
Werkplaats TPOD Programma
Natura 2000-beheerplan

Lessons Learned van Casus De Wieden

13-5-2022 – Werksessie 6



Welkom!

Huishoudelijk

• Sessie wordt opgenomen;

• Vragen tijdens de presentaties graag via de chat;

• De presentatie en opname ontvangt u begin volgende week.

Agenda

• Wat waren de leerdoelen?

• Aanpak, proces en resultaat (demo)

• Lessons Learned door de provincies Overijssel, Flevoland en Utrecht

• Ruimte voor vragen en discussie

• Bestuurlijke vaststelling



Deelnemers aan de werkplaats Programma

Provincie Overijssel:

Francina Geschiere, IJsbrand Tromp, Roelf Groenewold

Provincie Flevoland:

Saskia Vleeming, Niels Vogelaar

Provincie Utrecht:

Mirjam Luis-Westenbroek, Caroline Idema

Geonovum:

Gineke van Putten, Kasper Lingbeek



Doel van deze werkplaats:

• Ervaring opdoen met het annoteren van een programma - Natura 2000-beheerplan.

• Biedt het toepassingsprofiel voor het programma alle mogelijkheden die nodig zijn 
om het Natura 2000-beheerplan te kunnen annoteren en vormgeven zodat het 
bekend gemaakt kan worden en in de DSO-Viewer kan worden weergegeven.



De leerdoelen in deze werkplaats:

• Oefenen met het annoteren van een Natura 2000 Beheerplan

• Beproeven hoe het TPOD Programma toepasbaar is op Natura 2000 Beheerplannen, 

hierbij gaat het vooral om:

o Geometrieën in het plan

o Ambtsgebied overstijgende geometrieën

o Samenhang met de aanwijzingsbesluiten Natura 2000 gebieden

o Tabellen in een Natura 2000 Beheerplan

o Plaatjes in een Natura 2000 Beheerplan

o Omgaan met in het natuurbeheerplan gestelde maatregelen of restricties aan 

activiteiten buiten het N2000-gebied.

o Regels die gesteld worden in een Natura 2000 Beheerplan

o Maatregelen die nu op kaart staan; hoe komen die in het DSO



Aanpak, Proces, Resultaat



Locatie en Gebiedsaanwijzing

Locatie

• Bepaalt waar de tekst geldt

• Heeft in de DSO-viewer altijd 
dezelfde weergave

• Vindbaar via ‘klik op de kaart’

Gebiedsaanwijzing

• Geeft betekenis en herkenbare 
weergave aan de locatie

• Te kiezen uit waardelijst

• Vindbaar via ‘klik op de kaart’ 
en filteroptie 
‘gebiedsaanwijzing’

Locatie gebruik je om aan te geven waar een stuk tekst geldt. Aan de combinatie van tekst en 

locatie kun je extra informatie verbinden met gebiedsaanwijzing.



Locatie en Gebiedsaanwijzing
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Vanuit de tekst kun je zien op 
welke locatie de tekst geldt

Vanuit een klik op de kaart kun je 
zien welke tekst op die locatie geldt

Locatie



Locaties kunnen onafhankelijk van 
elkaar en gezamenlijk getoond 

worden.

Met Locatie geef je aan waar de 

tekst geldt. Locatie is neutraal, 
geeft geen duiding van de 

betekenis van de locatie.

Locatie



Met gebiedsaanwijzing kun je:
• de locatie herkenbaar op de 

kaart weergeven (legenda)

• betekenis aan de locatie geven: 
wat voor soort gebied is het

Gebiedsaanwijzing



Locatie en Gebiedsaanwijzing
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(Gebiedsaanwijzing)

ID: 1234567890
ID: 6789012345

Type: Ruimtelijk gebruik

Groep: stedelijk gebied-groen stedelijk

Naam: Innovatieve groene 

metropoolregio Arnhem (…)

Locatieaanduiding: 1234567890

ID: 0987654321



Thema

Thema is een tekstgerichte annotatie, komt niet op de 
kaart

Waardelijst thema is interbestuurlijk vastgesteld

Thema is niet verplicht maar is wel bijzonder geschikt 

om relaties met andere regelingen te maken

Advies: Gebruik thema wanneer het past



Hoofdlijn
Hoofdlijnen zijn om structuur aan te brengen binnen een document. Terugkerende 
onderwerpen kunnen zo geclusterd worden zodat een lezer ze makkelijk kan raadplegen. 



Aanpak, Proces, Resultaat



Regels op de kaart

https://pre.omgevingswet.overheid.nl/home

Documentnummer:

/akn/nl/act/pv23/2022/WiedenWeerribben-001

https://pre.omgevingswet.overheid.nl/orienteren/v

iewer/document/%2Fakn%2Fnl%2Fact%2Fpv2
3%2F2022%2FWiedenWeerribben-001/regels

https://pre.omgevingswet.overheid.nl/orienteren/viewer/document/%2Fakn%2Fnl%2Fact%2Fpv23%2F2022%2FWiedenWeerribben-001/regels
https://pre.omgevingswet.overheid.nl/orienteren/viewer/document/%2Fakn%2Fnl%2Fact%2Fpv23%2F2022%2FWiedenWeerribben-001/regels










































Bevindingen provincie Overijssel I

Francina Geschiere (inhoudelijk, Natura 2000-
beheerplannen)

TPOD Programma Wieden Weerribben



Antwoorden op de leerdoelen (1)

Geometrieën in het plan:

• Voor het DSO moeten we (leren) denken vanuit de (GIS-)kaart.

Ambtsgebied overstijgende geometrieën:

• Provinciegrenzen zijn geen obstakel.

Samenhang met de aanwijzingsbesluiten Natura 2000-gebieden:

• In het Natura 2000-beheerplan verwijzen naar het 

aanwijzingsbesluit heeft voordelen. Er kan worden verwezen naar 

bijlagen. Hoe deze verwijzing zou moeten is niet getest;

• Voordelen: 

• relatie beide documenten is duidelijker;

• minder invoerwerk in DSO;

• geen herhaling van informatie zorgt voor dunner 

en beter leesbaar beheerplan.



Antwoorden op de leerdoelen (2)

Plaatjes en tabellen in een Natura 2000-beheerplan:

• Plaatje invoegen kan. Als het een plaatje van een kaart is, gebruik 
dan de kaart: daarmee is veel meer mogelijk;

• Tabel uit huidige beheerplan komt niet mooi in DSO;

Oplossing?: invoegen als plaatje of andere tabel maken in het DSO.

Omgaan met in het Natura 2000-beheerplan gestelde maatregelen of 

restricties aan activiteiten buiten het Natura 2000-gebied:

Regels die gesteld worden in het Natura 2000-beheerplan:

Maatregelen die nu op de kaart staan; hoe komen die in het DSO:

• Maatregelen en restricties koppelen aan een (deel van) de GIS-

kaart;

• Bij goed annoteren (= koppelen) zijn er zijn meerdere 

mogelijkheden om de informatie te vinden.



Ervaringen en Tips (1)

Het DSO geeft nieuwe mogelijkheden

• Er kunnen kaartlagen over elkaar heen gelegd worden.

• Voorbeeld 1:

De kaart van het Natura 2000-gebied, de VR-kaart en de HR-
kaart kunnen met een afzonderlijke arcering getoond worden.

• Voorbeeld 2:

Leefgebied van de grote karekiet en het maatregelengebied voor 

de grote karekiet kunnen zo ook aparte getoond worden, samen 
met andere leefgebieden en maatregelengebieden voor andere 

soorten (allen met een specifieke arcering).

• Tip : Afspraken maken over landelijk uniforme arcering.



Ervaringen en Tips (2)

Het DSO betekent denken vanuit de GIS-kaart

• We moeten leren anders te denken. Kost tijd!;

• Goed annoteren is heel belangrijk. Dit leren kost tijd!;

• We moeten afspraken maken over het efficiënt en goed invoeren 
van de informatie in het DSO: toekennen van rollen en taken.

• Tip 1: Handleiding en/of cursus voor het invoeren in het DSO;

• Tip 2: Landelijke uniformiteit in lay-out van de beheerplannen en 

annotatie maakt het makkelijker om de informatie te bekijken.

• Tip 3: Handig verwijzen naar andere documenten zoals een 
aanwijzingsbesluit.



Tenslotte

• Een beheerplan in het DSO is een ander beheerplan dan we 
gewend zijn. Een klus die we niet moeten onderschatten.

• In de proef is niet gekeken naar ‘de procedure van ter 

inzage leggen’.

• Alleen nieuwe beheerplannen komen in het DSO. Hoe zit het 
met een addendum (= ‘kleine’ uitbreiding op of wijziging van 

het beheerplan) als het beheerplan nog niet in het DSO zit? 
(Een addendum kent ook een ontwerp- en definitief besluit 

en een procedure met ter inzage leggen.)

• Wordt in het DSO automatisch aan digitale toegankelijkheid 

voldaan ?



Bevindingen provincie Overijssel II

IJsbrand Tromp – Roelf Groenewold

TPOD Programma Wieden Weerribben



Algemene bevindingen

Er zijn geen concrete stappenplannen voor opstellen plan, annoteren, bekijken en publiceren.
(alles moet uitgevonden worden: “wat doet dit knopje?”)

Het gebruik van open en weer dicht zetten van de schuifjes vergt oefening en discipline. Zeker bij grotere 
plannen. Hoe gebruiksvriendelijk is dit? (ik heb niet meer alle kaarten “uit” gekregen.)



Bevindingen bij plan

Plancontour (“Regelingsgebied”) is Overijssel. Zou contour van het plangebied moeten zijn
(met dat stukje over de grens in Flevoland). Op PRE wel goed.

In Acc zijn geen regels meer zichtbaar. In PRE wel.

H5 is er niet (zie screenshot).

PDF bijlagen niet getest. Is dat wel nodig?

Gio’s worden netjes geopend op overheid.nl.

Gebruik thema filter levert “uitgegrijsde” kopjes op.

Hoe en wanneer maak je consequent gebruik van Gebiedsaanwijzingen (zie screenshot).



Bevindingen bij plan

Gebiedsaanwijzingen na klik op de kaart in het doelgebied



Bevindingen bij plan

Gebiedsaanwijzingen na klik op de kaart in het doelgebied en mouse-over



Bevindingen bij plan

Gebiedsaanwijzingen na klik op de kaart in het doelgebied en mouse-over (op PRE)



Bevindingen bij plan

Na gebruik van themafilter zijn er kopjes “grijs”. Zijn dat de delen die niet aan dat thema gelinkt zijn?



Bevindingen bij plan

Melding over gebiedsaanwijzingen is verwarrend. Wat is reden, waarom is mededeling nodig?



(fout)Meldingen bij 
bevragen op ACC

Na klik op “hele document bekijken”



Screenshot H5



Lessons learned:

Programma Natura2000 
beheerplan
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Opbouw

• Technisch: Niels Vogelaar (GEO-medewerker)
• Inhoudelijk: Saskia Vleeming (beleidsadviseur natuur)



Geometrieën in het plan

• Maak gebruik van gebiedsaanwijzingen
(gebiedsaanwijzingsgroep) om de verbeelding van de 
geometrie te verbeteren (kleurcodes).

• Via 'Kaarten' in het DSO is er meer mogelijk:
• Kleur- en laag-selectie en weergave volgorde
• Vergelijkbaar met kaarten op ruimtelijke plannen
• Afhankelijk van implementatie door plansoftware-

leverancier
• Maar, nog geen goede voorbeelden gezien



Ambtsgebied overstijgende geometrie
• Gebruik de juiste begrenzing (in dit geval de grens uit het aanwijzingsbesluit van het 

Rijk)
• Gebieden zijn vindbaar via een klik op de kaart, ook als dit buiten de provincie 

Overijssel ligt.



Tabellen in een Natura 2000 Beheerplan
• Tabellen opbouwen in plansoftware, geen copy/paste
• Tabellen in plansoftware zijn beperkt in omvang en mogelijkheden

Plaatjes in een Natura 2000 Beheerplan

• Beperkte mogelijkheden om te vergroten in het DSO, let op 
detailniveau

• Let op eisen voor afbeeldingen, sla het plaatje plat (bijv. geen
transparantie)



Benodigde kennis
• Meerdere disciplines zijn nodig
• Zowel juridische kennis, digi/geo kennis en inhoudelijk 

(natura2000 beheerplan)
• Er is veel mogelijk, maar je moet het wel weten te vinden
• Maak gebruik van kaarten, hoofdlijnen en thema’s om de 

gebruiker meerdere zoekingangen te geven
• Maak gebruik van de toelichting om meer

context/achtergrond informatie aan te bieden

Juridische kennis Inhoudelijke (natuur) 
kennis

GEO/RO kennis



Regels Natura 2000

• Verschil tussen Omgevingswet en Wet Natuurbescherming (bevoegd gezag)



Maatregelen Natura 2000 beheerplan

• Maatregelen koppelen aan kaarten, maar uitwerking vaak pas na vaststelling.
• Maatregelen ook buiten Natura 2000- begrenzing

• Hoe houden we het overzichtelijk?



Besluitvorming
• Met de Tpod wordt geen rekening gehouden met inspraak.
• Het is als meerdere provincies niet mogelijk om een gezamenlijk plan te hebben.



Overig
• Afspraken nodig over invoer (maar onduidelijk hoe ver je moet gaan in die 

afspraken)
• Om effectief te werken is het zinvol om meteen in TPOD te werken. De 

benodigde overleggen en de besluitvorming laten dit echter niet toe.



LESSONS LEARNED

PRAKTIJKPROEF 

N2000 BEHEERPLANNEN



Eindproduct:

• de 6 kernopgaven goed in beeld brengen en zeker de ‘sense of urgency’

• Voor achtergrondinfo en tabellen (van bijv. instandhoudingsdoelen) meer verwijzen 

naar: https://www.natura2000.nl/

Proces: prettig om dit in stappen uit te proberen, vakkundige begeleiding

Conclusie:

• N2000 beheerplannen bevatten veel tekst ten opzichte van actie, veel teksten lijken 

herhaald te worden: hier is efficiëntie te behalen
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https://www.natura2000.nl/


Eyeopeners: door het DSO en slim linken naar andere websites kun je een mooi compact N2000 beheerplan 

maken. Dit is te realiseren door gebruik te maken van een volledig nieuwe opzet.

Voor elk plan lijkt een redelijk uniform format te zijn.

Tips

• Start met volledig leeg beheerplan

• Denk vanuit het gebied: welke instandhoudingsmaatregelen worden op welke exacte locatie genomen 

(bijv. uitbreiding broedgebied Kiekendief), op welke locatie zijn de bestaande activiteiten van invloed

• Betrek meteen GIS medewerkers voor benodigde analyses: bijv. een zoekgebied maken als buffer of de 

locatie vastleggen voor een uitbreiding van broedgebied

• Neem ruim de tijd om het schrijven eigen te maken

• Maak in IPO verband en samenwerking met DSO expertise een standaardopzet voor inhoudsopgave 

en bedenk annotaties om dwarsverbanden te leggen tussen de verschillende beheerplannen (bijv overal 

dezelfde hoofdlijnen)

• Doen => leren => kunnen
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Interbestuurlijke vaststelling STOP/TPOD door OGB

• Bestuursakkoord: interbestuurlijk akkoord op standaarden Ow door OGB

• Koepels maken impactanalyse m.b.t implementatie van de standaard in de 

organisatie (geld-techniek-mensen)

• Later zijn daar praktijkproeven bij gekomen

• Notitie in afstemming met BLM’s naar Programmaraad en OGB

• TPOD komt in Regeling standaarden publicaties Ow -> verplicht gebruik bij IWT (N.B. 

dit besluit de minister van BZK)



Interbestuurlijke vaststelling TPOD Programma door OGB

• Wat was afgesproken in OGB van 15-12-2021?

Conditionele vaststelling van TPOD Programma in dec. 2021 door OGB

• Conditie was:

de praktijkproef ‘Nationaal Water Programma’ van het Rijk en 

de twee werkplaatsen met provincies hebben plaatsgevonden en zijn met evt. niet-

blokkerende bevindingen opgenomen in de impactanalyses.

• Na deze werkplaatsen:

‘Wanneer aan de condities is voldaan, vervalt het geconditioneerde karakter en is de 

TPOD Programma 2.0 bestuurlijk vastgesteld. Het OGB zal daarvan in kennis worden 

gesteld.’

• Er komt in mei nog een werkplaats over de ‘lessons learned’ over het NWP



Tot slot

Dank voor uw aanwezigheid! De presentatie en opname-link ontvangt u per e-mail.

Heeft u nog vragen? Mail ze naar: ImplementatieTPOD@geonovum.nl

Meer sessies Lessons Learned op:

• 30 mei (datum nog o.v.b): Lessons Learned praktijkproef programma Nationaal
WaterPlan (u ontvangt een uitnodiging)

• 30 juni: Lessons learned voor werkplaatsen door programma Aan de slag (met onder
meer de casus van vandaag op het programma )

mailto:ImplementatieTPOD@geonovum.nl
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/bijeenkomsten/bijeenkomsten-oefenen/lessons-learned-werkplaatsen-bijeenkomst-30-juni/

