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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 van de werkplaats











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



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. 



Bevindingen provincie Overijssel I

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.



Lessons learned:

Programma Natura2000 
beheerplan

13-05-2022



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)



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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