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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. 

 

In hoofdstuk 1 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 

                                                        

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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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 

afgesproken dat de 'Landelijke Terrein Beherende Organisaties’4 (LTBO’s) de benodigde 

                                                        

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). 

Afbeelding 1: Globaal VRN ketenproces 
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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 

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 

                                                        

5 De bijbehorende legenda voor het lezen van de diagrammen in deze PSA is opgenomen in bijlage 10.2.  

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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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 

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. 

                                                        

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

IMNA IMNA 
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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. 
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1 Inleiding 
 

1.1 Achtergrond 

Het ‘Natuur Netwerk Nederland’ (NNN), in de wet ook wel bekend als de 'Ecologische 

Hoofdstructuur' (EHS), is een netwerk van natuurgebieden waarin de natuur voorrang heeft en 

wordt beschermd. Daarmee wordt voorkomen dat natuurgebieden geïsoleerd komen te liggen en 

als gevolg daarvan (door het uitsterven van planten en dieren) hun waarde verliezen. Europese 

regelgeving schrijft voor dat de ontwikkeling van de NNN wordt gemonitord. In Nederland wordt 

hiertoe de jaarlijkse "Natuurmeting op  Kaart" (NOK) uitgevoerd. Dit is een proces dat één keer 

per jaar door zowel de 'Dienst Landelijk Gebied' (DLG) wordt uitgevoerd (t.a.v. gegevens over 

verwerving en inrichting) als door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (t.a.v. gegevens 

over beheer). Met de overdracht van verantwoordelijkheden op het vlak van natuurbeleid en 

beheer zijn vanaf 2014 de afzonderlijke Provincies verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de 

EHS inclusief de monitoring ervan door middel van voortgangsrapportages zowel op kwantitatief 

(omvang) als kwalitatief (soortenrijkdom/biodiversiteit) niveau. Dat is één van de redenen dat de 

DLG per 1 januari 2015 wordt opgeheven en 400 fte van het DLG overgeplaatst worden naar de 

verschillende provincies. 

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 vernieuwde werkwijze voor het opstellen van deze voortgangsrapportages. 

Aangezien zowel de reikwijdte als de inhoud van deze voortgangsrapportages afwijkt van de 

jaarlijkse NOK is voor deze voortgangsrapportages in deze PSA een nieuwe term hiervoor 

geïntroduceerd namelijk de ‘Voortgangsrapportages Natuur’9 (VRN).  

Met de gegevens uit deze rapportages moeten provincies beter kunnen sturen op hun 

natuurbeleid en dienen de financiële middelen voor verwerving, inrichting en beheer van 

natuurgronden10 in Nederland beter te kunnen worden ingezet, tegen lagere administratieve 

lasten. Een betere sturing kan onder meer worden verkregen door de frequentie van het aantal 

rapportages op te voeren van eenmaal per jaar (zoals nu bij de NOK) naar meerdere keren per 

jaar. Het realiseren en implementeren van deze nieuwe werkwijze en het feitelijke ketenproces bij 

de provincies, BIJ12 en de bronhouders zal volgens planning in 2015 starten met de vernieuwing 

van de kwantitatieve VRN. Later zal deze worden uitgebreid met de kwalitatieve VRN.   

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.  

 

 

 

                                                        

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

10 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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1.2 Doel en afbakening 

 

1.2.1 Doel 

 

“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 aanpak die daarbij zal worden gehanteerd. 

1.2.2 Negenvlaksmodel.  

Deze PSA is gemaakt opdat de voorzieningen en afspraken die moeten worden gemaakt voor 

realisatie van het VRN ketenproces onder architectuur wordt gerealiseerd. Ten eerste wil dit 

zeggen dat het beoogde proces en de te realiseren producten en diensten in overeenstemming 

worden gebracht met bedrijfsdoelstellingen. Ten tweede zorgt deze werkwijze ervoor dat de 

informatie- en applicatiecomponenten in samenhang worden gerealiseerd met gegevensmodellen 

en generieke functionaliteit. Ten slotte moeten de te realiseren componenten goed kunnen 

functioneren in de onderliggende technische infrastructuur. Architectuur fungeert hiermee als 

leidraad om alle (digitale) ontwikkelingen gecontroleerd, efficiënt en kosteneffectief te laten 

verlopen. Analoog aan deze indeling wordt voor het beschrijven van de architectuur in deze PSA 

het 9+2 vlaksmodel van de ‘Nederlandse Overheids ReferentieArchitectuur’ (NORA) gehanteerd 

(zie afbeelding 1). 

 

 

Door dit model te hanteren, wordt gegarandeerd dat alle genoemde aspecten van het 

toekomstige systeem aan bod komen. Hierbij wordt voor de ICT-gereedschappen rekening 

gehouden met de splitsing ervan in (al dan niet bestaande) functionele en niet-functionele 

componenten en de specificaties van datastromen en koppelvlakken die daarvoor worden 

ingericht. 

Afbeelding 1: 9+2 vlaksmodel uit NORA 
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1.2.3 Architectuurkaders  

Aangezien er voor realisatie van de VRN een ketenvoorziening moet worden ingericht, wordt in 

deze PSA de nadruk gelegd op de borging van het systeem binnen de 'Digitale Keten Natuur' 

(DKN) en de bijbehorende (keten)architectuur ‘Architectuur Portaal Natuur en Landschap [3]  die 

in 2012 is opgesteld en door de AACVP is vastgesteld. Deze DKN-architectuur is een uitwerking 

van de bovenliggende GBO Doelarchitectuur provincies (EA GBO) [12] Gezien de rol van de CDS 

die later in de PSA uitgebreid aan bod zal komen is de ‘Architectuur CDS’ [16]  hier ook van 

belang. Daar waar nodig zullen 'hogere' architectuurkaders worden aangehaald waaronder de 

NORA [10] en de PETRA [11] . Onderstaande figuur visualiseert de (hiërarchische) relaties 

tussen de diverse onderdelen van het provinciale architectuurraamwerk en (onderaan) de positie 

daarin van de PSA VRN.  

 

Afbeelding 2: De plaats van de PSA EHS in het architectuurraamwerk 

 

Ten aanzien van het aspect informatiemodellering wordt als kader gebruik gemaakt van het 

InformatieModel Natuur (IMNa)11.  

 

1.2.4 Afbakening 

Allereerst is het van belang dat voorafgaand aan het opstellen van deze PSA de keuze al 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 valt dan ook niet onder de scope van 

voorliggende PSA. 

De PSA schetst een beeld van de globale werking van het toekomstige ketenproces, geeft aan 

waar nadere afspraken en informatie nodig zijn en geeft richting aan benodigde 

systeemontwikkeling. Daarbij worden opeenvolgende plateaus gebruikt voor de toekomstige 

implementatie van de VRN. Deze plateaus zijn getoetst op basis van de volgende invalshoeken 

en waar nodig voorzien van een indeling in scenario's.  

 

                                                        

11 http://www.portaalnatuurenlandschap.nl/themas/digitale-keten-natuur/over-de-digitale-keten-natuur/ 
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 De bedrijfsmatige invalshoek: de rollen van actoren en de werkprocessen van actoren bij de 

verschillende actoren in de informatieketen nodig zijn voor de VRN.  

 De logistieke invalshoek: het leveren van gegevens door de actoren in de informatieketen 

van de VRN.  

 De inhoudelijke invalshoek: de inhoud en het begrippenkader (semantiek) van de 

gegevensstroom in de informatieketen van de VRN. 

 De standaardisatie invalshoek: beschrijving van de standaard voor de gegevensdefinities 

(IMNa: Informatiemodel Natuur).  

 De technische invalshoek: beschrijving op functioneel en technisch niveau van de technische 

componenten voor de digitale werkwijze voor EHS-rapportages. 

 

De omvang van de PSA VRN is beperkt tot informatie die voor de realisatie van de 

systeemcomponenten relevant is en die niet al in andere documenten of modellen is beschreven. 

Enkel de voor de VRN relevante componenten en de koppelvlakken daarvan in de 

ketenarchitectuur komen aan bod.  

 

 

1.3 Proces en opzet 

1.3.1 Proces 

Naast literatuuronderzoek zijn voor de uitvoering van de PSA interviews gehouden met een 

aantal partijen waaronder Staatsbosbeheer (SBB),  Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 

(RVO), GBO provincies, DLG en het bedrijf Geodan. Deze laatste partij heeft een belangrijke rol 

gespeeld bij de totstandkoming van het huidige Portaal Natuur en Landschap (PNL), de 

voorzieningen die daarbinnen zijn gerealiseerd en de achterliggende ketenprocesmodellen. 

Daarnaast is een aantal bijeenkomsten bezocht waarin met name het proces voor het realiseren 

van de VRN bij de provincies centraal stond. In bijlage 10.1 is een lijst opgenomen met de details 

van deze interviews en bijeenkomsten. Deze PSA wordt inhoudelijk beoordeeld door de 

Klankbordgroep Technische Implementatie EHS-V rapportages, het Provinciaal Platform 

Architecten (PPA) en een aantal landelijke Terrein Beherende Organisaties (TBO's).   

1.3.2 Opzet 

In hoofdstuk 1 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. 

 

1.4 Leeswijzer 

De (U)itgangspunten, (V)oorschriften, (R)ichtlijnen, (K)oppelingen en (T)ransitievoorstellen zijn 

genummerd volgens onderstaand format: 
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Code Lettercode-volgnummer 

Uitgangspunt en 

Toelichting 

Tekst met beschrijving onderdeel 

 

Status Dit betreft de eventuele wettelijke basis, bestuurlijke afspraak, principe van 

NORA, PETRA, Doelarchitectuur GBO Provincies, etc. Als de status leeg is 

betekent dit dat het principe niet elders benoemd is of vastgesteld. 

 

Architectuurprincipes (P) worden afzonderlijk beschreven volgens onderstaand format. Een 

principe gaat verder dan een uitgangspunt of voorschrift en beschrijft het werkelijk handelen en 

de implicatie ervan. Voor het beschrijven van principes wordt de volgende standaard gehanteerd. 

 

Code Principe (P) – volgnummer 

Statement Inhoud van principe 

Onderbouwing Onderbouwing van noodzaak opname principe 

Implicaties Gevolgen die principe heeft voor realisatie van product en dienst 

 

Voor het beschrijven van koppelingen wordt het volgende format gehanteerd.  

 

Code Koppeling (K) - volgnummer 

Applicatiedienst De applicatie die wordt gekoppeld 

Koppeling De omschrijving van de koppeling met eventuele verwijzingen naar bijlagen voor 

technische duiding 

Gekoppelde 

applicatiedienst 

De applicatie waarmee de koppeling wordt gelegd.  
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2 Context en richting 
 

2.1 Context 

In het diagram hieronder is een globale weergave opgenomen van de partijen in het beoogde 

ketenproces en de te realiseren producten.  

 

2.1.1 VRN Ketenproces 

Het VRN ketenproces kan op basis van bovenstaande figuur als volgt worden verwoord.  

Zowel landelijke als provinciale bronhouders van informatie die nodig is voor het opstellen van de 

VRN leveren informatie aan de provincies. De partijen die informatie aanleveren worden in deze 

PSA aangeduid met de afkortingen LTBO (Landelijke Terrein Beherende Organisatie) en PTBO 

(Provinciale Terrein Beherende Organisatie). Onder de LTBO vallen ook aanleverende partijen 

zoals de 'Dienst Regelingen' (DR). Deze laatste is inmiddels onderdeel  is geworden van de 

nieuwe organisatie Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Particuliere TBO's worden 

in deze PSA ondergebracht bij de PTBO's. Naast deze externe bronhouders kan de provincie 

overigens zelf ook bronhouder zijn van bepaalde gegevens die worden verwerkt in het 

ketenproces. De bronhouders leveren op basis van gemeenschappelijke afspraken die centraal 

zijn vastgelegd in een draaiboek brongegevens over verwerving, inrichting en beheer van 

natuurterreinen aan de provincies gebaseerd op gegevensdefinities in het informatiemodel IMNa 

(Informatiemodel Natuur). 

Op basis van de gegevens van de TBO's realiseren de afzonderlijke provincies autonoom de 

PVRN dataset met daarin de gegevens over verwerving, inrichting en beheer van natuurterreinen. 

Deze wordt na vaststelling door de provincie overgedragen aan BIJ12 alwaar deze 12 datasets 

worden samengevoegd tot één landelijke dataset. Op basis van deze landelijke dataset wordt het 

eindproduct de 'Landelijke Voortgangsrapportage Natuur' (LVRN) door BIJ12 gerealiseerd en 

gepubliceerd. De afzonderlijke provincies zullen daarnaast een rapportage publiceren waarin 

gebruikt wordt gemaakt van de gegevens uit de LVRN dataset. De inhoud van deze 'Provinciale 

Voortgangsrapportage Natuur' (PVRN) kan door de provincies autonoom worden bepaald en zal 

Afbeelding 3: Globale weergave ketenproces VRN 
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veelal gebruik maken van aanvullende informatie van de PTBO's die niet in de standaard levering 

voor de aanmaak van de PVRN dataset is opgenomen (en dus ook niet in IMNa is opgenomen). 

Tot slot moet hier worden vermeld dat naast de LVRN en de afzonderlijke PVRN's ook de LVRN 

dataset als opendata dient te worden vrijgegeven uiteraard wel door de randvoorwaarden 

(privacy e.d.) hierbij in acht te nemen. 

2.1.2 Deelproces 1 

Het proces dat voor realisatie van de LVRN moet worden ingericht is schematisch weergegeven 

in afbeelding 312. In het rood is hierin deelproces 1 gevisualiseerd. In dit deelproces worden 

gegevens13 van (LTBO’s) door BIJ12 opgeslagen en gedistribueerd naar de afzonderlijke 

provincies. De keuze voor centrale aanlevering door de LTBO’s aan BIJ12 is met name 

gebaseerd op de afspraak dat LTBO’s enkel landelijk zullen leveren. Bij levering vanuit de 

LTBO’s aan de individuele provincies kunnen bovendien fouten ontstaan in de toepassing van de 

juiste begrenzing waardoor inconsistentie kan ontstaan in de uiteindelijke LVRN dataset. 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.  

2.1.3 Deelproces 2 

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’s14. De provincies realiseren 

vervolgens op basis van onder andere de LVRN dataset de PVRN.  

2.1.4 Uitgangspunten 

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

ingericht en de voorzieningen hiervoor gebruiksklaar te zijn. Met het ministerie van EZ is 

afgesproken dat BIJ12 verantwoordelijk wordt voor de productie van de LVRN. Hierbij moet 

worden gesteld dat de structuur en het bestandsformaat van de LVRN op het moment van 

schrijven nog niet was vastgesteld. Gezamenlijk hebben de provincies besloten dat alle 

afzonderlijke provincies autonoom opereren ten aanzien van zowel de realisatie van de PVRN als 

de PVRN datasets. Dat wil zeggen dat de provincies afzonderlijk de door externe bronhouders 

aangeleverde informatie zullen verzamelen, valideren, bewerken en -samen met informatie die al 

in het bezit is van de provincie- zullen bundelen tot een volledige PVRN dataset met gegevens 

over verwerving, inrichting en beheer van natuurterreinen. De meeste verbindingslijnen in 

bovenstaand proces staan dan ook niet ter discussie vanwege het feit dat de provincies 

autonoom zijn bij de samenstelling van de PVRN datasets. 

Daarnaast is afgesproken dat de 'Landelijke Terrein Beherende Organisaties’15 (LTBO’s) de 

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

iedere provincie afzonderlijk contact moet hebben voor levering van gegevens. 

                                                        

12 De bijbehorende legenda voor het lezen van de diagrammen in deze PSA is opgenomen in bijlage 10.2.  

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). 
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In deze context moet tenslotte nog worden vermeld dat BIJ12 verantwoordelijk wordt voor het 

beheer van de (digitale) voorzieningen die in het kader van dit ketenproces worden gerealiseerd.  

 

 

2.2 Beleidslijnen, richtlijnen en standaarden 

De volgende wetgeving, beleidslijnen en standaarden spelen een belangrijke rol als uitgangspunt 

voor het formuleren van mogelijke oplossingen ter realisatie van het VRN ketenproces.  

2.2.1 Natuur Netwerk Nederland en de WRO 

De gebieden behorend tot de NNN worden beschermd door middel van regelgeving in de Wet 

Ruimtelijke Ordening (WRO). In deze wet wordt aan het NNN gerefereerd met de term 

Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Het rijksbeleid ten aanzien van de begrenzing en de 

bescherming van de EHS is vastgelegd in de Nota Ruimte. Het beleid is vertaald in regelgeving in 

het Besluit 'algemene regels ruimtelijke ordening' en per provincie uitgewerkt in een provinciale 

ruimtelijke verordening. Nederland is in het kader van Europese afspraken verplicht om minimaal 

jaarlijks openlijk inzicht te geven in de ontwikkeling van haar natuur. Op 1 januari 2015 zal de 

huidige opzet van monitoring (NOK) niet meer functioneren vanwege o.a. de decentralisatie van 

het natuurbeleid in Nederland. Als gevolg hiervan ligt de deadline voor het realiseren van een 

nieuwe werkwijze voor dit product op 1 januari 2015. 

2.2.2 Decentralisatie natuurbeleid en de DKN 

In het 'Decentralisatieakkoord natuur' is afgesproken dat de provincies verantwoordelijk worden 

gesteld voor de ontwikkeling van de natuur in Nederland. Met de decentralisatie van het 

natuurbeleid van Rijk naar provincies is de ambitie voor de DKN verbreed. Doelstelling van de 

DKN is om provincies en ketenpartners in staat te stellen aan de hand van eenduidige gegevens 

en uniforme definities hun (kern)taken uit te voeren in de ontwikkeling en het beheer van de 

natuur(kwaliteit) in Nederland.  

 

Code U-1 

Uitgangspunt en 

Toelichting 

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 staat niet ter discussie. De onderbouwing van deze 

keuze valt  niet onder de scope van voorliggende PSA. 

 

2.2.3 Ketenarchitectuur  

De realisatie van de VRN is een ketenproces dat valt onder de ketenarchitectuur DKN. Naast de 

provincies zelf zijn namelijk meerdere partijen betrokken die hun eigen processen volgen zolang 

het resultaat hiervan diensten en producten opleveren die afgenomen kunnen worden door de 

andere ketenpartners. De verantwoordelijkheden van de ketenpartners moeten in deze PSA 

worden benoemd. Welke informatie moet vanuit bronsystemen worden gebruikt en wie zorgt 

ervoor dat deze informatie voldoende accuraat is en op tijd beschikbaar komt voor het proces 

waarin de informatie nodig is.  

Voor de ontwikkeling moet tevens voorzien worden in een organisatie en een werkwijze om deze 

voorziening op een afgesproken kwaliteitsniveau te houden. 

Het belangrijkste kader voor de ontwikkeling van het systeem is het DKN architectuurkader 

genaamd 'Architectuur Portaal Natuur en Landschap'. Hierin staat de richting beschreven van 

nieuwe ontwikkelingen binnen de DKN ketenarchitectuur en de wijze waarop het PNL hierop dient 
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aan te sluiten. Deze DKN architectuur is gepositioneerd als een deelarchitectuur voor ketens 

binnen de ‘GBO Doelarchitectuur provincies’ (EA GBO). 

 

Inhoudelijke standaarden 

Op basis van de beheertypen uit de Index Natuur en Landschap is het Informatiemodel Natuur 

(IMNa 1.0) ontwikkeld dat gebaseerd is op Nederlandse informatiestandaarden waaronder NEN 

3610. Hiermee wordt de open uitwisseling van (geografische) informatie geborgd. IMNa is in het 

kader van ontwikkelingen binnen de DKN de belangrijkste inhoudelijke standaard. IMNa is enige 

tijd geleden uitgebouwd tot versie 2.0 met gegevens over de verwerving en inrichting van de 

natuur in de EHS. Met de ontwikkeling van IMNa 3.0 worden ook gegevens over de kwaliteit van 

de natuur in de EHS in deze standaard opgenomen waarmee het mogelijk wordt uitspraken te 

doen over de ontwikkeling van de natuurkwaliteit in de totale EHS.  

 

Code U-2 

Uitgangspunt en  

Toelichting 

Als inhoudelijke standaard beschikt DKN over het landelijk 

informatiemodel voor Natuur (IMNa). Dit inhoudelijk model dient 

voorafgaand aan de systeemontwikkeling alle informatieklassen te 

definiëren die daarin worden toegepast inclusief de relaties daartussen.  

Status DKN architectuur v.0.7 

 

Procesmodellen 

Er zijn door de ketenpartners procesmodellen opgesteld voor de processen die worden 

onderkend in de DKN. Deze modellen dienen als randvoorwaarde te gelden voor het IMNa. 

Tegelijkertijd wordt met een procesmodel ook een nieuwe werkwijze ontworpen en wordt inzicht 

gegeven in de benodigde netwerkorganisatie. 

 

Code U-3 

Uitgangspunt en 

Toelichting 

Het uitgangspunt voor de processen die worden onderkend in de DKN 

zijn beschreven in procesmodellen. De procesmodellen beschrijven de 

benodigde activiteiten en verantwoordelijkheden van elke partner, de uit 

te wisselen producten en de kwaliteit van die producten. De processen 

die de ketenpartners dienen uit te voeren volgen uit de DKN 

procesmodellen en de vertaling daarvan in IMNa. De huidige 

procesmodellen moeten met betrekking tot het VRN ketenproces worden 

bijgewerkt. Deels ligt dit aan het feit dat de procesmodellen in 

onderdelen nog gebaseerd zijn op de realisatie van de NOK en deels 

omdat nog niet alle keuzes zijn gemaakt op basis waarvan een degelijk 

procesmodel kan worden gerealiseerd.  

Status BIJ12 is ketenregisseur van de producten, diensten en processen in de 

Digitale Keten Natuur conform opgestelde procesmodellen en 

productbeschrijvingen en bijbehorende performance indicatoren.  

(DKN architectuur v.0.7: O-1)  

Producten die worden uitgewisseld in de Digitale Keten Natuur 

worden beschreven (en vastgesteld) conform opgestelde 

procesmodellen en productbeschrijvingen. Hierin worden onder andere 

vorm, inhoud en kwaliteitscriteria beschreven. 

(DKN architectuur v.0.7: D-1) 
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2.2.4 Doelarchitectuur GBO 

Voordat begonnen kan worden met het realiseren van systemen is het van belang te weten welke 

uitgangspunten de provincies gezamenlijk stellen aan het realiseren van producten en diensten. 

Hiertoe is de ‘Doelarchitectuur GBO provincies’ opgesteld. De volgende kwalitatieve 

uitgangspunten zijn afkomstig uit deze doelarchitectuur [12] . Deze zijn met name van belang 

voor de inrichting van het applicatielandschap. Veel van deze uitgangspunten zullen nadere 

uitwerking krijgen in deze PSA. 

 

Interoperabiliteit Informatie moet uitgewisseld kunnen worden tussen systemen onderling 

maar ook tussen systemen van verschillende organisaties. Zeker in een 

ketenarchitectuur is dit één van de belangrijkste uitgangspunten bij 

systeemontwikkeling. Data is te gebruiken los van de opslag en de 

toepassing van de data. In de praktijk wordt deze doelstelling meestal 

gerealiseerd door gebruik te maken van webservices op basis van open 

standaarden.   

Flexibiliteit Het middenbestuur is sterk in beweging. De provincies concentreren zich 

op kerntaken. Dit vraagt om flexibiliteit in het dienstenaanbod. Systemen 

moeten modulair en interoperabel worden gerealiseerd opdat deze 

eenvoudig aangepast kunnen worden zowel qua functionaliteit, de te 

gebruiken data als ten aanzien van de wijze van informatie-uitwisseling 

met bron en doel systemen. 

Toegankelijkheid Functionaliteit moeten door gebruikers zoveel mogelijk beschikbaar zijn 

zonder afhankelijkheden ten aanzien van hardware, software, tijd, plaats of 

fysieke beperkingen. Dit doel kan onder meer worden gerealiseerd door 

gebruik te maken van webbased ontwikkeling, webrichtlijnen en op open 

standaarden gebaseerde koppelvlakken.  

Schaalbaarheid Systemen moeten eenvoudig opgeschaald kunnen worden om te kunnen 

voldoen aan een verhoogde vraag vanuit de business. Zowel hard- als 

software moet kunnen voldoen aan deze vraag om schaalbaarheid.   

Modulariteit Systemen moeten in ieder geval in de 3 lagen applicatiearchitectuur 

(presentatie, logica, opslag)  modulair ontwikkeld worden zowel uit het 

oogpunt van leveranciersonafhankelijkheid als uit het oogpunt van 

herbruikbaarheid.  

Herbruikbaarheid Systeemcomponenten (zowel data als functionaliteit moeten worden 

hergebruikt. In het kader van samenwerking (al dan niet in de keten) geldt 

dit zowel voor hergebruik van beschikbare databronnen als het delen van 

functionaliteit van andere partijen.  

Overdraagbaarheid De dienstafnemers moeten niet geheel afhankelijk worden van de 

leverancier van de dienst. Het moet mogelijk zijn snel en zonder verlies 

een applicatiedienst bij een andere leverancier onder te brengen. 
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Transparantie Continuïteit van de dienstverlening is belangrijk. Hiervoor is het nodig dat 

de diensten van GBO Provincies goed zijn gedocumenteerd en dat 

onderlinge vervanging is geregeld. Er moet kennis worden opgebouwd en 

geborgd over procesvoortgang, klantcontact, klantcontext, gebruik 

diensten, trends, etc. 

Veiligheid en  

Beschikbaarheid 

Systemen moeten veilig zijn. Zowel uit het oogpunt van het beschermen 

van (persoonlijke) gegevens als om de continuïteit en kwaliteit van de 

dienstverlening niet in gevaar te brengen. Naast degelijke autorisatie en 

authenticatie systemen gaat het hier bijvoorbeeld ook om codeer- en 

testprotocollen. Daarnaast moet bij systeemontwikkeling waar hergebruik 

hoog in het vaandel staat er op worden gelet dat bestaande systemen niet 

negatief worden beïnvloed door de toevoeging van nieuwe functionaliteit 

en gebruikers. 

 

Code U-4 

Uitgangspunt en 

Toelichting 

Het nog op te stellen functionele en technische ontwerp voor VRN moet onder 

meer getoetst worden aan de kwaliteitscriteria zoals opgenomen in de tabel 

hierboven.  

Status GBO Doelarchitectuur 2.0: P.3.2.7 

 

2.2.5 Gerelateerde systemen 

 

De CDS in relatie tot het PNL 

De 'Centrale Data- en Services omgeving' (CDS) is een bestaande provinciale voorziening 

waarmee onder andere geo-informatie servicegericht wordt ontsloten om aan de provinciale 

verplichtingen te voldoen in het kader van 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 ontsloten. Er bestaat in dezen enige overlap tussen de 

functionaliteit van de CDS en het PNL.  

Het huidige DKN architectuurkader maakt in relatie tot de GBO Doelarchitectuur geen duidelijke 

keuze tussen de toepassing van 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 

                                                        

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

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.  

Dat wil zeggen dat het PNL in de toekomst enkel voorzieningen gaat bieden die niet in het CDS 

kunnen worden gerealiseerd. Bestaande PNL voorzieningen zullen daarbij op termijn dienen te 

migreren naar deze nieuwe applicatiearchitectuur. Om dit transitieproces te onderbouwen wordt 

aanbevolen om zowel de positie van het PNL als het CDS beter in architectuurproducten vast te 

leggen. Moeten analyseservices of rekenservices die voor meerdere toepassingen gebruikt 

kunnen worden in het PNL of juist in het CDS worden gerealiseerd? Dergelijke vragen zijn op dit 

moment niet eenvoudig te beantwoorden aangezien het aan duidelijke richtlijnen en ontwerpen 

deels ontbreekt.  

 

Code U-5 

Uitgangspunt en  

Toelichting 

De in het kader van VRN te realiseren voorzieningen dienen ten aanzien 

van functionaliteit op het vlak van validatie, transformatie, opslag en 

distributie van geo-informatie gebruik te maken van de CDS. Aanvullend 

dient gebruik te worden gemaakt van het PNL daar waar ontwikkelingen 

binnen de CDS niet opportuun is, dit ter beoordeling van BIJ12. Hoewel 

het opportuun is om op termijn ook bestaande PNL functionaliteit over te 

hevelen naar de CDS vormt deze migratie geen onderdeel van het traject 

ter realisatie van de VRN. 

Status De DKN architectuur zal op basis van dit besluit moeten worden 

aangepast opdat deze keuze ook hierin duidelijk tot uiting komt. 

(DKN architectuur v.0.7 en GBO Doelarchitectuur 2.0) 

 

Conservation Management System International (CMS-I) 

Het CMS-I is het centrale informatiesysteem van een deel van de aanleverende partijen (LTBO's 

en PTBO's). Dit systeem is een belangrijke bron van de benodigde gegevens voor het opstellen 

van de VRN. Het CMS-I wordt door ongeveer 25% van de externe bronhouders gebruikt. De 

hiervoor benodigde vastgoedmodule zal naar verwachting eind 2014 in gebruik genomen kunnen 

worden.  

 

Code U-6 

Uitgangspunt en 

Toelichting 

De ingebruikname van het CMS-I en de bijbehorende vastgoedmodule is 

een belangrijke voorwaarde voor aanlevering van de gegevens. BIJ12 heeft 

geen invloed op dit proces van ingebruikname. Dit is een risico dat maar ten 

dele kan worden ondervangen met het afsluiten van 

Gegevensleveringsovereenkomsten (GLO's) met de aanleverende 

organisaties. 

Status Het CMS-I zal naar verwachting eind 2014 volledig operationeel kunnen zijn. 

 

Beheerinformatie 

Ten aanzien van beheerinformatie is het van belang hier te vermelden dat slechts vijf provincies 

nog gebruik maken van de diensten van RVO ten aanzien van het verkrijgen van de voor VRN 
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noodzakelijke beheerinformatie (gesubsidieerd beheer). De registratie bij de overige provincies 

ten aanzien van beheer bevat lang niet altijd de benodigde geometrische data. Om deze 

informatie wel te kunnen verwerken is het noodzakelijk de deze provincies hier afzonderlijke 

projecten voor opstarten. 

2.2.6 Landelijke bouwstenen 

 

Code U-7 

Uitgangspunt en 

Toelichting 

Er dient bij de inrichting gebruik te worden gemaakt van de huidige 

landelijke bouwstenen e-overheid. Daarbij gaat het met name om 

toepassing van basisregistraties kadaster (BRK), BRT (Top10) en de 

toekomstige BGT. Voor verwerving en inrichting wordt gebruik gemaakt 

van kadastrale begrenzingen. Voor beheer wordt gebruik gemaakt van de 

TOP10NL begrenzing die onderdeel is van de BRT. 

Status NORA - AP07 

 

2.2.7 Technische standaarden 

Voor het uitwisselen van informatie in een ketenproces is het van groot belang zoveel mogelijk 

gebruik te maken van koppelvlakken op basis van open standaarden. In het VRN ketenproces 

wordt voornamelijk geo-informatie uitgewisseld. Als preferabele standaard voor de uitwisseling 

van geo-informatie is in de DKN gekozen voor de inzet van open geo-standaarden van het 'Open 

Geospatial Consortium' (OGC). De DKN geeft daarbij aan dat er ten aanzien van de 

oplossingsrichting verschillende ambitieniveaus worden aangereikt om de koppelvlakken te 

realiseren. De DKN architectuur onderkent namelijk dat niet iedere ketenpartner mogelijkheden 

bezit voor servicegerichte koppeling en beschrijft dan ook de volgende opties gerangschikt op 

basis van voorkeur: 

 

1) Servicegerichte uitwisseling op basis van OGC/WUS standaarden, conform IMNa;  

2) uitwisseling XML/GML-bestanden op basis van OGC/WUS standaarden, conform IMNa; 

3) uitwisseling bestanden op basis van defacto standaarden, conform IMNa;  
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Code U-8 

Uitgangspunt en 

Toelichting 

In de Doelarchitectuur GBO is een doorvertaling gemaakt van de 

NORA/PETRA doelstellingen ten aanzien van het gebruik van 

servicegerichte uitwisseling van informatie op basis van open 

standaarden. In een ketenarchitectuur als DKN is dit uiteraard van groot 

belang maar kan dit niet worden afgedwongen. Alternatieven moeten 

altijd voorhanden zijn om het proces niet in gevaar te brengen. 

Aangezien verwacht mag worden dat niet alle bronhouders 

servicegericht of zelfs niet digitaal kunnen aanleveren wordt in het kader 

van dit ketenproces de volgende voorkeur voor uitwisseling voorgestaan: 

 

1. Servicegerichte uitwisseling aan de hand van WFS conform IMNa; 

2. Uitwisseling GML bestanden conform IMNa; 

3. Uitwisseling bestanden (defacto standaarden) conform IMNa; 

4. Anders (analoge overdracht, mondeling overleg met provincie) 

 

Verwacht mag worden dat LTBO's en grotere PTBO's bestanden in het 

GML formaat kunnen leveren (bij voorkeur via WFS service). Kleinere 

provinciale bronhouders kunnen veelal enkel digitaal aanleveren op 

basis van defacto standaarden of zijn zelfs daar niet toe in staat. In dat 

laatste geval legt de provincie in overleg met de bronhouder de 

gegevens vast waarna na goedkeuring door de bronhouder deze 

informatie wordt overgedragen aan dezelfde bronhouder. Deze laatste 

blijft immers eigenaar van de gegevens.  

 

Status DKN architectuur v.0.7 en GBO Doelarchitectuur 2.0 

 

 

2.3 Oplossingsrichtingen 

2.3.1 Plateaubenadering 

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

past binnen de in deze PSA gestelde uitgangspunten, richtlijnen en principes. 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. De verwachting is echter dat voor de 

volledige realisatie van alle functionaliteit binnen de geldende architectuurkaders meer tijd nodig 

zal zijn. 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. Hierdoor moet uiteindelijk én het beoogde 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. 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 zijn 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.  
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2.3.2 Sturen op hergebruik 

In afbeelding 4 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. De twee belangrijkste systeemcomponenten in afbeelding 4 zijn de 

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

Landschap (oranje). Voor realisatie van voorzieningen op het vlak van validatie, transformatie, 

opslag en distributie van geo-informatie dient gebruik te worden gemaakt 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. Aanvullend moet 

hier worden gesteld dat hergebruik niet alleen van toepassing op het CDS en het PNL maar ook 

op andere SDI17 componenten van de provincies zoals het metadataportaal ‘Provinciaal 

Georegister’ en de webGIS component ‘Flamingo GeoCMS’.  

 

 

 

 

                                                        

17 De afkorting SDI staat voor ‘Spatial Data Infrastructure’. In Nederland wordt hiertoe ook regelmatig de 

vertaling hiervan toegepast zijnde ‘Geografische Informatie Infrastructuur’  

Afbeelding 4: Ontwikkeling VRN in plateaus met hergebruik van componenten 

IMNA IMNA 
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2.3.3 Plateau 1 

In plateau 1 wordt deelproces 1 voorzien van digitale hulpmiddelen om het proces van het 

realiseren van de LVRN zo effectief en efficiënt mogelijk te laten verlopen. In de afbeelding 

hieronder is een overzicht opgenomen van de applicatiearchitectuur en de bijbehorende 

koppelingen.  

 

Zowel de LTBO’s (landelijke leveringen) als de provincies (PVRN datasets) leveren input aan 

voor verwerking in dit deelproces. Aangezien plateau 1 voorafgaand aan plateau 2 wordt 

gerealiseerd hebben de afzonderlijke provincies nog geen centrale systeemcomponenten 

beschikbaar voor realisatie van de PVRN datasets. Vandaar dat dit proces in het schema als een 

blauwe wolk is opgenomen. In het diagram van plateau 1 is de 'Centrale Data- en Services 

omgeving' (CDS) opgenomen.  In hoofdstuk 4 (informatiearchitectuur) is plateau 1 nader 

uitgewerkt met het oog op de informatiestromen, applicatiecomponenten, standaarden en 

koppelingen.  

    

2.3.4 Plateau 2 

In plateau 2 worden ten eerste hulpmiddelen gerealiseerd waarmee de provincies efficiënter en 

effectiever de PVRN datasets kunnen realiseren met name op het vlak van het verzamelen en 

centraal opslaan van leveringen van PTBO's. In de tweede plaats worden ook systemen 

gerealiseerd ter bevraging van de LVRN datasets opdat zowel BIJ12 als de afzonderlijke 

provincies de PVRN en LVRN effectiever en efficiënter kunnen produceren.  

Hieronder is de schematische weergave opgenomen van de benodigde systeemontwikkeling voor 

plateau 2.  

 

Afbeelding 5: Overzicht plateau 1 

IMNA 
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In bovenstaande afbeelding staan de blauwe onderdelen en pijlen voor de systeemontwikkeling in 

plateau 2. Hierin valt met name de stippellijn op tussen de PTBO's, de CDS en de afzonderlijke 

provincies. Deze stippellijn is opgenomen om het verschil tussen de twee scenarios binnen 

plateau 2 aan te geven. Het eerste scenario gaat uit van de opslag van de IMNa conforme 

datasets vanuit de PTBO's in de CDS. Aanvullende data benodigd voor aanmaak van de PVRN 

die wel gekoppeld kan worden aan IMNa maar er officieel geen onderdeel vanuit maakt wordt niet 

in de CDS opgeslagen. In scenario 2 van plateau 2 worden ook de aanvullende niet IMNa 

conforme bestanden in de CDS opgeslagen. Op dit moment is nog niet duidelijk welk scenario in 

dezen het beste past.  

2.3.5 Plateau 0 

Om rekening te houden met de gestelde deadline van 1 januari 2015 is een aanvullend plateau 0 

opgenomen. Met plateau 0 worden enkel die systemen gerealiseerd waarmee het mogelijk is om 

op 1 januari 2015 de LVRM te kunnen produceren. Voor plateau 0 zijn 2 scenario’s opgesteld. 

Allereerst het fall back scenario 0 waarin zowel deelproces 1 als 2 volledig handmatig worden 

uitgevoerd dat wil zeggen zonder aanvullende systeemontwikkeling maar met bestaande digitale 

hulpmiddelen zoals Geografische Informatie Systemen (GIS). Hoewel er dan aan de belangrijkste 

eis voldaan kan worden (realisatie LVRN) zijn nevendoelen zoals het meerdere keren per jaar 

kunnen uitvoeren van het proces buiten beeld. Een dergelijk handmatige oplossing moet wel als 

fall back scenario meegenomen worden indien blijkt dat de ontwikkelingen van digitale 

hulpmiddelen ter ondersteuning van het proces langer duurt dan vooraf was begroot.  

 

 

 

Afbeelding 6: Overzicht plateau 2 

IMNA IMNA 
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Scenario 1 van plateau 0 beschrijft een situatie waarin slechts delen van de beoogde 

systeemontwikkeling in plateau 1 worden gerealiseerd. In de afbeelding hierboven is als 

voorbeeld het subproces van het ontvangen, valideren en distribueren van de leveringen van de 

landelijke TBO’s niet meegenomen in de systeemontwikkeling. Dit is slechts een voorbeeld. Het 

is tenslotte heel goed mogelijk dat juist op andere onderdelen duidelijk wordt dat 

systeemontwikkeling langer gaat duren dan mogelijk is met de gestelde deadline. 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 7: Plateau 0, scenario 0 (boven, handmatige terugvaloptie) en Scenario 1 (onder) 
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3 Bedrijfsarchitectuur 
 

Dit hoofdstuk beschrijft de uitgangspunten en principes voor het gehele VRN ketenproces van 

realisatie van VRN rapportages met het oog op de bedrijfsarchitectuur. 

 

3.1 Algemeen 

 

Code P-1 

Statement Het ketenproces moet ervoor zorgen dat provincies met de gegevens uit de 

VRN beter kunnen sturen op hun natuurbeleid en dat de financiële middelen 

voor verwerving, inrichting en beheer van natuurgronden in Nederland beter 

kunnen worden ingezet, tegen lagere administratieve lasten. Er is 

afstemming met de dienstafnemer over de balans tussen kwaliteit en kosten, 

onder het motto “Goed genoeg is goed!” 

Onderbouwing GBO Provincies legt focus op ‘operational excellence’.  

(GBO Doelarchitectuur 2.0: P. 3.1.1.) 

DKN ondersteunt de primaire klantgroepen proactief, de secundaire 

klantgroepen niet. (DKN architectuur v.0.7: O-2) 

Implicaties Ontwikkeling binnen de DKN moet gebaseerd zijn op efficiëntie en 

effectiviteit. Indien de kosten voor realisatie van de rapportages zonder 

bepaalde toegevoegde centrale voorzieningen in een door BIJ12 vast te 

stellen redelijke termijn hoger zijn dan de kosten voor automatisering is deze 

efficiënt toepasbaar. 

Voor het ketenproces is het tenslotte noodzakelijk dat de kwaliteit van de 

geleverde informatie van groot belang is.  

 

 

3.2 Organisatie 

In de tabel hieronder zijn de rollen beschreven van de belangrijkste partijen die een duidelijke 

relatie hebben met het DKN proces voor monitoring van de ontwikkeling van het Natuur Netwerk 

Nederland. 
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Partij Verantwoordelijkheid 

Bronhouders  Bronhouders van informatie over verwerving, inrichting en beheer 

van natuurgebieden die nodig is voor de samenstelling van de 

afzonderlijke PVRN datasets.  

 Deze bronhouders leveren hieromtrent regulier een op basis van 

IMNa vastgestelde set van informatie aan de provincies.  

 In de VRN worden bronhouders ingedeeld in 'Landelijke Terrein 

Beherende Organisaties' (LTBO's) en Provinciale Terrein 

Beherende Organisaties' (PTBO's). Deze scheiding is gemaakt 

omdat de afspraak is gemaakt dat LTBO's niet afzonderlijk aan de 

provincies zullen leveren maar enkel centraal aan BIJ12. Hiermee 

worden de LTBO’s niet onnodig belast en wordt rekening gehouden 

met het feit dat LTBO’s provinciegrensoverschrijdend opereren. 

Deze afspraak is vast en staat niet ter discussie in de PSA.  

 Particuliere bronhouders vormen onderdeel van de PTBO's. 

 De provincies zijn zelf ook bronhouder van noodzakelijke informatie 

voor het realiseren van de VRN.   

Provincies  Verantwoordelijk voor afsluiten van gegegevensleverings-

overeenkomsten (GLO's) met PTBO's. 

 Verzamelen, valideren, bewerken en bundelen van informatie 

afkomstig van bronhouders om te komen tot de PVRN datasets met 

gegevens over verwerving, inrichting en beheer van 

natuurgebieden. 

 Terugkoppeling van geconstateerde fouten in de levering afkomstig 

van zowel PTBO's als LTBO's. 

 Bronhouder van de PVRN en PVRN datasets 

 Verantwoordelijk voor aanlevering van de PVRN datasets aan BIJ12 

IPO / BIJ12  Opdrachtgever van het VRN ketenproces  

 Verantwoordelijk voor afsluiten van  gegegevensleverings-

overeenkomsten (GLO's) met LTBO's. 

 Verantwoordelijk voor het samenvoegen van de PVRN datasets tot 

de LVRN dataset. 

 Realisatie van de LVRN 

 Bronhouder van LVRN en LVRN dataset 

 Realisatie ketenvoorzieningen voor ondersteuning van VRN 

ketenproces 

GBO / BIJ12  Beheer van ontwikkelde informatiesystemen (ketenvoorzieningen) 

voor zover deze voldoen aan de DKN/GBO architectuurkaders en 

op basis daarvan zijn geaccepteerd door BIJ12.  
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Code U-9 

Uitgangspunt en 

Toelichting 

Het IPO en GBO Provincies - inmiddels ondergebracht bij de nieuwe 

organisatie BIJ12 - zijn respectievelijk eigenaar en functioneel beheerder 

van de huidige CDS en het PNL. GBO Provincies ondersteunt processen 

uit de Digitale Keten Natuur die onder regie staan van BIJ12. De 

verantwoordelijkheid voor de aanwezigheid, actualiteit en kwaliteit van 

gegevens die gebruikt worden in het ketenproces ligt bij het bevoegd 

gezag (bronhouder). Voor een deel van deze gegevens (begrenzingen en 

EHS als subtype van de ambitiekaart) zijn dit de provincies. Voor de 

gegevens over verwerving, inrichting en beheer ligt deze 

verantwoordelijkheid bij de afzonderlijke bronhouders (LTBO's, PTBO's en 

provincies). Tenslotte moet worden vermeld dat het bronhouderschap van 

de PVRN datasets bij de afzonderlijke provincies ligt. 

Status DKN architectuur v.0.7 

 

 

3.3 Producten en diensten 

3.3.1 Globaal overzicht producten en diensten 

Het belangrijkste product (het eindproduct) van het VRN ketenproces is de 'Landelijke 

Voortgangsrapportage Natuur' (LVRN). Naast dit eindproduct zijn er ook een aantal 

hoofdproducten die gerealiseerd moeten worden. Om het proces te ondersteunen worden 

tenslotte ook voorzieningen gerealiseerd die informatiediensten bieden. Alle benodigde producten 

en diensten kunnen als volgt worden ingedeeld: 

 

1) Eindproduct: 'Landelijke Voortgangsrapportage Natuur' (LVRN). Dit is een rapport waarvan 

de structuur en het formaat nog nader moet worden vastgesteld. De verantwoordelijkheid 

voor realisatie hiervan ligt bij het Ministerie van EZ die deze verantwoordelijkheid heeft 

gedelegeerd aan BIJ12.  

 

2) Hoofdproducten 

a. Provinciale (PVRN) en landelijke (LVRN) datasets (op basis van IMNa) met gegevens 

over verwerving, inrichting en beheer van natuurgebieden op basis waarvan de 

provincies en BIJ12 respectievelijk de provinciale en de landelijke VRN rapportages 

kunnen baseren. De LVRN dataset is in feite een samenvoeging van de 12 PVRN 

datasets. Er is dus geen inhoudelijk verschil hiertussen.  

b. PVRN rapportages die door alle provincies afzonderlijk worden gemaakt op basis van 

LVRN dataset eventueel aangevuld met overige informatie die wordt geleverd door de 

PBTO’s 

c. Gegevensleveringovereenkomsten (GLO's) die afgesloten zijn tussen de ketenpartners. 

Hierbij gaat het dus zowel om de overeenkomsten tussen LTBO's en BIJ12,  PTBO's  en 

de provincies als de overeenkomst tussen de provincies en BIJ12.  

 

 

3) Voorzieningen 

a. Systeem voor opslag en uitwisseling van informatie (met de provincies) die vanuit 

LTBO's en PTBO's wordt aangeleverd inclusief validatie (technisch en inhoudelijk). 
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Ondersteunende systemen voor de aanlevering door LTBO's via BIJ12 is onderdeel van 

realisatie in plateau 1. Mogelijke ondersteunende systemen voor aanlevering door 

PTBO's is onderdeel van plateau 2.    

b. Systeem voor automatisch samenvoegen van de afzonderlijke PVRN datasets tot één 

LVRN dataset. (plateau 1) 

c. Mogelijke hulpmiddelen (PVRN tooling) die de afzonderlijke provincies (en BIJ12) kunnen 

helpen met het bevragen en/of analyseren van de LVRN dataset voor realisatie van de 

LVRN en de PVRN. (plateau 2) 

d. Systeem voor het publiekelijk beschikbaar stellen van de LVRN, de PVRN's en de LVRN 

dataset. (plateau 1) 

3.3.2 Gegevensleveringsovereenkomsten 

Een speciaal product zijn de gegevensleveringsovereenkomsten (GLO's) die worden afgesloten 

tussen de verschillende partijen die in de keten gegevens van elkaar nodig hebben. Er zijn GLO's 

nodig voor de levering van gegevens door de LTBO's aan BIJ12 en voor de levering van PTBO's  

aan de afzonderlijke provincies. Ook moet voor de levering door provincies aan BIJ12 van de 

PVRN datasets een GLO gemaakt worden. In deze GLO's moeten niet alleen kwantitatieve en 

kwalitatieve afspraken worden gemaakt (inhoud levering) maar ook afspraken over de frequentie 

en actualiteit (wanneer leveren). Aanvullend moet hier worden vermeld dat de bronhouders geen 

direct belang hebben bij zowel het eindproduct (de LVRN) als de hoofdproducten. Dit is een zeker 

risico aangezien in een ketenproces het gezamenlijk belang één van de belangrijkste 

uitgangspunten hoort te zijn. Dit risico kan worden verkleind door naast GLO's ook aanvullende 

afspraken en/of financieringsconstructies te realiseren die ervoor kunnen zorgen dat externe 

bronhouders de levering van gegevens niet als vrijblijvend ervaren.  

 

Code U-10 

Uitgangspunt en 

Toelichting 

 

Er worden GLO's opgesteld tussen de verschillende organisaties die 

betrokken zijn bij het VRN ketenproces. Daar waar nodig kunnen 

aanvullende afspraken en/of financieringsconstructies gerealiseerd 

worden om te voorkomen dat de prioriteit voor levering van de LTBO's en 

PTBO's niet in gevaar komt. Bij het opstellen van de GLO’s moet ook 

rekening gehouden worden met de periodieke uitwisseling van de 

beheertype- en ambitiekaart ten behoeve van subsidietoekenning. Er 

wordt in het kader van DKN immers meer informatie uitgewisseld dan 

enkel de VRN datasets.  

 

Status  

 GBO Doelarchitectuur 2.0: P.4.3 

 Voor elk product en dienst is de verantwoordelijkheid van bronhouder 

en afnemer en het dienstverleningsniveau afgesproken. (DKN 

architectuur v.0.7: D-2) 
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Code U-11 

Uitgangspunt en 

Toelichting 

 

Naar verwachting kunnen de meeste bronhouders ook in 2015 nog niet 

meer dan één keer per jaar aanleveren. Hier moet rekening mee 

gehouden worden bij het formuleren van doelstellingen. Aanbevolen wordt 

om pas medio 2016 rekening te houden met een hogere frequentie in de 

aanlevering van informatie. Hierbij moet van te voren worden afgesproken 

hoe wordt omgegaan met de peildatum en actualiteit van bestanden. 

Willen we bijvoorbeeld alleen kunnen kiezen voor de uitvoering met 

actuele data van alle bronhouders op dezelfde peildatum of is het mogelijk 

ook uitvoer mogelijk maken met wat recentere data van de grote 

bronhouders en oude of geen data van de kleine bronhouders. 

 

 

 

3.4 Processen 

De volgende deel- en subprocessen kunnen worden onderscheiden binnen het VRN 

ketenproces: 

 

 Deelproces 1:  

o Aanlevering gegevens door LTBO's aan Provincies voor samenstellen PVRN 

datasets 

 Aanlevering door LTBO's aan BIJ12 vanwege afspraak centrale levering 

 Centrale opslag van door LBTO's geleverde informatie   

 Ontsluiting van LTBO data vanuit centraal systeem aan provincies 

o  Aanlevering PVRN dataset door provincies aan BIJ12 

o Samenstellen LVRN dataset door BIJ12 

o Realiseren LVRN door BIJ12 

o Ontsluiten producten als opendata door BIJ12 

 

 Deelproces 2: 

o Aanlevering door PTBO's  aan provincies voor samenstellen PVRN datasets 

 Aanlevering door PTBO's aan provincies (centraal of decentraal) 

 Centrale opslag van door PBTO's geleverde informatie   

 Ontsluiting van PTBO data vanuit centraal systeem voor provincies 

 Levering van provinciespecifieke informatie die provincies nodig hebben voor het 

opstellen van de PVRN (dit is extra informatie buiten de standaard IMNa 

levering) 

o Samenstellen PVRN dataset door provincies 

o Realiseren provinciale rapportages waaronder PVRN door provincies 

 

Deze afzonderlijke processen zijn zichtbaar gemaakt in onderstaande figuur. Met de 

systeemontwikkeling binnen VRN worden instrumenten aan de keten aangeboden die deze 

processen effectief en efficiënt ondersteunen. DKN ondersteunt de processen door middel van 

ICT in de vorm van applicaties, services, registraties.  
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Code P-2 

Statement Om processen niet in gevaar te brengen worden afzonderlijke 

performance indicatoren op managementniveau vastgesteld op basis 

waarvan een ketenpartner kan wijzen op eventuele gebreken en daaruit 

voortvloeiende consequenties voor de ketenpartners. Deze performance 

indicatoren moeten terugkomen in de GLO's die met de ketenpartners 

worden afgesproken.  

Onderbouwing De kwaliteit van de uiteindelijke producten is afhankelijk van de input van 

bronhouders, de procesinrichting en het kennisniveau bij de afzonderlijke 

provincies en de werking van de instrumenten die daarvoor centraal  (en 

decentraal) worden aangeboden. Het is van belang de 

verantwoordelijkheden in beeld te brengen alvorens de instrumenten 

efficiënt toegepast kunnen worden.  

(Uitwerking van: DKN Architectuur v 0.7: P-2) 

Implicaties Voorafgaand aan de systeemontwikkeling dienen deze performance 

indicatoren te zijn vastgesteld. 

 

Code P-3 

Statement Voor het specificeren van informatiesystemen op basis van de hier 

beschreven processen worden UML Use Case, activity en interaction 

diagrammen opgesteld. Deze laatste worden uitgewerkt tot sequence 

diagrammen die de opeenvolging (sequence) beschrijven van interacties 

tussen de componenten voor aanlevering, verwerking en afname. Voor  

het testen worden  testscenario’s uitgewerkt. 

Onderbouwing Hiermee zorgen we voor borging van de doelstellingen van  

systeemontwikkeling en de juiste vertaling van de processen daarin. 

(Uitwerking van: DKN Architectuur v 0.7: P-3) 

Implicaties Voorafgaand aan de systeemontwikkeling zijn deze diagrammen door de 

ketenregisseur geaccordeerd.  

Afbeelding 8: Deelprocessen binnen het VRN ketenproces 
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3.5 Functionele en niet-functionele eisen 

3.5.1 Algemeen 

 

De belangrijkste eisen voor de bedrijfsvoering zijn hieronder opgenomen.  

 

Eis Omschrijving 

Dienstverlening in plateau 1 op  

1 januari 2015 beschikbaar. 

Op 1 januari 2015 moet de LVRN kunnen worden 

geproduceerd met de voorzieningen die hiervoor zijn 

gerealiseerd. Deze deadline is hard en staat aan de 

basis voor keuzes op het vlak van systeemontwikkeling. 

Mocht tijdens het ontwerp duidelijk zijn dat de deadline 

niet kan worden gehaald met de ambitie van plateau 1 

zal deze ambitie worden aangepast. In het ergste geval 

is het in principe mogelijk het gehele ketenproces te 

doorlopen zonder hiervoor centrale voorzieningen te 

realiseren (het fall back scenario). Meer waarschijnlijk is 

echter dat in dat geval de ontwikkeling van bepaalde 

functionaliteit wordt uitgesteld.  

In 2015 minimaal 1 levering per jaar 

door de bronhouders. Daarna wordt 

de frequentie opgevoerd.  

In 2015 mag worden verwacht dat bronhouders 

éénmalig gegevens kunnen aanleveren. Vanaf 2016 

moet het mogelijk worden om meerdere leveringen per 

jaar te verwerken.  

Provincies zijn autonoom bij het 

samenstellen van de PVRN dataset 

zolang deze maar voldoet aan de 

IMNa standaard en op basis daarvan 

kan worden uitgewisseld met BIJ12 

Het samenstellen van de PVRN dataset is een 

kennisintensief traject waarvoor regionale kennis 

onontbeerlijk is. Meerdere afwegingen moeten worden 

gemaakt als gevolg waarvan gegevens van 

bronhouders niet één op één worden opgenomen in de 

dataset.  

Er worden ten opzichte van de PVRN 

geen eisen gesteld aan zowel inhoud, 

formaat als structuur. De provincies 

zijn hierin volledig vrij. Ook BIJ12 is 

vrij in het vaststellen (in overleg met 

het ministerie van EZ) van de LVRN 

op deze aspecten. 

 

De PVRN en LVRN zullen hoogstwaarschijnlijk in de 

vorm van een document (rapport) worden gepubliceerd.  

3.5.2 Open data 

Het kabinet spoort overheidsorganisaties op via het ‘Open Dataportaal’18 informatie beschikbaar 

te stellen volgens het principe ‘open, tenzij’. Een organisatie moet dus altijd toelichten waarom ze 

bepaalde informatie niet aanbiedt als ‘open data’.  

 

 

 

                                                        

18 https://data.overheid.nl 
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Overheidsinformatie is geschikt om als open data aan te bieden, als de informatie19: 

 is verzameld in het kader van de uitvoering van een overheidstaak; 

 is gefinancierd met publieke middelen voor de uitvoering van die taak; 

 openbaar is op grond van de 'Wet Openbaarheid Bestuur' (WOB); 

 

Als overheidsinformatie aan bovenstaande voorwaarden voor open data voldoet is het van belang 

dat de informatie:  

 bij voorkeur voldoet aan ‘open standaarden’ (geen barrières aan het gebruik door ICT-

gebruikers en ICT-aanbieders);  

 machineleesbaar is, zodat onderzoekers en applicaties er gemakkelijk gebruik van kunnen 

maken. 

 

Code U-12 

Uitgangspunt en 

Toelichting 

De LVRN dataset (waarin de PVRN datasets integraal zijn opgenomen) en 

de hierop gebaseerde LVRN en PVRN rapportages voor zover deze voldoen 

aan de randvoorwaarden voor open data worden niet alleen ontsloten in het 

PNL maar ook kenbaar gemaakt in het open data portaal van de overheid. 

Voor zover de data niet direct als open data kan worden ontsloten 

(bijvoorbeeld om reden van aanwezigheid van privacy gevoelige gegevens) 

kan als alternatief een aggregatieproduct daarvan ter beschikking worden 

gesteld.  

Status Overheidsbeleid (Programma Open Data) 

 

3.5.3 Realisatie van de PVRN dataset  

Voor het ontdubbelen, analyseren en samenvoegen van de ruwe data ter realisatie van de PVRN 

dataset is veel kennis en kunde nodig binnen de provinciale organisatie. Bij het proces zijn zowel 

gegevensbeheerders, beleidsmedewerkers als specialistische GIS medewerkers betrokken. 

Kennis van natuurontwikkelingsprojecten is noodzakelijk maar ook kennis over bijvoorbeeld 

particulier natuurbeheer. Hoewel met de huidige opdeling van DLG veel van de kennis van deze 

organisatie fysiek wordt overgebracht naar de provincies is dit naar verwachting niet voor alle 

provincies voldoende om het kennisniveau voor deze analyse volledig op peil te krijgen. 

Aanvullende kennisoverdracht van DLG aan de provincies is dan ook waarschijnlijk noodzakelijk. 

Bepaalde kennis is overigens ook niet bij DLG aanwezig aangezien DLG verantwoordelijk was 

voor de NOK en niet voor de huidige VRN systematiek die hiervan zowel qua inhoud als 

methodiek wezenlijk verschilt. Het beste is om dit traject de eerste keer dan ook als project in te 

steken. Aanvullend moet worden vermeld dat met het wegvallen van de levering en controle door 

DR op beheersubsidieregelingen een risico ontstaat op het ontstaan van kwaliteitsverlies.  

 

                                                        

19 http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ict/open-data-en-open-standaarden 
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4 Informatiearchitectuur 
 

4.1 Applicaties en services 

Voor een effectieve en efficiënte uitvoering van het VRN ketenproces voor de komende jaren is 

het van belang om functionaliteit te realiseren die dit proces ondersteunt. In deze paragraaf wordt 

aan de hand van detailplaten van zowel plateau 1 als plateau 2 beschreven welke functionaliteit 

op welke wijze moet worden gerealiseerd.  

4.1.1 Plateau 1 

In onderstaande figuur is een detailplaat opgenomen van de systeemontwikkeling in plateau 1. In 

deze plaat kunnen we een aantal functionele componenten herkennen. Deze zijn stuk voor stuk 

beschreven in de tabel onder de figuur.  

  

NR Naam Omschrijving Gerealiseerd  

door /met 

1 Aanlevering door 

LTBO's  

LTBO's worden geacht in eigen 

verantwoording voorzieningen te treffen 

waarmee deze de benodigde IMNa 

datasets kunnen aanleveren (in GML 

formaat). Bij voorkeur richten de LTBO's 

hiervoor een WFS service in die voor 

BIJ12 toegankelijk is. De specificaties 

voor deze WFS service worden door 

BIJ12 aangeleverd. 

LTBO's 

Eigen beheer 

Afbeelding 9: Details van systeemontwikkeling in plateau 1 
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2 Interface voor 

uploaden gegevens 

door LTBO's 

LTBO's die GML willen uploaden dienen 

hiervoor de beschikking te hebben over 

een webinterface waarmee dit mogelijk 

wordt gemaakt. BIJ12 wordt van zowel 

mislukte als geslaagde uploads 

automatisch op de hoogte gebracht. 

BIJ12  

CDS 

3 Client voor ophalen 

WFS gegevens van 

LTBO's 

De mogelijke WFS service die door 

LTBO's zijn ingericht kunnen door BIJ12 

worden uitgelezen. 

BIJ12 

CDS 

4 Validatie GML en 

WFS en 

terugkoppeling 

Alle door de LTBO's aangeleverde 

gegevens moeten worden gevalideerd 

alvorens deze centraal worden 

opgeslagen. Hiermee wordt het mogelijk 

een consistente opslag van gegevens te 

verwezenlijken. Het betreft zowel een 

technische als een inhoudelijke validatie 

op de GML en/of de WFS service. 

Hiervoor is het noodzakelijk dat het IMNa 

model opgenomen is in de CDS. De 

LTBO's dienen bij voorkeur de 

mogelijkheid te krijgen om zelf hun eigen 

bestanden of service te kunnen valideren 

alvorens deze worden aangeleverd. De 

externe bronhouders dienen zo snel 

mogelijk na werkelijke aanlevering op de 

hoogte te worden gebracht van de 

validiteit van de aangeleverde informatie. 

Dit kan bijvoorbeeld door na upload van 

de GML een email te versturen aan de 

bronhouders met informatie omtrent 

eventuele fouten in de aanlevering.  

BIJ12 

CDS 

5 Centrale opslag van 

aangeleverde 

LTBO gegevens 

De geuploade of opgehaalde LTBO 

gegevens worden na positieve validatie 

centraal op peildatum opgeslagen 

inclusief bijbehorende metadata.  

BIJ12 

CDS 

6 Aanlevering van 

centraal 

opgeslagen LTBO 

data aan de 

provincies 

Er is een WFS service ingericht die alle 

LTBO gegevens centraal ontsluit volgens 

de IMNa standaard. Deze service is in 

ieder geval toegankelijk voor alle 

provincies.  

BIJ12 

CDS 

7 Client voor ophalen 

van centraal 

opgeslagen LTBO 

data bij de 

provincies 

De WFS service die in 6 is ingericht dient 

door de afzonderlijke provincies te kunnen 

worden uitgelezen.  

Provincies 

Eigen beheer 
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8 Realisatie van 

PVRN datasets 

door provincies 

Iedere provincie wordt geacht een PVRN 

dataset te realiseren op basis van eigen 

gegevens en gegevens van zowel LTBO's 

als PTBO's. Aangezien het proces om te 

komen tot een provinciale dataset 

autonoom bepaald wordt en voor een deel 

(5-10%) gebaseerd is op veldkennis, 

overleg, terugkoppeling en uitzonderingen 

wordt afgeraden om hiervoor grote 

voorzieningen te treffen in het CDS.  

Zowel de afname van gegevens van 

PTBO's als de voorzieningen die nodig 

zijn voor aanmaak van de PVRN dataset 

zullen dan ook met plateau 1 niet centraal 

met systeemcomponenten worden 

ondersteund. De provincie wordt enkel 

vanuit BIJ12 ondersteund met 

handleidingen en een draaiboek. De 

provincies koppelen geconstateerde 

fouten in de aangeleverde gegevens terug 

naar de eigenaar en documenteren de 

aanpassingen op deze data en de 

afweging die daaraan ten grondslag ligt. 

Provincies 

Eigen beheer 

9 Aanlevering PVRN 

datasets aan BIJ12 

De provincies zijn verantwoordelijk voor 

ofwel het uploaden van de PVRN dataset 

in het GML (IMNa) formaat ofwel door 

deze als WFS aan BIJ12 ter beschikking 

te stellen. Deze services zijn niet 

publiekelijk beschikbaar. 

Provincies 

Eigen beheer 

10 Interface voor 

uploaden PVRN 

datasets door 

provincies 

Provincies die GML willen uploaden 

dienen hiervoor de beschikking te hebben 

over een webinterface waarmee dit 

mogelijk wordt gemaakt. 

BIJ12  

CDS 

11 Client voor ophalen 

van de PVRN 

datasets vanuit  

provinciale WFS 

services 

De mogelijke WFS service die door 

provincies zijn ingericht kunnen door 

BIJ12 worden uitgelezen.  

BIJ12 

CDS 
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12 Validatie GML en 

WFS 

Alle aangeleverde gegevens door de 

provincies moeten worden gevalideerd 

alvorens deze centraal bij BIJ12 worden 

opgeslagen. Hiermee wordt het mogelijk 

een consistente opslag van gegevens te 

verwezenlijken. Het betreft zowel een 

technische als een inhoudelijke validatie 

op de GML en/of de WFS service. De 

specificaties op basis waarvan 

gevalideerd wordt moeten voor 

bronhouders niet voor meerdere uitleg 

vatbaar zijn zowel inhoudelijk (bijv. 

voldoen aan codelijsten) als technisch 

(bijv. geen overlap). 

BIJ12 

CDS 

13 Centrale opslag van 

aangeleverde 

PVRN datasets 

De geuploade of opgehaalde PVRN 

datasets en bijbehorende metadata 

worden na positieve validatie centraal 

opgeslagen op peildatum.  

BIJ12 

CDS 

14 Aggregatie van 

PVRN datasets tot 

één LVRN dataset 

De afzonderlijke PVRN datasets (12x3) 

worden samengevoegd tot 3 landelijke 

datasets met gegevens over verwerving, 

inrichting en beheer van natuur. Dit 

noemen we de LVRN dataset.  

BIJ12 

CDS 

15 Centrale opslag van 

de gerealiseerde  

LVRN dataset 

De LVRN dataset die is samengesteld 

vanuit de afzonderlijke PVRN's wordt 

centraal opgeslagen. Een LVRN bestaat 

in feite uit drie afzonderlijke bestanden 

(verwerving, inrichting en beheer) en heeft 

altijd een periodieke dekking. Deze 

dekking kan niet overlappen. In 2015 zal 

er maar één LVRN worden gerealiseerd. 

Van de LVRN dataset wordt ook weer 

metadata opgeslagen.  

BIJ12 

CDS 

16 Aanlevering van de 

LVRN dataset aan 

zowel de 

provincies, BIJ12 

als het publiek 

Er is een WFS en een WMS service 

ingericht die alle provincies en BIJ12 in 

staat stelt de LVRN gegevens volgens de 

IMNa uitwisselingsstandaard (enkel WFS) 

op te vragen voor verder gebruik. BIJ12 

gebruikt deze WFS als bron voor 

informatie om de LVRN te realiseren en 

de provincies om de afzonderlijke PVRN 

producten mee te maken. Daarnaast zijn 

deze services publiekelijk beschikbaar 

indien deze geen privacygevoelige 

informatie bevatten. Is dat wel het geval is 

16a van toepassing en is de service in 16 

niet publiekelijk beschikbaar. 

BIJ12 

CDS 
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16a Privacy filter voor 

publieke ontsluiting 

LVRN datasets 

Het is mogelijk dat de LVRN datasets 

privacygevoelige informatie bevatten. 

Deze informatie moet in dat geval worden 

uitgefilterd of geaggregeerd waarna er 

een afzonderlijke service met niet 

privacygevoelige gegevens beschikbaar 

komt voor het publiek.  

 

BIJ12  

CDS 

17 Client voor ophalen 

van de LVRN 

datasets vanuit  

centrale WFS 

service 

 

De WFS service die centraal is ingericht 

kan door de afzonderlijke provincies 

worden uitgelezen. 

Provincies  

Eigen beheer 

18 Client voor ophalen 

van de LVRN 

datasets vanuit 

centrale WFS 

service 

De WFS service die centraal is ingericht 

kan door BIJ12 worden uitgelezen. 

BIJ12 

Eigen beheer 

19 Realisatie en 

publicatie PVRN 

De provincies zijn zelf verantwoordelijk 

voor het opstellen en ontsluiten van de 

PVRN. Er worden in plateau 1 geen 

voorzieningen gerealiseerd die deze 

processen ondersteunen.  

Provincies 

Eigen beheer 

20 Realisatie LVRN BIJ12 is verantwoordelijk voor het 

opstellen van de PVRN. Er worden in 

plateau 1 geen voorzieningen 

gerealiseerd die dit proces ondersteunt.  

BIJ12 

Eigen beheer 

21 Publicatie LVRN en 

LVRN datasets 

Zowel de LVRN als de LVRN datasets 

worden gepubliceerd in het PNL. Hiertoe 

moet de content in het PNL worden 

aangepast en metadata worden 

aangemaakt. De basis voor ontsluiting 

van de LVRN datasets zijn de services uit 

16.  

BIJ12  

PNL bij voorkeur in 

combinatie met 

Flamingo GeoCMS 

22 Aanmaak metadata 

over de publieke 

datasets en hierop 

gebaseerde 

services 

Zowel de metadata van de datasets als de 

hierop gebaseerde services moet worden 

aangemaakt en beheerd. Aangezien het 

hier om geografische informatie gaat zijn 

hiervoor de Nederlandse profielen op de 

standaarden ISO 19115 en ISO 19119 

van toepassing. Voor het beheer van 

metadata worden de bestaande 

voorzieningen bij BIJ12 gebruikt. Hiervoor 

is geen aanvullende functionaliteit 

noodzakelijk.  

BIJ12 

Eigen beheer 
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23 Publicatie metadata 

in Provinciaal 

Georegister (PGR), 

Nationaal 

Georegister (NGR) 

en het Opendata 

portaal. 

Na aanmaak van de metadata dienen 

deze gegevens opgenomen te worden in 

het PGR. Hiervoor worden bestaande 

voorzieningen gebruikt die hiertoe niet 

hoeven te worden aangepast. Ook voor 

de automatische publicatie vanuit het 

PGR in het NGR en vervolgens het 

Opendata portaal zijn de voorzieningen al 

beschikbaar. 

BIJ12 

Eigen beheer 

 

4.1.2 Plateau 2 

Na het gereedkomen van de voorzieningen in plateau 1 zal verdere systeemontwikkeling binnen 

plateau 2 plaatsvinden. In onderstaande figuur is hiervan een schematische weergave 

opgenomen. 

 

In aanvulling op de tabel met de te realiseren functionaliteit in plateau 1 zijn in de tabel hieronder 

de aanvullende functionele componenten in plateau 2 beschreven. Hierbij wordt uitgegaan van 

scenario 1 binnen plateau 2. In dit scenario worden de aanvullende gegevens die naast de IMNa 

datasets aan de provincie worden geleverd met het oog op de ontwikkeling van de PVRN niet 

centraal geleverd en opgeslagen maar direct door de PTBO's aan de provincie overgedragen. Dit 

lijkt voor plateau 2 het meest waarschijnlijke scenario aangezien de inhoud en de vorm van deze 

gegevens niet gestandaardiseerd kan worden en dus moeilijk centraal te verwerken valt. Voor de 

volledigheid is hieronder ook nog de detailplaat opgenomen van scenario 2 binnen plateau 2. 

Zoals hierboven al gesteld is het enige verschil tussen scenario 1 en 2 dat de aanvullende 

gegevens die noodzakelijk kunnen zijn voor de provincies voor samenstelling van de PVRN in 

scenario 2 ook in de CDS centraal worden opgeslagen. 

 

Afbeelding 10: Details van systeemontwikkeling in plateau 2 (scenario 1) 
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NR Naam Omschrijving Gerealiseerd door /met 

1 Aanlevering door 

PTBO's  

PTBO's worden geacht in eigen 

verantwoording voorzieningen te 

treffen waarmee deze de benodigde 

IMNa datasets kunnen aanleveren aan 

de provincie. In tegenstelling tot 

LTBO's krijgen PTBO's meer armslag 

in de methode van levering. Provincies 

zijn in principe vrij om te kiezen voor de 

wijze waarop PTBO’s kunnen 

aanleveren. Naast WFS en de levering 

van GML is ook de levering van 

bestanden volgens defacto 

standaarden een optie (bijv. ESRI 

Shapefiles). Tenslotte moet het voor 

kleine PTBO’s bijvoorbeeld ook 

mogelijk zijn om analoog/mondeling 

aan te leveren.  

LTBO's 

Eigen beheer 

2 Interface voor 

uploaden GML 

gegevens door 

PTBO's of 

Provincie 

PTBO's (of provinciale medewerkers) 

die GML willen uploaden dienen 

hiervoor de beschikking te hebben over 

een webinterface waarmee dit mogelijk 

wordt gemaakt. Hierbij kan gebruik 

worden gemaakt van de voor LTBO's 

in plateau 1 gerealiseerde interface. 

Het gaat hierbij enkel om de informatie 

die in IMNa is opgenomen.  

BIJ12  

CDS 

Afbeelding 11: Details van systeemontwikkeling in plateau 2 (scenario 2) 
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3 Interface voor 

uploaden defacto 

bestandsformaat 

door PTBO's of 

Provincie 

PTBO's (of provinciale medewerkers) 

die de gegevens in een defacto 

bestandsformaat willen uploaden (bijv. 

ESRI Shapefile) dienen hiervoor de 

beschikking te hebben over een 

webinterface waarmee dit mogelijk 

wordt gemaakt. Bij voorkeur dient 

dezelfde interface worden gebruikt als 

die voor uploaden van GML wordt 

gebruikt. Het gaat hierbij in scenario 1 

enkel om de informatie die in IMNa is 

opgenomen. In scenario 2 wordt ook 

informatie opgehaald of ingevoerd in 

de CDS die niet in IMNa is opgenomen 

maar wel voor de provincies nodig is 

voor productie van de PVRN. In de 

afbeelding is deze informatie 

aangeduid met de term IMNa+. 

BIJ12  

CDS 

4 Interface voor 

directe invoer van 

gegevens door 

Provincie 

Er is een categorie PTBO's die de 

gegevens analoog of zelfs enkel 

mondeling kan aanleveren. Deze 

gegevens zullen na overdracht aan de 

provincie zeer waarschijnlijk door de 

provincie zelf in de centrale voorziening 

worden ingevoerd. Hiervoor dient een 

interface te worden gerealiseerd.  Het 

gaat hierbij om de informatie die in 

IMNa is opgenomen. 

BIJ12  

CDS 

5 Client voor ophalen 

WFS gegevens van 

PTBO's 

De mogelijke WFS service die door 

PTBO's zijn ingericht kunnen door 

BIJ12 worden uitgelezen. Hiervoor kan 

dezelfde client gebruikt worden die in 

plateau 1 is gerealiseerd voor het 

ophalen van LTBO datasets. 

BIJ12 

CDS 
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6 Validatie GML en 

WFS 

Alle aangeleverde gegevens door de 

PTBO's moeten worden gevalideerd 

alvorens deze centraal worden 

opgeslagen. Hiermee wordt het 

mogelijk op peildatum een consistente 

opslag van gegevens te 

verwezenlijken. Naast de technische 

en inhoudelijke validatie die hiertoe in 

plateau 1 is gerealiseerd dient hiertoe 

aanvullende functionaliteit te worden 

gerealiseerd om zowel de upload van 

defacto formaten te kunnen valideren 

als de directe invoer via de interface 

zoals beschreven in 4.  

BIJ12 

CDS 

7 Centrale opslag 

van aangeleverde 

PTBO gegevens 

De geuploade, ingevoerde of 

opgehaalde PTBO gegevens worden 

na validatie centraal opgeslagen. 

BIJ12 

CDS 

8 Aanlevering van 

centraal 

opgeslagen LTBO 

en PTBO data aan 

de provincies 

Er is een WFS service ingericht die 

naast alle LTBO gegevens ook de 

PTBO gegevens centraal ontsluit 

volgens de IMNa standaard. Deze 

service is in ieder geval toegankelijk 

voor alle provincies.  

BIJ12 

CDS 

9 Client voor ophalen 

van centraal 

opgeslagen LTBO 

en PTBO data bij 

de provincies 

De WFS service die in 8 is ingericht 

dient door de afzonderlijke provincies 

te kunnen worden uitgelezen.  

Provincies 

Eigen beheer 
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10 Realisatie van 

PVRN datasets 

door provincies 

Iedere provincie wordt geacht een 

PVRN dataset te realiseren op basis 

van eigen gegevens en gegevens van 

zowel LTBO's als PTBO's. Hiertoe 

krijgen de provincies in plateau 2 

aanvullende tooling (PVRN tools). De 

exacte functionaliteit van deze tools 

dient nader te worden vastgesteld 

maar deze zal zich met name richten 

op de levering van geaggregeerde 

gegevens en statistieken zoals 

bijvoorbeeld 'Hoeveel natuur is er 

bijgekomen in 2015?' Ook tooling voor 

het door elkaar heen rekenen van de 

contracten en de begrenzing lijkt een 

goede kans te maken. Er zullen alleen 

tools worden ontwikkeld die effectief 

zijn (tijdwinst opleveren) en generiek 

door alle provincies kunnen worden 

toegepast. Deze tooling kan overigens 

ook door BIJ12 worden gebruikt bij de 

realisatie van de LVRN.  

Provincies 

Eigen beheer 

 

BIJ12 (PVRN tooling) 

CDS 

11 Publicatie PVRN De PVRN kan worden gepubliceerd in 

het PNL. Hiertoe moet de content in 

het PNL worden aangepast. Ook moet 

metadata worden aangemaakt van de 

PVRN. 

BIJ12  

PNL 

 

4.1.3 3-lagen architectuur 

Bij applicatieontwikkeling voor ondersteuning van het VRN ketenproces moeten we rekening 

houden met principe 4.1 (A06) van de GBO-doelarchitectuur die beschrijft dat elke applicatie is 

opgebouwd uit de lagen presentatie, bedrijfslogica en dataopslag. Deze lagen zijn met elkaar 

verbonden door koppelingen, gebaseerd op open standaarden. Dit vraagt om een servicegerichte 

benadering bij het ontwerp en de ontwikkeling van systemen. In de subparagrafen hieronder 

worden de drie lagen afzonderlijk beschreven. 

 

Presentatie (1) 

In de publicatielaag wordt functionaliteit toegankelijk gemaakt. De gebruikersinterfaces worden in 

deze laag ter beschikking gesteld. De beschikbaarstelling van de werkelijke functionaliteit vindt 

plaats in de laag met bedrijfslogica (workflow en services). Dit is in de lijn met de gewenste 

scheiding tussen de lagen presentatie, logica en dataopslag. Basisprincipe BP03 van de NORA 

stelt dat gebruikers eenvoudig toegang moeten krijgen tot de dienst. Het gebruik van webbased 

technologie heeft net als bij alle overige componenten dan ook sterk de voorkeur. Alleen indien 

het technisch niet mogelijk is functionaliteit webbased te ontwikkelen kan er gebruik worden 

gemaakt van desktop applicaties.  
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PNL professioneel  

Systeemontwikkeling binnen VRN zal in de presentatielaag zoveel mogelijk moeten aansluiten bij 

het bestaande 'Portaal Natuur en Landschap' (PNL). Het gaat hier om het onderdeel 'PNL 

Professioneel'. Dit is een webapplicatie waar professionele gebruikers informatie kunnen 

uploaden, valideren, samenvoegen, aanpassen, raadplegen, archiveren en downloaden 

afhankelijk van de rechten en rollen die de gebruiker heeft gekregen van de beheerder van het 

portaal. Nadrukkelijk moet hierbij worden vermeld dat de CDS wordt gebruikt voor realisatie van 

functionaliteit ten aanzien van het ophalen, de validatie, logica, opslag, samenvoeging en 

distribueren van gegevens. Het PNL wordt voor VRN (en alle toekomstige ontwikkeling in de 

DKN) dus waar mogelijk enkel gebruikt voor realisatie van functionaliteit in de presentatielaag.   

Zowel de doelarchitectuur GBO (P. 4.1) als de PETRA (P. 4.1.13) stelt dat hergebruik van 

functionaliteit de voorkeur heeft boven de inzet van standaard software en nieuwbouw. Uiteraard 

hangt deze overweging wel af van de mate waarin deze herbruikbare componenten voldoen aan 

de DKN architectuurkaders. Als voorbeeld kan hier de uitwisselingsmethodiek worden vermeld. 

Volgens de DKN architectuurkaders dient hier bij voorkeur gebruik te worden gemaakt van 

webservices. Echter zolang het merendeel van de partners nog niet hierop kan aansluiten lijkt de 

enige oplossing in dezen de huidige uploadfunctionaliteit van een op IMNa gestandaardiseerd 

bestandsformaat toe te passen. Voor kleine externe bronhouders moet het daarnaast mogelijk 

blijven analoog aan te leveren. Er is in de AACVP werkgroep afgesproken dat het aan de 

provincie zelf is om een methode hiervoor te kiezen.  

 

'PNL publiek' 

Met deze component worden de LVRN, de PVRN en de LVRN datasets ontsloten voor het 

publiek. Zowel via services die worden geserveerd door de CDS, het open data portaal van de 

overheid (via het Provinciaal- en Nationaal Georegister) als via de PNL website. Het gaat hier 

zowel om de presentatie van administratieve als geometrische informatie (in een kaartviewer). In 

het PNL is een onderdeel opgenomen voor de publieke ontsluiting van informatie (PNL Publiek). 

Dit onderdeel maakt het voor een gebruiker mogelijk om de openbare (meta-)informatie van PNL 

te raadplegen, te downloaden en lokaal te verwerken of toe te passen in andere applicaties. Voor 

de publieke ontsluiting via PNL is het daarnaast van belang te vermelden dat er rekening moet 

worden gehouden met de door de Nederlandse overheid afgesproken webrichtlijnen om 

informatie voor een zo breed mogelijk publiek toegankelijk te maken. 

 

Bedrijfslogica (2) 

Validatie, integratie en publicatie   

In deze laag worden de aangemaakte, opgehaalde of geuploade gegevens gevalideerd, 

samengevoegd, gefilterd en zowel voor ketenpartners als het publiek (deels) als service 

ontsloten. Daar waar opportuun wordt alIe functionaliteit in deze laag gerealiseerd met de huidige 

CDS die daarvoor al dan niet wordt aangepast.  

 

Dataopslag (3) 

Voor de opslag van data wordt in het kader van hergebruik de CDS ingezet. Voor de modellering 

van gegevens is het IMNa leidend. Hiervoor moet het CDS geschikt worden gemaakt. Het model 

dient hiertoe in het CDS te worden opgenomen.  
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Generieke componenten 

Aanvullend is ook functionaliteit nodig die niet afgebakend kan worden tot één of enkele 

componenten. De doelarchitectuur GBO 2.0 stelt in P. 4.1 (A06) dat er gebruik moet worden 

gemaakt van generieke applicatiemodules. Het gaat daarbij om functionaliteit ten aanzien van: 

 

Beheer / configuratie Het applicatielandschap benodigd een generieke component voor het 

beheer van gebruikers, logging en de configuratie van applicatie 

instellingen. Deze functionaliteit is volgens de DKN architectuur 

ondergebracht in het onderdeel 'PNL Beheer'. Hieronder valt 

functionaliteit ten aanzien van het beheren en onderhouden van 

gebruikers, rollen, autorisatie, generieke codetabellen (zoals Index 

Natuur en Landschap), tools (zoals de logging van het laden en 

valideren). Deze functionaliteit zal deels moeten worden gemigreerd 

naar de CDS aangezien besloten is dat de CDS moet worden 

gebruikt daar waar dit opportuun is. Er is aanvullend onderzoek nodig 

naar de functionele en datatechnische scheiding tussen het PNL en 

de CDS op het vlak van beheer en configuratie.   

Identificatie, 

authenticatie en 

autorisatie.  

Functionaliteit die nodig is voor het vaststellen van de identiteit van 

de gebruiker, de authenticatie van het identiteitsbewijs en het geven 

van rechten aan een gebruiker binnen een gebruikersgroep voor het 

toepassen van functionaliteit.  

Gegevensverwerking het toevoegen, wijzigen en verwijderen van gegevens. Per geval 

moet worden bezien of hier gebruik kan worden gemaakt van 

generieke applicatiemodules. Generieke onderdelen die in deze 

context toegepast kunnen worden zijn: gegevensinvoer via e-

formulieren,  gegevensverwerking via gestandaardiseerd 

berichtenverkeer en de gegevensuitwisseling via services. 

Gegevensuitvoer het gebruik van een rapportagemodule voor standaardrapportages, 

het gebruik van een analysemodule, het gebruik van een ETL module 

om gegevens te transformeren naar een gegevenspakhuis. Deze 

functionaliteit zal deels moeten worden gemigreerd naar de CDS 

aangezien besloten is dat de CDS moet worden gebruikt daar waar 

dit opportuun is. Er is aanvullend onderzoek nodig naar de 

functionele en datatechnische scheiding tussen het PNL en de CDS 

op het vlak van beheer en configuratie.   

Vindbaarheid het vindbaar maken van data via een module voor metadatering.  

Ontsluiting het beschikbaar stellen van data via modules voor het raadplegen en 

downloaden van data. Deze functionaliteit zal deels moeten worden 

gemigreerd naar de CDS aangezien besloten is dat de CDS moet 

worden gebruikt daar waar dit opportuun is. Er is aanvullend 

onderzoek nodig naar de functionele en datatechnische scheiding 

tussen het PNL en de CDS op het vlak van beheer en configuratie.   
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4.1.4 Principes en uitgangspunten  

De volgende uitgangspunten en principes zijn van belang voor de realisatie van applicaties en 

services. De implicaties voor realisatie van de VRN zijn hierbij opgenomen. 

 

Code P-4 

Statement Flexibiliteit. VRN wordt zodanig ontwikkeld dat rekening wordt gehouden 

met wijzigingen in het proces, gegevens, uitwisseling en de aansluiting op 

externe systemen.   

Onderbouwing Het inbouwen van flexibiliteit is van het grootste belang voor de 

automatisering van ketenprocessen. Wijzigingen, zowel aan de kant van 

de ketenpartners (organisatie), de producten (beleidsondersteunende 

instrumenten) als het proces (afspraken in de keten) moeten eenvoudig 

kunnen worden verwerkt opdat het systeem hier snel op kan aansluiten. 

(Uitwerking van: GBO Doelarchitectuur 2.0)  

Implicaties  Ontwikkeling op basis van webbased technologie waarbij er geen 

gebruik wordt gemaakt van componenten waarvan de functionaliteit 

niet op korte termijn kan worden aangepast aan nieuwe eisen.  

 Modulaire ontwikkeling wordt tevens voorgestaan om componenten 

snel te kunnen aanpassen aan nieuwe wensen. De scheiding tussen 

presentatie, logica en opslag dient ook het doel van flexibiliteit. 

Nieuwe bronnen kunnen eenvoudig worden toegevoegd.  

 De ontwikkelde functionaliteit en standaarden worden zo veel mogelijk 

ontkoppeld ontwikkeld van specifieke analysefunctionaliteit opdat 

deze ook door andere processen kunnen worden gebruikt en 

geïntegreerd in bedrijfssystemen. 

 Automatiseer op basis van efficiëntie en/of kwaliteit. Dat wil zeggen 

dat er geen centrale systeemontwikkeling plaats hoeft te vinden als 

een processtap bij de afzonderlijke provincies of bij BIJ12 met 

bestaande systemen net zo efficiënt en met vergelijkbare kwaliteit tot 

(tussen)producten kan leiden. Dit geldt ook voor situaties waarin de 

informatievraag moeilijk te specificeren valt en aan verandering 

onderhevig kan zijn. 

 

Code P-5 

Statement Interoperabiliteit. Centraal in de processen van VRN staat de uitwisseling 

van informatie zowel tussen interne componenten als met externe 

systemen van verschillende organisaties. Zeker in een ketenarchitectuur is 

dit één v/d belangrijkste uitgangspunten.  

Onderbouwing Data is te gebruiken los van de opslag en de toepassing van de data. 

(Uitwerking van: GBO Doelarchitectuur 2.0) 

 

Implicaties Er wordt gebruik gemaakt van koppelvlakken op basis van open 

standaarden. Interne koppelingen worden gerealiseerd door middel van 

webservices op basis van open standaarden. Externe koppelingen worden 

afgestemd op de mogelijkheden van de aanleverende en afnemende 

organisaties en systemen.  

 



PSA voortgangsrapportage natuur  40 

Code P-6 

Statement Toegankelijkheid. Functionaliteit en data moeten voor zowel primaire als 

secundaire gebruikers (in dit geval het publiek) beschikbaar zijn.  

Onderbouwing Voor ketenpartners moeten zowel de producten, de onderliggende logica 

als instrumentaria toegankelijk zijn zonder afhankelijkheden ten aanzien 

van hardware, software, tijd, plaats of fysieke beperkingen. Voor 

secundaire gebruikers dienen de producten al dan niet geaggregeerd 

beschikbaar te worden gesteld onder een opendata licentie. (Uitwerking 

van: GBO Doelarchitectuur 2.0) 

Implicaties Data, functionaliteit en informatie wordt beschikbaar gesteld aan de 

gehele keten. Er wordt daarnaast gebruik te maken van webbased 

ontwikkeling, webrichtlijnen, en op open standaarden gebaseerde 

koppelvlakken. Voor secundair gebruik wordt de data als opendata in de 

daarvoor door de overheid aangewezen kanalen publiekelijk ter 

beschikking gesteld. Aangezien de landelijke LVRN dataset de som bevat 

van de PVRN datasets hoeven deze laatste ook niet nogmaals als 

opendata te worden aangeboden.  

 

Code P-7 

Statement Schaalbaarheid. Systemen moeten eenvoudig opgeschaald kunnen 

worden om te kunnen voldoen aan een verhoogde vraag vanuit de 

business. 

Onderbouwing Indien de functionaliteit een grotere vraag kent als van te voren is 

ingeschat dient het systeem uit het oogpunt van beschikbaarheid 

eenvoudig opgeschaald te kunnen worden om hieraan te kunnen voldoen. 

Zowel hardware als software moeten kunnen voldoen aan deze vraag om 

schaalbaarheid.  Denk hierbij ook bijvoorbeeld aan het opvoeren van de 

frequentie van de rapportage. (Uitwerking van: GBO Doelarchitectuur 2.0) 

Implicaties Scheiding tussen presentatie, logica en dataopslag. Ontwikkeling op basis 

van componenten die geclusterd kunnen worden. Logging van gebruik van 

functionaliteit. De CDS voldoet aan deze eisen. 

 

Code P-8 

Statement Modulariteit. Systemen moeten in ieder geval in de 3 lagen 

applicatiearchitectuur (presentatie, logica, opslag)  modulair ontwikkeld 

worden.  

Onderbouwing Modulariteit is van belang zowel uit het oogpunt van schaalbaarheid, 

overdraagbaarheid als uit het oogpunt van herbruikbaarheid. (Uitwerking 

van: GBO Doelarchitectuur 2.0) 

Implicaties Databronnen zijn gescheiden van logica opdat eenvoudig nieuwe 

databronnen kunnen worden toegevoegd. In CDS is dit het geval. 

 

Code P-9 

Statement Herbruikbaarheid. Hergebruik van data, standaarden en functionaliteit 

heeft de voorkeur boven de inzet van nieuwe standaardsoftware of 

nieuwbouw. Systemen worden zodanig ontworpen dat deze zo breed 

mogelijk ingezet kunnen worden.  
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Onderbouwing Hergebruik van data, standaarden en functionaliteit resulteert in lagere 

kosten en betere aansluiting van systeemcomponenten onderling.  

(Uitwerking van: GBO Doelarchitectuur 2.0) 

Implicaties In het kader van samenwerking (al dan niet in de keten) geldt dit zowel 

voor hergebruik van beschikbare databronnen als voor het delen van 

functionaliteit van andere partijen. Voorzieningen op het vlak van validatie, 

transformatie, opslag en distributie van geo-informatie zullen 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. Aanvullend moet hier worden gesteld dat de voorkeur voor 

hergebruik niet alleen van toepassing op het CDS en het PNL maar ook 

op andere SDI20 componenten van de provincies zoals het 

metadataportaal ‘Provinciaal Georegister’ en de webGIS component 

‘Flamingo GeoCMS’. 

 

Code P-10 

Statement Overdraagbaarheid. Het moet mogelijk zijn snel en zonder verlies een 

applicatiedienst bij een andere leverancier onder te brengen. 

Onderbouwing De dienstafnemers moeten niet geheel afhankelijk worden van de 

leverancier van de dienst. (Uitwerking van: GBO Doelarchitectuur 2.0) 

Implicaties Systemen moeten goed gedocumenteerd zijn en de componenten daarin 

moeten (licentie)technisch door derden kunnen worden aangepast. De 

toepassing van opensource software heeft bij gelijke geschiktheid de 

voorkeur boven proprietary software. Bij voorkeur scheiding tussen 

leveranciers van hardware, software en hosting uit het oogpunt van 

overdraagbaarheid.    

 

Code P-11 

Statement Transparantie. Diensten van BIJ12 goed zijn gedocumenteerd en 

onderlinge vervanging is geregeld. Er moet kennis worden opgebouwd en 

geborgd over procesvoortgang, klantcontact, klantcontext, gebruik van de 

diensten, trends, etc. 

Onderbouwing Continuïteit van de dienstverlening is belangrijk. Hiervoor is het nodig dat 

de systemen zodanig transparant en gedocumenteerd zijn dat problemen 

snel kunnen worden opgelost. 

Implicaties Geen black-box implementatie en goede documentatie van de 

gerealiseerde componenten. Ook het proces van verwerking bij de 

provincies dient goed gedocumenteerd te zijn om later te kunnen 

achterhalen welke aannames hierbij zijn gemaakt. Hiermee wordt 

voorkomen dat er verschillen ontstaan in de PVRN datasets door de jaren 

heen vanwege toepassing van gewijzigde systematiek.  

                                                        

20 De afkorting SDI staat voor ‘Spatial Data Infrastructure’. In Nederland wordt hiertoe ook regelmatig de 

vertaling hiervan toegepast zijnde ‘Geografische Informatie Infrastructuur’  
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Code P-12 

Statement Veiligheid. Systemen moeten veilig zijn. 

Onderbouwing Zowel uit het oogpunt van het beschermen van (persoonlijke) gegevens 

als om de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening niet in gevaar te 

brengen.  

Implicaties Naast degelijke autorisatie en authenticatie systemen gaat het hier 

bijvoorbeeld ook om degelijke codeer- en testprotocollen, risicoanalyses 

en het toepassen van standaarden op het gebied van informatiebeveiliging 

(NEN27001 en  NEN27002).  

 

Code P-13 

Statement Beschikbaarheid. De functionaliteit die met het systeem wordt 

gerealiseerd dient volgens afspraak beschikbaar te zijn en dient daarnaast 

geen belemmering te vormen voor de functionaliteit van gerelateerde 

systemen.  

Onderbouwing Systemen moeten voldoen aan het afgesproken serviceniveau. 

Implicaties Voor hergebruik of uitbouw van bestaande systemen en gedeeld gebruik 

van hardware moet vooraf duidelijk zijn dat bestaande systemen hier geen 

hinder van ondervinden zodanig dat de hiermee aangeboden 

functionaliteit onder het afgesproken serviceniveau komt.  

 

 

4.2 Gegevens en berichten 

4.2.1 Toe te passen datasets 

De datasets die in het kader van VRN zullen moeten worden gebruikt of als product worden 

gerealiseerd staan hieronder gespecificeerd. Daarbij is een splitsing gemaakt tussen 

geografische datasets en niet-geografische datasets.  

 

Geografische datasets 

 Natuurbeheerplannen: De beheertypenkaart en de ambitiekaart. Deze worden gebruikt voor 

onder andere de begrenzing van gebieden. Deze zijn aanwezig in de datastore van het PNL 

en zullen voor toepassing in de CDS moeten worden hergebruikt.  

 Begrenzing EHS: In theorie beschikt PNL ook over de begrenzing van de EHS (subtype 

ambitiekaart). Deze is echter niet volledig gevuld. Het is wellicht nodig om een andere 

oplossing te vinden ten aanzien van de opslag van de begrenzing aangezien deze naar 

verwachting niet volledig kan voldoen. Dit is een aandachtspunt voor de informatieanalyse. 

 Provinciegrenzen: De provinciegrens is opgenomen in de huidige natuurbeheerplannen. 

Deze grenzen wijken af van de provinciegrenzen die zijn gebruikt door DLG om de NOK te 

realiseren. Dit is een aandachtspunt voor de informatieanalyse. 

 Brongegevens LTBO's en PTBO's: De aanlevering en centrale opslag van brongegevens 

van de LTBO's en PTBO's vastgesteld op peildatum. Landelijke bronhouders hebben 

aangegeven enkel landelijk te willen leveren. BIJ12 zal deze leveringen verzamelen (op basis 

van WFS of GML levering) en opslaan in de CDS met daarbij de peildatum van levering. De 

provincies krijgen hier vervolgens weer toegang toe. Door op deze wijze landelijke 

brongegevens centraal op te slaan en te ontsluiten maken provincies gezamenlijk gebruik 
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van brongegevens met dezelfde peildatum voor samenstelling van de PVRN datasets. Dit 

voorkomt inconsistentie.  

 Brongegevens Provincie: De provincies hebben zelf ook informatie die moet worden 

gebruikt voor samenstelling van de PVRN datasets waaronder de informatie die in het kader 

van BBL is overgegaan naar de provincies.  

 PVRN datasets (verwerving, inrichting en beheer van natuurgebieden)  

 LVRN datasets (verwerving, inrichting en beheer van natuurgebieden) 

 

Niet Geografische datasets 

 PVRN (rapport) 

 LVRN (rapport) 

 Beheerinformatie: Overige informatie in de datastore zoals codelijsten, instellingen 

applicatiebeheer en gebruikersbeheer.  

4.2.2 Principes en uitgangspunten  

De volgende uitgangspunten en principes zijn van belang voor de realisatie van en de toepassing 

van gegevens en berichten. De implicaties voor realisatie van de VRN zijn hierbij opgenomen. 

 

Code P-14 

Statement Een degelijke informatieanalyse is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat 

zowel de hoofdproducten als het eindproduct in het ketenproces kwalitatief 

voldoen. 

Onderbouwing Het eindproduct zijnde de LVRN rapportage moet inzicht bieden in de 

ontwikkeling van de natuur in Nederland. Een belangrijke eis daarbij is dat 

trends door de jaren heen geen breuk laten zien die niet (eenvoudig) kan 

worden verklaard. Cijfers uit voorgaande NOK rapportages moeten dus 

vergeleken kunnen worden met de komende LVRN's.  

Aanvullend daarop is het van belang dat de provinciale datasets die 

worden samengevoegd gebruik maken van datasets van externe 

bronhouders die enigszins overeenkomen in peildatum. Het is dus van 

belang om zowel inhoudelijk als in de tijd een analyse te maken van de 

beschikbaarstelling van gegevens zowel van bronhouders aan de 

provincie als van provincie aan de landelijke voorziening.  

Implicaties Naast het uitvoeren van een degelijke informatieanalyse moeten er 

afspraken worden gemaakt over de actualiteit van gegevens. Ten aanzien 

van dit laatste aspect zou de keuze voor centrale vastlegging in de 

opslaglaag van het CDS van de gegevens van LTBO's en PTBO's 

(inclusief peildatum) van belang zijn. Hiermee wordt voorkomen dat 

provincies afzonderlijk via WFS gegevens ophalen van landelijke of 

provinciale bronhouders en dat achteraf blijkt dat er tussen provincies 

verschil bestaat in actualiteit (of compleetheid) van deze bij de 

bronhouders onttrokken gegevens.  

 

Code P-15 

Statement Ketenregistraties worden gebruikt door meerdere partijen voor meerdere 

processen. Het is dan ook van belang dat de gegevens hierin voldoen aan 

bepaalde eisen.  
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Onderbouwing De volgende eisen worden gesteld aan de ketenregistraties 

 

 De registratie is door middel van een ketenafspraak geregeld 

 De afnemers binnen de keten hebben een terugmeldplicht 

 De registratie wordt verplicht gebruikt door de keten 

 Er is duidelijkheid over de aansprakelijkheid 

 De kosten zijn redelijk en verdeeld 

 Inhoud en bereik van de registratie is duidelijk 

 Houder, bronhouders en afnemers hebben een ketenafspraak 

bezegeld 

 Toegankelijkheid van de registratie is geregeld 

 De kwaliteitsborging is in de keten geregeld 

 Er is in de keten overleg over besluitvorming rondom de registratie 

 De positie van de registratie binnen de ketenregistraties en ten 

opzichte van de landelijke basisregistraties is duidelijk 

 De zeggenschap en bevoegdheid is belegd bij de keteneigenaar of de 

ketenregisseur. 

Implicaties De nieuwe registraties die met VRN worden gerealiseerd dienen te 

voldoen aan bovenstaande eisen.  

 

4.2.3 Informatiemodel 

De uitwisselingsstandaard in het kader van VRN is net zoals alle informatieproducten in de DKN 

gebaseerd op IMNa. Er worden 3 datasets uitgewisseld met de afzonderlijke 3 klassen uit IMNa: 

ContractBeheer, ContractInrichting en ContractVerwerving die informatie bevatten over 

contracten ten behoeve van beheer, inrichting en verwerving van gronden. Het format van de 

gegevensuitwisseling tussen bronhouders, provincies en de landelijke voorziening is zoveel 

mogelijk identiek en altijd gebaseerd op IMNa.  

 

Van te voren wordt afgesproken welke informatie wordt uitgewisseld voor het maken van de 

landelijke rapportage. Deze afspraken worden vertaald in de uitwisselstandaard. Informatie ten 

aanzien van het proces 'grond voor grond' wordt hierin niet opgenomen. Aandachtspunt ten 

aanzien van het vaststellen van de hoeveelheid benodigde informatie is dat de LVRN op trends in 

de ontwikkeling van het NNN vergeleken moet kunnen worden met de gegevens in de NOK 

rapportages die zijn uitgevoerd. Aangezien er een delta zit tussen definities in het IMNa en de 

NOK moet aanvullende aandacht uitgaan naar realisatie van een vergelijkingsmethodiek die deze 

trends zo nauwkeurig mogelijk kan extraheren. Met de minimaal benodigde informatie wordt 

daarnaast ook bedoeld dat de informatie als snapshot wordt aangeleverd dus niet voorzien van 

historische gegevens.    

 

De datasets 'verwerving' en 'inrichting' zullen gebaseerd zijn op kadastrale eenheden. De dataset 

'beheer' zal gebaseerd zijn op de grenzen van de te beheren objecten. Voor natuurbeheer is deze 

afgestemd op Top10NL objecten. Voor agrarisch natuurbeheer gebaseerd op Agrarisch Areaal 

Nederland (AAN). Standaard bestaan contracten uit polygonen (vlakken). De snapshot aanpak 

wordt toegepast waarbij de situatie per contract op een bepaalde datum, de peildatum, 

beschreven wordt. Er wordt geen historie uitgewisseld.  
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Provincies zijn vrij om behalve de minimale set noodzakelijke gegevens voor de landelijke 

rapportage afspraken te maken met TBO´s voor de levering van additionele gegevens ten 

behoeve van de provinciale registraties en rapportages zoals de PVRN. Deze zullen echter niet in 

de IMNa standaard worden opgenomen. De koppeling van aanvullende datasets kan het beste 

worden gerealiseerd door middel van gebruik van de unieke identifiers in de IMNa datasets. Het 

is hiervoor dan ook noodzakelijk om in IMNa ook ervoor te zorgen dat de records in de dataset 

voorzien zijn van een unieke identifier opdat aanvullende informatie die (los van IMNa) geleverd 

wordt hieraan gekoppeld kan worden.  

 

Code P-16 

Statement Het InformatieModel Natuur (IMNa) is bepalend voor de terminologie, de 

data-uitwisseling en de toegepaste bedrijfsregels. De data die in de VRN 

datasets wordt opgeslagen moet IMNa conform zijn. 

Onderbouwing Het Informatiemodel is de standaard in de Digitale Keten Natuur en heeft 

impact op vrijwel alle interfaces. (Uitwerking DKN architectuur v.0.7) 

Implicaties De IMNa aanpassingen die in het kader van VRN nodig zijn moeten 

voorafgaand aan de realisatie van systeemcomponenten zijn vastgesteld.   

 

Code P-17 

Statement De codelijsten die worden gebruikt in het IMNa moeten centraal beheerd 

kunnen worden (data bij de bron) en snel beschikbaar worden gesteld. 

Onderbouwing In IMNa staat het datamodel vast, maar kunnen codes inhoudelijk wijzigen. 

Hiervoor is het noodzakelijk om centrale beheervoorzieningen te realiseren. 

Denk bijv. aan de codelijst met financieringsbronnen die in de toekomst kan 

wijzigen. 

Implicaties Oplossing realiseren waarbij codelijsten zo snel mogelijk door ketenpartijen 

kunnen worden toegepast. In de proeftuin is bijv. geëxperimenteerd met 

centraal beheer en ontsluiting van de codelijsten (via een SOAP service). 

Hiermee kunnen ketenpartijen altijd de meest recente codes gebruiken.  

 

4.2.4 Validatie en controle 

 

Code P-18 

Statement Alle gegevens die worden opgeslagen in de CDS worden technisch en 

inhoudelijk gevalideerd op alle relevante bedrijfsregels bij initiële invoer tot 

het moment dat de gegevens definitief zijn en geconsolideerd mogen 

worden. (Uitwerking DKN architectuur v.0.7 waarbij rol van PNL is 

overgenomen door het CDS) 

Onderbouwing Voor correcte toepassing van gegevens is het noodzakelijk dat de 

aangeleverde data zowel inhoudelijk als technisch voldoet aan een aantal 

kwaliteitsvoorwaarden.  

Implicaties Toepassen van validatie in de verwerkingsstappen borgen 
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Code P-19 

Statement Het downloaden van data kan worden gecontroleerd op volledigheid.  

Onderbouwing Om aansprakelijkheid voor fouten te voorkomen en de gebruikers te voorzien 

van correcte informatie dienen gebruikers eenvoudig toegang te krijgen tot 

functionaliteit voor het controleren van de downloads op volledigheid. 

(Uitwerking DKN architectuur v.0.7: G12) 

Implicaties Door middel van een checksum gebruiker voorzien van controle-

mogelijkheden bij downloads.  

 

4.2.5 Metadata 

 

Code P-20 

Statement De leveringen van LTBO´s zijn voorzien van metadata. Deze metadata is 

gebaseerd op de Nederlandse kernset van metadataprofiel ISO 19115 voor 

geografie. 

Onderbouwing Provincies moeten inzicht hebben in de actualiteit van de geleverde 

gegevens en de compleetheid ervan. 

Implicaties Digitale levering in de vorm van bestanden (GML of defacto) zijn voorzien 

van bijbehorend XML metadata bestand die inhoudelijk voldoen aan het NL-

profiel op ISO 19115. WFS services zijn voorzien van service metadata op 

basis van het NL-profiel op ISO 19119 voor services die een koppeling naar 

een metadata bestand bevatten. De versies van het NL-profiel moeten 

aansluiten op de versies die worden ondersteund door het Provinciaal 

Georegister.  

Analoge levering hoeft uiteraard niet aan deze eisen te voldoen. De LTBO´s 

zijn zelf verantwoordelijk voor levering van de metadata. Indien de provincies 

hiervoor voorzieningen beschikbaar hebben kunnen deze mogelijk worden 

gebruikt om de LTBO´s hierbij te ondersteunen.  

 

Code P-21 

Statement Metadata wordt bij downloads van geodata meegeleverd en is ten aanzien 

van geografische informatie gebaseerd op de Nederlandse kernset van 

metadataprofiel ISO 19115 voor geografie. 

Onderbouwing In PNL kunnen gebruikers op verschillende plaatsen data downloaden. Er 

wordt daarbij on-the-fly metadata gegenereerd waarin datum en status 

worden ingevuld. Om de data te kunnen ontsluiten moet deze vindbaar zijn 

en daarvoor dienen de metadata standaarden. (Uitwerking DKN architectuur 

v.0.7: G6) 

Implicaties Voor geo-informatie wordt hier gebruik gemaakt van de al bestaande 

functionaliteit van ‘PNL Professioneel’. Voor niet-geo informatie (bijvoorbeeld 

documenten) wordt metadata meegeleverd in de vorm van nader vast te 

stellen standaard. 
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Code P-22 

Statement Metadata is voor geodataservices beschikbaar en zijn gebaseerd op de 

Nederlandse kernset van het metadataprofiel ISO 19119 voor services. 

Onderbouwing De data wordt door de CDS ontsloten via services. Om de dataservices te 

kunnen ontsluiten moet de metadata voldoen aan standaarden. (Uitwerking 

Uitwerking DKN architectuur v.0.7: G11) 

Implicaties De functionaliteit hiervoor is opgenomen in het huidige ‘PNL Professioneel’. 

In hoeverre deze functionaliteit gebruikt kan worden met services die 

geleverd worden door de CDS is op het moment van schrijven nog niet 

duidelijk. 

 

 

Code P-23 

Statement metadata voor niet-geografische informatie bijvoorbeeld de LVRN en de 

PVRN (de rapporten) moet worden meegeleverd conform NEN-ISO 23081 

Richtlijn metagegevens Overheidsinformatie en de OWMS overheid.nl Web 

metadata standaard (OWMS) . 

Onderbouwing Ook niet-geografische informatie moet worden voorzien van metadata 

 

Implicaties Gebruik maken van de huidige functionaliteit in het PNL ten aanzien van de 

aanmaak en ontsluiting van metadata van niet-geografische informatie 

 

4.2.6 Technische standaarden voor interoperabiliteit geo-informatie 

 

Code P-24 

Statement Voor de servicegerichte koppeling en ontsluiting van geo-informatie binnen 

de DKN zijn de Open Geospatial Standaarden (OGC) leidend. Deze worden 

op dezelfde manier geïmplementeerd. 

Onderbouwing OGC standaarden bevatten een bandbreedte waarbinnen implementatie niet 

exact is voorgeschreven (vrijheidsgraad). Zelfs binnen de Nederlandse OGC 

profielen zijn aanvullende afspraken nodig ten aanzien van de implementatie 

ervan. Daarnaast is het noodzakelijk deze afspraken consistent na te komen 

bij de implementatie. (Uitwerking DKN architectuur v.0.7: G7) 

Implicaties Maken van detailafspraken over de functionaliteit en implementatievorm van 

geïmplementeerde OGC standaarden t.a.v. VRN. Daarbij moet specifieke 

aandacht uitgaan naar de transitie van functionaliteit van het PNL naar CDS.  

 

Code P-25 

Statement Niet alle gegevens die in het kader van het VRN ketenproces beschikbaar 

komen worden als open data ter beschikking gesteld ofwel om reden van 

privacy ofwel om reden van duplicatie.  
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Onderbouwing Ter beoordeling van de vraag of data gehouden door de overheid ook ‘Open 

Data’ zijn, is de eerste belangrijke vraag of de data openbaar is. Als data niet 

openbaar is, mag deze ook niet in hergebruik gegeven worden. Het gaat 

daarbij bijvoorbeeld om de privacy gevoelige informatie. Deze kunnen als 

alternatief wel op een bepaald gefilterd of geaggregeerd niveau beschikbaar 

worden gesteld.  

 

Implicaties Controleer voorafgaand aan het ter beschikking stellen van de gegevens of 

deze voldoen aan de juridische check voor opendata. Zie: 

https://data.overheid.nl/handreiking/de-juridische-check 

 

Ook worden de PVRN datasets en de geleverde bestanden van de PTBO’s 

en de LTBO’s niet als opendata ter beschikking gesteld aangezien de 

hiervan afgeleide producten LVRN dataset en de LVRN al als open data 

worden ontsloten met inachtneming van de juridische check. 

 

Code P-26 

Statement Data wordt vrij beschikbaar gesteld (open data tenzij) ten behoeve van 

transparantie, traceerbaarheid en praktisch gebruik. De ontsluiting en 

toegang tot de data is onafhankelijk van de oplossing voor opslag, beheer en 

gebruik binnen de overheid.  

Onderbouwing (Uitwerking DKN architectuur v.0.7: G14 en G19) 

Implicaties Data op basis van open standaarden ontsluiten en toegankelijk maken. De 

registratiehouder van een ketenregistratie laat klanten en bronhouders weten 

dat gegevens hergebruikt kunnen worden Voor publieke geodata wordt 

meta-informatie opgeslagen in het Provinciaal Georegister, die vervolgens 

automatisch wordt overgenomen in het Nationaal Georegister. Bij juiste 

invoer van de opendata licentie in de metadata wordt informatie daaruit weer 

automatisch opgenomen in het Opendata portaal.  

 

4.2.7 Databronnen 

 

Code P-27 

Statement Ketenregistraties voldoen aan eisen m.b.t. kwaliteit en beschikbaarheid.  

 

Onderbouwing De ketenpartners dienen tijdig over actuele informatie te beschikken omdat 

deze informatie nodig is in de verwerkingsprocessen. Er zijn voorafgaand 

aan de systeemontwikkeling afspraken gemaakt over de actualisatiegraad 

van brondata en de processen waarop datasets met een bepaalde peildatum 

in het CDS kunnen worden vastgelegd. Hiervoor is het nodig om 

draaiboeken te maken voor het periodiek bijwerken van de data.  (Uitwerking 

DKN architectuur v.0.7: G20) 

Implicaties Toekennen van kwaliteitskenmerken aan databronnen is noodzakelijk om de 

mate van nauwkeurigheid van beoordelingen aan te kunnen geven. Ook 

moeten in de keten afspraken worden gemaakt over de beschikbaarheid en 

actualiteit van de databronnen.  

https://data.overheid.nl/handreiking/de-juridische-check
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Code P-28 

Statement Elke ketenregistratie heeft één registratiehouder die verantwoordelijk is voor 

de inrichting en de beveiliging van de ketenregistratie. 

Onderbouwing Een registratiehouder heeft een belangrijke rol als hoeder van de data. De 

data moet goed toegankelijk zijn om het hergebruik bij de afnemers te 

bevorderen. (Uitwerking DKN architectuur v.0.7: G17) 

Implicaties Voorafgaand aan systeemontwikkeling moet duidelijk zijn welke partij voor 

de ketenregistratie(s) het houderschap hierover heeft. TBO's zijn 

aangewezen als bronhouder van de door hen aangeleverde gegevens. De 

afzonderlijke provincies zijn eigenaar van de samengestelde datasets die als 

bron dienen voor de VRN zowel op provinciaal als landelijk niveau. De delta 

tussen de provinciale (samengestelde) datasets wordt bijgehouden. Enkel 

fouten worden teruggemeld aan TBO's. Niet alle verschillen tussen de 

provinciale dataset en de aanlevering door externe bronhouders zijn namelijk 

het gevolg van fouten in de aanlevering. Het gaat namelijk ook om 

afwegingen die op provinciaal niveau worden gemaakt (voorkeursregels 

e.d.). Deze beslissingsregels dienen ook te worden geregistreerd. 

 

4.3 Informatie-uitwisseling 

Met betrekking tot de informatie-uitwisseling binnen het VRN ketenproces staan hieronder de 

koppelvlakken opgesomd waarbij er een scheiding wordt gemaakt tussen de externe 

koppelvlakken en de interne koppelvlakken. In de uitwerking kan blijken dat een koppelvlak 

verder moet worden uitgesplitst omdat bij sommige koppelvlakken sprake is van meerdere 

informatieobjecten. De uitsplitsing hangt ook af van de informatiebehoefte. Bij elk koppelvlak is de 

voorkeursstandaard voor de uitwisseling genoemd.  

4.3.1 Externe koppelvlakken (aanlevering) 

De externe koppelvlakken worden gesplitst in de koppelvlakken voor aanlevering en voor afname. 

Voor aanlevering gaat het om de koppeling tussen de systemen van de LTBO's en PTBO's voor 

aanlevering van de IMNa datasets over verwerving, inrichting en beheer.  

4.3.2 Externe koppelvlakken (afname) 

Voor afname van de VRN producten gaat het in ieder geval om de volgende koppelingen: 

 Ontsluiting PVRN datasets (op basis van IMNa) door de provincies voor gebruik door BIJ12 

 Ontsluiting LVRN (op basis van IMNa) door BIJ12 voor zowel intern als publiek gebruik 

 Ontsluiting LVRN door BIJ12 voor intern en publiek gebruik 

 Ontsluiting metadata van zowel de LVRN datasets als de services die daarop zijn gebaseerd 

4.3.3 Interne koppelvlakken 

Onder de interne koppelvlakken worden in ieder geval de volgende koppelingen verstaan: 

 Valideren aangeleverde (IMNa) brongegevens door externe bronhouders 

 Samenvoegen PVRN datasets tot landelijke dataset  
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Code P-29 

Statement Informatie wordt in het VRN ketenproces waar mogelijk uitgewisseld op basis 

van webservices gebaseerd op open standaarden. Als alternatief mag 

gebruik worden gemaakt van het uploaden van bestanden in een GML – 

formaat of een andere methodiek die voorafgaand in afspraken is 

vastgelegd. Voor afname van de producten wordt altijd ingestoken op het 

gebruik van webservices. 

Onderbouwing Webservices zijn in moderne IT structuren de methode om berichten 

geautomatiseerd en controleerbaar uit wisselen. De open standaarden 

richten zich binnen de DKN op OGC en W3C standaarden. Niet alle 

ketenpartners zijn in staat op basis van webservices informatie uit te 

wisselen. Daarom wordt ook de mogelijkheid geboden om bestanden te up- 

of downloaden of analoog te leveren. Digitaal gebeurt dit dan wel op basis 

van een in de keten afgesproken GML–formaat (volgens IMNa) of een ander 

afgesproken defacto bestandsformaat. Er wordt bij voorkeur geen gebruik 

gemaakt van gesloten bestandsformaten zoals een ESRI Filegeodatabase. 

(Uitwerking DKN architectuur v.0.7: I2) 

Implicaties Er worden alternatieven ingericht voor uitwisseling tussen verschillende 

systemen om er van verzekerd te zijn dat alle partijen het systeem kunnen 

integreren en/of hierop aansluiten.  

 

Code P-30 

Statement Voor de standaarden die gebruikt worden bij de realisatie van koppelvlakken 

wordt de volgende voorkeursvolgorde toegepast:  

 

1) WFS service op basis van gestandaardiseerd GML–formaat. 

2) Gestandaardiseerd GML-formaat (upload of download); 

3) Defacto gestandaardiseerd bestandsformaat (upload of download). 

4) Analoog  

Onderbouwing Dit is conform de principes I2, I3 en I4 uit de DKN architectuur v.0.7 

De applicaties zijn in staat om te werken met gegevens die vanuit externe 

databronnen als (web-)service beschikbaar zijn gesteld. Daar waar 

geautomatiseerde aanlevering of afname nog niet mogelijk is kan als 

alternatief handmatig/analoog worden aangeleverd cq afgenomen.  

Implicaties Bij de realisatie van koppelvlakken dient bovenstaande voorkeursvolgorde te 

worden aangehouden.   
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Code P-31 

Statement Bij koppelingen wordt onderscheid gemaakt tussen niet-geautomatiseerde 

uitwisseling, real-time en niet-real-time geautomatiseerde uitwisseling op 4 

niveaus:  

gebruikersniveau: niet-geautomatiseerde uitwisseling [standaard 

gebruikersinterfaces]  

applicatieniveau: 1-op-1 koppeling op de proceslaag van de applicaties 

[application programming interfaces]  

serviceniveau: een webservice met een standaard berichtformaat [de facto 

standaarden voor XML en webservices]  

gegevensniveau: 1-op-1 koppelingen op de gegevenslaag [ETL]. 

Onderbouwing Door deze types te onderscheiden kan er een afgestemde en bezegelde 

keuze in de inrichting van de koppeling worden gemaakt door de twee 

betrokken partijen.  

Implicaties Voor alle koppelingen wordt voorafgaand aan de systeemontwikkeling 

afgesproken welk type koppeling het betreft.  

4.3.4 Details Koppelvlakken 

 

NR Applicatiedienst Koppeling Gekoppelde 

applicatiedienst 

K1 Aanlevering 

brongegevens door 

LTBO's aan het CDS  

 

Voorkeur: Servicegericht 

Alternatief: Gebruikersniveau 

 

Op aflopende voorkeur:   

1. WFS service op basis van 

gestandaardiseerd GML–formaat. 

2. Gestandaardiseerd GML-formaat (upload of 

download) 

CDS  

K2 Aanlevering IMNa 

brongegevens door 

PTBO's aan het CDS  

Voorkeur: Servicegericht 

Alternatief: Gebruikersniveau 

 

Op aflopende voorkeur:   

1. WFS service op basis van 

gestandaardiseerd GML–formaat. 

2. Gestandaardiseerd GML-formaat (upload of 

download); 

3. Defacto gestandaardiseerd bestandsformaat 

(upload of download). 

4. Analoog 

CDS 
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K3 Aanlevering overige 

gegevens door 

PTBO's (IMNa + 

leveringen)  

Voorkeur: Servicegericht 

Alternatief: Gebruikersniveau 

 

Op aflopende voorkeur:   

1. WFS service op basis van 

gestandaardiseerd GML–formaat. 

2. Gestandaardiseerd GML-formaat (upload of 

download); 

3. Defacto gestandaardiseerd bestandsformaat 

(upload of download). 

4. Analoog 

CDS of direct 

aan provincies. 

De keuze 

hiervoor is 

afhankelijk van 

de keuze tussen 

scenario 1 of 2 in 

plateau 2.  

K4 Aanleveren LTBO 

leveringen vanuit CDS 

richting provincies 

Servicegericht door middel van WFS service op 

basis van gestandaardiseerd GML–formaat. 

 

CDS 

K5 Aanleveren PVRN 

datasets door 

provincies aan CDS 

Servicegericht door middel van WFS service op 

basis van gestandaardiseerd GML–formaat. 

 

CDS 

K6 Aanleveren LVRN 

datasets vanuit CDS 

richting provincies, 

BIJ12 en het publiek 

4.3.5 Servicegericht door middel van WFS 
service op basis van gestandaardiseerd 
GML–formaat en WMS service. Als alternatief 
wordt een zogenaamde ATOM feed 
aangeboden waarmee de dataset direct via 
het internet kan worden gedownload (zonder 
WFS client). 

 

CDS 

K7 Metadata invoer in 

PGR 

Gebruikersniveau  PGR 

K8 Metadata opname in 

het NGR 

Servicegericht op basis van CSW-2 harvesting 

technologie 

NGR 

K9 Metadata opname in 

open data portaal 

Servicegericht  Open data 

portaal 

K10 Opname LVRN en 

PVRN in PNL website 

Gebruikersniveau PNL website 
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5 Technische architectuur 
 

5.1 Infrastructuur en werkplek 

 

Code P-32 

Statement Er wordt zoveel mogelijk aangesloten op de huidige softwarestack van 

CDS en PNL. Indien niet wordt aangesloten dienen hiervoor redenen 

worden gegeven. Daarbij dienen alternatieven te worden aangedragen.  

Onderbouwing Hergebruik van code en functionele componenten  

(Uitwerking DKN architectuur v.0.7: TC1)  

Implicaties Nieuwe ontwikkelingen matchen met huidige CDS en PNL componenten 

en daar waar mogelijk hergebruiken. 

 

Code P-33 

Statement In het opbouwen van de softwarestack hebben behoudens toepassing van 

principe P-32 gesloten software en open source software een gelijke kans 

waarbij voor- en nadelen worden afgewogen 

Onderbouwing Landelijk beleid is na te gaan waar open source software 

kan worden toegepast. (Uitwerking DKN architectuur v.0.7: TC2) 

Implicaties Hierbij dient niet enkel gekeken te worden naar de functionaliteit van 

componenten maar bijvoorbeeld ook de flexibiliteit (aanpassingen door 

derden), flexibiliteit en beheersbaarheid. 

 

Code P-34 

Statement De IT infrastructuur voldoet aan de eisen die door de dienst worden 

gesteld aan capaciteit, beschikbaarheid, herstelbaarheid, 

schaalbaarheid, snelheid, etc. Zeker in een omgeving die meerdere 

processen bediend is het van belang dat de toevoeging van voorzieningen 

voor een nieuw proces niet leidt tot stagnatie van voorzieningen. 

Onderbouwing (Uitwerking DKN architectuur v.0.7: TC4) 

Implicaties Realiseren van een goede inschatting van de omvang en eisen aan de 

benodigde IT infrastructuur en op basis van deze inschatting tijdig 

aanpassingen realiseren.  

 

5.2 Gegevensopslag 

 

Code P-35 

Statement Voor de opslag van de VRN datasets en de brondata die is gebruikt bij de 

samenstelling ervan wordt de datastore van het CDS gebruikt. Voor de 

opslag van de VRN rapportages wordt de datastore van het PNL gebruikt. 

Onderbouwing Hergebruik 

Implicaties De datastores moeten voldoende ruimte bieden voor alle (versies van) 

producten waarbij rekening moet worden gehouden met de wetgeving ten 

aanzien van archivering (archiefwet) conform PETRA UP24 en P4.2.1. en 

Baseline Informatiehuishouding norm 7. 
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6 Beheer 
 

6.1 Beschikbaarheid en beheerinzet 

 

Code P-36 

Statement Voor de componenten moet duidelijk worden gemaakt wat de 

beschikbaarheid ervan moet zijn.  

Onderbouwing Hiermee wordt ervoor zorg gedragen dat het proces op een afgesproken 

kwaliteitsniveau blijft functioneren 

Implicaties Afspraak opnemen in het DAP t.a.v. beschikbaarheid VRN voorzieningen 

 

Code P-36 

Statement Het VRN ketenproces moet voorzien zijn van een beheerorganisatie die 

afspraken maakt met de ketenpartners  

Onderbouwing Hiermee wordt ervoor zorg gedragen dat het proces op een afgesproken 

kwaliteitsniveau blijft functioneren 

Implicaties Oprichten beheerorganisatie waarbij BIJ12 de regie heeft 
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7 Beveiliging 
 

7.1 Impactanalyse op de bedrijfsvoering 

 

Code P-37 

Statement Er wordt een risicoanalyse uitgevoerd t.a.v. de beveiliging van het systeem. 

Dit zowel uit het oogpunt van informatiebeveiliging als vanuit de 

beschikbaarheid van systemen.  

Onderbouwing Welke maatregelen kunnen worden genomen om het systeem beschikbaar 

te houden zelfs als deze zwaar wordt belast (bijvoorbeeld door meerdere 

beoordelingen die tegelijkertijd worden uitgevoerd). Ook is hier de 'openheid' 

van de services van belang. In hoeverre zijn de services (voor informele 

analyse) openbaar toegankelijk? Indien deze openbaar toegankelijk zijn dient 

dit geen gevolgen te hebben voor de performance van zowel de formele als 

de informele analysefunctionaliteit.  

Voldoen verder de autorisatie/authenticatie methodieken aan de gestelde 

informatiebeveiliging en de beschikbaarheid van systemen?  

Implicaties Risicoanalyse uitvoeren t.a.v. beveiliging 

 

7.2 Risico’s en tegenmaatregelen 

 

Code P-38 

Statement Het functioneel ontwerp moet duidelijk beschrijven wat wel en wat niet wordt 

gerealiseerd in de opeenvolgende releases van VRN voorzieningen.   

Onderbouwing Met name in het proces waarbij provincies leveringen van externe 

bronhouders samenvoegen tot één provinciale dataset is veel veldkennis en 

menselijke interactie (beslissingen nemen) noodzakelijk. Dit proces kan dan 

ook moeilijk geautomatiseerd worden. Automatiseer enkel op basis van 

kwaliteit, efficiëntie en effectiviteit.    

Implicaties Heldere prioritering t.a.v. eisen en wensen in functioneel en technisch 

ontwerp opnemen.  

 

 



PSA voortgangsrapportage natuur  56 

8 Transitie 
 

Code P-39 

Statement Het wordt aanbevolen om de transitie van de NOK naar de VRN zodanig te 

organiseren dat er geen stagnatie kan optreden in de totstandkoming van de 

verplichte rapportages.  

Onderbouwing De nieuwe werkwijze om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de natuur in 

Nederland heeft nogal wat afhankelijkheden met systemen van externe 

partijen. Ook de overdracht van functionaliteit van het PNL richting het CDS 

werkt complicerend. Voor het geval de uitvoering van het VRN proces stokt 

dient de uitvoering van de NOK alsnog mogelijk te zijn.  

Implicaties In 2015 zal de NOK nog worden uitgevoerd parallel aan het VRN 

Ketenproces. Mocht blijken dat ook in 2016 er een risico bestaat dat de VRN 

niet de gewenste rapportages kan produceren moet de optie tot het 

uitvoeren van de NOK worden verlengd.  
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9 VRN in de DKN context 
 

Code P-40 

Statement De gevolgen van voorliggende ontwikkeling in de bredere context van 

ontwikkeling van de DKN en haar applicatiearchitectuur moeten duidelijk 

worden gemaakt. 

Onderbouwing De ontwikkeling van het VRN ketenproces staat niet los van andere 

processen in de DKN. Zo wordt gebruik gemaakt van producten van andere 

ketenprocessen en wordt er gebruik gemaakt van dezelfde voorzieningen. 

Ook de transitie van functionaliteit van het PNL naar de CDS met de 

realisatie van VRN heeft gevolgen voor de doorontwikkeling van de DKN. Er 

is bij de provincies behoefte aan de uitwerking van de gevolgen van de 

besluiten die worden genomen voor realisatie van de VRN op zowel de 

huidige als toekomstige ontwikkeling binnen de gehele DKN. 

Implicaties Geadviseerd wordt om de bredere context van de ontwikkeling van VRN 

binnen de DKN in een afzonderlijk traject te onderzoeken (dus met een 

bredere scope dan alleen de realisatie van VRN.  
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10  Bijlagen 
 

10.1 Interviewlijst 

De inhoud van deze PSA is deels gebaseerd op interviews en bijeenkomsten met een aantal 

belanghebbende of deelnemende partijen. Hieronder is de volledige lijst met interviews en 

bijeenkomsten opgenomen: 

 

1. Geodan – Peter van den Pol (senior consultant, specialisatie Natuur en Milieu) 

2. GBO Provincies – Architect GBO 

3. Dienst Landelijk Gebied – Petra Wassenaar (projectleider) 

4. Dienst Regelingen (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) – Ans Leenders–van Kampen 

(Adviseur Uitvoering) 

5. Staatsbosbeheer – Liselotte Leeflang 

6. DLG  bijeenkomst provincies 'wat-vraag' EHS voortgangsrapportages (14-01-2014) 

 

 

10.2 Legenda schema's 
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IPO-VP, Versie 0.1 d.d. 9 oktober 2013 

[2]  Voorstel nieuwe werkwijze EHS-voortgangsrapportages manifestpartijen, IPO-VP, concept d.d. 
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[12]  Doelarchitectuur GBO, versie 2.0 (20-08-2013, GBO Provincies). 

[13]  T010 Template Projectstartarchitectuur GBO Provincies, versie 1.0  (07-01-2013,GBO) 

[14]  Framework van Standaarden, versie 2.0 (Geonovum) 

[15]  NOK in de lijn, “verbeteringen in de procesmatige aanpak”, versie 1.0 (27-11-2011, DLG) 

[16]  PSA CDS-INSPIRE, versie 1.0 (20-06-2011,IPO) 

 

 

10.4 Begrippen 

 

Ambitiekaart  

 

Kaart waarop de ambitie (het einddoel) van alle bestaande en nieuwe 

natuur is begrensd en getypeerd volgens de Index Natuur- en 

Landschap. In de tekst van het natuurbeheerplan wordt exact 

geformuleerd wanneer het einddoel moet zijn bereikt. In de 

Ambitiekaart wordt de provinciale ambitie opgenomen. De EHS is een 

subtype van de ambitiekaart. 

Beheertypenkaart  Kaart waarop alle bestaande en nieuwe natuur is begrensd en 

getypeerd volgens de Index Natuur- en Landschap. Deze kaart omvat 

in elk geval de gehele EHS (incl. de gronden die niet voor subsidie in 

aanmerking komen zoals: gronden van Staatsbosbeheer, 

waterleidingbedrijven en overheden). Ook bestaande natuur buiten de 

EHS die nu gesubsidieerd is en die de provincies willen blijven 

subsidiëren komt op de kaart. Daarnaast kunnen provincies andere 

gebieden toevoegen. 

BIJ12 Uitvoeringsorganisatie Provincies (IPO en GBO zijn hierin opgegaan) 

CDS Centrale Data- en Servicesomgeving  
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DKN Doelstelling van de Digitale Keten Natuur is om de provincies en 

ketenpartners in staat te stellen om aan de hand van eenduidige 

gegevens en uniforme definities hun (kern)taken uit te voeren in de 

ontwikkeling en het beheer van de natuur(kwaliteit) in Nederland. De 

digitale hulpmiddelen zijn onderdeel van het Portaal Natuur en 

Landschap. 

DLG Dienst Landelijk Gebied 

Doelarchitectuur beschrijft de gewenste architectuur en stelt daar normen voor op. De 

beschrijving is normatief – prescriptief. 

DR Dienst Regelingen 

EHS Ecologische HoofdStructuur. 

EHS-V EHS Voortgangsrapportage. Dit is de naam van de benodigde 

voortgangsrapportages die werd gebruikt alvorens de term VRN werd 

geïntroduceerd.  

GBO provincies Gemeenschappelijke Beheer Organisatie provincies 

IMNa InformatieModel Natuur. Dit is het informatiemodel voor uitwisseling 

van informatie in de keten natuur. 

INSPIRE Voorziening en set van afspraken en standaarden voor het delen van 

geo-informatie binnen Europa 

IPO Inter Provinciaal Overleg  

NOK Natuurmeting op de Kaart. Jaarlijks terugkerend project om de 

kwaliteit van de natuur te meten en daarover te rapporteren. 

Bedoeling is de informatieverstrekking over de kwaliteit van de natuur 

in de beheercyclus op te nemen. 

NORA Nederlandse Overheids Referentie Architectuur 

PETRA Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur 

PNL Het Portaal Natuur en landschap (PNL) is het centrale 

portaal van de provincies voor ketenpartners in de Digitale Keten 

Natuur (DKN). 

Principe een richtinggevende uitspraak over de wijze waarop de gewenste 

bedrijfsinrichting kan worden bereikt óf een uitspraak over de 

gewenste bedrijfsinrichting zelf. 

PSA Project Start Architectuur 

Referentiearchitectuur een architectuur die een voorbeeld is voor een of meerdere 

organisaties, c.q. gebaseerd is op best practices vanuit de sector waar 

die organisaties deel van uitmaken. 

Regel of voorschrift Een bindende, adviserende afspraak waarop een sanctie staat bij niet 

naleving. 

Richtlijn een niet bindende, adviserende afspraak zonder sanctie.    
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RVO Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 

TBO Terrein Beherende Organisatie 

VRN Voortgangsrapportage Natuur 

PVRN Provinciale Voortgangsrapportage Natuur 

LVRN Landelijke Voortgangsrapportage Natuur 

LBTO Landelijke Terrein Beherende Organisaties  

PTBO Provinciale Terrein Beherende Organisaties 

CDS Centrale Data- en Services omgeving  

PNL Portaal Natuur en Landschap 

WFS Web Feature Services 

WMS Web Mapping Services 

CSW Catalog Services for the Web 

PGR Provinciaal Georegister 

NGR Nationaal Georegister  

IMNA Informatie Model NAtuur  

GLO Gegevensleverinsovereenkomst 

 

 

10.5 Standaarden 

 

Naam Toepassingsgebied Status / Versie 

Webrichtlijnen 

Overheidswebsites. 

Ontwikkeling webinterfaces  

ISO 19115 

ISO 19119 

ISO 19139 

Metadatastandaarden geografische informatie  

NEN27001 

NEN27002 

standaarden op het gebied van 

informatiebeveiliging 

 

NEN-ISO 23081 Richtlijn 

metagegevens 

Overheidsinformatie en de 

OWMS overheid.nl Web 

metadata standaard (OWMS) 

Metadatastandaarden niet geografische 

informatie 

 



PSA voortgangsrapportage natuur  62 

WFS Web Feature Service. Open standaard waarmee 

geometrische informatie kan worden uitgewisseld 

 

OGC standaarden 

 

Open Geospatial Consortium. Organisatie 

verantwoordelijk voor specificeren van 

Geostandaarden zoals WMS en WFS. 

 

NEN-ISO 19005-1:2005 EN 

(PDF/A-1) 

Lange termijn archivering van documenten, 

specifiek bedoeld voor niet-reviseerbare 

documenten. 

 

WUS OSB-WUS is de standaard voor de 

(geautomatiseerde) bevraging van 

informatiesystemen. 

 

SAML – Security Assertion 

Markup Language 

 

Federatieve (web)browser-based single-sign-on 

(SSO) en single-sign-off. Dat wil zeggen dat een 

gebruiker na eenmalig inloggen via zijn browser 

toegang krijgt tot verschillende diensten van 

verschillende partijen, ook in 

een ASP of SaaS oplossing. 

 

 

 

 

 


