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Leeswijzer 

 

Dit document is bedoeld om te komen tot gegevensuitwisseling van aanvragers van de ‘Nadere 

subsidieregels maatregelen Natura 2000 gebieden 2022-2024’  en Provincie Limburg in het kader van 

verantwoording van de Natuurpact afspraken tussen Rijk en Provincie. 

 

Dit Gegevens Levering Protocol (GLP) bevat een beschrijving van de levering van de 

bestandsformaten, (meta)gegevens die nodig zijn bij de aanvraag. Met dit protocol wordt een stabiele 

en uniforme gegevenslevering * aan de Provincie Limburg beoogd.  

 

Kortom, in dit protocol is beschreven hoe de gegevensleveringen (techniek) door de aanvragers 

moeten plaatsvinden opdat de Provincie Limburg deze verder efficiënt en effectief kan hergebruiken 

en verwerken in haar gegevens- en informatiehuishouding. 

 

Maastricht, 2 augustus 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) De Provincie Limburg is verantwoording schuldig aan het rijk.   

Het protocol om een landelijke rapportage methodiek op te starten is in de verkennende fase en het is daarom mogelijk dat dit 

GLP zal worden herzien. 
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1. GLP van Maatregelen N2000 

1.1 Aanleiding 

Provincie Limburg heeft een subsidieregeling met als doel om financiële middelen ter beschikking te 

stellen voor het realiseren van de instandhoudingsdoelen voor de Natura 2000 gebieden met als doel 

het bereiken van een landelijk gunstige staat van instandhouding.  

 

De aan te leveren gegevens leveren de input voor een verantwoording van de besteding van de 

financiële middelen richting Provinciale Staten en het Rijk.  

 

1.2 Doel 

Dit GLP beschrijft de leveringscondities voor de aan te leveren gegevens door de aanvrager van deze 

subsidieregeling  (vanaf nu vermeld als aanvrager) aan de Provincie Limburg die in het kader van de 

subsidieregeling [1] door de Provincie Limburg zijn uitgevraagd.   

[1] https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR676652  

 

1.3 Doelgroep 

Dit GLP legt de inhoud, vorm en wijze van totstandkoming en afgesproken frequentie van aanlevering 

van gegevens vast voor de technische inhoudelijk verantwoordelijken van de gegevensleveringen. 

 

1.4 Scope 

Dit GLP beschrijft het leveren van de gegevens van de aanvrager aan de Provincie Limburg.  

Dit Gegevens Levering Protocol (GLP) bevat een beschrijving van de levering  van de gegevens die 

nodig zijn bij de aanvraag voor  subsidieregeling Natura2000 gebieden. 

Dit is een dynamisch document; indien blijkt dat voor diverse rapportages meer/andere gegevens 

nodig zijn dan wordt het GLP aangepast. 

 

Dit GLP beschrijft niet hoe de aanvrager haar informatievoorziening organiseert en inricht om tot een, 

in deze GLP beschreven, gegevenslevering te komen. 

 

1.5  Gevraagde gegevensbestanden 

De aanvrager levert de volgende gegevensbestanden aan, als bijlages bij het aanvraagformulier 

1) Meta informatie (Word) 

2) Gegevensset Kostenraming maatregelen volgens aangeleverde tabel (Excel) 

3) Gegevensset locatie van de maatregelen aangeleverde database (GDB/ Shape) 

 

 

2. GLP (Gegevens Levering Protocol) 

Dit GLP beschrijft in detail de voorwaarden voor de gegevenslevering die door de provincie aan  de 

aanvrager worden gesteld. Deze gegevens leggen de basis voor diverse analyses en kengetallen die 

moeten leiden tot verantwoording richting het rijk en informatieproducten (i.c. kaarten / grafieken / 

rapporten / dashboards) nodig bij de Provincie Limburg. 

 

In dit GLP komen de volgende onderwerpen aan bod die gezamenlijk de voorwaarden voor de 

gegevenslevering vormen: 

1. Proces met metaformulier Toelichting 

2. Bestandsformaat Begrotingsformat 

3. Bestandsformaat Maatregelen locatie 
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2.1 Proces (frequentie, leveringstijdstip, leverwijze van de gegevens ) 

Het proces kent 2 stappen: 

 

Stap 1 : Als eerste worden de bestanden aangeleverd die nodig zijn om de subsidieaanvraag te 

kunnen behandelen en afhandelen. Hiervoor moeten de begrotingsformat en locatie maatregelen 

verplicht digitaal (via eHerkenning of USBstick) worden aangeleverd bij de aanvraag. 

 

Stap 2 : Elk jaar zal de voortgang worden gerapporteerd door de subsidient aan de Provincie Limburg. 

Hiervoor moet het locatie maatregelen bestand en een format voortgangsrapportage verplicht worden 

aangeleverd. 

 

Overzicht eigenschappen tijd van aanlevering en frequentie van de gevraagde gegevens. 

 

Eigenschap Toelichting 

Stap 1: Frequentie aanvraag 1x bij de aanvraag 

Stap 1: Leveringstijdstip aan de Provincie 

Limburg 

Uiterlijk 1 oktober 2022 

Stap 2: Frequentie voortgang uitvoering  1x per jaar ivm voortgangsrapportage 

Stap 2: Leveringstijdstip aan de Provincie 

Limburg 

Vooralsnog ingepland in week 8 na het 

betreffende rapportagejaar 

Geldigheidsduur 1 jaar 

Leverancier Naam aanvrager 

Ontvanger en afleveradres Digitaal middels eHerkenning 
 
Analoge post:  
Gedeputeerde Staten van Limburg  
Cluster Subsidies 
Postbus 5700 
6202 MA  MAASTRICHT  
 

 

De geleverde gegevens worden bij de Provincie Limburg geregistreerd en in een database 

opgeslagen (eerdere versies worden niet overschreven). 

Een ontvangstbevestiging wordt aan de aanvrager toegestuurd. 

 

Indien blijkt dat een gegevenslevering niet voldoet aan het hier beschreven protocol dan wordt dit 

kenbaar gemaakt aan de aanvrager. Deze dient dan volgens dit protocol een nieuwe levering te 

verzorgen 

 

 

2.2 Bestandsformaat (hoe dienen de gegevens aangeleverd te worden) 

 

In het aanvraagformulier op pagina 5 (www.limburg.nl/subsidies onder het kopje Subsidie maatregelen 

Natura 2000 gebieden te downloaden) wordt onder de punten B en D  aangegeven dat de aanvrager 

verplicht is een format te gebruiken voor  

• de begroting in een Excel-bestand en 

• de locatie van de maatregelen (lees de fysieke werkzaamheden)  

 

Omdat meerdere bestanden worden aangeleverd en het overzicht te houden is het relevant dat deze 

gezamenlijk in 1 zip bestand worden aangeleverd. 
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Overzicht eigenschappen databaseformaat van aanleveren 

 

Eigenschap Toelichting 

Bestandsformaat De gegevens worden per aanvraag aangeleverd in een zip via de hieronder afgesproken 

leveringslocatie 

op basis van de volgende naamgevingsconventie 

<datum jjjmmdd>_<naamaanvrager>_<leveringsversienummer>.zip 

 

Bijv: 20220731_NaamAanvrager_01.zip 

Naamgeving 

aanvraagformulier 

Naamgeving van het aanvraagformulier op basis van de volgende naamgevingsconventie: 

<volgnummer>_Aanvraagformulier _<naamaanvrager>_<datum>.docx 

 

Bijv. 01_Aanvraagformulier_NaamAanvrager_20220731.docx 

  

Naamgeving 

Begrotingsformat  

Naamgeving van het begrotingsformat op basis van de volgende naamgevingsconventie: 

<volgnummer>_Kostenraming_<naamaanvrager>_<datum>.xls  of .xlsx bij nieuw Excelversie 

excel 

 

Bijv. 01_Kostenraming_NaamAanvrager_20220731.xls 

         

Naamgeving 

Maatregel locatie 

Naamgeving van het locatiemaatregel bestand op basis van de volgende 

naamgevingsconventie: 

<volgnummer>_SMN2K_<naamaanvrager>_<datum>.gdb/shp 

 

Bijv. 01_SMN2K_NaamAanvrager_20220731.gdb  

         

Leveringslocatie Digitaal middels eHerkenning 
 
Analoge post:  
Gedeputeerde Staten van Limburg  
Cluster Subsidies 
Postbus 5700 
6202 MA  MAASTRICHT  
 

 

 

2.3 Datamodel (in welke structuur de gegevens dienen aangeleverd te worden) 

Elke aan te leveren bestand bevat attribuutwaardes.  Per attribuutkolom wordt aangeven of hier 

een waarde aanwezig moet zijn in de te leveren gegevenssets.  

De kolom V/O geeft aan of en wanneer er aan het attribuut een waarde toegekend dient te 

worden. (V= Verplicht om in te vullen   O= Optioneel om in te vullen). 

De kolom Type of het een  tekst of  getal betreft. 
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Begrotingsformat  

Tabblad Projectinfo 

 

Attribuutnaam V/O  Type Conditie en/of opmerking 

Naam aanvrager V  Tekst Naam van de organisatie gevolgd door de 

invuller van het formulier en ondertekenaar 

Naam Project V  Tekst Naam van het project is al ingevoerd 

Start Project  V  dd-mm-jjjj Geldige datum  

Einde Project V  dd-mm-jjjj Geldige datum  

Bankrekeningnummer V  Tekst TT99 TTTT 9999 9999 99 

Datum dagtekening V  dd-mm-jjjj Geldige datum  

Btw verrekenbaar 

compensabel 

V  Tekst Ja of Nee 

Onderstaande attributen kunnen vaker worden ingevuld in de tabbladen M1 –M 25 

Gebied  V  Tekst Alleen waardes uit de codelijst 

Natura 2000 

maatregelnummer  

V  Tekst Alleen waardes uit de codelijst  

Als er voor het gehele N2000 gebied één 

totaal loonkosten overzicht wordt 

aangeleverd, kies dan uit de codelijst 

“Totale loonkosten”. U vult dan de totale 

loonkosten voor het gehele gebied in. 

Als er voor meerdere maatregelen samen 

één begrotingstabblad wordt ingediend, 

kies dan uit de codelijst “Meerdere 

maatregelen” 

Peildatum V  dd-mm-jjjj Datum aanvraag  

Bij meerdere 

maatregelnummers vul 

hier de 

maatregelnummers in 

gescheiden door 

puntkomma 

O  Tekst Indien er voor meerdere 

maatregelnummers één begroting gemaakt 

wordt vul dan hier de maatregelnummers 

handmatig in en scheidt deze door 

puntkomma’s. 

Korte omschrijving 

werkzaamheden 

V  Tekst Vul hier in max 100 woorden de 

werkzaamheden in 

Hoeveelheid V  Getal Vul hier de hoeveelheid van de Natura 

2000maatregel in 

Eenheid V  Tekst Vul hier de eenheid van de hoeveelheid in, 

bijv. ha. 

De combinatie Peildatum+Gebied en Natura 2000 maatregelnummer mag maar 1x voorkomen 

Subsidiabele kosten Toe 

lichting 

  www.limburg.nl/subsidies zie in de Nadere 

regels subsidiabele kosten in het kader van 

het verstrekken van projectsubsidie 2017 

(Subsidies - Provincie Limburg) en de 

Nadere subsidieregels maatregelen Natura 

2000 gebieden 2022-2024 

Directe loonkosten Toe 

lichting 

  www.limburg.nl/subsidies zie in de Nadere 

subsidieregels maatregelen Natura 2000 

gebieden 2022-2024 
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Integrale kosten Toe 

lichting 

  www.limburg.nl/subsidies zie in de Nadere 

subsidieregels maatregelen Natura 2000 

gebieden 2022-2024 

Functie medewerker V  Tekst Functieomschrijving per medewerker 

Uren V  Getal Aantal uren dat de medewerker werkt in de 

aangegeven projectperiode 

Tarief V  Getal Uurtarief (binnen WNT norm) 

Machines/apparatuur O  Tekst Investeringen met meerjarig nut ; printer, 

zaagmachine. 

Aanschaf datum O   dd-mm-jjjj Geldige datum  

Aanschaf waarde O  Getal Bedrag    

Afschrijvingstermijn V  Getal Bijv. 1 jaar 

Duur project O  Getal Duur van project in jaar 

9 maanden = 0,75 / 12 maanden = 1 

 

Materialen/ 

Hulpmiddelen 

O  Tekst Verbruiksgoederen geen meerjarig nut; 

verf, studiemateriaal.. 

Hoeveelheid O  Getal Bedrag  

Eenheid O  Tekst Omschrijving van hoeveelheid; stuks, kg … 

Totaal O  Getal  Totaalbedrag materiaal/hulpmiddelen 

Naam derde/ 

leverancier 

O  Tekst Naam van aan derde, aantoonbare 

verschuldigde kosten 

Omschrijving O  Tekst Omschrijving van de aan derde, 

aantoonbare verschuldigde kosten 

Totaal O  Getal Totaalbedrag van de aan derde, 

aantoonbare verschuldigde kosten 

Aantal uren O  Getal Aantal uren van de vrijwilligers 

 
Begroting Inkomsten: 

Eigen bijdrage V  Getal Totaalbedrag van de eigen bijdrage  

Bijdrage derden V  Tekst Naam van derde 

Bijdrage derden V  Getal Bedrag van derde  

Opbrengsten V  Tekst Omschrijving opbrengsten 

Opbrengsten V  Getal Bedrag van opbrengsten 

Subsidie/ 

cofinanciering 

Europees 

V  Tekst Omschrijving regeling 

Bedrag Subsidie/ 

cofinanciering 

Europees 

V  Getal Bedrag ontvangen uit Europese regeling 

Subsidie/ 

cofinanciering Rijk 

V  Tekst Omschrijving regeling 

Bedrag Subsidie/ 

cofinanciering Rijk 

V  Getal Bedrag ontvangen uit Rijks regeling 

Subsidie/ 

cofinanciering 

gemeente 

V  Tekst Omschrijving regeling 
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Bedrag Subsidie/ 

cofinanciering 

Gemeente 

V  Getal Bedrag ontvangen uit Gemeentelijke 

regeling 

 
 
Tabblad Liquiditeitsprognose 

Attribuutnaam V/O  Type Conditie en/of opmerking 

1e periode 2022 

omvang 

V  Getal Omvang uit te voeren werkzaamheden in 

2022 (ha, m2 e.d.) 

1e periode 2022 kosten V  Getal Omvang geraamde kosten in 2022 

1e periode 2023 

omvang 

V  Getal Omvang uit te voeren werkzaamheden in 

2023 (ha, m2 e.d.) 

1e periode 2023 kosten V  Getal Omvang geraamde kosten in 2023 

1e periode 2024 

omvang 

V  Getal Omvang uit te voeren werkzaamheden in 

2024 (ha, m2, e.d.) 

1e periode 2024 kosten V  Getal Omvang geraamde kosten in 2024 

 
 
Tabblad Verzamelblad spreadsheets. Bij meerdere spreadsheets (dus bestanden) moet dit tabblad op 
een van deze spreadsheets ingevuld worden.  

Attribuutnaam V/O  Type Conditie en/of opmerking 

Spreadsheet V  Tekst Vul hier de bestandsnaam van het 

spreadsheet in 

Uitgaven Loonkosten V  Getal Vul hier het totaal bedrag in  van het  

tabblad “Printblad gebieden” kolom  

Loonkosten / arbeidskosten 

Uitgaven 

Afschrijvingskosten van 

machines-apparatuur 

V  Getal Vul hier het totaal bedrag in  van het  

tabblad “Printblad gebieden”  

Afschrijvingskosten van machines-

apparatuur 

Uitgaven Materialen-

hulpmiddelen 

V  Getal Vul hier het totaal bedrag in  van het  

tabblad “Printblad gebieden” Materialen-

hulpmiddelen 

Uitgaven Kosten 

derden 

V  Getal Vul hier het totaal bedrag in  van het  

tabblad “Printblad gebieden”  Kosten 

derden 

Uitgaven Vrijwilligers-

vergoeding 

V  Getal Vul hier het totaal bedrag in  van het  

tabblad “Printblad gebieden”  Vrijwilligers-

vergoeding 

Inkomsten TOTAAL V  Getal Vul hier het totaal bedrag in  van het  

tabblad “Printblad gebieden”  inkomsten 
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Maatregel locatie -bestand  (SMN2K.gdb  met bestand (feature) maatregel_locatie) 

 

Attribuutnaam V/C/O  Type Conditie en/of opmerking 

Object id  V  Getal Wordt aangemaakt door het systeem, is 

een uniek nummer. 

Peildatum V  dd-mm-jjjj Datum aanvraag (of voortgang)  

Gebied V  Tekst; 

keuzelijst 

Alleen de waardes uit codelijst 

Natura200LB kunnen worden geselecteerd. 

Het naam en nummer van het Natura2000 

gebied volgens het (ontwerp) besluit 

(Nederlandse nummer niet de Europese) 

https://www.natura2000.nl/gebieden/limburg 

Bijv. 145 MAASDUINEN 

Maatregelnummer V  Tekst; 

keuzelijst 

Alleen waardes uit codelijst kunnen worden 

geselecteerd;  

Bijv. 156.A.993 

Status V  Tekst;  

keuzelijst 

• Aangevraagd 

• In uitvoering 

• Gerealiseerd 

• Niet uitgevoerd 

Oppervlakte V  Getal  De  administratieve oppervlakte van het 

vlak (in mtr2) 

Bijv. 52740000 

Trekker V  Tekst; vrij veld Diegene die maatregel aanvraagt 

Toelichting V  Tekst; vrij veld Opmerkingen of toelichting 

Polygon V  Polygon  Type geometrie: Vlak 

Volgens RD-coördinaten   

Vlak moet gesloten zijn 

Geen multipolygonen  

 

toelichting:  

Per Maatregel kunnen meerdere locaties 

zijn die worden aangevraagd/uitgevoerd.  

Per locatie wordt de status op een 

peildatum bijgehouden.  

 

 

 

 

2.4 Validaties (waarop worden de gegevens door ontvanger op gecontroleerd). 

De ontvanger (Provincie Limburg) controleert de aangeleverde bestanden op verschillende 

onderdelen zoals naamgeving, afgesproken datamodel en volledigheid en wijze van invulling 

van de attribuutwaarden. 

 

Mocht bij deze controle blijken dat er tekortkomingen zijn m.b.t. de eerder genoemde 

onderdelen en dat dit een mogelijke impact heeft op de inhoud dan zal de Provincie Limburg dit 

terug melden aan de contactpersoon van de aanvrager. Deze zal dan zo spoedig mogelijk een 

nieuwe gecorrigeerde levering opsturen.  
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3 Verplichtingen 

  

De aanvrager verplicht zich: 

• om bij de uitlevering van gegevens dit Gegevensleveringsprotocol te volgen. 

• indien de levering niet voldoet aan het GLP dan zal deze door de Provincie Limburg 

geweigerd worden. 

 

De Provincie Limburg verplicht zich: 

• alle gegevens in principe beschikbaar worden gesteld binnen door de aanvrager worden 

gebruikt voor rapportages en verantwoording van de regeling specifieke uitkering programma 

natuur; 

• bronvermelding; bij een publicatie van uit geleverde gegevens wordt de aanvrager als bron 

vermeld. Bij gegevens die door de Provincie Limburg bewerkt zijn c.q. door het combineren 

met andere bestanden nieuwe gegevens vormen, wordt de aanvrager niet als bron vermeld. 
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Keuzelijst Gebied 

 

 
 

 

Keuzelijst Status 

 

 
 

Keuzelijst Maatregelnummer: Zie Natura2000 plannen 

 

 


