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Inleiding
Zowel vanuit de Voortgangsrapportage Natuur (VRN) als vanuit het Informatiehuis
Natuur bestaat de behoefte aan één landelijke en complete digitale kaart van het
Natuurnetwerk Nederland (NNN). Vanuit de Wet natuurbescherming en het gegeven dat
straks binnen het Omgevingsloket met een “druk op de knop” duidelijk moet worden of
een initiatief op een locatie “kan of mag” is het noodzakelijk om de ligging van
beschermde natuurgebieden binnen de landsgrenzen actueel en exact (tot op een
bepaald schaalniveau) te kunnen weergeven (bron: Plan van Aanpak Informatieproduct
– Begrenzing van natuurgebieden in Nederland, NNN – Plus, IPO 5 maart 2018).
BIJ12 heeft aan Sweco gevraagd om interviews af te nemen met een aantal provincies
en andere betrokken partijen om de volgende vragen te beantwoorden:
 Hoe is het proces verlopen ten aanzien van het EHS en het NNN na het afsluiten van
het Natuurpact?
 Welke verschillende definities en bestanden van het NNN en PNN zijn er momenteel
in gebruik binnen de 12 Provincies en het Rijk?
 Welke knelpunten, hiaten en verbeterpunten zijn er momenteel bekend met
betrekking tot de totstandkoming van het PNN (Provinciaal Natuurnetwerk) en die
relevant zijn voor het NNN?
 Hoe dient het ketenproces te worden ingericht om een landelijke NNN te
verkrijgen?
Bovenstaande 4 vragen worden in de volgende hoofstukken (hoofdstuk 2 tot en met 6)
behandeld.
Hieronder staat een overzicht van de geïnterviewde organisaties. Vanwege de
beschikbare tijd zijn niet alle provincies geïnterviewd. De interviews zijn uitgewerkt als
gespreksverslagen en de conclusies hiervan zijn verwerkt in dit rapport.
 WEnR (voorheen Alterra)
 Sweco
 Provincie Gelderland
 Provincie Groningen, Drenthe en Fryslân
 RVO
 Provincie Noord-Brabant
 Provincie Noord-Holland
Naast de interviews is er ook een inventarisatie gemaakt van de verschillen en
opvallende zaken zoals zichtbaar zijn op de kaart. Hiervoor is een GIS-viewer ingericht
die aan alle provincies en andere geïnterviewde organisaties ter beschikking is gesteld.
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Hoe is het proces verlopen ten aanzien van het EHS en het NNN na
het afsluiten van het Natuurpact?
Voor de beantwoording van deze vraag verwijzen wij naar het rapport van het PBL en de
WUR (2017), Lerende evaluatie van het Natuurpact. Naar nieuwe verbindingen tussen
natuur, beleid en samenleving. Onderstaande paragrafen zijn afkomstig uit de
samenvatting en hoofdstuk 2.3 van dat rapport.
Natuurnetwerk Nederland

Het Rijk en de provincies hebben in het Natuurpact afspraken gemaakt over de ambities
en financiering van het Nederlandse natuurbeleid tot 2027. Ze zijn daarbij
overeengekomen nieuwe natuur te ontwikkelen voor een robuust Natuurnetwerk, en
zetten in op het verbeteren van de natuur buiten dit netwerk, het versterken van de
maatschappelijke betrokkenheid bij de natuur en het verstevigen van de relatie tussen
natuur en economie.
Realisatie van het Natuurnetwerk Nederland (voorheen EHS) blijft de belangrijkste
strategie van provincies voor het versterken van de biodiversiteit. Vaak valt het
verbeteren van de milieu- en watercondities samen met het realiseren van het
Natuurnetwerk. Het Natuurnetwerk is een stelsel van zoveel mogelijk aaneengesloten
natuurgebieden dat door provinciaal beleid beschermd, uitgebreid en versterkt wordt.
Vooral de harde juridische verplichtingen van de VHR en de KRW zouden zijn gediend
met het uitbreiden en verbinden van bestaande natuurgebieden doordat de
leefgebieden van beschermde soorten worden uitgebreid en de waterkwaliteit wordt
verbeterd. Het Natuurnetwerk omvat daarom het merendeel van de Natura 2000gebieden. Naast het nakomen van de Europese verplichtingen hebben diverse provincies
andere doelen met hun Natuurnetwerk. Zo zien Limburg, Zeeland, Fryslân en NoordHolland hun Natuurnetwerk ook als middel voor het stimuleren van recreatie en
vrijetijdsbesteding.
Herijking gericht op voldoen aan Europese verplichtingen

De meeste provincies hebben als gevolg van het Bestuursakkoord en de bezuinigingen
van het Rijk op natuur in het kader van de herijking EHS, hun nog te realiseren EHS
ingekrompen. Hierbij hebben ze onderdelen van geplande natuur geschrapt die niet
gericht waren op het voldoen aan de Europese verplichtingen. Provincies verschillen
sterk in de mate waarin de oorspronkelijke EHS-opgave is verkleind. Noord-Holland en
Noord-Brabant hebben de beoogde omvang van hun Natuurnetwerk gelijk gehouden en
dus geen geplande nieuwe natuur geschrapt. Overijssel en Zuid-Holland hebben hun
Natuurnetwerk beperkt tot wat nodig is voor de Europese en andere juridische
verplichtingen. Overijssel zet daarbij sterk in op het verbeteren van de fysieke condities
in de Natura 2000-gebieden. De overige provincies hebben wel herijkt maar boven op de
gebieden nodig voor de Europese en andere juridische verplichtingen nog extra natuur
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(provinciale plus) toegevoegd (Kuindersma et al. 2015)1. De ontwikkelopgave voor het
Natuurnetwerk verschilt hierdoor sterk per provincie.
Realiseren Natuurnetwerk door vergroten en versterken van natuur

De nadruk bij de realisatie van het Natuurnetwerk ligt in alle provincies op het vergroten
en versterken van bestaande natuurgebieden. Het met elkaar verbinden van
natuurgebieden krijgt minder aandacht dan voorheen. Het concept ‘robuuste
verbindingen’, waarbij het gaat om grootschalige verbindingen (zones) tussen grote
natuurgebieden, is verlaten. De meeste provincies hebben deze zones geschrapt of
vervangen door kleinere reguliere verbindingen of vormen van groenblauwe
dooradering (Kuindersma et al. 2015). Bij de realisatie van het Natuurnetwerk hanteren
provincies in het algemeen de volgende prioriteitsvolgorde: (1) gebieden met
bestuurlijke en juridische verplichtingen (compensatie en afspraken van voor het
Natuurpact); (2) PAS-gebieden binnen Natura 2000; (3) Overige Natura 2000-gebieden;
(4) Gebieden met KRW-doelen; (5) Overig Natuur(netwerk).
Aantal provincies faciliteren natuurontwikkeling in afgevallen EHS

Provincies zijn verschillend omgegaan met de zones die bij de herijking van de EHS zijn
afgevallen. Utrecht, Limburg, Gelderland en Overijssel willen via de strategie ‘natuur op
uitnodiging’ initiatieven van vooral private actoren faciliteren met onder meer
planologische medewerking in ruil voor realisatie van natuur. Flevoland zet ook stevig in
op natuur op uitnodiging, maar dan provinciebreed. Flevoland biedt naast planologische
medewerking daarbij als enige ook financiering.

1

Kuindersma, W., F.G. Boonstra, R.C.M. Arnouts, R. Folkert, R.J. Fontein, A. van Hinsberg & D.A.
Kamphorst (2015), Vernieuwing in het provinciaal natuurbeleid. Vooronderzoek voor de evaluatie
van het Natuurpact, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu, Wageningen UR.
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Welke verschillende definities van het NNN zijn er momenteel in
gebruik?

3.1

Definities
Er zijn verschillende definities van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en het
Provinciaal Natuurnetwerk (PNN) in gebruik.
Website RVO

De definitie zoals RVO die hanteert op hun website is de meest omvattende definitie van
het NNN:
Het Natuurnetwerk Nederland is het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te
leggen natuurgebieden. Het netwerk moet natuurgebieden beter verbinden met elkaar
en met het omringende agrarisch gebied.
In het Natuurnetwerk Nederland liggen:







bestaande natuurgebieden, waaronder de 20 Nationale Parken;
gebieden waar nieuwe natuur wordt aangelegd;
landbouwgebieden, beheerd volgens agrarisch natuurbeheer;
ruim 6 miljoen hectare grote wateren: meren, rivieren, het Nederlandse deel van de
Noordzee en de Waddenzee;
alle Natura 2000-gebieden.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/natuur-en-biodiversiteit/natuurnetwerknederland

In het interview met RVO geeft RVO aan dat de categorie “landbouwgebieden, beheerd
volgens agrarisch natuurbeheer” eigenlijk niet tot het NNN behoort omdat met NNN
alleen duurzame natuur bedoeld wordt. De categorie “landbouwgebieden, beheerd
volgens agrarisch natuurbeheer” geniet geen duurzame bescherming. Ook vallen niet
alle Natura 2000 gebieden binnen het NNN. Zie ook de rapportage van het Compendium
voor de Leefomgeving: http://www.clo.nl/indicatoren/nl1425-begrenzing-van-hetnatuurnetwerk-en-natura-2000-gebieden

Geïnterviewde provincies
Zoals in het vorige hoofdstuk is beschreven, hebben alle provincies sinds het Natuurpact
een eigen beleid ontwikkeld met betrekking tot het PNN. Dit heeft geleid tot
verschillende definities van het PNN. Hieronder staan de omschrijvingen van het PNN
zoals zijn benoemd tijdens de interviews met een verwijzing naar de provinciale website.
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Noord-Brabant
Noord-Brabant heeft een Natuurnetwerk Brabant (NNB). Het NNB bestaat uit een
rijksdeel (KRW en N2000, gefinancierd door het Rijk) en een provinciaal deel
(gefinancierd door de provincie Brabant). https://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-opthema/natuur-en-landschap/natuur/natuurnetwerk-nederland-(voorheenehs)/natuurnetwerk-brabant-(nnb).aspx

Gelderland
De provincie Gelderland kent het Gelders Natuurnetwerk (GNN). In het GNN zit geen
onderscheid tussen de ontwikkelopgave vanuit het Rijk en de ontwikkelopgave zoals
besloten door de Provinciale Staten. Het GNN gaat verder dan alleen de afspraken die
met het Rijk zijn gemaakt. Gelderland neemt in de rapportages beide opgaven mee
zonder onderscheid te maken tussen Rijk en provincie. Naast het Gelders Natuur
Netwerk (GNN) kent Gelderland ook de Groene Ontwikkelingszone (GO). Voor het GNN
geldt het “nee tenzij” principe en voor de GO het “ja mits” principe.
https://www.gelderland.nl/Gelderse-natuurgebieden
Noord-Holland

De provincie Noord-Holland kent geen PNN maar alleen een NNN. De oude EHS is
opgegaan in het NNN. De provincie Noord-Holland maakt binnen het NNN geen
onderscheid tussen de opgave vanuit het Rijk of de Provincie. Doelstelling van de
provincie Noord-Holland is om de gehele oorspronkelijke EHS te realiseren.
https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Natuur/Natuurontwikkeling
Fryslân

Voor de provincie Fryslân geldt dat het PNN de EHS minus de rijkswateren is, incl.
overige natuur. PNN is dat gedeelte van het EHS dat onder beheercontract van provincie
is. In Fryslân wordt de term NNN overigens niet gebruikt maar nog altijd EHS. Feitelijk
bestaan er verschillende versies van het EHS: planologisch, natuurplan, etc. De
vastgestelde EHS dateert uit 2014.
https://www.fryslan.frl/home/kaarten_3208/item/planologische-ecologischehoofdstructuur-kaart-planologische-ehs_736.html
Groningen

De provincie Groningen kent één enkele NNN, incl. Waddenzee en N2000. Als een
afnemer bij Groningen om het NNN vraagt, krijgen ze altijd hetzelfde product. Laatste
vastgestelde NNN in Groningen is uit november 2017 en wordt jaarlijks opnieuw
vastgesteld. https://www.provinciegroningen.nl/uitvoering/natuur-enlandschap/natuurnetwerk-nederland/
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Drenthe

De provincie Drenthe kent één enkele NNN (met dezelfde functie als het oude
planologische EHS). Er is ook gesubsidieerde natuur buiten het NNN en ook N2000
buiten het NNN. Als men het NNN vraagt, krijgt men altijd hetzelfde product. In het NNN
zit ook de categorie overige natuur.
https://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/natuur-milieu/natuur/natuurnetwerk/

Wanneer alle PNN’s worden samengevoegd tot één landsdekkend bestand, worden
onderlinge verschillen tussen de provincies zichtbaar in de kaart. Zie hiervoor ook de
GIS-viewer: https://experience.grontmijservice.nl/WebViewer/index.html?viewer=PNN#
(inlog: PNN ww: p1n2n3).
Het verschil in definities is een gedeeltelijke verklaring voor de verschillen in de PNN’s.
Andere verklaringen zijn de interpretaties van de definities en uiteraard het provinciale
natuurbeleid. Er blijkt echter ook onduidelijkheid te zijn over de definities van het PNN
en NNN. In de volgende paragrafen worden verder ingegaan op de andere aspecten van
het PNN/NNN. Deze informatie is gebaseerd op de afgenomen interviews.

3.2

Gebruik van PNN/NNN
De bestanden en services van PNN/NNN worden o.a. voor de volgende doelen en
toepassingen gebruikt:



Het PNN/NNN wordt gebruikt voor planologische toetsing (o.a. provincies,
ingenieursbureaus en juristen)



Het PNN/NNN dient als basis voor het natuurbeleid (provincies)



Het PNN/NNN dient als basis voor de subsidiekaart (provincies)



Het PNN/NNN wordt gebruikt als verantwoording van realisatie natuur (provincies)



Het NNN is input voor de indicatoren van het CLO en de Balans (WEnR, voorheen
Alterra)



Het NNN wordt gebruikt voor rapportages aan EZ en het Europees Milieu
Agentschap (RVO)



Het NNN wordt gebruikt als raadpleegbare kaartlaag in GIS-viewers (provincies,
RVO)
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3.3

Wat is de relatie tussen Natura 2000-gebieden en PNN/NNN?


Provincie Noord-Holland: Niet alle Natura 2000-gebieden liggen niet in het NNN,
bijv. Zeevang (vogelrichtlijngebied). De datasets van het NNN en Natura 2000 zijn
niet direct aan elkaar gerelateerd.



WEnR (voorheen Alterra): delen van Natura 2000-gebieden maken geen onderdeel
uit van het NNN omdat dat Vogelrichtlijngebieden zijn die in het agrarisch gebied
liggen (bijvoorbeeld Eemland).



Provincie Noord-Brabant: proces van de aanwijzing van N2000-gebieden is in het
verleden een apart traject geweest (vanuit LNV) met andere
verantwoordelijkheden/argumenten dan het Natuurnetwerk Brabant (NNB).



Provincie Gelderland: grote delen van de landbouwgebieden in de uiterwaarden die
wel Vogelrichtlijngebieden zijn, liggen niet in het Gelders Natuurnetwerk (GNN).
Deze liggen dan wel in de Groene Ontwikkelingszone (GO).



Drie noordelijke provincies: Natura 2000 is slechts gedeeltelijk onderdeel van het
PNN, waarschijnlijk vanwege de subsidies.

Op de website van het Compendium voor de Leefomgeving staat:

Na de herijking is het Natuurnetwerk Nederland in omvang teruggebracht. Daarbij is een
deel van de Natura 2000-gebieden (ruim 27.000 hectare) buiten het Natuurnetwerk
komen te liggen. Deze gebieden kennen een smaller beschermingsregime dan de Natura
2000-gebieden binnen het Natuurnetwerk. Zie http://www.clo.nl/indicatoren/nl1425begrenzing-van-het-natuurnetwerk-en-natura-2000-gebieden
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Figuur 1 begrenzing Natura 2000-gebieden en het NNN

3.4

Relatie agrarisch natuurbeheer en PNN/NNN
Tijdens de interviews is gevraagd naar de eventuele relatie tussen agrarisch
natuurbeheer en het PNN/NNN. Met andere woorden: hoort agrarisch natuurbeheer
wel of niet in het PNN/NNN?


RVO: agrarisch natuurbeheer zonder de functieverandering naar natuur hoort niet in
het NNN.



Gelderland: binnen de formele begrenzing van het Gelders Natuurnetwerk (GNN)
valt geen agrarisch natuurbeheer. Wel kan het zijn dat er nog een aantal oude
contracten zijn opgenomen binnen het GNN.



Noord-Brabant: agrarisch natuurbeheer valt niet binnen de begrenzing van het
Natuurnetwerk Brabant (NNB).



Interview met de 3 noordelijke provincies: agrarisch natuurbeheer (A-type) is soms
onderdeel van NNN.



Noord-Holland: er zitten momenteel nog percelen met agrarisch natuurbeheer in
het NNN. In 2027 zal er geen bestemming landbouw meer in het NNN zitten.
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3.5

3.6

Vormen Rijkswateren onderdeel van het PNN?


Noord-Brabant: de Rijkswateren zijn begrensd als bestaande natuur binnen het
Natuurnetwerk Brabant (NNB). Het is een bewuste keuze van de provincie NoordBrabant om deze wateren op te nemen in het NNB.



Noord-Holland gebruikt een zgn. NNN-water binnen de provincie.



Drenthe en Fryslân beschouwen de rijkswateren niet als onderdeel van PNN;
Groningen ziet het wel als onderdeel van hun NNN.



De rivieren (watervlakken) vallen in de provincie Gelderland niet binnen het Gelders
Natuurnetwerk (GNN). Gelderland volgt de waterlijn.

Vaststelling
Voor alle geïnterviewde provincies, behalve Fryslân, geldt dat het PNN jaarlijks wordt
vastgesteld door PS. In Fryslân gebeurt de vaststelling niet jaarlijks maar op ad hoc basis.
In alle gevallen is GS bevoegd om kleine wijzigingen door te voeren.
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Welke knelpunten, hiaten en verbeterpunten zijn er momenteel
bekend met betrekking tot de totstandkoming van het PNN?
Om deze vraag te beantwoorden is allereerst een inventarisatie uitgevoerd naar de
bevindingen/opvallende zaken in het PNN. Hiervoor is een GIS-viewer ingericht en is het
verzoek uitgestuurd aan alle provincie om bevindingen in de kaart te prikken. Helaas is
de respons beperkt gebleven (11 nieuwe bevindingen naast de 22 bevindingen die al
waren ingevoerd door Sweco).
De belangrijkste bevindingen/opvallende zaken zijn:
 PNN sluit regelmatig niet aan op provinciale grens terwijl het op de luchtfoto of in
N2000 één functioneel samenhangend gebied lijkt te zijn;


Niet direct verklaarbare “gaten” in functioneel samenhangende gebieden;



Rijkswateren (grote rivieren) vormen in bijv. Noord-Brabant en Utrecht wel
onderdeel van het PNN en in andere provincies niet;



In Noord-Holland is het strand wel onderdeel van het PNN; in Zuid-Holland niet.

Hieronder staan een paar voorbeelden. Let wel: er is met name gekeken naar de
overgangen tussen provincies.

Niet direct
verklaarbare
“gaten” in
functioneel
samenhangende
gebieden

Figuur 2
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“Functioneel”
samenhangende
gebieden zijn in
de ene provincie
wel PNN en in
andere provincie
niet.

Figuur 3

In Noord-Holland
maakt strand
geen onderdeel
uit van PNN; in
Zuid-Holland wel.
In Noord-Holland
zijn de wegen in
duingebied uit
PNN verwijderd;
in Zuid-Holland
niet.

Figuur 4
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Een aantal
provincies
beschouwt de
rijkswateren
als onderdeel
van het PNN;
andere
provincies
niet.

Figuur 5

Noord Nederland
heeft een PoC
uitgevoerd en de
PNN’s van de 3
noordelijke
provincies
samengevoegd.
“Het voelt als
appels en peren
vergelijken”
volgens één van de
deelnemers.

Figuur 6
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Gaten tussen PNN’s op de
provinciegrens.

Figuur 7

De razende bol is een
voorbeeld van een
“wandelend”
natuurgebied.

Figuur 8
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Andere voorbeelden zijn in te zien in de viewer:
https://experience.grontmijservice.nl/WebViewer/index.html?viewer=PNN#

(inlog: PNN ww: p1n2n3).
Het is momenteel nog niet bekend tot wanneer deze viewer beschikbaar blijft.
Tijdens de interviews kwamen de volgende vragen/opmerkingen op vanuit de
provincies:
 Als delen binnen het NNN een andere bestemming hebben gekregen: wanneer
moeten die delen dan uit het NNN? Pas na de realisatie van de compensatie?
 Hoe om te gaan met recreatiegebieden die in het NNN staan? Moeten die eruit en
wat betekent dit voor het beschermingsregime?
 Wat is precies een rijkswater? Ligt de grens van het rijkswater bij eb of vloed?
 Er zijn nog geen afspraken m.b.t. de actualisatiegraad over bijv. “wandelende”
natuurgebieden zoals de razende bol.
 Het is onduidelijk wat de precieze relatie is tussen NNN en Natura 2000.
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Aanbevelingen

Systeemverantwoordelijkheid
Om toe te werken naar een eenduidige NNN is het belangrijk dat de algemene kaders
worden bepaald, afgewogen en bewaakt. Daar waar meer organisaties werken aan het
ogenschijnlijk zelfde product is het juist van belang om het gehele functioneren van het
systeem te borgen zodat niet de verschillende invullingen te ver uit elkaar gaan lopen en
het geheel niet meer uitlegbaar is. Deze systeemverantwoordelijkheid kan door een
enkele partij worden gedragen of een meer interbestuurlijk karakter hebben waarbij de
dialoog over het doel en de praktische invulling continue wordt herijkt. Bijvoorbeeld een
werkgroep natuurbeleid aangevuld met vertegenwoordiging van de rijkspartijen is een
prima plek waar dit kan plaatsvinden.
Prioriteit 1: Wijs systeemverantwoordelijke aan en formuleer een gezamenlijke,
gedragen opdracht tussen Rijk en provincies.

Eenduidige informatiebehoefte
De opdracht moet worden uitgewerkt naar een eenduidige informatiebehoefte (dat wat je
wilt weten om je doel te behalen). Indien een product meerdere doelen moet bedienen
dan is het verstandig om hier aparte producten te benoemen. Bijvoorbeeld in de huidige
NNN zie je een drietal doelen terug die niet altijd verenigbaar zijn. Indien nodig maak
een duidelijk onderscheid in een planologisch-, beleidsvormend- of rapportageproduct.
Deze rol kan prima door BIJ12 worden gefaciliteerd waarbij nauw contact met de
systeemverantwoordelijke noodzakelijk is.
Prioriteit 2: Werk aan een eenduidige informatiebehoefte; systeemverantwoordelijke is
leidend.
Prioriteit 3: Indien nodig maak duidelijk onderscheid in planologisch-, beleidsvormend- of
rapportageproduct

Overeenstemming datastromen
Data laten stromen tussen organisaties is mensenwerk. Het hebben en houden van de
juiste mensen met capaciteit, kennis en middelen bij de verschillende betrokken
organisaties is essentieel om toe te werken naar een eenduidig product. Het samen op
bestuurlijk niveau vastleggen dat je data gaat uitwisselen zodat binnen organisaties de
mensen en middelen kunnen worden gealloceerd is essentieel.
Prioriteit 4: Zorg dat er overeenstemming is op bestuurlijk niveau tussen alle actoren
(GegevensLeveringsOvereenkomst)
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Operationalisering datastromen
Om de data op een eenduidige manier tussen organisaties te laten stromen zijn
afspraken nodig. Je wilt dat het informatiemodel dat voortkomt uit de informatiebehoefte
vastligt in het IMNa (Informatie Model Natuur) maar daarnaast wil je dat het proces (wie,
waar en wanneer), de vorm (bestandsformaat), de inhoud (de attributen) en de
validatieregels (wat maakt dat het goed is) vastliggen in een GegevensLeveringsProtocol.
Prioriteit 5:
Prioriteit 6:

Gebruik een Informatiemodel (IMNa) basis voor vastlegging databehoefte.
Leg proces, vorm, inhoud en validatieregels vast in een
GegevensLeveringsProtocol.

Iteratieve aanpak
Bij de totstandkoming van het NNN zijn een groot aantal actoren betrokken. Dat je in een
keer de gewenste kwaliteit krijgt, kan niet worden verwacht. Het iteratief inrichten van je
proces zodat je stapsgewijs kan toewerken naar de gewenste datakwaliteit is hierbij van
belang. De volgende aanbevelingen horen hierbij:

Prioriteit 7:
Prioriteit 8:
Prioriteit 9:

Zorg voor duidelijke opdrachtgevers van de verschillende activiteiten
Maak iedereen bewust van zijn/haar aandeel en maak hier expliciet
afspraken over
Werk samen met inhoudsdeskundigen en GIS-experts aan een eenduidig
methodiek en uitvoering.

Betrokkenheid toeleveranciers & afnemers
Naast de datastroom tussen de Provincie en BIJ12, is er ook aandacht nodig voor de
data op basis waarvan de provincies het NNN maken en voor de afnemers van het
uiteindelijke product. Bijvoorbeeld Natuurmomenten en Staatsbosbeheer leveren data op
basis waarvan de Provincies hun NNN maken. Indien deze data duurzaam en eenduidig
beschikbaar is, zal dit de datakwaliteit ten goede komen.
Prioriteit 10:

Zorg dat bronbestanden die ten grondslag liggen aan het NNN duurzaam
voor alle actoren beschikbaar zijn

Ook is de afstemming met de beoogde afnemers van het NNN een manier om het
product verder te verbeteren. Niet alleen om daar waar mogelijk het product geschikt te
maken voor hun toepassing maar ook om fouten in de data boven water te krijgen.
Prioriteit 11:

Zoek afstemming met afnemers (Natuurpact, Inspire, TBO’s) en borg dit
ook in de diverse producten
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6

Advies voor inrichting van het ketenproces om een landelijke NNN te
verkrijgen.
Om het NNN van verschillende leveranciers (provincie en rijk) te verwerken naar een
eenduidig landsdekkende NNN zijn afspraken met alle actoren nodig over het proces en
de bijbehorende producten. Hieronder wordt een beeld geschetst hoe dit kan worden
vormgegeven.

Figuur 9 NNN-keten

6.1

Modelmatig werken
Uitgangspunt bij het inrichten van het ketenproces is een model. Het model beschrijft de
datastromen tussen actoren. Het volledige proces van het inwinnen, bewerken tot
publiceren van data is gebaseerd op een drietal documenten waarin het geheel is
vastgelegd. Deze sturingsdocumenten zijn: een gegevensleveringprotocol (GLP), het
gegevenstransformatieprotocol (GTP) en de gegevensleveringsovereenkomst (GLO).
In figuur 10 model datamanagement is dit visueel weergegeven. Met deze protocollen
worden afspraken gemaakt over de voorwaarden rondom de datastromen. Het doel is
om toekomstbestendige en stabiele uitwisselingen te bewerkstelligen waar het proces
en de producten helder zijn en de wijze van totstandkoming reproduceerbaar en
verifieerbaar is.
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Figuur 10 model datamanagement
Wat is een gegevensleveringsovereenkomst (GLO)?

In dit document wordt op managementniveau vastgelegd welke data wordt uitgewisseld
en in welke gegevensleveringprotocollen dit vastligt. Ook worden hier indien nodig de
juridische uitgangspunten en de escalatiepaden vastgelegd. Het doel van dit document
is om op bestuurlijk niveau expliciet de uitwisseling van data vast te leggen en zo
stabiliteit (o.a. beschikbaarheid resources) te garanderen.
Wat is een Gegevensleveringprotocol (GLP)?

In dit document worden afspraken vastgelegd over:
 Proces: Frequentie, leveringstijdstip, leveringslocatie en leverancier en ontvanger
van de gegevenslevering;
 Vorm: In welk formaat de gegevens aangeleverd dienen te worden;
 Inhoud bestand: Welke gegevens aangeleverd dienen te worden;
 Validaties: Waarop de gegevens gecontroleerd worden;
 Meta-informatie: welke beschrijvende informatie (data over de data) dient
meegestuurd te worden.
Het doel van dit document is dat op operationeel niveau expliciet is vastgelegd wat
maakt dat een dat uitwisseling juist is. Het is de basis waarop je een validatie kan
uitvoeren en de kwaliteit kan borgen.
Wat is een gegevenstransformatieprotocol (GTP)?

In dit document wordt vastgelegd hoe de afgeleide data wordt geproduceerd om de
reproduceerbaarheid te garanderen. Van bronnen tot eindproduct wordt vastgelegd wat
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er exact wordt gedaan. Doel van deze vastlegging is dat de transformatie verifieerbaar
en reproduceerbaar is en daardoor overdraagbaar.

6.2

Procesmatig werken
Pas als er draagvlak is voor een data-uitwisseling (GLO) en de afspraken helder zijn (GLP)
kan de een succesvolle operationalisering van een datastroom plaatsvinden. In figuur 11
proces datamanagement is deze operationalisering gevisualiseerd. In het proces zijn een
aantal stappen te herkennen van de verschillende actoren die betrokken zijn bij het
proces. De actoren zijn:





Bronhouder (provider); activiteiten in blauw.
Ontvanger; activiteiten in groen.
Gebruik/kwaliteitscontrole; activiteiten in paars.
Afnemer; activiteiten in magenta.

Figuur 11 proces datamanagement
De bronhouder publiceert de data conform het opgestelde GLP waarna de ontvanger
valideert of de levering voldoet aan de eisen zoals beschreven in het GLP. De
bevindingen van de validatie worden teruggekoppeld. Indien de levering niet voldoet
dan voert de bronhouder aanpassingen uit en publiceert de data opnieuw.
Indien de data voldoet dan transformeert de ontvanger de data t.b.v. van zijn/haar
proces eventueel in combinatie met ander dataleveringen en legt dit vast in een GTP. De
data kan nu worden verheven tot informatie door er tabellen, figuren, kaarten en/of
grafieken van te maken al dan niet opgenomen in een applicatie waardoor
kwaliteitscontrole mogelijk is.
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De informatieproducten hebben vaak weer een afnemer buiten de eigen organisatie.
Indien een afnemer de afgeleide data nodig heeft dan wordt dit wederom vastgelegd in
een GLO en GLP. En indien nodig wordt de data getransformeerd t.b.v. van de publicatie.
De bewerking worden weer vastgelegd in een GTP.
Samenspel model, proces en sturingsdocumenten

Het benoemen van een model, het proces en de bijbehorende sturingsdocument is de
sleutel tot efficiëntere en kwalitatief hoogwaardige datastromen. Dit samenspel heeft
zijn meerwaarde in diverse projecten bewezen. Bijvoorbeeld: projecten waar de
datastromen waren vastgelopen door technische discussies, zijn weer op gang gekomen
door het toepassen van dit samenspel. Maar ook projecten waar zeer veel ad hoc
handwerk werd gedaan, hebben baat bij deze aanpak. Door het toepassen van de
methodiek is het mogelijk geworden om het werk te automatiseren, waardoor er meer
ruimte is voor het inhoudelijke werk.

21(21)
RAPPORT
12-JULI-2018
DEFINITIEF

