
Veelgestelde vragen 

A. Algemene vragen 

Wat houdt gebied verwerving in? 

Bij verwerving gaat het om de begrenzing van de voor natuur blijvend beschikbare grond. Het gaat 

daarbij alleen om percelen die blijvend beschikbaar zijn voor natuur. Ruilgronden (bijvoorbeeld BBL 

eigendommen) maken geen deel uit van deze percelen. Het betreft in elk geval gronden binnen het 

Natuurnetwerk Nederland. Perceelsgrenzen worden ingetekend op basis van het bij het Kadaster 

geregistreerde kadastrale perceel. Ook percelen met functieverandering worden ingetekend op basis 

van de kadastrale grenzen. 

Wat houdt gebied inrichting in? 

Bij inrichting gaat het om de begrenzing van ingerichte percelen en dit geldt alleen voor definitieve 

contracten. Het gaat daarbij om de contracten die voorzien in de inrichting van nieuwe natuur (80 ha 

volgens het Natuurpact). De begrenzing wordt bij voorkeur overgenomen uit de begrenzingenkaart 

van het Natuurbeheerplan. Als deze begrenzing niet aanwezig is, kunt u uitgaan van de kadastrale 

begrenzing. 

Wat houdt gebied beheer in? 

Bij beheer gaat het om de begrenzing van het beheerde gebied. Dit geldt alleen voor percelen met 

daarop beschikte contracten en voor percelen waar geen beheercontract voor is, maar die wel 

beheerd worden. Voor natuurbeheer zijn de gebieden begrensd op basis van de Top10NL. Agrarisch 

natuurbeheer is begrensd op basis van Agrarisch Areaal Nederland (AAN) 

Wat gebeurt er met de status ‘onderhanden’? 

Deze NOK-categorie wordt niet meer geïnventariseerd en vervalt. Er wordt uitgegaan van de 

inrichting van het oorspronkelijke natuurdoel. Eventuele toekomstige kwaliteitsverbetering of 

aanpassing ambitietype wordt niet in beeld gebracht.  

De scope van de voortgangsrapportages Natuur is het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Wat ligt in 

het Natuurnetwerk Nederland? 

 Bestaande natuurgebieden, waaronder de 20 Nationale Parken 

 Gebieden waar nieuwe natuur aangelegd wordt 

 Landbouwgebieden, beheerd volgens agrarisch natuurbeheer 

 Ruim 6 miljoen hectare grote wateren: meren, rivieren, de kustzone van de Noordzee en de 

Waddenzee 

 Alle Natura 2000-gebieden 

Is het InformatieModel Natuur (IMNa) de gemeenschappelijke taal die gebruikt wordt voor het 

uitwisselen van gegevens  voor de voortgangsrapportages Natuur?  

Ja, Het IMNa beschrijft de gegevensdefinitie en samenhang van gegevens die nodig zijn voor het 

samenstellen van de rapportages. Op basis van het IMNa worden gegevens aangeleverd van 

bronhouders naar provincies en van provincies naar een landelijke voorziening. 

Welke kenmerken zijn vereist bij het aanleveren van de IMNa database? 

Identificatie, begin tijd, status (verwerving, inrichting of beheer), type eigenaar, bronhouder. 

Welke kenmerken zijn optioneel  bij het aanleveren van de IMNa database? 

Eind tijd, relatienummer, contractnummer. 



Welke kenmerken zijn conditioneel bij het aanleveren van de IMNa database? 

Doel verwerving. 

Waar vind ik uitleg van de beschrijvende kenmerken voor de IMNa database? 

Bekijk het document met definities. 

 

B. Vragen van natuurbeheerders 

Aan welke voorwaarden moet de gegevensset voldoen die door de natuurbeheerders aangeleverd 

moet worden aan de provincie? 

De natuurbeheerders moeten 3 gegevenssets aanleveren: 

Verwerving, Inrichting en Beheer.  

Een uitgebreide beschrijving van de voorwaarden vindt u in het GegevensleveringsProtocol (GLP) 

voortgangsrapportages Natuur  > Levering natuurbeheerders aan provincies. 

Wanneer moet ik gegevens aanleveren aan de provincie? 

U kunt de gegevensset aanleveren tot 1 maart 2015. 

 

C. Vragen van provincies 

Aan welke voorwaarden moet de gegevensset voldoen die de provincies aanleveren aan de 

gemeenschappelijke landelijke voorziening? 

De provincies moeten 3 gegevenssets aanleveren: Verwerving, Inrichting en Beheer.  

Een uitgebreide beschrijving van de voorwaarden vindt u in het GegevensleveringsProtocol (GLP) 

voortgangsrapportages Natuur > Levering provincie aan BIJ12. 

Ik heb hulp nodig bij het uitvoeren van het GIS werkzaamheden voor opstellen voor 

voortgangsrapportages Natuur, waar vind ik meer informatie? 

Er is een praktische leidraad opgesteld voor de GIS-werkzaamheden die bij de provincies moeten 

plaatsvinden: de GIS-leidraad.  

In welke periode moeten de provincies de gegevensset die de natuurbeheerders aangeleverd 

hebben valideren en verwerken? 

Dit moet plaatsvinden tussen 1 maart en 1 mei 2015. Voor 1 mei moet de provinciale dataset 

doorgestuurd zijn aan de gemeenschappelijke landelijke voorziening. Na samenvoeging van alle 

provinciale rapportages moet het landelijke rapport voortgangsrapportages Natuur vervolgens voor 1 

juli 2015 aangeboden worden aan de staatssecretaris van het ministerie van Economische Zaken (EZ). 

 

http://www.portaalnatuurenlandschap.nl/assets/Definities-voortgangsrapportages-natuur-26-11-20141.pdf
http://www.portaalnatuurenlandschap.nl/assets/GLP_VRN_natuurbeheerders_aan_provincies_v1.02.pdf
http://www.portaalnatuurenlandschap.nl/assets/GLP_VRN_natuurbeheerders_aan_provincies_v1.02.pdf
http://www.portaalnatuurenlandschap.nl/assets/GLP_VRN_provincies_aan_landelijke_voorziening_v1.0.pdf
http://www.portaalnatuurenlandschap.nl/assets/GLP_VRN_provincies_aan_landelijke_voorziening_v1.0.pdf
http://www.portaalnatuurenlandschap.nl/assets/GIS-Leidraad-Voortgangsrapportages-Natuur-incl-bijlagen-versie-1.0-defversie-11-nov-2014.pdf

