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1. ONTWERP-BESLUIT
Het bestuur wordt voorgesteld:
- Kennis te nemen van de uitkomsten van het interne onderzoek;
- In te stemmen met de implementatie van de GIS-viewer.

2. ONDERWERP IN KORT BESTEK
Naar aanleiding van de implementatie van een aantal nieuwe SOK’s en
uitvoeringsprogramma’s voor de natuur-, en recreatieschappen en het CBG (schappen/CBG)
is door een aantal opdrachtgevers de behoefte geuit om meer inzicht in het terrein beheer
model te krijgen. De specifiek beoogde doelgroep hierbij is vooral de ambtelijke
ondersteuning en de externe bestuurssecretarissen. De afgelopen periode is
geïnventariseerd op welke wijze in deze informatiebehoefte voorzien kan worden. Diverse
methoden zijn hierbij onderzocht. Voorgesteld wordt om gebruik te maken van de
zogenaamde GIS viewer. Dit betreft een interactieve kaart, waarbij gebruikers inzage krijgen
in de beheerdoeltypen en op eenvoudige wijze, op verschillende schaalniveaus selecties en
sommaties kunnen maken. Bijkomend voordeel is dat de opdrachtgevers elkaars
gebieden/gegevens kunnen zien, waardoor gebieden vergeleken kunnen worden en
overeenkomstigheden sneller worden gesignaleerd.
De interactieve kaart bevat geen data over de kosten van beheer, persoonsgegevens van
bijvoorbeeld in het gebied gevestigde ondernemers of andere privacy gevoelige informatie.
Aandachtspunt is dat de informatie openbaar is en voor een ieder die geïnteresseerd is
toegankelijk is.
De implementatie van de GIS viewer kan op korte termijn gerealiseerd worden omdat de GIS
viewer beschikbaar komt op een reeds bestaande webservice. Door in te stemmen met de
implementatie van de GIS viewer wordt deze dienst opgenomen in het kader van de
reguliere samenwerking. Er zijn geen kosten voor de opdrachtgevers aan verbonden.

3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING
DB RSVP 10 november 2021.

4. JURIDISCHE PARAGRAAF
De GIS viewer voldoet aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de
Privacywet.

5. FINANCIËLE PARAGRAAF
De GIS viewer is onderdeel van de reguliere dienstverlening en valt hiermee binnen de
bestaande budgetten.

6. COMMUNICATIE
Wanneer wenselijk bestaat de mogelijkheid om doorgelinkt te worden naar de websites van
de betreffende schappen/CBG.

7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING
Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer en afgestemd met de ambtelijke ondersteuning
bij de deelnemers.

8. VERDERE PROCEDURE
Uitvoering van het besluit.

Hoogachtend,

R. ‘t Hoen
Bestuurssecretaris (wnd.)
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