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Project 
Voortgangsrapportages Natuur
De systematiek van de Natuurmeting op Kaart (NOK) heeft de afgelopen 

jaren een belangrijke bijdrage geleverd aan de besprekingen tussen Rijk en 

provincies over de voortgang van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), nu: 

het Natuur Netwerk Nederland. Daarnaast was de NOK belangrijk voor de 

rapportage aan Provinciale Staten en de informatie aan de Tweede Kamer. 

Sinds 2014 zijn de provincies verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het Natuur 

Netwerk Nederland. Vanaf 2015 gaan de provincies zelf voortgangsrapportages 

natuur maken over de verwerving, inrichting en het beheer van gronden voor 

natuurgebieden. Rijk en provincies hebben hierover afspraken vastgelegd in het 

Natuurpact. In het Natuurpact staan de ambities op hoofdlijnen voor de ontwikkeling 

en het beheer van de natuur in Nederland. Met de gegevens uit de provinciale 

rapportages kunnen provincies beter sturen op hun natuurbeleid. Daarnaast kunnen 

de financiële middelen voor verwerving, inrichting en beheer van natuurgronden in

Nederland beter worden ingezet tegen lagere administratieve lasten. 

 

Doelstellingen project 
Voortgangsrapportages Natuur

•	 	Vaststellen	van	de	inhoud	van	de	

Voortgangsrapportages Natuur

•	 	In	samenwerking	met	provincies	inrichten	van	

een	nieuwe	werkwijze	voor	het	samenstellen	

van de Voortgangsrapportages Natuur

•	 	In	samenwerking	met	provincies	inrichten	van	

het	geografisch	informatiesysteem	(GIS)	met	

kaartlagen	voor	de	domeinen	verwerving,	

inrichting en beheer

•	 	Vaststellen	welke	brongegevens	voor	de	

voortgangsrapportages	verzameld	moeten	

worden	bij	de	bronhouders	van	deze	gegevens	

(terreinbeheerders,	Kadaster,	RVO.nl)

•	 	Inrichten	van	digitale	voorzieningen	voor	

het ophalen van de brongegevens bij de 

bronhouders

•	 	Inrichten	van	een	digitale	voorziening	

voor het doorleveren van de provinciale 

voortgangsgegevens naar Bij12 voor de 

interprovinciale voortgangsrapportages

Hoe is de organisatie van het 
project Voortgangsrapportages 
Natuur geregeld?

De coördinatie van het project 

Voortgangsrapportages	Natuur	wordt	uitgevoerd	

door	de	werkgroep	Voortgangsrapportages	

Natuur	van	de	Ambtelijke	Adviescommissie	

Vitaal	Platteland	(AACVP)	waarin	alle	provincies	

vertegenwoordigd	zijn.	Voor	het	adviseren	

over	de	technische	randvoorwaarden	is	de	

Klankbordgroep	Technische	Implementatie	

Voortgangsrapportages Natuur ingesteld. 

In	deze	Klankbordgroep	zijn	naast	de	

provincies	ook	vertegenwoordigers	van	de	

terreinbeheerders deelnemer. Voor de uitvoering 

is	een	projectorganisatie	gevormd	bij	BIJ12	

(uitvoeringsorganisatie	voor	de	12	provincies)	

binnen de unit Natuurinformatie en Natuurbeheer.

Wat is de rol van de provincies?

De	provincies	gaan	vanaf	1	januari	2015	zelf	de	

gegevens digitaal opvragen bij bronhouders om 

de	Voortgangsrapportage	Natuur	op	te	kunnen	

stellen	voor	de	gebieden	verwerving,	inrichting	en	

beheer voor hun eigen gebied binnen het Natuur 

Netwerk	Nederland.	Voor	de	interprovinciale	

Voortgangsrapportage Natuur over de 

ruimtelijke	ontwikkeling	van	het	Natuur	Netwerk	

Nederland leveren de provincies gegevens aan 

BIJ12.	De	provincies	richten	in	het	geografisch	

informatiesysteem	(GIS)	kaartlagen	in	voor	de	

gebieden	verwerving,	inrichting	en	beheer	voor	de	

Voortgangsrapportages Natuur.

Wat is de rol van de 
terreinbeheerders?

De terreinbeheerders gaan vanaf 1 januari 2015 

als bronhouder digitaal gegevens aanleveren 

aan de provincies voor de Voortgangsrapportage 

Natuur	voor	de	gebieden	verwerving,	inrichting	en	

beheer.	Deze	gegevens	worden	door	de	provincies	

verwerkt	in	hun	GIS	en	gebruikt	als	basisgegevens	

voor de Voortgangsrapportage Natuur.

Wat is de rol van 
uitvoeringsorganisatie BIJ12? 

Uitvoeringsorganisatie	BIJ12	gaat	vanaf	1	januari	

2015 op basis van de gegevens van de provincies 

de interprovinciale Voortgangsrapportage 

Natuur opstellen. De provincies leveren de 

gegevens	en	BIJ12	controleert		deze	gegevens	

en	voegt	ze	samen	tot	de	interprovinciale	

Voortgangsrapportage Natuur. 

Situatie 2012

Situatie 2013

Situatie 2014

Verwerving binnen het Natuur Netwerk Nederland

	 In	eigendom

	 In	erfpacht

 Functieverandering

 Gebiedscontract blijvende natuurgrond

	 In	gebruik	bij	TBO

	 In	gebruik	bij	derden	–	eigenaar	TBO

	 Nog	te	verwerven

Bron: kaarten provincie Fryslân. 

De	kaarten	zijn	bewerkt	om	een	fictief	voorbeeld	te	geven	

van	de	ontwikkeling	van	het	Natuur	Netwerk	Nederland.	De	

bewerkte	kaarten	zijn	daarom	geen	weergave	van	de	werkelijke	

situatie.


