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Geachte heer  en mevrouw , 
 
Op 23 november 2022 heeft u Gedeputeerde Staten op grond van de Wet open overheid (Woo) 
verzocht om informatie. Op 2 december 2022 is de ontvangst van uw verzoek bevestigd en is u te 
kennen gegeven dat u uiterlijk op 21 december 2022 een besluit tegemoet zou zien. U heeft ons op 22 
december 2022 in gebreke gesteld in verband met het uitblijven van een inhoudelijke beslissing op het 
Woo-verzoek. Op 5 januari 2023 hebben wij telefonisch contact gehad met u en hebben wij 
aangegeven op korte termijn een besluit te kunnen nemen. 
 
Met dit schrijven ontvangt u het besluit op uw Woo-verzoek. 
 
Inhoud van uw verzoek 
In uw Woo-verzoek vraagt u om het volgende: 
 
“Namens Cliënte verzoek ik het college van gedeputeerde staten van de provincie Zeeland (het 
College), met een beroep op de Wet open overheid (Woo), om openbaarmaking van alle documenten 
afkomstig uit de NDFF die betrekking hebben op en ten grondslag liggen aan het RNN en alle 
resultaten hieruit. Daarbij gaat het in ieder geval, maar uitdrukkelijk niet slechts, om:  

1. alle besluiten aangaande het opnemen van data in databanken die deel uitmaken van de 
NDFF;  

2. alle data opgenomen in databanken die deel uitmaken van de NDFF; en 
3. alle data waarvan door of namens het Interprovinciaal Overleg/BIJ12 c.q. het College is 

besloten om deze niet in het NDFF op te nemen en alle besluiten dienaangaande.  
 

Tevens verzoek ik het College namens Cliënte, met een beroep op de Woo, om openbaarmaking van 
alle documenten die betrekking hebben op de (rechts)verhouding tussen de (bestuursorganen van) de 
provincie Zeeland, Stichting NDFF en/of BIJ12 c.q. IPO. Daarbij gaat het in ieder geval, maar 
uitdrukkelijk niet slechts, om:  
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4. alle bestuurlijke informatie waaruit blijkt hoe de besluitvorming omtrent de NDFF is geregeld; 
5. alle bestuurlijke informatie omtrent de wijze van financiering van de NDFF in de breedste zin 

des woords.”  
 
Wettelijk kader 
Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Woo. Op grond van artikel 4.1, eerste lid, van de Woo kan 
eenieder een verzoek om informatie richten tot een bestuursorgaan of een onder verantwoordelijkheid 
van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf.  
 
Artikel 4.1, zevende lid, van de Woo bepaalt dat een verzoek om informatie wordt ingewilligd met 
inachtneming van het bepaalde in hoofdstuk 5 van de Woo. Een bestuursorgaan zal het verstrekken 
van de gevraagde informatie achterwege kunnen (dan wel moeten) laten wanneer zich een of meer 
van de in artikel 5.1 en 5.2 van de Woo genoemde uitzonderingen en beperkingen voordoen. 
 
Overwegingen punten 1, 2 en 3 
U verzoekt om alle besluiten aangaande het opnemen van data in databanken die onderdeel uitmaken 
van de NDFF. Wij nemen geen besluiten aangaande het opnemen van data in de databanken die 
onderdeel uitmaken van de NDFF. Het eigenaarschap van de data uit de databanken berust niet, en 
behoort niet te berusten, bij ons. Wij leveren slechts een financiële bijdrage voor de technische 
voorzieningen van de NDFF. Wij beschikken niet over informatie onder punt 1 van uw verzoek.  
 
Daarnaast verzoekt u om alle data opgenomen in databanken die onderdeel uitmaken van de NDFF. 
De NDFF is niet ondergebracht bij de Provincie Zeeland. De data van de NDFF berust niet bij ons en 
behoort ook niet bij ons te berusten. Daarnaast willen wij u er op wijzen dat de data in databanken van 
de NDFF reeds voor een ieder openbaar is. Iedereen kan toegang krijgen tot de databank en er zijn 
geen beperkingen voor het verkrijgen van informatie. De beperking in de hoeveelheid data die per 
verzoek wordt verstrekt en de financiële vergoeding die daar tegenover staat, maakt niet dat de 
informatie daarmee als niet-openbaar dient te worden beschouwd. Een ieder die een verzoek doet 
krijgt dezelfde informatie. Naar ons oordeel is de data in de databanken voor een ieder publiekelijk 
toegankelijk en daarmee reeds openbaar.  
 
Tevens verzoekt u om alle data waarvan door of namens het Interprovinciaal Overleg/BIJ12 c.q. het 
College is besloten om deze niet in het NDFF op te nemen en alle besluiten dienaangaande. De 
besluiten om informatie niet op te nemen in de NDFF worden niet genomen door het College (van 
Gedeputeerde Staten van de Provincie), het Interprovinciaal overleg of BIJ12. De afweging om 
informatie niet op te nemen wordt door de Stichting NDFF gemaakt. Voor verdere vragen daaromtrent 
kunt u zich tot hen wenden. 
 
De data in de databanken berust niet bij ons. Wij hebben geen plicht om informatie die niet bij ons 
berust, of behoort te berusten, te achterhalen. Daarnaast is de data in de databanken reeds openbaar 
en informatie die al openbaar toegankelijk is hoeft niet openbaar te worden gemaakt. Tot slot worden 
besluiten om data niet op te nemen in de NDFF niet worden genomen door ons College.` 
 
Wij wijzen uw verzoek op punten 1, 2 en 3 af. 
 
Overwegingen punten 4 en 5 
Op basis van punten 4 en 5 van uw verzoek is gezocht naar de documenten die betrekking hebben op 
de bestuurlijke aangelegenheid tot het moment van de ontvangst van uw verzoek. Dat laatste moment 
is bepalend voor de reikwijdte van uw verzoek. 



Behoort bij brief met zaaknummer: 237834 3 

 

  
Gelet op de door u omschreven aangelegenheid is gezocht binnen de systemen van Gedeputeerde 
Staten. Hierbij is er alles aan gedaan om tot een zo volledige mogelijke inventarisatie te komen. In ons 
archief is gezocht naar besluiten die genomen zijn ten aanzien van de NDFF. 
 
Inventarisatie documenten 
Bij de inventarisatie zijn ondergenoemde 3 documenten aangetroffen die nog niet openbaar zijn: 

• Samenwerkingsovereenkomst tussen Provincie Zeeland en BIJ12/Natuurloket uit 2014 
o “Samenwerkingsovereenkomst NDFF 2014 00013034 (Geanonimiseerd).pdf” 

• Twee toelichtende stukken ten aanzien van de begroting van Provinciale staten uit 2020 
o “PO NDFF (Geanonimiseerd).pdf” 
o “PrioriteitenkaartNDFF2020.dotx (Geanonimiseerd).pdf” 

 
Daarnaast willen wij u er op wijzen dat besluiten van Provinciale staten over de begroting van de 
Provincie reeds openbaar zijn, waaronder de najaarsnota 2020. Deze is te raadplegen via 
https://www.zeeland.nl/sites/default/files/digitaalarchief/ZEE2000225.pdf. Diverse stukken (waaronder 
ook jaarplannen en begroting van BIJ12) zijn terug te vinden door gebruik te maken van de zoekfunctie 
op onze website www.zeeland.nl (zoekvraag: “NDFF”). Het Provinciaal monitoringsplan Zeeland is op 
de website te vinden onder het thema “natuurmonitoring” via https://www.zeeland.nl/natuur-en-
landschap/natuurmonitoring. Eigen data van de provincie die geleverd wordt aan de NDFF worden ook 
ontsloten via ons dataportaal (dataportaal.zeeland.nl).  
 
Naast de provinciale besluiten in onze begroting zijn vooral de besluiten in de interbestuurlijke 
overleggen (zoals ambtelijk in AACVP en bestuurlijk in BACVP) van belang. Daar wordt gezamenlijk 
besloten over de jaarbegroting en jaarplannen van BIJ12 waar de NDFF tegenwoordig is 
ondergebracht. Door Provincie Overijssel zijn deze besluiten in kaart gebracht. Wij verwijzen naar hen 
voor het besluit en de openbaarmaking van deze stukken. 
 
Grenzen aan openbaarheid 
Bij de nog niet openbare documenten is het algemene belang, dat is gemoeid met openbaarheid van 
overheidsinformatie, afgewogen tegen de belangen die in de artikelen 5.1 en 5.2 van de Woo staan. 
Bij deze beoordeling is gekeken of een van deze belangen zich verzet tegen openbaarmaking.  
 
Bovendien is van belang op te merken dat in beginsel per eenheid van een document, zoals een 
alinea, moet worden beoordeeld of het belang van openbaarmaking van informatie opweegt tegen het 
belang van voornoemde weigeringsgronden en beperkingen. 
 
De documenten worden gedeeltelijk openbaar gemaakt. De motivering voor het weglaten van deze 
gegevens is gelegen de uitzonderingsgrond van artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder e van de Woo. 
Voor de leesbaarheid van dit besluit wordt deze uitzonderingsgrond in algemene zin besproken.  
 
Persoonlijke levenssfeer (artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, van de Woo)  
Op grond van artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, van de Woo blijft verstrekking van informatie 
achterwege wanneer het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van personen 
zwaarwegender is dan het belang van informatieverstrekking. Een dergelijk belang is aan de orde 
wanneer documenten gegevens zoals namen, maar ook meer indirecte gegevens bevatten waarmee 
de identiteit van de betrokken personen achterhaald kan worden.  
 

https://www.zeeland.nl/sites/default/files/digitaalarchief/ZEE2000225.pdf
http://www.zeeland.nl/
https://www.zeeland.nl/natuur-en-landschap/natuurmonitoring
https://www.zeeland.nl/natuur-en-landschap/natuurmonitoring
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In de documenten zijn namen en andere persoonsgegevens (handtekeningen) aangetroffen. 
Openbaarmaking hiervan dient geen redelijk doel en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 
van de betrokkenen weegt in dit verband zwaarder. Dit is anders als het personen betreft die naar de 
aard van hun functie in de openbaarheid treden of indien sprake is van een anderszins publiek 
persoon.  
 
Besluit en wijze openbaarmaking 
Gelet op het voorgaande worden de nog niet openbare documenten met inachtneming van hoofdstuk 
5 van de Woo gedeeltelijk openbaar gemaakt. De documenten worden twee weken na dagtekening 
van dit besluit openbaar gemaakt. Wij zullen de stukken op dat moment aan u toezenden. 
 
Dit besluit en de openbaar gemaakte documenten worden ook twee weken na dagtekening van dit 
besluit geanonimiseerd gepubliceerd op www.zeeland.nl/loket/woo-verzoek.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Gedeputeerde Staten, 
namens dezen, 

Programmamanager Landelijk gebied, natuur en landbouw 

U wordt verzocht om in uw correspondentie steeds het zaaknummer te vermelden. 

Bezwaar 
Belanghebbenden kunnen schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij: 
Gedeputeerde Staten van Zeeland, t.a.v. de secretaris van de commissie voor bezwaarschriften,  
Postbus 6001, 4330 LA Middelburg. 
 
In het bezwaarschrift neemt u ten minste op uw naam en adres, de dagtekening van het bezwaarschrift, tegen welk besluit u 
bezwaar maakt en waarom. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend. 
U moet het bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt. Doorgaans is dat de dag 
na de datum van verzending. Overschrijding van de inzendtermijn kan ertoe leiden dat met uw bezwaren geen rekening wordt 
gehouden.  
Als u overweegt bezwaar te maken, kunt u een informatiefolder aanvragen op telefoonnummer 0118-631000. U kunt de 
informatie ook downloaden via https://www.zeeland.nl/bezwaar-maken 
 
Wij wijzen u erop dat het bezwaar niet de werking van het besluit schorst. U kunt een verzoek doen tot het treffen van een 
voorlopige voorziening. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda, 
team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd. 

http://www.zeeland.nl/loket/woo-verzoek
https://www.zeeland.nl/bezwaar-maken
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PROVINCIF ZEELAND 

AFD.IJBN 

AFD. TERMIJN 

DATUM —4 NOV, 2014 

     

  

Provincie Zeeland 

T.. e 

Postbus 6001 

4330 LA MIDDELBURG 

      

      

  

       

(geanonimiseerd)

DOC.NR. 

ZAAK NR. 

CLASS. 

  

    

Ons kenmerk Datum Onderwerp 

BIĲ12.2014.0609.NIB 28 oktober 2014 Overeenkomst NDFF 

Hartelijk dank voor het continueren van uw abonnement voor het gebruik van de Nationale 

Databank Flora en Fauna. Hierbij ontvangt u een door mij ondertekend exemplaar van deze 

overeenkomst retour voor uw financiële administratie. 

Het verheugt mij dat steeds meer partijen aansluiten op de NDFF. Hiermee krijgt de NDFF 

steeds meer de centrale rol als communicatiemiddel rond natuur in Nederland die zij 

verdiend. 

Wij kijken uit naar de samenwerking met u als partner in de NDFF. Mocht u vragen hebben 

dan kunt zich wenden tot de helpdesk van Het Natuurloket via helpdesk@natuurloket.nl of 

0800 2356333. 

Met vriendelijke groe 

    
(geanonimiseerd)

  

BĲ12 T:085 — 486 22 22 

Leidseveer 2 F: 085 — 486 22 33 

3511 SB Utrecht bij12.nl 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
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OVEREENKOMST TUSSEN BIJ12 EN PROVINCIE ZEELAND INZAKE DE TOEGANG TOT EN 

HET GEBRUIK VAN DE NATIONALE DATABANK FLORA EN FAUNA 

Partij 1 

De provincie Zeeland gevestigd te Middelburg, rechtsgeldig vertegenwoordigd krachtens artikel 176 

lid 2 van de Provincievet door S , in zijn functie van afdelingshoofd afdeling (geanonimiseerd)

Water Bodem en Natuur verder te noemen: “Partij 1”. 

Partij 2 

BĲ12, kantoorhoudend aan Leidseveer 2 te Utrecht (3511 SB), te dezen rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door mevrouw mr. H.M.H. Bloem, deze bij ondervolmacht gemandateerd 

namens Het Interprovinciaal Overleg (“IPO"), statutair gevestigd te 's-Gravenhage, ingeschreven in 

het handelsregister van de Kamers van Koophandel onder nr. 27261712, verder te noemen: 

“BI12” 

Hierna gezamenlijk te noemen, “Partijen” of ieder afzonderlijk, “Partij” 

Overwegende dat: 

e BĲĲ12, als gemeenschappelijke werkorganisatie van de Provincies, op 1 januari 2014 bij 

het IPO is ondergebracht, optredend als zelfstandig onderdeel zonder rechtspersoonlijkheid 

van het IPO; 

e het bestuur van het IPO bij besluit van 30 januari 2014 heeft ingestemd met het 

verstrekken van een bijzonder ondervolmacht aan de directeur van BIĲ12 om de benodigde 

werkzaamheden ten behoeve van BIĲ12 (en in naam van het IPO) te kunnen verrichten; 

e BĲ12 onder meer als doel heeft te zorgen voor betrouwbare, zo volledig mogelijke en 

toegankelijke Natuurgegevens en het gebruik van Natuurgegevens te bevorderen door 

deze Natuurgegevens na validatie ter borging van hun kwaliteit beschikbaar te stellen in 

een landelijke gegevensvoorziening; 

e Partijen verklaren te zijn overeengekomen een samenwerkingsverband voor het 

beschikbaar stellen van Natuurgegevens en de daarbij behorende producten die het 

zorgvuldig gebruik van Natuurgegevens in Nederland ten goede komen; 

e De Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) een middel is om de betrouwbaarheid en 

beschikbaarheid van Natuurgegevens te waarborgen, beschikbaarstelling van 

Natuurgegevens te verbeteren en gebruik te optimaliseren; 

e BĲ12 zorg draagt voor het in stand houden van de NDFF; 

e Een Aansluiting op de Nationale Databank Flora en Fauna nodig is om Natuurgegevens in 

de NDFF te brengen, te beheren en om deze in de NDFF te bekijken; 

e Partij 1 de Natuurgegevens van zichzelf en van Overige gebruikers die betrekking hebben 

op haar Aansluiting kan Gebruiken, met inachtneming van de voorwaarden waaronder die 

Natuurgegevens beschikbaar zijn gesteld; 

Overeenkomst tussen BIJ12 en provincie Zeeland inzake samenwerking in 1 van 14 

de Nationale Databank Flora en Fauna 
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e het IPO op grond van artikel 2 van de Databankenwet databankrechthebbende is van de 

NDFF; 

e het databankenrecht van partijen die data in hun eigendom of bezit vanuit hun eigen 

databank hebben ingebracht in de NDFF, alsmede de intellectuele eigendom en andere 

rechten die zij op deze data hebben, onverkort van kracht blijft. 

Overeenkomst tussen BIJ12 en provincie Zeeland inzake samenwerking in 2 van 14 

de Nationale Databank Flora en Fauna 
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En zijn overeengekomen als volgt: 

Artikel 1 Definities 

1. NDFF: Nationale Databank Flora en Fauna, zijnde een verzameling gedistribueerde 

databanken, bestaande uit de hardware-systemen, softwareapplicaties, 

systeemprogrammatuur en de hierin opgenomen data, waaronder (maar niet beperkt 

tot) Natuurgegevens, metadata en afgeleide producten die hierin worden ingevoerd, 

beheerd, gevalideerd, bewerkt en/of uitgevoerd. In het bijzonder betreft het gegevens 

over het voorkomen in Nederland van planten en dieren, alsmede gegevens over de 

validatie, taxonomie en codes en de verantwoording hiervan door middel van onder 

meer bronvermeldingen, standaarden en registratie van meetmethoden. 

2. Overige gebruikers: overige gebruikers van de NDFF die net als Partij 1 een 

overeenkomst met BIJ12 hebben gesloten voor het beschikbaar stellen van 

Natuurgegevens en het Gebruiken van Natuurgegevens van overige partijen op de 

NDFF. 

3. Natuurgegevens (ook wel waarnemingen genoemd): gegevenscombinatie van datum, 

locatie (punt, lijn of vlak), soort, aantal en waarnemer die duidt op aan- of afwezigheid 

van flora of fauna. Natuurgegevens kunnen afkomstig zijn uit projecten waarbij 

geregistreerde meet- en verwerkingsprotocollen zijn gehanteerd, of als losse 

waarneming gedaan zijn. 

4. Technische validatie: controle op de bestaanbaarheid van de in de NDFF ingevoerde 

Natuurgegevens. 

5, Inhoudelijke validatie: controle op de waarschijnlijkheid van de in de NDFF ingevoerde 

Natuurgegevens. 

6. Dienstverlening: het geheel van werkzaamheden van BIĲJ12 ten behoeve van de 

uitvoering van deze overeenkomst. 

7. Aansluiting: de aansluiting van Partij 1 op de NDFF, waarmee BIĲJ12 Partij 1 toegang 

biedt tot de NDFF, het desgewenst beheren en valideren door BIJ12 van de ingevoerde 

gegevens en het, via dat systeem, beschikbaar stellen van Natuurgegevens, tegen 

periodieke betaling van Partij 1 aan BI12. 

8. Grondgebied: het grondgebied van Partij 1, met inbegrip van het gebied dat daaraan 

grenst met een afstand tot maximaal 5 km vanaf het grondgebied. 

9. Gebruikersbeheerder: door Partij 1 aan te wijzen persoon die bepaalt welke gebruikers 

binnen de organisatie van Partij 1 toegang krijgen tot de NDFF. 

10. Externe account: een door de helpdesk te vertrekken account voor derde(n) die in 

opdracht van Partij 1 werkt, waarmee toegang wordt verkregen tot de NDFF voor een 

limitatieve periode en een limitatief gebied. 

11. Geaggregeerd: samengevoegd vanuit punt-, lijn- of andersoortige kleinschalige 

vlakwaarnemingen weergegeven op 1 x 1 kilometer. 

12. Applicatie: een technische voorziening (softwaremodule) die bedoeld is om gebruiker 

op maat te bedienen. 

13. Gebruiken van Natuurgegevens: het opvragen van gegevens in het systeem en het 

kunnen beschikken over die gegevens in de eigen omgeving. 

Overeenkomst tussen BIĲJ12 en provincie Zeeland inzake samenwerking in 3 van 14 

de Nationale Databank Flora en Fauna 
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14. Licentie: het verbintenisrechtelijk verlenen van toestemming tot het gebruik van het 

auteurs- en databankenrecht. 

15. Sublicentie: het verbintenisrechtelijk verlenen van toestemming tot het gebruik van 

een licentie. 

16. Werkdagen: kalenderdagen, behoudens weekenden en algemeen erkende feestdagen 

of daarmee gelijkgestelde dagen in de zin van artikel 3 Algemene termijnenwet. 

Artikel 2 Aanvang en looptijd van de overeenkomst 

1. De overeenkomst treedt na ondertekening door Partijen met terugwerkende kracht in 

werking vanaf 1 januari 2014. 

2. Partij 1 en BIĲ12 spannen zich ervoor in dat alle gegevens die noodzakelijk zijn voor 

het tot stand brengen van de Aansluiting van Partij 1 op de NDFF tijdig beschikbaar 

zijn. 

3. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor een initiële periode van drie (3) jaar met 

een stilzwijgende verlenging van steeds drie (3) jaar, onverminderd het bepaalde in 

artikel 10 (“Beëindiging van de overeenkomst”). 

Artikel 3 Rechten en verplichtingen van Partij 1 op grond van deze overeenkomst 

1. Op grond van deze overeenkomst heeft Partij 1 recht op: 

a. toegang tot een web-based invoerportaal op de NDFF, dat in onderling overleg 

tussen Partijen qua lay-out kan worden aangepast naar de organisatie van Partij 1, 

waarmee Partij 1 haar eigen Natuurgegevens in de NDFF kan invoeren; 

b. Inhoudelijke en Technische validatie van de ingevoerde eigen Natuurgegevens; 

c. toegang tot het standaard NDFF uitvoerportaal; 

d. het Gebruiken van de in de NDFF ondergebrachte Natuurgegevens, voor zover die 

gegevens betrekking hebben op het Aansluiting van Partij 1, met inachtneming van 

de voorwaarden waaronder die gegevens in de NDFF beschikbaar zijn gesteld. 

2. Het recht op toegang tot het invoer- en uitvoerportaal, bedoeld in het eerste lid, mag 

Partij 1 toedelen aan zes (6) accounts binnen de organisatie van Partij 1. Op verzoek 

van Partij 1 kan het aantal accounts worden uitgebreid. Afspraken hierover leggen 

Partijen vast in een door Partijen te tekenen addendum, welke als bijlage zal worden 

toegevoegd aan deze overeenkomst. Hiertoe wijst Partij 1 binnen de organisatie een 

Gebruikersbeheerder aan die bepaalt en bijhoudt welke accounts dit zijn. 

3. Indien BIĲJ12 uitvoerproducten voor de NDFF voor algemeen gebruik heeft ontwikkeld, 

zullen deze, binnen de kaders van deze overeenkomst, ook voor Partij 1 beschikbaar 

komen. 

4. Partij 1 mag geen handelingen verrichten waardoor de normale exploitatie van de NDFF 

in gevaar wordt gebracht. 

5. Op grond van deze overeenkomst zal Partij 1 de eigen Natuurgegevens in de NDFF 

invoeren en via de NDFF beschikbaar stellen aan de Overige gebruikers. Partij 1 mag 

Overeenkomst tussen BIJ12 en provincie Zeeland inzake samenwerking in 4 van 14 

de Nationale Databank Flora en Fauna 
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bij het invoeren van de eigen Natuurgegevens voorwaarden en beperkingen verbinden 

aan het ter beschikking stellen van die gegevens aan Overige gebruikers, indien 

daartoe aanleiding bestaat uit oogpunt van zeldzaamheid of kwetsbaarheid van de 

betrokken soort. 

6. Het eigendom op de door Partij 1 in de NDFF in te brengen Natuurgegevens ligt bij 

Partij 1 dan wel Partij 1 garandeert met de ondertekening van deze overeenkomst 

onherroepelijk dat zij bevoegd is de door haar aangeleverde Natuurgegevens in te 

brengen in de NDFF. 

7. Het intellectuele eigendom en auteursrecht op de door Partij 1 in de NDFF ingevoerde 

gegevens blijven berusten bij Partij 1, dan wel bij de waarnemer die voor Partij 1 

optreedt, ook na bewerking ervan. 

8. Het risico ter zake van voldoende kwaliteit en accuratesse van (technische) ict- 

verbindingen ligt bij Partij 1 

9, Op grond van deze overeenkomst is Partij 1 bij het aangesloten houden van haar 

organisatie op het systeem van NDFF en het beschikbaar maken van de Applicatie 

verantwoordelijk voor het aanbrengen van de benodigde aanpassingen aan de eigen 

systemen en middelen. BIJ12 verleent hierbij ondersteuning en verstrekt desgevraagd 

relevante technische informatie. 

10. Partij 1 blijft zelf verantwoordelijk voor eventuele voor Partij 1 geldende wettelijke 

verplichtingen ter zake het verzamelen van Natuurgegevens. 

11. Partij 1 verbindt zich mee te werken aan de validatie in het kader van het 

kwaliteitsproces. Hiertoe wordt door Partij 1 een contactpersoon aangewezen. 

12. Partij 1 onthoudt zich ervan Overige gebruikers of derden te hinderen en schade toe te 

brengen aan het systeem. Het is Partij 1 niet toegestaan processen of programma's - 

al dan niet via het systeem - op te starten waarvan Partij 1 weet of redelijkerwijs kan 

vermoeden dat daarmee BIĲJ12, Overige gebruikers of derden worden gehinderd of 

schade wordt toegebracht. 

13. Partij 1 vermeldt bij het gebruik van gegevens uit de NDFF in een schriftelijke of 

digitale publicatie, losse kaart of afbeelding als bron de NDFF, zoals ten aanzien van de 

betrokken gegevens vermeld in de NDFF, met aanduiding van de datum en het tijdstip 

waarop deze gegevens zijn ingezien of geëxporteerd. 

Artikel 4 Rechten en verplichtingen van BIĲJ12 op grond van deze overeenkomst 

1. BĲ12 is verantwoordelijk voor: 

a. de validatie van in de NDFF ingevoerde gegevens; 

b. het bieden van inlogmogelijkheid op de NDFF ten behoeve van het gebruik door 

Partij 1 van het invoer- en uitvoerportaal; 

c. het tot stand brengen en in stand houden van de verbindingen die via het systeem 

met het internet gemaakt kunnen worden; 

d. de beveiliging van gegevens die opgeslagen worden; 

e. het treffen van (voorzorgs)maatregelen om het oneigenlijk gebruik van via de 

NDFF beschikbaar gestelde Natuurgegevens zoveel mogelijk te voorkomen. 
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Met het aangaan van deze overeenkomst verklaart BĲ12 op grond van 

overeenkomsten met de Overige gebruikers dan wel met eigenaren of anderszins 

rechthebbenden op de overige in de NDFF opgenomen Natuurgegevens, bevoegd te zijn 

aan Partij 1 de in artikel 5 bedoelde Sublicentie te verlenen. 

BĲ12 heeft te allen tijde het recht om bij Partij 1 de met de Natuurgegevens uit de 

NDFF opgestelde producten op te vragen, indien daartoe naar het oordeel van BIĲ12 

aanleiding bestaat in verband met handelingen van Partij 1 die mogelijk in strijd zijn 

met de op grond van deze overeenkomst aan haar verleende Sublicentie. 

De beschikbaarheid voor het gebruik door Overige gebruikers van door Partij 1 

beschikbaar gestelde Natuurgegevens kan in geval van opzettelijke fouten of misbruik 

bij het gebruik van deze gegevens door Overige gebruikers op verzoek van Partij 1 

door BIĲJ12 worden ingeperkt, indien daarvoor naar het oordeel van BIĲJ12 aanleiding 

bestaat. De gegevens kunnen slechts bij hoge uitzondering en pas na toestemming van 

BĲ12 worden verwijderd. Bij het eventueel verlenen van die toestemming zal het 

belang van het beschikbaar blijven van de betrokken gegevens voor de NDFF 

nadrukkelijk een rol spelen. 

Op grond van deze overeenkomst zal BI12: 

a. zich inspannen om de NDFF aan Partij 1 beschikbaar te stellen en te houden, mits 

Partij 1 beschikt en blijft beschikken over de benodigde en geschikte computer- en 

randapparatuur, internetfaciliteiten en programmatuur; 

b. ervoor zorg dragen dat de Natuurgegevens van Partij 1 altijd als zodanig in de 

NDFF herkenbaar zijn. Dit kenmerk is niet zichtbaar in de geaggregeerde gegevens 

die via de NDFF worden verstrekt; 

c. ervoor zorg dragen dat de gegevens van Partij 1 na het doorlopen van het 

validatieproces worden voorzien van een kwaliteitskenmerk, dat informatie geeft 

over de juistheid en betrouwbaarheid van de gegevens, de juistheid van de bij de 

inwinning van de gegevens gehanteerde meetmethode en het schaalniveau waarop 

de gegevens zijn ingewonnen en toepasbaar zijn. 

De Natuurgegevens van Partij 1 die (nog) niet zijn gevalideerd en de Natuurgegevens 

van Partij 1 die als niet-valide zijn aangemerkt, in de NDFF in beginsel alleen 

beschikbaar houden voor Partij 1 en de beheerder van BIJ12. 

BĲ12 heeft het recht om het Gebruik van de Natuurgegevens uit de NDFF door Partij 1 

te (laten) monitoren. 

Artikel 5 Licenties 

d, 

Indien er sprake is van Natuurgegevens van Partij l waar auteursrechtelijk voorbehoud 

op rust, is Partij 1 verantwoordelijk voor het uitdrukkelijk kenbaar maken van dit 

voorbehoud in de NDFF. Wanneer Partij 1 dit nalaat zijn deze Natuurgegevens 

auteursrechtelijk niet beschermd, indien en voor zover Partij 1 eigenaar is van het 

auteursrecht. Door het invoeren van Natuurgegevens ten aanzien waarvan Partij 1 een 

auteursrechtelijk voorbehoud heeft gemaakt, verleent Partij 1 met het aangaan van 

deze overeenkomst een Licentie voor onbepaalde tijd aan BIĲJ12, waarbij Partij 1 

eigenaar blijft van het auteursrecht, maar BI12 toestemming geeft om 

openbaarmaking- en/of verveelvoudigingshandelingen te verrichten en om Sublicenties 

af te geven aan derden. 
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2. BĲ 12 verstrekt Partij 1, gelijk Partij 1 van BIĲ12 aanvaardt, een non-exclusieve, niet- 

overdraagbare Sublicentie voor onbepaalde tijd, houdende toestemming om de 

Natuurgegevens van de Overige gebruikers, waarop de Sublicentie betrekking heeft, te 

gebruiken voor haar projecten en plannen. De Natuurgegevens op puntniveau mogen 

uitsluitend worden gebruikt in rapporten, andere documenten of digitale bestanden 

voor intern gebruik binnen de organisatie van Partij 1, dan wel door personen en 

organisaties die op basis van die rapporten, documenten of digitale bestanden 

werkzaamheden verrichten in opdracht van Partij 1. 

3. Het verder openbaar maken en/of vermenigvuldigen van de Natuurgegevens van de 

Overige gebruikers is uitsluitend toegestaan in de navolgende situaties: 

a) het publiceren van de Natuurgegevens door Partij 1 voor publieksdoeleinden, mits 

op Geaggregeerde wijze, waarbij de exacte locatie van de waarnemingen in de 

aggregatie wordt vervangen door een aanduiding van ten minste 1 bij 1 km. 

Publicaties op puntniveau geschieden uitsluitend met voorafgaande toestemming 

van BĲ12; 

b) het voor publiekdoeleinden verlenen van inzage in de Natuurgegevens, die via het 

Uitvoerportaal voor Partij 1 beschikbaar komen, op een algemeen toegankelijke 

wijze, indien Partij 1 vanwege haar taken en doelstellingen te maken heeft met 

bezoek van publiek en voor zover hiermee de publieksdoeleinden van Partij 1 

worden gediend. Deze gegevens mogen echter niet aan het publiek ter 

beschikking worden gesteld; 

c) het verstrekken van de Natuurgegevens door Partij 1 aan het bevoegd gezag in 

het kader van een vrijstellings- of ontheffingsprocedure waarin Partij 1 

belanghebbende is; 

d) het verstrekken van de Natuurgegevens door Partij 1, in haar hoedanigheid van 

bevoegd gezag in het kader van een vrijstellings- of ontheffingsprocedure, aan 

een aanvrager om vrijstelling of ontheffing; 

e) het verstrekken van de Natuurgegevens door Partij 1 aan een derde die als 

opdrachtnemer van Partij 1 ten behoeve van een project of plan van Partij 1 

optreedt, in welk geval deze derde - in de hoedanigheid van gebruiker als bedoeld 

in artikel 3, tweede lid, - de beschikking krijgt over die Natuurgegevens die 

noodzakelijk zijn voor dat project of plan voor de duur van dat project of plan. 

Daarbij blijft Partij 1 verantwoordelijk dat de opdrachtnemer de gegevens alleen 

voor dit project gebruikt en deze na afloop van bovengenoemd project of plan 

weer retourneert of vernietigt. 

Partij 1 ziet erop toe en is ervoor verantwoordelijk dat de derde aan wie de gegevens 

uit hoofde van artikel 5.3 sub c‚, d, e worden verstrekt de gebruikersvoorwaarden, zoals 

vastgelegd in deze overeenkomst, te allen tijde zal naleven. 

4. Het recht tot toegang tot de NDFF kan niet aan anderen dan de op grond van artikel 3, 

tweede lid, door Partij 1 aangewezen gebruikers worden overgedragen, in gebruik 

gegeven, verhuurd of op andere wijze afgestaan worden, dan wel gedeeld worden. 

5. Indien Partij 1 ten aanzien van Natuurgegevens uit de NDFF wordt geconfronteerd met 

een beroep uit hoofde van de Wet openbaarheid van bestuur tot actieve of passieve 

openbaarmaking van gegevens of op die gegevens gebaseerde informatie die 

betrekking hebben op het voorkomen van soorten van de Rode Lijst uit de categorie 

Bedreigd (BE) of Ernstig Bedreigd (EB), zal Partij 1 - binnen de kaders van artikel 4.4 

van het Verdrag van Aarhus en artikel 10, zevende lid, van de Wet openbaarheid van 

bestuur — BĲ12, alsmede de eigenaar van of anderszins rechthebbende op de 

gegevens in de betrokken procedure in de gelegenheid stellen hun zienswijze op het 

verzoek tot openbaarmaking van die gegevens of informatie kenbaar maken en zal 

Partij 1 die zienswijzen op zorgvuldige wijze meewegen in de beslissing op het verzoek 
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tot openbaarmaking. Contacten ter zake met de eigenaar van of anderszins 

rechthebbende op de betrokken gegevens lopen via BIJ12. 

6. In geval van openbaarmaking van gegevens of informatie ten gevolge van de 

toepassing van de Wet openbaarheid van bestuur als bedoeld in het voorgaande lid 

mogen die gegevens of informatie uitsluitend in niet-bewerkbare, niet-elektronische 

vorm openbaar worden gemaakt. 

7. Ingeval van handelen van Partij 1 in strijd met de op grond van deze overeenkomst 

verleende Sublicentie, is BIĲ12, in verband met contractuele verplichtingen van BIĲ12 

jegens Overige gebruikers, genoodzaakt zich bij deze te allen tijde het recht voor te 

behouden om die Sublicentie in te trekken of daaraan nadere beperkingen te 

verbinden. Partij 1 zal direct na schriftelijke mededeling hiervan de verveelvoudiging en 

openbaarmaking van de Natuurgegevens waarvoor Sublicentie is verleend, staken en 

gestaakt houden; verder gebruik van de Sublicenties en de daarop betrekking 

hebbende gegevens is vanaf dat moment onrechtmatig. 

8. Natuurgegevens van Partij 1 mogen door de Overige gebruikers gebruikt worden voor 

het maken van bewerkte producten. In elke schriftelijke of digitale publicatie, losse 

kaart of afbeelding waarin Natuurgegevens van Partij 1 zijn verwerkt zal de gebruiker 

van de Natuurgegevens als bron de NDFF vermelden met aanduiding van de datum en 

het tijdstip waarop deze gegevens uit de NDFF zijn verstrekt. 

9. Partij 1 gaat met het sluiten van deze overeenkomst ermee akkoord dat BIĲ12 de 

Natuurgegevens van Partij l kan gebruiken voor het maken van producten en diensten 

ter verbetering of uitbreiding van de NDFF. 

10. Wanneer Partij 1 met de Natuurgegevens van Overige gebruikers een uitvoerproduct 

wil maken, dat weer verkocht wordt, dient Partij 1 vooraf in overleg met BIJ12 te 

treden over het verkrijgen van de daarvoor benodigde schriftelijke toestemming van 

die Overige gebruikers en BIJ12. Zonder deze toestemming is verkoop van dat 

uitvoerproduct niet toegestaan. Deze bepaling zal door BIJ12 ook worden opgelegd aan 

overige partijen waarmee BIĲ12 een samenwerkingsovereenkomst tot Aansluiting op de 

NDFF aangaat. 

11. Geen bepaling in deze overeenkomst kan uitgelegd worden als inhoudende een 

overdracht van rechten die niet zijn benoemd in deze overeenkomst. 

Artikel 6 Vergoeding, tarief en indexering 

1. De vergoeding voor de toegang van Partij 1 tot de NDFF en de door BIJ12 op grond van 

deze overeenkomst te verrichten diensten bedraagt vanwege deelname aan het 

consortium € 0,00. Deze vergoeding is van kracht voor de tijd dat het IPO in het 

consortium ten minste € 500.000 bijdraagt aan de kosten voor het beheer van de 

NDFF. 

2. BĲ12 is gerechtigd haar prijzen te verhogen. Mededelingen van prijsverhogingen, 

anders dan de stijging op grond van de consumentenprijzenindex, zullen tijdig kenbaar 

worden gemaakt en gaan telkens in met ingang van het eerstvolgende kalenderjaar. 

Indien het tarief voor het volgende kalenderjaar een verhoging inhoudt ten opzichte 

van het lopende kalenderjaar met een groter bedrag dan de stijging van de 

consumentenprijzenindex over laatstbedoelde kalenderjaar, zal BIJ12 voor het 

verstrijken van het lopende kalenderjaar Partij 1 hierover tijdig informeren, met 

inachtneming van het bepaalde in artikel 10.1. 
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Indien Partij 1 het recht op toegang tot het uitvoerportaal aan meer accounts wenst toe 

te delen, dan is vastgelegd in artikel 3.2, zal BIĲ12 hiervoor een meerprijs in rekening 

brengen conform de geldende staffel. Deze staffel is te raadplegen op www.ndff.nl. 

Artikel 7 Betaling en facturering 

1; 

5 

De betalingsverplichting van Partij 1 vangt aan op 1 januari 2014. 

BIĲ12 zal jaarlijks een factuur versturen voor het bedrag van het tarief voor het 

lopende kalenderjaar. 

De facturen van BIĲJ12 dienen binnen dertig (30) kalenderdagen na factuurdatum en op 

de wijze die is aangegeven op de factuur, te zijn voldaan. De betalingstermijnen zijn 

jaarlijks. 

BĲ12 zal niet in verzuim raken door de enkele late verzending van een factuur. Het 

enkele niet of later zenden van een factuur door BIĲJ12 impliceert geen afstand van het 

recht op betaling door BIĲJ12. De vordering verjaart alleen conform de wet. 

Indien de Partij 1 niet tijdig betaalt, is deze zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. 

Indien de Partij 1 niet binnen dertig dagen na factuurdatum schriftelijk en onder 

opgave van redenen heeft geprotesteerd bij BI12, wordt Partij 1 geacht met de factuur 

in te stemmen. In dat geval verliest Partij 1 het recht te protesteren tegen declaraties 

van BĲ12. 

Indien Partij 1 niet voldoet aan zijn betalingsverplichting, is hij tevens gehouden aan 

BĲ12 te voldoen de wettelijke rente inclusief omzetbelasting over de openstaande 

vorderingen. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het 

moment dat Partij 1 in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige 

verschuldigde bedrag. 

In geval van niet tijdige betaling kan BIJ12 aanspraak maken op vergoeding van 

buitengerechtelijke incassokosten, als BIJ12 zich teneinde betaling door Partij 1 te 

bewerkstelligen tot een derde wendt. De buitengerechtelijke incassokosten worden 

gefixeerd op 15% van het declaratiebedrag, inclusief omzetbelasting en 

vertragingsrente, onverminderd het recht van BIĲJ12 ter zake volledige 

schadevergoeding te vorderen, indien de buitengerechtelijke incassokosten 15% van 

het declaratiebedrag, inclusief omzetbelasting en vertragingsrente, overtreffen. 

Door BIJ12 ontvangen bedragen strekken allereerst in mindering op de verschuldigde 

incassokosten, vervolgens op de verschuldigde rente, terwijl het restant zal worden 

afgeboekt van de oudste declaratie, ongeacht de door Partij vermelde strekking van 

betaling. 

Partij 1 is niet bevoegd de door haar aan BIĲJ12 verschuldigde bedragen te verrekenen 

met gepretendeerde dan wel echte vorderingen van Partij 1 op BIĲ12, zonder 

voorafgaande, schriftelijke machtiging van BIĲJ12 dan wel de bevoegde rechter. 

Artikel 8 Ondersteuning 

1. De helpdesk van de NDFF zal aan Partij 1 ondersteuning per telefoon of per e-mail 

leveren bij de toepassing van de Dienstverlening en eventuele problemen die daarin 

door de medewerkers van Partij 1 worden ondervonden. De Helpdesk zal binnen 3 

Werkdagen na melding de vraag in behandeling nemen. 
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De portalen en de diensten van de NDFF zijn 24 uur per dag gedurende 7 dagen per 

week toegankelijk. De zorg voor de beschikbaarheid vindt, op grond van de service- 

overeenkomsten die BIJ12 met derden heeft gesloten en waarop de kosten voor de 

toegang tot de NDFF mede zijn gebaseerd, evenwel plaats op Werkdagen binnen 

kantooruren, met dien verstande dat een Werkdag 8 kantooruren bevat. 

Per kalenderjaar mag de NDFF op Werkdagen en binnen kantooruren ten hoogste 50 

uur niet beschikbaar zijn vanwege gepland regulier onderhoud, waarvan Partij 1 

minimaal 5 Werkdagen van te voren op de hoogte wordt gebracht. Daarnaast mag de 

NDFF ten hoogste 50 uur niet beschikbaar zijn vanwege onvoorziene omstandigheden. 

BĲ12 spant zich ervoor in de tijd dat de NDFF niet beschikbaar is, steeds tot een 

minimum te beperken. 

Elke Werkdag (op basis van 8 kantooruren) dat de NDFF buiten de in het vorige lid 

bedoelde toegestane tijdsduur niet beschikbaar is, vindt naar rato restitutie van dan 

wel korting op de door Partij 1 reeds betaalde dan wel nog verschuldigde vergoeding 

plaats door BIJ12. 

Wanneer Partij 1 een lek of onvolkomenheid in de beveiliging van het systeem vindt, 

moet deze hier zo spoedig mogelijk melding van maken bij de Helpdesk van de NDFF. 

Klachten omtrent de Dienstverlening kunnen telefonisch of per e-mail worden gemeld 

aan het IPO en zullen worden behandeld conform de klachtenprocedure van het IPO. 

Artikel 9 Overmacht 

E. 

Tekortkomingen in de nakoming van een of meer van haar verplichtingen 

voortvloeiend uit deze overeenkomst kunnen niet aan Partijen worden toegerekend, 

indien deze - direct of indirect - het gevolg zijn van of samenhangen met: 

overheidsmaatregelen of overheidsvoorschriften, staat van beleg, staat van oorlog, 

technische storingen in de organisatie van Partij die een beroep doet op de overmacht, 

werkstakingen, uitsluitingen, bedrijfsbezettingen, verkeersbelemmeringen, technische 

storingen aan vervoermiddelen, brand, explosie, internetstoringen of andere 

omstandigheden, die buiten de invloedssfeer liggen van de Partij die een beroep doet 

op overmacht. 

De Partij die voorziet dat hij door overmacht zal tekortschieten in de nakoming van 

één van de bepalingen uit deze overeenkomst, meldt deze overmacht onverwijld 

schriftelijk aan de andere Partij. 

Indien BIĲJ12 bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen 

heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij 

gerechtigd het reeds geleverde c.qd. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is 

Partij 1 gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. 

Artikel 10 Beëindiging van de overeenkomst 

1. Partijen zijn elk afzonderlijk gerechtigd de overeenkomst op te zeggen tot uiterlijk twee 

(2) maanden voor het einde van de looptijd als bedoeld in artikel 2, derde lid. Deze 

opzegging dient schriftelijk aangetekend te geschieden. 

Bij gebreke van een tijdige opzegging wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd 

met de looptijd als bedoeld in artikel 2, derde lid. 
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Indien Partijen geen overeenstemming kunnen bereiken over de door BIĲ12 

aangekondigde prijsverhoging als bedoeld in artikel 6.2, heeft Partij 1 tot twee (2) 

maanden voor het einde van het lopende kalenderjaar de gelegenheid de overeenkomst 

schriftelijk, aangetekend op te zeggen, tenzij het tarief van de lopende contractperiode 

tot stand is gekomen onder toepassing van kortingen of aanbiedingen van de kant van 

BĲ12 en de factuur een verhoging betreft van het tarief ten opzichte van de lopende 

contractperiode die lager is dan of gelijk is aan het tarief dat zou hebben gegolden 

zonder de toegepaste kortingen of aanbiedingen, vermeerderd met de stijging van de 

consumentenprijzenindex over de lopende contractperiode. 

2. Partijen zijn gerechtigd de overeenkomst tussentijds per omgaande te ontbinden 

indien: 

— _ één der Partijen constateert en daarvan bij aangetekend schrijven mededeling 

doet aan de andere Partij, dat deze niet voldoet of niet heeft voldaan aan één of 

meer der bepalingen van deze overeenkomst, tenzij de tekortkoming gezien haar 

bijzondere aard of geringe betekenis, deze ontbinding met haar gevolgen niet 

rechtvaardigt. Partijen dienen daartoe eerst overleg te hebben om te trachten tot 

een minnelijke oplossing te komen, waarna, indien dit niet leidt tot een oplossing, 

alsnog in verzuim- en ingebrekestelling kan volgen voorafgaande aan de 

ontbinding; 

— _ één der Partijen komt te verkeren in staat van faillissement of surseance van 

betaling; 

—  één der Partijen haar activiteiten staakt, ophoudt haar statutaire doel na te 

streven, tot liquidatie besluit, anderszins haar rechtspersoonlijkheid verliest of 

haar bedrijf overdraagt dan wel fuseert; 

— BĲ12 de verlening van haar diensten definitief staakt; 

— de onderneming van één der Partijen wordt beëindigd; 

— _ één der Partijen onder bewind wordt gesteld. 

3. Het bepaalde in het vorige lid laat onverlet de overige aan beide Partijen bij 

tekortkoming in de nakoming van de wederpartij rechtens toekomende bevoegdheden, 

zoals die tot het vorderen van nakoming en/of volledige schadevergoeding. 

4. Indien er sprake is van een opzegging of ontbinding op grond van de gronden genoemd 

in de voorgaande twee leden, treden Partijen in overleg over de wijze waarop zij zullen 

omgaan met reeds verrichte, dan wel op grond van de overeenkomst nog verschuldigde 

betalingen voor de resterende looptijd van de overeenkomst. Daarbij zal in aanmerking 

worden genomen voor wiens rekening de gevolgen van de tussentijdse beëindiging in 

redelijkheid en billijkheid behoren te komen. 

Artikel 11 Gevolgen voor Natuurgegevens op de NDFF na einde of opzegging 

overeenkomst 

1. Na beëindiging van de overeenkomst zal Partij 1 geen toegang meer hebben tot de 

NDFF. 

2. Tot een periode van zes (6) maanden na beëindiging van de overeenkomst en 

uitsluitend op schriftelijk verzoek van Partij 1, zal BIĲJ12 er zorg voor dragen dat een 

afschrift van de Natuurgegevens van Partij l waarop auteursrecht berust ter 

beschikking worden gesteld aan Partij 1. 

3. Het eindigen van de overeenkomst zal geen consequenties hebben voor de reeds door 

Partij 1 aan BIĲ12 verleende Licenties. 
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Het eindigen van de overeenkomst zal geen consequenties hebben voor de reeds door 

BĲ12 aan Partij 1 verleende en door Partij 1 gebruikte Sublicenties. Gebruik van 

gegevens waarvoor door BIĲJ12 Sublicentie is verleend, is vanaf het moment van 

beëindiging van de overeenkomst niet meer toegestaan. 

Het eindigen van de overeenkomst zal geen consequenties hebben voor de reeds door 

Partij 1 gebruikte informatie. 

Artikel 12 Afwijking / Wijziging van de overeenkomst 

iB 

BĲ12 behoudt zich het recht voor om, indien zij daartoe aanleiding ziet, de NDFF te 

wijzigen qua inhoud of verschijningsvorm, frequentie of distributiewijze. Indien een 

zodanige wijziging een vermindering betekent van de Dienstverlening jegens Partij 1, 

mag zij aanpassing of opzegging van de overeenkomst verlangen. 

De bepalingen van deze overeenkomst kunnen slechts worden gewijzigd bij een, 

schriftelijk en door beide Partijen ondertekende, verklaring, die daartoe strekt. 

De wijziging treedt in werking op het moment dat in de schriftelijke vastlegging is 

opgenomen of op, een ander moment dat nader door Partijen is overeengekomen. 

Afwijkingen van hetgeen is overeengekomen kunnen door geen van de Partijen, ook 

niet als de afwijkingen gedurende langere tijd door één van de Partijen is geaccepteerd, 

als een wijziging van de overeenkomst worden beschouwd. 

Artikel 13 Aansprakelijkheid en vrijwaring 

d, 

BĲ12, is behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van de zijde van BIJ12, niet 

aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade, waaronder schade die kan voortvloeien 

uit misbruik van de inloggegevens door de Overige gebruikers of derden. BIJ12 spant 

zich in om misbruik te voorkomen en is gehouden al hetgeen te doen wat redelijkerwijs 

mogelijk is om schade door derden en Overige gebruikers te voorkomen. 

BĲ12 is niet aansprakelijk voor enige schade, waaronder materiële of immateriële 

schade, die kan voortvloeien uit inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van Partij 1 

en Overige gebruikers of derden. Partij 1 vrijwaart BIJ12 voor aanspraken van Overige 

gebruikers of derden wegens schending van het intellectuele eigendomsrecht, ten 

aanzien van de Natuurgegevens die Partij 1 heeft ingevoerd in de NDFF. 

Indien de internetverbindingen met de NDFF en de portalen binnen de NDFF niet 

beschikbaar zijn, is BI12 niet aansprakelijk voor enige schade die Partij 1 lijdt als 

gevolg daarvan. 

BĲ12 is voor de afwikkeling van haar dienst afhankelijk van de medewerking van 

andere netwerkaanbieders. BIJ12 spant zich in om de dienst zo ongestoord mogelijk te 

laten verlopen, maar kan echter geen onbelemmerde toegang tot de NDFF garanderen, 

noch dat te allen tijde gebruik gemaakt kan worden van de diensten. 

BĲ12 noch Partij 1 zijn jegens elkaar aansprakelijk voor schade van welke aard dan 

ook, veroorzaakt door conclusies die getrokken zijn op basis van de Natuurgegevens uit 

de NDFF. 

BĲ12 verleent geen enkele garantie met betrekking tot ongehinderd gebruik, 

afwezigheid van belemmeringen, afwezigheid van retentierechten, afwezigheid van 
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inbreuk op intellectuele eigendommen van derden, onafgebroken of foutloze toegang 

tot de NDFF noch enige andere garantie, die niet expliciet in deze overeenkomst is 

opgenomen. 

BĲ12 zal de website van de NDFF met zorg onderhouden en beveiligen. Zij kan echter 

niet garanderen dat er op geen enkele wijze schade kan worden veroorzaakt aan 

hardware of software van Partij 1 door programmeringen van Overige gebruikers of 

derden, die buiten de wil en de wetenschap van BIĲ12 via het internet verspreid zijn. 

Indien Partij 1 schade meent te hebben geleden dient hij dat BIJ12 terstond te melden. 

Ieder recht van Partij 1 tot het vorderen van schadevergoeding vervalt, indien die 

vordering niet uiterlijk 14 kalenderdagen na het bekend worden van de schade 

schriftelijk aan BIJ12 is kenbaar gemaakt. 

Indien en voor zover een Partij aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, en deze 

schade vloeit niet voort uit opzet of bewuste roekeloosheid, dan blijft de eventuele 

aansprakelijkheid van BIJ12 beperkt tot het maximum van het bedrag dat BIJ12 voor 

de betreffende dienst in rekening heeft gebracht over een aaneengesloten periode van 

twaalf (12) maanden bij Partij 1 of een uitkering gedaan door de 

verzekeringsmaatschappij waarbij BIĲ12 het risico voor aansprakelijkheid heeft 

ondergebracht, afhankelijk van welk bedrag het hoogst is. 

Artikel 14 Overdracht rechten en verplichtingen 

Ù 
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij zijn Partijen niet 

gerechtigd hun rechten of verplichtingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk 

aan derden over te dragen. Goedkeuring zal niet op onredelijke gronden worden 

onthouden. 

Artikel 15 Algemene Voorwaarden 

è 

De algemene of bijzondere voorwaarden van Partijen zijn niet van toepassing op deze 

overeenkomst, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen. 

Artikel 16 Toepasselijk recht / Geschillen / Bevoegde rechter 

1. Partijen komen overeen dat in geval van een conflict tussen Partijen de uitvoering van 

deze overeenkomst in principe niet zal worden stopgezet opdat de goede voortgang 

niet onnodig wordt verhinderd, tenzij de aard van het geschil zodanig is dat dit in 

redelijkheid niet van BIJ12 of van Partij 1 mag worden verlangd. 

2. Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

3. Alle geschillen betreffende deze overeenkomst zijn in eerste instantie onderworpen aan 

de bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht. 
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Ondergetekende verklaart onherroepelijk van het bevoegde gezag van het bestuursorgaan 

dat hij/zij vertegenwoordigt bij deze overeenkomst, dat hij/zij van het bevoegd gezag 

rechtsgeldig en voldoende mandaat heeft gekregen in de zin van het bepaalde in hoofdstuk 

10 van de Algemene Wet Bestuursrecht, om rechtsgeldig deze overeenkomst namens het 

bevoegd gezag aan te gaan en te ondertekenen. 

   

     
     

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Aldus door Partijen opgemaakt In twee originelen en getekend 

BĲ12, bij ondervolmacht gemandateerd 

door Het IPO 

  (geanonimiseerd)
Mr. H.M.H. Bloem 

{ingshoofd, Directeur (a.i) 

  

Ì“ïwtau\&% lL7mlz…‚t\ Uheck 2910 2OolG 

(plaats en datum) (plaats en datum) 
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Format voor aanleveren agendapunt 

Registratienummer Corsa: CONCEPT 

Agendapunt portefeuilleoverleg mevr. Drs. A. Pijpelink 

Thema: Natuur / Landelijk gebied 

Onderwerp: Nationale databank flora en fauna  Datum behandeling: _ 24 augustus 2020 

financiën 

Naaminbrenger: N 7] Benodigdetijdvoor _ 5 minuten 

agendapunt: 

(geanonimiseerd)

Aanwezig bij behandeli 

Naam Telefoonnummer 

J J 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)
(geanonimiseerd)

  
  

Doel van de bespreking 

In de BAC VP is besloten te transitie van de Nationale databank flora en fauna (NDFF) voort te zetten 

en hier geld voor beschikbaar te stellen. Zowel vanuit LNV als de provincies moet er extra geld 

beschikbaar gesteld worden. Ondanks dat de gesprekken met LNV nog lopen over hun bijdrage 

reserveren we de bedragen voor de komende jaren voor zo ver die nu bekend zijn als Zeeuwse 

bijdrage. 

  

  

Bestuurlijke aandachtspunten (Kem aandachtspunten vanuit bestuurlijke relevantie) 

De bijdrage wordt met provincies en LNV samen afgesproken 

  

  

Overwegingen (Pro's/contra's, alternatieven, meningen stakeholders) 

In de BAC VP is er met de provincies over gesproken. Gesprekken met LNV zijn nog gaande. Dat kan 

nog invloed hebben op de definitieve bedragen. In positieve zin voor de provincies. 

  

  

Voorstel/besluit 

Akkoord voor prioriteitenkaart NDFF 

  

  

Te nemen acties (Wie. wat, wanneer) 

Indienen prioriteitenkaart bij behandeling najaarsnota. 

  

  

Eventuele bijlagen 

Prioriteitenkaart NDFF 

      
  

Dit format dient te zijn afgestemd met je afdelingshoofd. Indienen voor donderdag 14.00 uur via Corsa in 

IBabs zetten. Vermeld in het onderwerp van de mail de naam van de gedeputeerde en de datum van PO. 

Tel. nr.: Corsa-helpdesk 4033 



Prioriteitenkaart 

Knelpunt of ambitie Knelpunt 

  

Gekoppeld aan investeringsagenda Nee 

Zo ja, onderwerp investeringsagenda [ Kies uit de lijst… 

Zo ja, betreft het (aanpassing van de bestaande) Kies een item. 

    programmering in of onttrekking aan de investeringsagenda? 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Bestuurlijk opdrachtgever [ drs. A. Pijpelink ] 

Ambtelijk opdrachtgever [drs. L. Prevaes ] 

Ambtelijk opdrachtnemer 1 | 

Behandelen in conferentie: [ Najaarsconferentie ] Jaar: [ 2020 

Uitvoeringsperiode onderwerp [2021-2025 ] 

Gekoppeld aan beleidsdoelstelling [_Natuur data en informatie ] 

Bestuurlijke samenvatting De provincies zijn medeverantwoordlijk voor de monitoring van 

(ten behoeve van PS document (voor- _ | natuurgegevens en de weergave daarvan. Betrouwbare gegevens over 

/najaarsnota) soorten zijn van groot belang. De Nationale databank Flora en Fauna 

(geanonimiseerd)

(NDFF is een cruciaal onderdeel van de nationale informatievoorziening 

van natuurdata, voor de opslag van de monitoringsgegevens ter 

onderbouwing van de effectiviteit van het biodiversiteitsbeleid, de aanpak 

van het stikstofprobleem, de energietransitie, de uitvoering van wettelijke 

taken op het gebied van de Wet natuurbescherming en de 

Omgevingswet en uitvoering en evaluatie van het natuurbeheer. 

De NDFF heeft om goed te kunnen functioneren een transitie nodig. Hier 

zijn extra kosten ononkoombaar. Met de diverse partijen wordt er 

gezamenlijk de financiering opgebracht. LNV en de provincies hebben 

overeengekomen de transitie van de NDFF vanaf 2021 in te zetten en de 

benodigde middelen bijeen te brengen. In de BACVP van 4 juni is door 

de provincies ingestemd met de transitie van het NDFF indienen van 

deze prioriteitenkaart is daarmee onvermijdelijk. 
  

  

  

Wat willen we bereiken? Uitgangspunten van de transitie van de NDFF zijn: 

- _ Één nationale databank voor natuurgegevens 

- _ Een informatievoorziening natuur die publiek gefinancierd 

wordt en Open Data levert een een ieder die dat nodig 

heeft 

- _ Het duurzame onderbrengen van de organisatie bij een 

gastheer-organisatie zodat er zekerheid komt voor het 

personeel en kennis en kunde behouden blijven 

- _ Vernieuwing van de techniek en het opnemen van het 

noodzakelijk ontwikkelbudget in de exploitatie ter 

voorkoming van nieuwe achterstanden 

- _ Verduurzaming van het governance model en 

verankering van het register in de wet 

  

  

Waaraan zien we of alles bereikt | Wanneer natuurdata voor iedereen via een goed werkend 

is? systeem beschikbaar is   
      
  



  

Wat doen we ervoor? 

Wat kost het? 

Welke capaciteit is benodigd? 

Wat zijn de risico's? 

Welke netwerkpartners zijn 

betrokken (en wat is hun rol) 

  

Financiering van het transitie traject, begeleiding via provincie 

werkgroep en BĲ12 

  

  

2020 2021 2022 2023 2024 e.v. 

Klikoftik T€37.710 Teg7990 [e150.840 T€167.600 

omteiet | l | | 

inte l l l l 

voeren. | l l l 

  

  

Capaciteit zit in bestaande FTE's 

  

  

Een goed functionerende NDFF is afhankelijk van de 

verschillende partijen en hun bijdragen. LNV heeft bedragen 

toegezegd voor komende jaren moet er nog nader overleg 

plaatsvinden met diverse partijen. 

  

  

  
BĲ12, LNV, andere Provincies, I&W, Waterschappen en 

gemeenten, gezamenlijk dragen we zorg voor de NDFF, de 

werking en de financiering. Daarnaast zijn er partners als 

soortenorganisaties, en terreinbeheerders die input leveren in 

de vorm van tijd en data. 
  

  

    



Toelichting grondslagen 
In dit document kunt u secties terugvinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege 

gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de 

bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht. 

Legenda 
verwijzing 

Artikel 
verwijzing 

Uitzonderingsgrond 

Artikel 5.1 lid 1 Woo - Absolute uitzonderingsgronden 
De openbaarmaking van deze informatie: 

A art. 5.1 lid 1 a Kan de eenheid van de Kroon in gevaar brengen 

B art. 5.1 lid 1 b Kan de veiligheid van de Staat schaden 

C art. 5.1 lid 1 c Betreft bedrijfs- en fabricagegegevens die vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld 

D art. 5.1 lid 1 d Betreft persoonsgegevens als bedoeld in paragraaf 3.1 (bijzondere persoonsgegevens) of 
paragraaf 3.2 (persoonsgegevens van strafrechtelijke aard) van de Uitvoeringswet Algemene 
verordening gegevensbescherming, waarvoor geen toestemming is gegeven of door de 
betrokkene kennelijk zelf openbaar zijn gemaakt 

E art. 5.1 lid 1 e Het betreft nummers die dienen ter identificatie van personen die bij wet of algemene 
maatregel van bestuur zijn voorgeschreven als bedoeld in artikel 46 van de Uitvoeringswet 
Algemene verordening gegevensbescherming, tenzij de verstrekking kennelijk geen inbreuk op 
de levenssfeer maakt 

Het bela
Artikel 5.1 lid 2 Woo - Relatieve uitzonderingsgronden 

ng van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen: 

F art. 5.1 lid 2 a Het belang van de betrekkingen van Nederland met andere staten en met internationale 
organisaties 

G art. 5.1 lid 2 b De economische of financiële belangen van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of 
bestuursorganen 

H art. 5.1 lid 2 c Het belang van de opsporing en vervolging van strafbare feiten 

I art. 5.1 lid 2 d Het belang van de inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen 

J art. 5.1 lid 2 e Het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen 

K art. 5.1 lid 2 f Het belang van de bescherming van andere dan in art. 5.1 lid 1 sub c genoemde 
concurrentiegevoelige bedrijfs- en fabricagegegevens 

L art. 5.1 lid 2 g Het belang van de bescherming van het milieu waar deze informatie betrekking op heeft 

M art. 5.1 lid 2 h Het belang van de beveiliging van personen en bedrijven en het voorkomen van sabotage 

N art. 5.1 lid 2 i Het belang van het goed functioneren van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of 
bestuursorganen 

0 art. 5.1 lid 4 Het belang dat de geadresseerde erbij heeft om als eerste kennis te kunnen nemen van de 
informatie (tijdelijke beperking) 

p art. 5.1 lid 5 De onevenredige benadeling welke, in uitzonderlijke gevallen, wordt toegebracht aan een ander 
belang dan genoemd in art. 5.1 de leden l en 2, bij andere informatie dan milieu-informatie. 

Q art. 5.1 lid 6 Het belang genoemd in artikel 5.1 lid 1 c, het hier milieu-informatie betreft waardoor, bij 
openbaarmaking, ernstige schade wordt toegebracht aan het genoemde belang in artikel 5.1 lid 
lc 

Artikel 5.2 lid 1 Woo - Persoonlijke beleidsopvattingen 
De informatie uit documenten betreft: 

R art. 5.2 lid 1 Persoonlijke beleidsopvattingen. Onder persoonlijke beleidsopvattingen worden verstaan 
ambtelijke adviezen, visies, standpunten en overwegingen ten behoeve van intern beraad, niet 
zijnde feiten, prognoses, beleidsalternatieven, de gevolgen van een bepaald beleidsalternatief of 
andere onderdelen met een overwegend objectief karakter 

s Art. 5.2 lid 2 Tot personen te herleiden gegevens, met betrekking tot door het bestuursorgaan, met het oog 
op een goede en democratische bestuursvoering, verstrekte informatie die kwalificeert als 
persoonlijke beleidsopvattingen 
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