Nieuwsbrief Natuurbeheerplan 2016 – 3 september 2015

In september is er weer een uploadmogelijkheid voor de vastgestelde Natuurbeheerplannen
2016. Het kan zijn dat een provincie nog wijzigingen wil doorvoeren in het Natuurbeheerplan
dat zij in mei/juni heeft vastgesteld. Aandachtspunten bij het wijzigen van het vastgestelde
Natuurbeheerplan 2016:
•

•

•

•

•

Het openstellingsbesluit. Staan alle gebieden waarvoor volgens het openstellingsbesluit
subsidie aangevraagd mag worden wel open voor subsidie? Met andere woorden: is de
kolom subsidiabel uit de beheergebiedenkaart bijgewerkt?
Heeft u de ‘oude’ agrarische (A01.01,A02.01 etc.) gebieden in de beheergebiedenkaart
opgenomen? Dit is van belang voor agrarisch natuurbeheerders die een lopende SNLsubsidie hebben en nog niet overstappen naar het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer
2016 (ANLb2016).
Wilt u de ANLb2016 kaarten (Agrarisch Zoekgebied en Zoekgebied Water) aanpassen?
Bedenk dan dat de gebieden al open zijn gesteld en dat dit dus feitelijk niet meer mogelijk
is voor beheerjaar 2016. U past anders tijdens het spel de spelregels aan. Maar als
wijzigen nodig is in verband met een gewijzigd natuurbeheerplan of onvolkomenheden dan
moet dit uiteraard wel hersteld worden.
Als u een natuurgebied toevoegt aan de beheergebiedenkaart, dan mag dit gebied niet
overlappen met Agrarisch zoekgebied. Controleer dit met behulp van de pre-validator en
pas eventueel het Agrarisch zoekgebied aan.
De uploadprocedure is niet veranderd ten opzichte van de vorige uploadperiode in
mei/juni.

Planning uploaden Natuurbeheerplan 2016
Vanaf heden kunt u de vastgestelde Natuurbeheerplannen weer uploaden in de SNL-applicatie
via de url:
http://bron.portaalnatuurenlandschap.nl/NatuurBeheerPlan?SubsidieJaar=2016
Een aantal provincies heeft aangegeven dat hun NBP-plan 29 september wordt vastgesteld.
Deze provincies zijn opgenomen in week 38 die tot 27 september loopt. In week 38 kan het
plan alvast geüpload en gevalideerd worden, zonder dit ‘live’ te zetten. Als de
Natuurbeheerplannen op 29 september vastgesteld zijn, kunnen de betreffende NBP-kaarten
‘live’ gezet worden.
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Provincie

Wanneer Uploaden

Contactpersoon

Limburg

week 38 (14 - 20 september)

Ruud Snijders

Utrecht

week 38 (14 - 20 september)

Jeroen Smal

Gelderland

week 38 (14 - 20 september)

Johan Gudden

Drenthe

week 38 (14 - 20 september)

Rika Rijnberg

Zeeland

week 38 (14 - 20 september)

René van Reemst

Zuid-Holland

week 39 (21 - 27 september)

Erik Buijserd

Fryslân

week 39 (21 - 27 september)

Groningen

week 39 (21 - 27 september)

Overijssel

week 39 (21 - 27 september)

Hinko Talsma
Franske Hoekema/ Jolanda
Wassing
Nico Eilers

Flevoland

week 39 (21 - 27 september)

Niels Vogelaar

Noord-Holland

week 39 (21 - 27 september)

Josephine van Rijt

Noord-Brabant

week 39 (21 - 27 september)

Gerard Terpstra

Openstellingsbesluit
In 2016 zijn er voor het agrarisch natuurbeheer twee subsidieverordeningen /
subsidieregelingen naast elkaar van kracht. Ten eerste het doorlopende agrarisch
natuurbeheer (SNL-a) waarvoor de kaarten Beheergebied, Landschapszoekgebied, Collectief
Beheerplan en Natuurbeheerplan (grens) van belang zijn. Ten tweede het vernieuwde
agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb201616) waarvoor de twee nieuwe kaartlagen
AgrarischZoekgebied en ZoekgebiedWater in het leven zijn geroepen (naast de al bestaande
kaartlaag: Natuurbeheerplan). De subsidiekaart is de visualisatie van het openstellingsbesluit
2016; voor welke (nieuwe) terreinen is in 2016 subsidie beschikbaar? Deze subsidiekaart in
IMNA is niet voor het ANLb16 van toepassing (deze optie is niet opgenomen in de kaartlagen
voor ANLb2016), en voor SNL-a is afgesproken dit identiek te houden aan 2015.
Voor natuur (N-types en L types in natuurterreinen) moet u het attribuut
‘subsidiabel’ vullen conform het openstellingsbesluit.
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Geometrische controle (aanbeveling)
Voor de kaarten die worden geüpload, hoewel dit nog niet is opgenomen in de validatie, wordt
aanbevolen om voorafgaand aan de upload een geometrische controle uit te voeren zodat de
kaarten geldige geometrieën bevatten. U kunt de controle uitvoeren met de Esri-tools ‘check
geometry’ en ‘repair’. Repair wordt direct op de featureclass uitgevoerd, let er dus op dat u
altijd een kopie maakt. Door een repair kunnen er polygonen van vorm veranderen of zelfs
verdwijnen. Controleer het controleresultaat door bijvoorbeeld de totale oppervlakte van het
origineel met het totaal van het resultaat te vergelijken.

Attributen Leefgebieden en categorie water invullen conform tekst § 4.5
Natuurbeheerplan
RVO.nl en de provinciale projectleiders (PLO-leden) ANLb2016 verzoeken de provincies de
attributen ‘toegestane beheerfunctie’ en ‘toegestaan cluster van beheeractiviteiten’ bij de
kaarten Agrarisch Zoekgebied en Zoekgebied Water in te vullen conform de tabel in paragraaf
4.5 van het provinciale Natuurbeheerplan. Dit om fouten in het beheer en extra
uitvoeringskosten bij RVO.nl te voorkomen.
Wat moet er gebeuren en waarom?
Een aantal provincies (Groningen, Friesland, Flevoland, Drenthe, Overijssel, Gelderland, ZuidHolland) heeft de attributen toegestane beheerfunctie en cluster van beheeractiviteiten bij het
Agrarisch zoekgebied nu leeggelaten. Nu geldt dan volgens IMNA: als er niets is ingevuld, dan
is alles mogelijk. Dit strookt echter niet met wat deze provincies in paragraaf 4.5 van hun
provinciale Natuurbeheerplan hebben opgenomen; hierin worden namelijk in de meeste
gevallen enkele beheerfuncties en/of clusters van beheeractiviteiten uitgesloten. Wij
verzoeken jullie daarom de attributen alsnog op de juiste wijze in te (laten) vullen en
daarmee een goede vertaalslag te maken van de tekst van het Natuurbeheerplan naar het
GIS-bestand. Dit in het belang van de kwaliteit van de gegevens aan de voorkant van de
keten en om fouten bij collectieven, RVO.nl en provincies in het verdere traject te voorkomen.
SCAN en RVO.nl bouwen namelijk programmatuur op basis van de Leefgebiedenkaarten van
de provincies, waarbij getoetst wordt of een perceel binnen het leefgebied ligt en of de
beheerfunctie /cluster van beheeractiviteiten is toegestaan. Het is dus van belang dat de
attributen correct gevuld zijn.
De betreffende gewijzigde kaarten(Agrarisch zoekgebied, Zoekgebied water) kunnen
aangeleverd worden aan de functioneel beheerder volgens de uploadplanning die in deze
nieuwsbrief is opgenomen.
Wat is het risico als de attributen niet op de juiste manier gevuld worden?
• Als er niets is ingevuld, kan een agrarisch collectief denken dat bepaalde beheerfuncties
mogen terwijl dit niet het geval is. Bijvoorbeeld verschralen. Deze beheerfunctie hebben
diverse provincies bewust niet meegenomen in het Natuurbeheerplan. In de

DOELGROEP: PROVINCIALE CONTACTPERSONEN UPLOAD NATUURBEHEERPLAN
VERSIE 3 SEPTEMBER 2015

•

Leefgebiedenkaart (Agrarisch Zoekgebied) is vervolgens het attribuut ‘toegestane
beheerfunctie’ leeggelaten. Technisch gezien ga je er dan dus van uit dat alle waarden uit
de domeintabel mogen, inclusief verschralen. Maar dat is niet juist.
Daarnaast speelt een correcte toepassing van de mogelijkheden in de koppeltabel. De
beheerfunctie ‘optimaliseren nestbescherming’ is bijvoorbeeld niet toegestaan bij het
leefgebied ‘open akker’. Als het attribuut ‘toegestane beheerfunctie’ bij de
Leefgebiedenkaart vervolgens wordt leeggelaten, dan wordt er technisch gezien vanuit
gegaan dat alle waarden uit de domeintabel mogen, dus ook ‘optimaliseren
nestbescherming’. En dat is niet correct.

Welke kaartlagen uploaden?
De procedure is onveranderd ten opzichte van de voorgaande uploadperiode.
U kunt de volgende shapes uploaden in de SNL-applicatie (uploadfunctie):
• Natuurbeheerplan (grens)
• Beheergebied
• Landschapszoekgebieden
• Deelgebieden (als in het openstellingsbesluit voor SNL natuur/SKNL deelgebieden worden
benoemd, kunt u deze hier terug laten komen)
• Bijzonder gebied (schapen, vaarland)
• Beheergebieden (ambitie) (inclusief de juiste EHS; vooral als hier naar verwezen wordt in
het openstellingsbesluit!)
• Landschapszoekgebieden (ambitie)

•

CollectiefBeheerplangrens (dit zijn de buitengrenzen van de SNLa collectieve gebieden).
NB: De plangrenzen zijn al door de functioneel beheerder uit het subsidiejaar 2015 naar
2016 gekopieerd. Dus u hoeft alleen te uploaden als er een grenswijziging heeft
plaatsgevonden. Graag vooraf afstemmen met de functioneel beheerder.

U kunt de volgende shapes niet uploaden in de SNL-applicatie. U levert deze bij de
Functioneel Beheerder: natuurbeheer@gbo-provincies.nl
• Beheergebied (gevalideerde versie in SNL-applicatie
ivm ‘handmatige’ validatie
AgrarischZoekgebied)
• AgrarischZoekgebied (leefgebieden ANLb16)
• ZoekgebiedWater (Categorie Water ANLb16)

Esri Filegeodatabase(FGDB) en overige Esri tools
Deze zijn niet gewijzigd ten opzichte van de vorige uploadperiode. U kunt de betreffende
FGDB en tools downloaden via het Portaal Natuur en Landschap:
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http://www.portaalnatuurenlandschap.nl/themas/subsidiestelsel-natuur-enlandschapsbeheer/het-natuurbeheerplan/natuurbeheerplan-2016/
In de FGDB zijn domeintabellen opgenomen voor onder andere de ‘beheerfuncties’ en
‘clustersBeheeractiviteiten’ van Agrarisch zoekgebied en Zoekgebied water.

Nieuwsbrieven
Alle nieuwsbrieven en instructies voor het Natuurbeheerplan 2016 zijn ook te vinden op het
Portaal Natuur en Landschap.
Ga naar>http://www.portaalnatuurenlandschap.nl >Subsidiestelsel Natuur en Landschap >
Het Natuurbeheerplan > Natuurbeheerplan 2016
Of volg de directe link: http://www.portaalnatuurenlandschap.nl/themas/subsidiestelselnatuur-en-landschapsbeheer/het-natuurbeheerplan/natuurbeheerplan-2016/

Meer informatie over de SNL-applicatie en contact
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Unit GBO provincies van BIJ12
Heeft u een vraag over de techniek of het functioneren van de SNL-applicatie (Toolkit)?
Dan neemt u contact op de functioneel beheerder van de applicatie via:
T: 073 680 8432 (Gerard Terpstra)
@: natuurbeheer@gbo-provincies.nl

Provinciale informatiepunten
Wilt u of de beheerder advies over het uit te voeren beheer en de mogelijkheden in uw
gebied? Dan neemt u contact op met het provinciale informatiepunt. De contactgegevens van
de informatiepunten vindt u op www.portaalnatuurenlandschap.nl > Subsidiestelsel Natuur en
Landschap > Contact.
Provinciale coördinatoren
Heeft u een vraag over de natuurdoelen van de provincie en de vertaling van deze doelen in
het collectief beheerplan? Of wilt u meer weten over het provinciale beleidskader voor het
collectief beheer? Dan kunt u terecht bij uw provincie. Zie voor de contactgegevens van de
provinciale coördinatoren: http://bron.portaalnatuurenlandschap.nl/Home/Contact
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