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Nieuwsbrief Natuurbeheerplan 2016 – 9 april 2015  

 

Naar aanleiding van een aanvulling op het Informatiemodel Natuur hierbij de gewijzigde FileGeodatabase en 

Tools. Het IMNa document wordt nog aangepast, dus hierbij concept definities en omschrijvingen.  

Gevolg van de wijziging is dat de uploadplanning een week opschuift (dus t/m 22 april). 

ArcGis Filegeodatabase 

Agrarisch Zoekgebied 

Toegevoegd attribuut:  

toegestaneBeheerfuncties,  

Multipliciteit: 0..1 

Definitie: Opsomming van beheerfuncties die zijn toegestaan binnen dit object. 

Omschrijving: Wanneer dit attribuut niet wordt gevuld, zijn alle beheerfuncties toegestaan. 

 

Toegevoegd attribuut: 

DeelgebiedNaam 

Multipliciteit: 0..1 

Definitie: Naam van het deelgebied 

 

Zoekgebied Water 

Toegevoegd attribuut:  

toegestaneBeheerfuncties,  

Multipliciteit: 0..1 

Definitie: Opsomming van beheerfuncties die zijn toegestaan binnen dit object. 

Omschrijving: Wanneer dit attribuut niet wordt gevuld, zijn alle beheerfuncties toegestaan. 

 

Toegevoegd attribuut: 

DeelgebiedNaam 

Multipliciteit: 0..1 

Definitie: Naam van het deelgebied 
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Toegevoegd attribuut: 

toegestaneClustersBeheeractiviteiten 

Multipliciteit: 0..1 

Definitie: Opsomming van clusters van beheeractiviteiten die zijn toegestaan binnen dit object. 

Omschrijving: Wanneer dit attribuut niet wordt gevuld, zijn alle clusters van beheeractiviteiten 

toegestaan. 

 

 

 

Domains: 

Toegevoegd beheerFuncties met codes: 

F01.01 Creёren fourageergebied 

F01.02 Optimaliseren broed- en opgroeimogelijkheden 

F01.03 Optimaliseren nestbescherming 

F01.04 Optimaliseren voortplantingsmogelijkheden 

F01.05 Verschralen 

F01.06 Creёren nat biotoop 

F02.01 Waterberging 

F02.02 Bufferzone 

F02.03 Verbeteren waterkwaliteit 

F02.04 Vernatting 

F02.05 Water vasthouden 

 

Toegevoegd Clusterbeheeractiviteiten met codes: 

C01.04 Soortenrijk grasland 

C01.05 Graslandranden 

C02.03 Natte begroeiing 

C02.04 Randen en ruigte 

C06.04 Groene zuivering 

C06.05 Duurzaam bodembeheer 

 

 

ArcGis tools 
De ArcGis exporter is aangepast naar aanleiding van het toevoegen van de attributen. De ArcGis validator 

is ongewijzigd. 
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Planning 
De uploadplanning wordt met een week verschoven dus die ziet er nu als volgt uit: 

 

 

 

 

 

Welke kaartlagen uploaden? 

Shapes uploaden in SNL-applicatie(uploadfunctie): 

- Natuurbeheerplan (grens) 

- Beheergebied 

- Landschapszoekgebieden 

- Deelgebieden 

- Bijzondere gebieden 

- Beheergebieden (ambitie) 

- Landschapszoekgebieden (ambitie) 

 

Niet uploaden, shapes aanleveren aan de Functioneel  Beheerder natuurbeheer@gbo-provincies.nl 

- Beheergebied (gevalideerde versie in SNL-applicatie ivm ‘handmatige’ validatie AgrarischZoekgebied) 

- AgrarischZoekgebied 

- ZoekgebiedWater 

 

 

Provincie Wanneer Uploaden Contactpersoon 

   

Utrecht week 15 (1 - 8 april) Cora Bergshoeff 

Zeeland week 15 (1 - 8 april) René van Reemst 

Gelderland week 16 (8 - 15 april)  Johan Gudden 

Drenthe week 16 (8 - 15 april) Rika Rijnberg 

Zuid-Holland week 16 (8 - 15 april) Erik Buijserd 

Fryslân week 17 (15 - 22 april) Hinko Talsma 

Groningen week 17 (15 - 22 april) Franske Hoekema 

Overijssel week 17 (15 - 22 april) Nico Eilers 

Flevoland week 17 (15 - 22 april) Niels Vogelaar 

Limburg   week 17 (15 - 22 april) Ruud Snijders 

Noord-Holland week 17 (15 - 22 april) Josephine van Rijt 

Noord-Brabant week 17 (15 - 22 april)  Gerard Terpstra 
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Openstellingsbesluit  

In de periode eind september tot half oktober 2015 zal er wederom de mogelijkheid tot uploaden van het 

NBP2016 zijn. Dan kan het openstellingsbesluit in de beheertypekaart verwerkt worden. Mocht het 

openstellingsbesluit voor de upload van april nog niet van toepassing zijn, dan kan de kolom ‘subsidiabel’ 

op ‘false’ gezet worden. 

 

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/subsidiestelsel-natuur-en-

landschapsbeheer/het-natuurbeheerplan/natuurbeheerplan-2016/ 

Bijlagen: 

- ArcGis Pré-validator en Exporter: 20150403_validator_exporter_ArcGis10.zip 

- ArcGis FGDB: IMNa_natuurbeheer_v083.zip 

-  
 

Meer informatie over de SNL-applicatie en contact  

 
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 
 

 

 

 

 

http://www.portaalnatuurenlandschap.nl/
http://www.portaalnatuurenlandschap.nl/themas/subsidiestelsel-natuur-en-landschapsbeheer/het-natuurbeheerplan/natuurbeheerplan-2016/
http://www.portaalnatuurenlandschap.nl/themas/subsidiestelsel-natuur-en-landschapsbeheer/het-natuurbeheerplan/natuurbeheerplan-2016/
mailto:natuurbeheer@gbo-provincies.nl
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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 

 

 

 

 

 

 

http://www.portaalnatuurenlandschap.nl/
http://bron.portaalnatuurenlandschap.nl/Home/Contact

