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Nieuwsbrief Natuurbeheerplan 2016 – 12 maart 2015  

 

ANLb2016 en lopende subsidies agrarisch natuurbeheer SNL 

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. Om dit te blijven faciliteren, moet de provincie in haar 

Natuurbeheerplan voor 2016 (NBP2016) naar het Natuurbeheerplan 2015 (NBP2015) 

verwijzen. En technisch moeten de kaartlagen Beheergebied Agrarisch en 

Landschapzoekgebied van het NBP2015 gekopieerd worden naar het NBP2016.  

 

ANLb2016 en Landschapselementen 

De kaartlaag Landschapzoekgebied van het NBP2015 mag overlappen met de nieuwe 

leefgebieden (natuurtypen) agrarisch natuur en landschapsbeheer zoals droge en natte 

dooradering. De basis voor het subsidiëren van de landschapselementen zijn de kaartlagen 

Agrarisch Zoekgebied en Beheergebied Natuur. Deze kaartlagen mogen niet overlappen. Deze 

regel is beschreven in IMNa en de SNL-applicatie (uploadfunctie) zal hier op controleren.  

Landschapselementen binnen de begrenzing Beheergebied Natuur worden als Natuur 

gesubsidieerd.  

Landschapselementen in het Agrarisch Zoekgebied (Nieuwe aanvragen) worden als agrarisch 

landschap gesubsidieerd. Als deze agrarische landschapselementen via het agrarisch collectief 

gesubsidieerd worden hoeven ze in Beheergebied Landschapselementen niet apart begrensd te 

worden. Hierbij kan opgemerkt worden dat een collectieve aanvraag begrensd is als 

landbouwgrond in de AAN kaart. 

Landschapselementen in het zoekgebied landschap zijn voor de uitfinanciering van de oude 

subsidiebeschikkingen. Als de provincie kiest om naast de leefgebieden ook nog 

landschapselementen te subsidiëren met eigen geld via de index landschap dan kan deze 

kaartlaag daar ook voor gebruikt worden. 
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Uploaden Natuurbeheerplan 2016 en kaartlagen ANLb 2016 

De uploadperiode is van 1 t/m 15 april. Momenteel wordt de SNL-applicatie (uploadfunctie) 

geschikt gemaakt voor de nieuwe kaartlagen AgrarischZoekgebied en ZoekgebiedWater. De 

zeven al bestaande kaartlagen van het NBP2016 kunnen namelijk al geüpload worden in deze 

periode, maar de twee nieuwe kaartlagen (AgrarischZoekgebied en ZoekgebiedWater) nog 

niet. Deze twee kaartlagen levert u als shape aan bij de Functioneel beheerder (Gerard 

Terpstra) inclusief de Beheergebied-kaart in verband met de validatie. Zowel de bestaande 

kaartlagen als de nieuwe kaarten levert u volgens onderstaande planning aan. 

Alle kaartlagen maar ook de shapes van de kaartlagen AgrarischZoekgebied en 

ZoekgebiedWater moeten vooraf in uw ArcGis programma gevalideerd en geëxporteerd 

worden met de ArcGis Pré-validator en Exporter tools van Esri (zie de bijlage 

20150303_validator_exporter_ArcGis10.0.zip). GBO-provincies zal de twee nieuwe shapes 

controleren en het resultaat terugkoppelen. 

Als de SNL-applicatie (uploadfunctie) aangepast is, zal GBO-provincies de twee nieuwe 

kaarten uploaden. Het resultaat wordt wederom aan u teruggekoppeld. 

Resumerend: 

1 april t/m 15 april 

Shapes uploaden in SNL-applicatie(uploadfunctie): 

- Natuurbeheerplan (grens) 

- Beheergebied 

- Landschapszoekgebieden 

- Deelgebieden 

- Bijzondere gebieden 

- Beheergebieden (ambitie) 

- Landschapszoekgebieden (ambitie) 

 

Niet uploaden, shapes aanleveren aan Gerard Terpstra natuurbeheer@gbo-provincies.nl 

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

AgrarischZoekgebied) 

- AgrarischZoekgebied 

- ZoekgebiedWater 
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Planning uploaden vastgesteld Natuurbeheerplan 2016 

Vanaf 1 april t/m 15 april kunnen de vastgestelde Natuurbeheerplannen weer geüpload 

worden in de SNL-applicatie via de url: http://bron.portaalnatuurenlandschap.nl/ 

 

Contactpersoon voor de planning is Gerard Terpstra natuurbeheer@gbo-provincies.nl  

 

GIS-Werkproces 

1. ArcGis Filegeodatabase(IMNa_natuurbeheer_v081)  

Voor het GIS-werkproces is een Filegeodatabase beschikbaar. Deze is ook al met de vorige 

nieuwsbrief meegeleverd, en deze wordt hierbij nogmaals verstrekt. (zie bijlage 

IMNa_natuurbeheer_v081.zip). 

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 aan deze tool toegevoegd. (zie bijlage 

20150303_validator_exporter_ArcGis10.0.zip) 

Let op: start iedere keer ArcGis 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 Filegeodatabase. 

Provincie Wanneer Uploaden Contactpersoon 

   

Utrecht week 14 (1 - 5 april) Cora Bergshoeff 

Zeeland week 14 (1 - 5 april) René van Reemst 

Gelderland week 15 (6 - 12 april)  Johan Gudden 

Drenthe week 15 (6 - 12 april) Rika Rijnberg 

Zuid-Holland week 15 (6 - 12 april) Erik Buijserd 

Fryslân week 15 (6 - 12 april) Hinko Talsma 

Groningen week 16 (13 - 15 april) Franske Hoekema 

Overijssel week 16 (13 - 15 april) Nico Eilers 

Flevoland week 16 (13 - 15 april) Niels Vogelaar 

Limburg   week 16 (13 - 15 april) Ruud Snijders 

Noord-Holland week 16 (13 - 15 april) Josephine van Rijt 

Noord-Brabant week 15 (13 - 15 april)  Gerard Terpstra 

http://bron.portaalnatuurenlandschap.nl/
mailto:natuurbeheer@gbo-provincies.nl
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3. ArcGis Exporter 

Alle kaartlagen dienen met deze tool geëxporteerd te worden. De zeven bestaande shapes 

kunnen vervolgens geüpload worden in de SNL-applicatie(upload), (zie ook bijlage 

20150303_validator_exporter_ArcGis10.0.zip). De twee nieuwe kaartlagen 

AgrarischZoekgebied en ZoekgebiedWater levert u aan de Functioneel beheerder (Gerard 

Terpstra). 

 

Topologie constraints 

Hierbij in het kort de topologie constraints. In het Informatiemodel Natuur 3.1 concept (zie de 

bijlage bij deze nieuwsbrief) 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 

 

BeheergebiedAmbitie 

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. 

 

AgrarischZoekgebied mag niet overlappen met N-type van Beheergebied 

AgrarischZoekgebied mag wel onderling overlappen 

ZoekgebiedWater mag wel overlappen met beheergebied of landschapszoekgebied 
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Aanbevolen basiskaarten: 

AgrarischZoekgebied --> 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 

 

WMS/WFS Ontwerp/Vastgesteld NBP-plan 

http://212.159.219.68/cgi-bin/mapserver/mapserv.exe?map=/webroot/cgi-

bin/mapserver/NBP_vastgesteld.map  

http://212.159.219.68/cgi-bin/mapserver/mapserv.exe?map=/webroot/cgi-

bin/mapserver/NBP_ontwerp.map 

 

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: 20150303_validator_exporter_ArcGis10.0.zip 

- ArcGis FGDB: IMNa_natuurbeheer_v081.zip 

- IMNa v3.1 concept: Informatiemodel_Natuur_v3.1 CONCEPT.pdf 

-  
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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 

 

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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