Nieuwsbrief Natuurbeheerplan 2017 – 8 september 2016
upload NBP september 2016
Inleiding
Deze nieuwsbrief gaat vrijwel volledig over de uploadperiode in september voor de
Natuurbeheerplannen (NBP). In de periode van 12 september tot en met 23 september zullen
de provinciale Natuurbeheerplankaarten geüpload moeten worden. Deze nieuwsbrief gaat in op
de beleidsmatige achtergrond van deze upload, bevat een uploadplanning en biedt
achtergrondinformatie over het gebruik van GIS en topologische constraints. Ook wordt een
bijlage meegeleverd met onder andere enkele GIS-instrumentaria.

Upload natuurbeheerplannen - achtergrond
Omdat het SNL uitgaat van zesjarige subsidieovereenkomsten, zal er de komende periode ook
sprake zijn van doorlopende subsidies voor het agrarisch natuurbeheer onder het ‘oude’
subsidiestelsel. Voor een deel van deze subsidiecontracten maken gebiedscoördinatoren
collectieve beheerplannen.

Toelichting op de upload
In september is er een uploadmogelijkheid voor de vastgestelde Natuurbeheerplannen 2017.
Het kan zijn dat u als provincie nog wijzigingen wilt doorvoeren in het Natuurbeheerplan dat u
in mei/juni heeft vastgesteld. Aandachtspunten bij het wijzigen van het vastgestelde
Natuurbeheerplan 2017:






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 met een lopende SNLsubsidie die nog niet overstappen naar het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer.
Wilt u de ANLb kaarten (Agrarisch Zoekgebied en Zoekgebied Water) aanpassen? Bedenk
dan dat de gebieden (bij de meeste provincies) al open zijn gesteld en dat dit dus feitelijk
niet meer mogelijk is voor beheerjaar 2017. Dat zou betekenen dat u tijdens het spel de
spelregels aanpast. 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 beheergebieden kaart, dan mag dit gebied niet
overlappen met Agrarisch zoekgebied. Controleer dit met behulp van de pre-validator en
pas eventueel het Agrarisch zoekgebied aan.

In de uploadperiode van 12 september t/m 23 september moeten de kaartlagen in hun
definitieve vastgestelde versie worden geüpload, óók als er geen wijziging is ten opzichte van
de kaartlagen voor 2016. Een belangrijke constraint (afhankelijkheid) die daarbij nog wel eens
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over het hoofd wordt gezien, is de IMNa-regel dat het Agrarisch Zoekgebied niet mag
overlappen met de beheertypenkaart natuur (deze en andere constraints worden verderop
toegelicht).
Alle genoemde kaartlagen moeten vooraf in een ArcGis programma gevalideerd en
geëxporteerd worden met de ArcGis Pré-validator en Exporter tools van Esri
(zie www.portaalnatuurenlandcshap.nl > thema SNL > SNL-applicatie).

Welke kaartlagen uploaden?
U kunt de volgende shapes uploaden in de SNL-applicatie (uploadfunctie):











Natuurbeheerplan (grens)
Beheergebied (inclusief Agrarisch voor doorlopend collectief SNL-a)
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)
Agrarisch Zoekgebied definitief (voor zover dit gewijzigd is)
Zoekgebied Water definitief (voor zover dit gewijzigd is)
CollectiefBeheerplangrens (dit zijn de buitengrenzen van de SNL- collectieve gebieden)
NB: De functioneel beheerder heeft de collectief beheerplangrenzen uit het subsidiejaar
2016 naar 2017 gekopieerd. Dus u hoeft alleen te uploaden als er een grenswijziging heeft
plaatsgevonden. Graag vooraf afstemmen met de functioneel beheerder.

Planning uploaden Natuurbeheerplan 2017
Van 12 t/m 23 september kunnen de vastgestelde Natuurbeheerplannen weer geüpload
worden in de SNL-applicatie via de url: http://bron.portaalnatuurenlandschap.nl/

Provincie

Wanneer Uploaden

Contactpersoon

Overijssel

week 37 (12 – 16 september)

Nico Eilers

Zeeland

week 37 (12 – 16 september)

René van Reemst

Gelderland

week 37 (12 - 16 september)

Johan Gudden

Drenthe

week 37 (12 - 16 september)

Rika Rijnberg

Zuid-Holland

week 37 (12 - 16 september)

Erik Buijserd

Groningen

week 37 (12 – 16 september)

Jolanda Wassing

Fryslân

week 38 (19 – 23 september)

Hinko Talsma

Utrecht

week 38 (19- 23 september)

Jeroen Smal

Flevoland

week 38 (19 - 23 september)

Niels Vogelaar
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Limburg

week 38 (19 - 23 september)

Ruud Snijders

Noord-Holland

week 38 (19 - 23 september)

Leo Woudwijk

Noord-Brabant

week 38 (19 - 23 september)

Gerard Terpstra

Contactpersoon voor de planning is Peter van Hooff natuurbeheer@gbo-provincies.nl

Subsidiekaart: visualisatie openstellingsbesluit SNL 2017
Het openstellingsbesluit voor het SNL is gevisualiseerd via de subsidiekaart; daarop is
aangegeven voor welke (nieuwe) terreinen in 2017 subsidie beschikbaar is. Voor natuur
(N-types en L types in natuurterreinen) vult u het attribuut ‘subsidiabel’ bij de subsidiekaart in
conform het openstellingsbesluit. Voor het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) is
de subsidiekaart niet van toepassing en voor het doorlopend agrarisch natuurbeheer (SNL-a)
is afgesproken dit identiek te houden aan 2015 en 2016.

Checklist kaartmateriaal Natuurbeheerplan
BIJ12 heeft een checklist (zie bijlage) ontwikkeld voor de provincies om de kwaliteit van de
provinciale natuurbeheerplankaarten (IMNA-conform opgesteld, gecontroleerd en tijdig
aangeleverd) ten behoeve van een kwalitatief goed landelijk natuurbeheerplanbestand voor
de keten te optimaliseren. Dit naar aanleiding van de ervaringen van voorgaande uploads en
het doorleveren van kaarten met onregelmatigheden. De constatering van fouten verderop in
het proces leidt vervolgens tot ad hoc herstelacties, met onvoorziene extra tijdsinzet bij alle
betrokken partijen. Door het gebruik van de checklist kunnen mogelijke fouten of problemen
in de uitvoering van het SNL-proces worden voorkomen en kan rework / meerwerk worden
voorkomen. De provincies kunnen de bestanden aan de hand van deze lijst controleren en de
resultaten vermelden op de checklist. De ingevulde checklist stuurt u als bijlage op aan de
functioneel beheerder van de SNL-applicatie bij het uploaden van de
Natuurbeheerplankaarten.

GIS-Werkproces
1. ArcGis Filegeodatabase(IMNa_natuurbeheer_v083
Voor het GIS-werkproces is een File-geodatabase beschikbaar op
www.portaalnatuurenlandschap.nl > thema SNL > SNL-applicatie.
2. ArcGis Pré-validator
Met de Pré-validator tool kunnen alle kaartlagen in ArcGis op overlap gevalideerd worden.
De nieuwe constraint van de kaartlaag AgrarischZoekgebied die niet mag overlappen met het
N-type uit de Beheergebied kaart is toegevoegd aan deze tool.
(zie www.portaalnatuurenlandschap.nl > thema SNL > SNL-applicatie)
Let op: start ArcGis iedere keer opnieuw op als je de Tool runt. Het kan namelijk voorkomen
dat de Tool een foutmelding geeft of dat de database corrupt raakt als de tool voor een
tweede keer wordt gerund. Maak zo nodig een back-up van je File-geodatabase.
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3. ArcGis Exporter
Alle kaartlagen moeten met deze tool geëxporteerd worden. De zeven bestaande shapes
kunnen vervolgens geüpload worden in de SNL-applicatie(upload).

Topologie constraints
Hierbij in het kort de topologie constraints. In het Informatiemodel Natuur 4.0 op het Portaal
Natuur en Landschap is het volledige overzicht te vinden.
Beheergebied
A-N-L typen mogen niet overlappen
A mag onderling wel overlappen
N mag onderling niet overlappen
L mag onderling niet overlappen
Beheergebied Ambitie
A-N-L typen mogen niet overlappen
A mag onderling wel overlappen
N mag onderling niet overlappen
L mag onderling niet overlappen
Landschapszoekgebied mag niet overlappen met N-type van Beheergebied.
Agrarisch Zoekgebied mag niet overlappen met N-type van Beheergebied
Agrarisch Zoekgebied: binnen een leefgebied-deelgebied is onderlinge overlap van polygonen
niet toegestaan. Leefgebieden mogen wel overlappen.
Zoekgebied Water mag wel overlappen met agrarisch zoekgebied of beheergebied of
landschapszoekgebied.
Zoekgebied Water: binnen een leefgebied-deelgebied is onderlinge overlap niet toegestaan.

Technische en inhoudelijke eisen shapes
-

Geen intersections
Geen multi-polygonen
Mag niet buiten de provinciegrens vallen
Deelgebieden (zijnde een specifiek onderdeel van een leefgebied met andere
beheerfuncties/clusters van beheeractiviteiten met een eigen begrenzing) staan in de
kolom ‘deelgebied’. Vul hier de namen van de deelgebieden in. De kolom ‘naam’ hoeft hier
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-

niet ingevuld te worden. Als er bij 4.5 sprake is van een deelgebied, dan moet dit ingevuld
worden in de kolom ‘deelgebied’.
Financiële regio’s (een gebied dat met een begrenzing op kaart is aan te geven en waar in
het openstellingsbesluit 2016 bedragen aan te hangen zijn) die moeten terugkomen in de
kolom ‘naam’ van de kaarten van agrarisch zoekgebied/categorie water.
Een selectie op ‘leefgebied/deelgebied’ levert nooit meer dan 1 polygoon op.
Verplichte vulling van de kolommen beheerfunctie en cluster van beheeractiviteiten.

Aanpassing Index Natuur en Landschap
Nieuw:
N17.05 Wilgengriend
N17.06 Vochtig- en hellinghakhout

Aanbevolen basiskaarten
Agrarisch Zoekgebied --> gebruik de BRP-kaart. De meest recente kaart is te downloaden via
de Agro ftp site van RVO.nl. De login kunt u aanvragen bij de functioneel beheerder van de
SNL-applicatie (natuurbeheer@gbo-provincies.nl)
Landschapszoekgebied --> gebruik de BRP-kaart.
Beheertypenkaart (agrarisch) --> gebruik de AAN-laag, deze is te downloaden via PDOK
(Publieke Dienstverlening op Kaart) http://geodata.nationaalgeoregister.nl/aan/atom/aan.xml

Nieuwsbrieven
Alle nieuwsbrieven en instructies voor het Natuurbeheerplan 2017 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
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: 026 3598816 (Peter van Hooff)
@: natuurbeheer@gbo-provincies.nl

DOELGROEP: PROVINCIALE CONTACTPERSONEN UPLOAD NATUURBEHEERPLAN
VERSIE SEPTEMBER 2016
PAGINA 5

