplicht 

om de VRN te realiseren en aldus inzicht te geven in de voortgang van de ontwikkeling van de 

EHS. Daarnaast kunnen de provincies met de VRN beter sturen op hun natuurbeleid en kunnen 

de financiële middelen voor verwerving, inrichting en beheer van natuurgronden3 in Nederland 

effectiever worden ingezet, tegen lagere administratieve lasten.  

Voor de realisatie van het ketenproces om te komen tot de VRN zullen gegevenslevering-

overeenkomsten (GLO's) moeten worden gemaakt en waar nodig digitale ketenvoorzieningen 

worden ingericht. Om de richting, afbakening en randvoorwaarden voor deze voorzieningen te 

bepalen en te onderbouwen moet een 'Project Start Architectuur' worden opgesteld. Het bedrijf 

'Geon bv' (Adviseurs voor Geo-informatiemanagement) heeft de opdracht gekregen deze 'Project 

Start Architectuur' (PSA) op te stellen. In voorliggend rapport is deze PSA 'Voortgangsrapportage 

Natuur' (PSA VRN) integraal opgenomen.  

 

Doel 

Het doel van de PSA is als volgt beschreven: 

 

“Het doel van de PSA VRN is op basis van een degelijke onderbouwing richting te geven 

aan de inrichting van het ketenproces en de ontwikkeling van voorzieningen daarbinnen 

voor de realisatie van de ‘Voortgangsrapportages Natuur’ (VRN). De PSA dient daarbij de 

vertaalslag te maken van bestaande architectuurkaders en actuele ontwikkelingen in de 

informatievoorziening van de Nederlandse overheid. Met deze PSA wordt een stabiele 

basis gelegd voor het verdere ontwikkelproces en de besluitvorming daarover.” 

 

De PSA zal aldus worden gebruikt als input voor de benodigde besluitvorming omtrent de 

ontwikkelrichting en de onderliggende plateaubenadering. 

 

Voorliggend document bevat de managementsamenvatting en de beslisnotitie waarin de 

belangrijkste uitgangspunten en bijbehorende beslispunten van de PSA zijn opgenomen. De 

volledige PSA is opgenomen in een afzonderlijk document.  

 

 

                                                        

1 Het Natuurnetwerk Nederland is het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen 

natuurgebieden. In de wet heet dit de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). 

2 In voorgaande stukken en publicaties is de VRN aangeduid met de term ‘EHS-Voortgangsrapportages’. 

3 Met de term natuurgronden en natuurterreinen wordt in deze PSA verstaan alle gronden die in het kader van 

de VRN betrokken zijn. De agrarische natuurbeheerterreinen zijn hierbij inbegrepen. 
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In hoofdstuk 1 van de PSA wordt het doel en de afbakening van de PSA duidelijk gemaakt. 

Daarna wordt in hoofdstuk 2 de context geschetst en een overzicht gegeven van de beleidslijnen 

en het kader die van toepassing zijn op de voorzieningen die voor VRN gerealiseerd zullen 

moeten worden. Vervolgens wordt de voorgestelde oplossingsrichting aan de hand van plateaus 

beschreven. De nadere onderbouwing van deze richting en de keuzes die daarbij zijn gemaakt 

worden afzonderlijk op het niveau van bedrijfs-, informatie en technische architectuur beschreven 

in hoofdstuk 3 tot en met 5. Tenslotte wordt in de afsluitende hoofdstukken ingegaan op 

aanvullende aspecten zoals beheer en beveiliging. 

 

Kader 

De keuze is gemaakt om de ketenvoorzieningen die nodig zijn voor de realisatie van de VRN als 

product van de 'Digitale Keten Natuur' (DKN) aan te wijzen. Deze keuze is gemaakt voorafgaand 

aan het opstellen van de PSA en valt niet onder de scope ervan. De DKN architectuur zoals die 

vastgesteld is door het AACVP in 2012 is het belangrijkste architectuurkader voor dit project 

naast de Doelarchitectuur GBO Provincies. Daar waar nodig zijn ook 'hogere' architectuurkaders 

toegepast. Het gaat daarbij om de NORA en de daarvan afgeleide provinciale 

referentiearchitectuur PETRA.  

 

Producten en proces 

Het eindproduct van het VRN ketenproces is de ‘Landelijke Voortgangsrapportage Natuur’ 

(LVRN). De hoofdproducten die in het ketenproces worden opgeleverd zijn cruciaal voor de 

samenstelling van het eindproduct. Daarbij gaat het om de GLO's die afgesloten worden met 

Terrein Beherende Organisaties (TBO's), de ‘Provinciale Voortgangsrapportages Natuur’ (PVRN)  

en de Landelijke en Provinciale VRN datasets (LVRN en PVRN datasets).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met het ministerie van EZ is afgesproken dat BIJ12 verantwoordelijk wordt voor de productie van 

de LVRN. Gezamenlijk hebben de provincies besloten dat alle afzonderlijke provincies autonoom 

opereren ten aanzien van zowel de realisatie van de PVRN als de PVRN datasets. Tenslotte is 

Afbeelding 1: Globaal VRN ketenproces 
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afgesproken dat de 'Landelijke Terrein Beherende Organisaties’4 (LTBO’s) de benodigde 

gegevens centraal aanleveren aan BIJ12 om te voorkomen dat deze organisaties met iedere 

provincie afzonderlijk contact moet hebben. Daarnaast wordt met centrale levering voorkomen 

dat er inconsistentie kan optreden in de uiteindelijke realisatie van de LVRN dataset.  

De eerste LVRN moet worden geleverd over het jaar 2014. Hiervoor dient het proces te zijn 

ingericht en moeten de voorzieningen dan gebruiksklaar zijn. Het proces dat hiervoor moet 

worden ingericht is schematisch weergegeven in bovenstaande afbeelding5. In het rood is hierin 

deelproces 1 gevisualiseerd. In dit deelproces worden gegevens6 van (LTBO’s) door BIJ12 

verzameld, opgeslagen en gedistribueerd naar de afzonderlijke provincies. De provincies zijn 

vervolgens afzonderlijk verantwoordelijk voor de levering van de PVRN dataset aan BIJ12, die 

deze PVRN datasets aggregeert tot de LVRN dataset. Deze LVRN dataset wordt vervolgens door 

BIJ12 gebruikt om de LVRN te realiseren. Daarnaast is BIJ12 verantwoordelijk voor de ontsluiting 

van zowel de LVRN als de onderliggende LVRN dataset als open data.  

 

Het belangrijkste product van deelproces 2 (blauw in afbeelding 1) zijn de 12 PVRN datasets die 

dienen als input voor deelproces 1. De provincies stellen deze PVRN datasets samen op basis 

van zowel leveringen van landelijke TBO’s als provinciale TBO’s7. De provincies realiseren 

vervolgens op basis van onder andere de LVRN dataset de PVRN. Ook hiervoor worden in 

deelproces 2 waar nodig voorzieningen ingericht.  

De meeste verbindingslijnen in bovenstaand proces staan niet ter discussie vanwege het feit dat 

de provincies autonoom zijn bij de samenstelling van de PVRN datasets. 

 

Oplossingsrichting in plateaus 

Binnen het project is men voor de vraag gesteld een materiële oplossing te bedenken die past 

binnen de architectuurkaders. Voor het realiseren van deze oplossing is de factor tijd van groot 

belang. Op 1 januari 2015 moet er een proces zijn ingericht dat minimaal als eindproduct de 

LVRN levert. Voor de volledige realisatie van alle functionaliteit binnen de geldende 

architectuurkaders is echter meer tijd nodig. Dat betekent dat er keuzes gemaakt moeten worden 

inzake de ontwikkeling van systeemcomponenten die het ketenproces digitaal kunnen 

ondersteunen. De eerste keuze die daarbij gemaakt is, is om een tweetal plateaus in de tijd te 

definiëren, die in elkaars verlengde liggen (zie afbeelding 2). Hierdoor moet uiteindelijk én het 

beoogd doel worden gehaald én de minimaal gewenste applicatiearchitectuur worden 

gerealiseerd. In het eerste plateau dat gereed moet zijn op 1 januari 2015 worden alle benodigde 

systemen gerealiseerd voor deelproces 1. Daarna wordt in plateau 2 hetzelfde gedaan maar dan 

voor deelproces 2. Voor alle duidelijkheid: de plateaus kunnen dus niet gelijk worden gesteld aan 

                                                        

4 Onder de LTBO’s vallen de landelijke 'Terrein Beherende Organisaties' (TBO's) zoals Staatsbosbeheer en 

Natuurmonumenten en aanvullende aanleverende partijen zoals de 'Dienst Regelingen' (DR) die inmiddels is 

opgegaan in de nieuwe organisatie ‘Rijksdienst voor Ondernemend Nederland’ (RVO). 

5 De bijbehorende legenda voor het lezen van de diagrammen in deze PSA is opgenomen in bijlage Fout! 

Verwijzingsbron niet gevonden..  

6 Zowel de landelijke als provinciale leveringen van TBO’s behelzen drie datasets over respectievelijk verwerving, 

inrichting en beheer van natuurterreinen gebaseerd op gegevensdefinities in het informatiemodel IMNa 

(Informatiemodel Natuur). 

7 Particuliere TBO's worden in deze PSA ook gezien als provinciale TBO's. Veelal zijn de provincies overigens 

zelf ook bronhouder van bepaalde gegevens die worden verwerkt in het ketenproces.  
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de deelprocessen. Het gaat bij de plateaus om het ontwikkelen van de gezamenlijke digitale 

voorzieningen ter ondersteuning van de deelprocessen 1 en 2. 

Aanvullend zullen mogelijk keuzes moeten worden gemaakt binnen de realisatie van plateau 1. 

Daarbij gaat het om de eventuele prioriteitsstelling van de ontwikkeling van systeemcomponenten 

indien er onvoldoende tijd is om deze allemaal te realiseren. Hiertoe is in de PSA een tweetal 

fallback scenario's beschreven waaronder een scenario waarin het gehele proces handmatig 

(lees: zonder centraal beschikbaar gestelde systeemcomponenten) wordt uitgevoerd.  

 

 

Afbeelding 2: Ontwikkeling VRN in plateaus met hergebruik van componenten 

 

 

Sturen op hergebruik 

In afbeelding 2 is de beoogde applicatiearchitectuur voor zowel plateau 1 als 2 schematisch 

weergegeven. Daarbij wordt waar mogelijk uitgegaan van het hergebruik van al bestaande 

componenten. Dit hergebruik wordt als belangrijk principe beschreven in provinciaal 

architectuurkader en is bovendien opgenomen in de nationale referentiearchitectuur (NORA). 

Voor systeemontwikkeling binnen het VRN ketenproces is hergebruik dan ook een cruciaal 

architectuuruitgangspunt.  

 

Hergebruik CDS en PNL 

De twee belangrijkste systeemcomponenten in afbeelding 2 zijn de CDS dat staat voor de 

'Centrale Data- en Services omgeving' (groen) en de website van het Portaal Natuur en 

Landschap (oranje). De keuze voor de wijze waarop deze componenten worden hergebruikt 

behoeft enige toelichting.  

De CDS is een bestaande provinciale voorziening waarmee onder andere geo-informatie 

servicegericht wordt ontsloten om de provinciale verplichtingen te voldoen in het kader van de 

IMNA IMNA 
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Europese INSPIRE wetgeving8. De CDS draagt bij aan de nationale basisvoorziening voor geo-

informatie die ruimtelijke informatie beschikbaar stelt aan alle overheden, burgers en bedrijven. 

De huidige CDS bevat hiertoe functionaliteit voor het valideren, transformeren, opslaan en 

distribueren van informatie. Het 'Portaal Natuur en Landschap' (PNL) is de bestaande 

infrastructuur waarmee ketenpartners informatie uitwisselen in de DKN. Het PNL beschikt 

inmiddels over diverse functionele componenten waarmee datasets kunnen worden geupload, 

gevalideerd, aangepast, samengevoegd, gearchiveerd en ontsloten. Er bestaat in dezen enige 

overlap tussen de functionaliteit van de CDS en het PNL.  

Het huidige DKN architectuurkader maakt geen duidelijke keuze tussen de toepassing van ofwel 

de CDS of het PNL. Aan de ene kant wordt in de DKN gesteld dat aanvullingen op de huidige 

functionaliteit van het PNL waar mogelijk gebruik dienen te maken en/of aan dienen te sluiten op  

bestaande PNL voorzieningen. Aan de andere kant wordt in de DKN gesteld dat waar mogelijk de 

functionaliteit van het CDS moet worden hergebruikt.  

De beslissing om het CDS in te zetten is daarmee een afweging tussen hergebruik van ofwel 

bestaande PNL/SNL componenten of de bestaande CDS. Deze afweging is gemaakt door BIJ12 

waarbij als conclusie is getrokken dat voorzieningen op het vlak van validatie, transformatie, 

opslag en distributie van geo-informatie gebruik moeten maken van de CDS. Aanvullend dient 

wel gebruik te worden gemaakt van het PNL daar waar ontwikkelingen binnen het CDS niet 

opportuun is. Zo zal gebruik moeten worden gemaakt van de huidige webclient interface van het 

PNL aangezien het CDS deze portaalfunctie niet zal krijgen. In afbeelding 2 is de reikwijdte van 

toepassing van de CDS en het PNL goed zichtbaar. De beslissing om deze transitie van 

functionaliteit van het PNL naar het CDS uit te voeren is een belangrijk besluit dat niet alleen 

impact heeft op de ontwikkeling binnen het hier beschreven VRN ketenproces maar zijn weerslag 

zal krijgen op alle toekomstige ontwikkelingen binnen de DKN. De DKN architectuur zal op basis 

van dit besluit moeten worden aangepast opdat deze keuze ook hierin duidelijk tot uiting komt. 

 

 

 

 

                                                        

8 Zie: http://www.inspire-provincies.nl/ 
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Beslisnotitie  
 

Inleiding 

Met de overdracht van verantwoordelijkheden op het vlak van natuurbeleid en -beheer zijn vanaf 

2014 de Provincies gezamenlijk verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het ‘Natuur Netwerk 

Nederland’9 (NNN) inclusief de monitoring ervan in de vorm van ‘Voortgangsrapportages 

Natuur’10 (VRN) zowel op kwantitatief (omvang) als kwalitatief (soortenrijkdom/biodiversiteit) 

niveau.  

Nederland is vanuit Europa verplicht om de VRN te realiseren en aldus inzicht te geven in de 

voortgang van de ontwikkeling van de EHS. Daarnaast kunnen de provincies met de VRN beter 

sturen op hun natuurbeleid en kunnen de financiële middelen voor verwerving, inrichting en 

beheer van natuurgronden11 in Nederland effectiever worden ingezet, tegen lagere 

administratieve lasten. Voor de realisatie van het ketenproces om te komen tot de VRN zullen 

gegevenslevering-overeenkomsten (GLO's) moeten worden gemaakt en waar nodig digitale 

ketenvoorzieningen worden ingericht. Om de richting, afbakening en randvoorwaarden voor deze 

voorzieningen te bepalen en te onderbouwen is een 'Project Start Architectuur' (PSA) opgesteld. 

Deze PSA heeft de volgende doelstelling. 

 

“Het doel van de PSA VRN is op basis van een degelijke onderbouwing richting te geven 

aan de inrichting van het ketenproces en de ontwikkeling van voorzieningen daarbinnen 

voor de realisatie van de ‘Voortgangsrapportages Natuur’ (VRN). De PSA dient daarbij de 

vertaalslag te maken van bestaande architectuurkaders en actuele ontwikkelingen in de 

informatievoorziening van de Nederlandse overheid. Met deze PSA wordt een stabiele 

basis gelegd voor het verdere ontwikkelproces en de besluitvorming daarover.” 

 

De keuze is gemaakt om de ketenvoorzieningen die nodig zijn voor de realisatie van de VRN als 

product van de 'Digitale Keten Natuur' (DKN) aan te wijzen. Deze keuze is gemaakt voorafgaand 

aan het opstellen van de PSA en valt dan ook niet onder de scope ervan.  

Bij het opstellen van deze PSA is gebruik gemaakt van bestaand architectuurkader. De DKN 

architectuur is hierbij het belangrijkste kaderstellende document. Daar waar nodig zijn ook 

'hogere' architectuurkaders toegepast. Het gaat daarbij om de 'Doelarchitectuur GBO Provincies', 

de NORA en de daarvan afgeleide provinciale referentiearchitectuur PETRA.  

 

Producten en proces 

Het eindproduct van het VRN ketenproces is de ‘Landelijke Voortgangsrapportage Natuur’ 

(LVRN). In dit rapport wordt op nationaal niveau de ontwikkeling van de natuur in Nederland 

gedocumenteerd. De hoofdproducten die in het ketenproces worden opgeleverd zijn cruciaal voor 

de samenstelling van de LVRN. Daarbij gaat het om de Gegevensleveringsovereenkomsten 

(GLO's) die afgesloten worden met Terrein Beherende Organisaties (TBO's), de ‘Provinciale 

Voortgangsrapportages Natuur’ (PVRN)  die per provincie worden gemaakt en de Landelijke en 

                                                        

9 Het Natuurnetwerk Nederland is het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen 

natuurgebieden. In de wet heet dit de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). 

10 In voorgaande stukken en publicaties is de VRN aangeduid met de term ‘EHS-Voortgangsrapportages’. 

11 Met de term natuurgronden en natuurterreinen wordt in deze PSA verstaan alle gronden die in het kader van 

de VRN betrokken zijn. De agrarische natuurbeheerterreinen zijn hierbij inbegrepen. 
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Provinciale VRN datasets (LVRN en PVRN datasets) die als basis dienen voor zowel de PVRN 

als de LVRN.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met het ministerie van EZ is afgesproken dat BIJ12 verantwoordelijk wordt voor de productie van 

de LVRN. De eerste LVRN moet worden geleverd over het jaar 2014. Hiervoor dient het proces te 

zijn ingericht en moeten de voorzieningen dan gebruiksklaar zijn. Het proces dat hiervoor moet 

worden ingericht is schematisch weergegeven in bovenstaande figuur12. In het rood is hierin 

deelproces 1 gevisualiseerd. In dit deelproces worden gegevens13 van ‘Landelijke Terrein 

Beherende Organisaties’14 (LTBO’s) door BIJ12 opgeslagen en gedistribueerd naar de 

afzonderlijke provincies. De provincies zijn vervolgens afzonderlijk verantwoordelijk voor de 

levering van de PVRN dataset aan BIJ12, die deze PVRN datasets aggregeert tot de LVRN 

dataset. Deze LVRN dataset wordt vervolgens door BIJ12 gebruikt om de LVRN te realiseren. 

Daarnaast is BIJ12 verantwoordelijk voor de ontsluiting van zowel de LVRN als de onderliggende 

LVRN dataset als open data.  

 

Het belangrijkste product van deelproces 2 (blauw in figuur 1) zijn de 12 PVRN datasets die 

dienen als input voor deelproces 1. De provincies stellen deze PVRN datasets samen, op basis 

van zowel leveringen van landelijke TBO’s als provinciale TBO’s15. De provincies realiseren 

                                                        

12 De bijbehorende legenda voor het lezen van de diagrammen in deze PSA is opgenomen in bijlage Fout! 

Verwijzingsbron niet gevonden..  

13 Zowel de landelijke als provinciale leveringen van TBO’s behelzen drie datasets over respectievelijk verwerving, 

inrichting en beheer van natuurterreinen gebaseerd op gegevensdefinities in het informatiemodel IMNa 

(Informatiemodel Natuur). 

14 Onder de LTBO’s vallen de landelijke 'Terrein Beherende Organisaties' (TBO's) zoals Staatsbosbeheer en 

Natuurmonumenten en aanvullende aanleverende partijen zoals de 'Dienst Regelingen' (DR) die inmiddels is 

opgegaan in de nieuwe organisatie ‘Rijksdienst voor Ondernemend Nederland’ (RVO). 

15 Particuliere TBO's worden in de PSA ook gezien als provinciale TBO's. Veelal zijn de provincies overigens 

zelf ook bronhouder van bepaalde gegevens die worden verwerkt in het ketenproces.  

Afbeelding 1: Globaal VRN ketenproces 
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vervolgens op basis van onder andere de LVRN dataset de PVRN. Ook hiervoor worden in 

deelproces 2 waar nodig voorzieningen ingericht. 

De meeste verbindingslijnen in bovenstaand proces staan niet ter discussie vanwege het feit dat 

de provincies autonoom zijn bij de samenstelling van de PVRN datasets. 

 

Oplossingsrichting in plateaus 

Binnen het project is men voor de vraag gesteld een materiële oplossing te bedenken die past 

binnen de architectuurkaders. Voor het realiseren van deze oplossing is de factor tijd van groot 

belang. Op 1 januari 2015 moet er een proces zijn ingericht dat minimaal als eindproduct de 

LVRN levert. Voor de volledige realisatie van alle functionaliteit binnen de geldende 

architectuurkaders is echter meer tijd nodig. Dat betekent dat er keuzes gemaakt moeten worden 

inzake de ontwikkeling van systeemcomponenten die het ketenproces digitaal kunnen 

ondersteunen. De eerste keuze die daarbij gemaakt is, is om een tweetal plateaus in de tijd te 

definiëren, die in elkaars verlengde liggen (zie afbeelding 2). Hierdoor moet uiteindelijk én het 

beoogd doel worden gehaald én de minimaal gewenste applicatiearchitectuur worden 

gerealiseerd. In het eerste plateau dat gereed moet zijn op 1 januari 2015 worden alle benodigde 

systemen gerealiseerd voor deelproces 1. Daarna wordt in plateau 2 hetzelfde gedaan maar dan 

voor deelproces 2. Voor alle duidelijkheid: de plateaus kunnen dus niet gelijk worden gesteld aan 

de deelprocessen. Het gaat bij de plateaus om het ontwikkelen van de gezamenlijke digitale 

voorzieningen ter ondersteuning van de deelprocessen 1 en 2. 

Aanvullend zullen mogelijk keuzes moeten worden gemaakt binnen de realisatie van plateau 1. 

Daarbij gaat het om de eventuele prioriteitsstelling van de ontwikkeling van systeemcomponenten 

indien er onvoldoende tijd is om deze allemaal te realiseren. Hiertoe is in de PSA een tweetal 

fallback scenario's beschreven waaronder een scenario waarin het gehele proces handmatig 

(lees: zonder centraal beschikbaar gestelde systeemcomponenten) wordt uitgevoerd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Afbeelding 2: Ontwikkeling VRN in plateaus met hergebruik van componenten 

IMNA IMNA 
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Sturen op hergebruik 

In figuur 2 is de beoogde applicatiearchitectuur voor zowel plateau 1 als 2 schematisch 

weergegeven. Daarbij wordt waar mogelijk uitgegaan van het hergebruik van al bestaande 

componenten. Dit hergebruik wordt als belangrijk principe beschreven in het provinciale 

architectuurkader en is bovendien opgenomen in de nationale referentiearchitectuur (NORA). 

Voor systeemontwikkeling binnen het VRN ketenproces is hergebruik dan ook een cruciaal 

architectuuruitgangspunt.  

 

Hergebruik CDS en PNL 

De twee belangrijkste systeemcomponenten in afbeelding 2 zijn de CDS waarvan de afkorting 

staat voor 'Centrale Data- en Services omgeving' (groen) en de website van het PNL (‘Portaal 

Natuur en Landschap’, oranje). De keuze voor de wijze waarop deze componenten worden 

hergebruikt behoeft enige toelichting.  

 

De CDS is een bestaande provinciale voorziening waarmee onder andere geo-informatie 

servicegericht wordt ontsloten om te voldoen aan de provinciale taak binnen de Europese 

INSPIRE wetgeving16. De CDS draagt bij aan de nationale basisvoorziening voor geo-informatie, 

die ruimtelijke informatie beschikbaar stelt aan alle overheden, burgers en bedrijven. De huidige 

CDS bevat hiertoe functionaliteit voor het valideren, transformeren, opslaan en distribueren van 

informatie. Het 'Portaal Natuur en Landschap' (PNL) is de bestaande infrastructuur waarmee 

ketenpartners informatie uitwisselen in de DKN. Het PNL beschikt inmiddels over diverse 

functionele componenten waarmee datasets kunnen worden geupload, gevalideerd, aangepast, 

samengevoegd, gearchiveerd en ontsloten17. Er bestaat in dezen overlap tussen de functionaliteit 

van de CDS en het PNL.  

 

Het huidige DKN architectuurkader maakt geen duidelijke keuze tussen de toepassing van ofwel 

de CDS of het PNL. Aan de ene kant wordt in de DKN gesteld dat aanvullingen op de huidige 

functionaliteit van het PNL waar mogelijk gebruik dienen te maken en/of aan dienen te sluiten op  

bestaande PNL voorzieningen. Aan de andere kant wordt in de DKN gesteld dat waar mogelijk de 

functionaliteit van het CDS moet worden hergebruikt.  

 

De beslissing om het CDS in te zetten is daarmee een afweging tussen hergebruik van ofwel 

bestaande PNL/SNL componenten of de bestaande CDS. Deze afweging is gemaakt door BIJ12, 

waarbij de conclusie was dat voorzieningen op het vlak van validatie, transformatie, opslag en 

distributie van geo-informatie gebruik moeten maken van de CDS. Aanvullend dient PNL-

functionaliteit te worden toegepast daar waar ontwikkelen binnen het CDS niet opportuun is. Zo 

dient gebruik te worden gemaakt van de huidige webclient interface van het PNL, aangezien het 

CDS deze portaalfunctie niet zal krijgen. In afbeelding 2 is de reikwijdte van toepassing van de 

CDS en het PNL goed zichtbaar. De beslissing om deze transitie van functionaliteit van het PNL 

                                                        

16 Zie: http://www.inspire-provincies.nl/ 

17 Er bestaat enige verwarring rond de term PNL en de reikwijdte ervan. In deze PSA wordt het PNL bezien als 

de overkoepelende term voor alle functionaliteit die tot nu toe gerealiseerd is binnen de DKN. Zowel de 

website, als daarmee ontsloten functionaliteit (zoals bijv. de SNL applicatie) valt daaronder. 
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naar het CDS uit te voeren, is een belangrijk besluit dat niet alleen impact heeft op de 

ontwikkeling binnen het hier beschreven VRN ketenproces maar zijn weerslag zal krijgen op alle 

toekomstige ontwikkelingen binnen de DKN. De DKN-architectuur zal op basis van dit besluit 

moeten worden aangepast opdat deze keuze ook hierin duidelijk tot uiting komt. 

 

Gewenst besluit 

 

Op basis van bovenstaande informatie wordt gevraagd in te stemmen met:  

 

1. De in de PSA geadviseerde ontwikkelrichting en de specifieke functionele verdeling die 

daarbij voor hergebruik van het huidige CDS en PNL is gemaakt. Deze verdeling is hierboven 

beschreven onder het kopje 'Hergebruik CDS en PNL'.  

 

2. De plateaubenadering inclusief de verdeling in de opeenvolgende plateaus 1 en 2, waarbij 

het uitgangspunt is dat er op 1 januari 2015 een ketenproces is ingericht dat als eindproduct 

de LVRN kan leveren. Hiertoe zijn enige scenaro's beschreven. 

 

3. De volledige PSA waarin de details van deze benadering nader zijn uitgewerkt, opdat deze 

als basis kan worden gebruikt voor het ontwerp en de realisatie van de benodigde VRN 

ketenvoorzieningen. 

 

 


