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Gegevensleveringsprotocol Provincie Gelderland 

 

Naam GLP 52 -1 Gegevensleveringsprotocol subsidie “Uitvoering SPUK 

Natuur 2021-2025” 

Datum 17 januari 2023 

Status Vastgesteld 

Versie 1.2 

 

 

1. Toepassing 
 

Dit gegevensleveringsprotocol (GLP) is van toepassing op de subsidieregeling “Uitvoering SPUK Natuur 

2021-2025”. 

 

Voor zowel de beoordeling van maatregelen als voor de monitoring van de uitvoering is het noodzakelijk 

dat kwalitatief hoogwaardige gegevens over de maatregelen worden verstrekt aan Provincie Gelderland. 

Dit GLP beschrijft de voorwaarden en procedure voor aanlevering van maatregelgegevens bij subsidie-

aanvraag en voortgangsrapportage aan Provincie Gelderland. Bij dit GLP behoren formats voor levering 

van de tabel (Excel-bestand) en voor levering van de geografie (Esri file geodatabase). Deze formats 

kunnen gebruikt worden bij de aanlevering van gegevens. 

 

Bij vragen over de levering volgens dit protocol kan contact opgenomen worden met het provincieloket 

(provincieloket@gelderland.nl). 

 

 

 

2. Te leveren gegevens bij subsidie-aanvraag 
 

De volgende gegevens dienen aangeleverd te worden bij subsidie-aanvraag: 

- tabel met administratieve kenmerken van de beoogde herstelmaatregelen 

- GIS-bestand(en) met de geografie van de herstelmaatregelen 

- metagegevens van de levering 
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2A. tabel met administratieve kenmerken van de beoogde herstelmaatregelen 

 

Inhoud 

 

de tabel bevat de volgende kenmerken: 

 
kolomnaam gegevenstype verplicht invulinstructie 

N2000_gebied tekst (100) X Naam van het Natura 2000 gebied waarop de maatregel betrekking  
heeft. Gebruik keuzelijst “N2000_gebied”.  

nummer tekst (10) X Het maatregelnummer mag slechts éénmaal voorkomen in de  
maatregeltabel en dient te verwijzen naar een maatregelnummer in  
het projectplan dat bij de aanvraag hoort. 
  

naam tekst (100) X Korte beschrijvende aanduiding van de maatregel. Sluit hierbij zo veel  
als mogelijk aan op de naam van de maatregel uit het N2000-beheer/- 
herstelplan. Verder is het belangrijk dat deze naam overeenkomt met  
de naam zoals in het projectplan vermeld is. 
 

Omschrijving tekst (2000) X Beknopte omschrijving van de maatregel die uitgevoerd wordt. Zorg  
dat hier in elk geval de activiteit (werkwoord) en de  
locatie/gebiedsnaam genoemd wordt. Bijvoorbeeld "Aanpassen  
oevers Staverdense Beek bij Leuvenum". Uitgebreidere toelichting  
staat in projectplan 
 

SPUK_categorie tekst (100) X SPUK categorie/type maatregel waarop deze regel betrekking heeft. 
 De provincie moet hierop rapporteren aan het Rijk. Gebruik waarde 
 uit keuzelijst “SPUK_categorie” 

referentiecode tekst (50) X Maatregelnummer uit N2000 beheerplan of N2000  
herstelprogramma. Een maatregel mag slechts verwijzen naar één  
maatregel uit een Natura2000-beheerplan/herstelplan. Indien een  
maatregel de invulling is van meerdere maatregelen uit een N2000- 
beheerplan of herstelprogramma dan dient deze maatregel  
opgesplitst te worden. 
 

activiteit_ 
subsidieregeling 

tekst (1000) X Aanduiding op welk artikel uit de subsidieverordening de maatregel  
betrekking heeft. Gebruik waarde uit keuzelijst  
“activiteit_subsidieregeling”  

omvang nummer (5,2) 0 Omvang van de fysieke ingreep. Doorgaans gaat het om de  
oppervlakte van het vlak. Maar het kan ook de waarde voor de lengte  
of het aantal zijn. Ten opzicht van de omvang uit de geografie is de   
waarde in deze tabel leidend voor de financiële beoordeling van de  
subsidie-aanvraag.   

eenheid tekst (10) 0 Eenheid waarin de omvang is uitgedrukt. Voor een oppervlakte is dat  
ha, voor een lengte km en voor het aantal is het stuks  

gebiedsnaam tekst (100) 0 Naam waarmee het gebied wordt omgeschreven. Dit is een voor  de  
omgeving herkenbare naam. 

uitvoerende_ 
partij 

tekst (100) X De naam van de partij die de maatregel gaat uitvoeren (=  
subsidieaanvrager). Gebruik hier een waarde uit de keuzelijst  
"contractant_beheerder" of voeg ontbrekende waarde toe. 
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kolomnaam gegevenstype verplicht invulinstructie 

habitattype_1,  
habitattype_2,  
habitat type_3, 
 habitattype_4, 
 habitattype_5, 
 habitattype_6, 
 habitattype_7, 
 habitattype_8  

tekst (50) X De habitattypen waarvoor de maatregel bijdraagt aan uitbreiding  
en/of kwaliteitsverbetering. Indien maatregel ten behoeve van  
meerdere habitattypen wordt uitgevoerd vul dan ook meerdere codes  
in (één code per veld). Gebruik waarde(n) uit keuzelijst “habitattype”. 
 Indien de maatregel geen betrekking heeft op een aangewezen  
habitattype dan dient de waarde "Hxxx - Niet ten behoeve van  
habitattypen" ingevuld te worden. 
  

VHR_soort_1,  
VHR_soort_2,  
VHR_soort_3,  
VHR_soort_4,  
VHR_soort_5,   
VHR_soort_6,   
VHR_soort_7,   
VHR_soort_8 

tekst (50) X De VHR-soorten waarvoor de maatregel bijdraagt aan uitbreiding  
en/of kwaliteitsverbetering van het leefgebied. Indien maatregel ten  
behoeve van meerdere soorten wordt uitgevoerd vul dan ook  
meerdere codes in (één code per veld). Gebruik waarde(n) uit  
keuzelijst “VHR_soort”. Indien de maatregel geen betrekking heeft op 
 een aangewezen VHR-soort dan dient de waarde "Hxxx - Niet ten  
behoeve van VHR-soort" ingevuld te worden.  

Startdatum 
_uitvoering 

Datum 
 (dd-mm-yyyy) 

0 Beoogde startdatum van uitvoering van deze maatregel.  

Einddatum_ 
uitvoering 

Datum 
 (dd-mm-yyyy) 

0 Beoogde einddatum van uitvoering van deze maatregel. 

kosten_euro valuta X Geraamde kosten van de maatregel in euro's. 

 

Keuzelijsten: 

 

N2000_gebied 

Arkemheen 

Bekendelle 

Binnenveld 

Buiten N2000: Landgoederenzone Baakse Beek 

De Bruuk 

Korenburgerveen 

Landgoederen Brummen 

Lingegebied en Diefdijk Zuid 

Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem 

Rijntakken 

Sint Jansberg 

Stelkampsveld 

Veluwe 

Veluwerandmeren 

Willinks Weust 

Wooldse Veen 
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SPUK_categorie 

1.a Verbetering kwaliteit natuurgebieden - nieuw bos, omvormen naar bos, kwaliteitsverbetering bos 

1.b Verbetering kwaliteit natuurgebieden - bekalken en steenmeel bos en heide 

1.d Verbetering kwaliteit natuurgebieden - venherstel 

1.e Verbetering kwaliteit natuurgebieden - kwaliteitsverbetering heischraal grasand 

1.f Verbetering kwaliteit natuurgebieden - herstel jeneverbes 

1.g Verbetering kwaliteit natuurgebieden - N2000-soortenprojecten 

1.h Verbetering kwaliteit natuurgebieden - specifiek onderzoek en LESA 

1.i Verbetering kwaliteit natuurgebieden - rietherstel 

1.j Verbetering kwaliteit natuurgebieden - overige aanvullende maatregelen kwaliteitsverbetering 

2.a Hydrologische verbetering - herstel sprengen en beken 

3.a Maatregelen in overgangsgebieden - natuurinclusieve landbouw 

3.b Maatregelen in overgangsgebieden - grondverwerving tbv nieuwe natuur 

3.c Maatregelen in overgangsgebieden - inrichting nieuwe natuur 

3.d Maatregelen in overgangsgebieden - faunapassages 

4.a Overige kwaliteitsmaatregelen - recreatiezonering 

4.b Overige kwaliteitsmaatregelen - bestrijding invasieve exoten 

4.c Overige kwaliteitsmaatregelen - toezicht 

5.a Boscompensatie - aanleg nieuw bos buiten GNN 

 

activiteit_subsidieregeling paragraaf subsidieregeling 

Natuurherstel - eenmalige fysieke natuurherstelmaatregelen RRvG2016 4.21.2.a / RSG 2.15.2.a 

Natuurherstel - fysieke hydrologische maatregelen binnen natuurgebied RRvG2016 4.21.2.b / RSG 2.15.2.b 

Natuurherstel - onderzoek t.b.v natuurherstel RRvG2016 4.21.2.c / RSG 2.15.2.c 

Bestrijden invasieve exoten in N2000 gebied - verwijderen, verwijderd  

houden of beheersen 

RRvG2016 4.21.3.a / RSG 2.15.3.a 

Bestrijden invasieve exoten in N2000 gebied - planten/zaaien inheemse  

plantensoorten 

RRvG2016 4.21.3.b / RSG 2.15.3.b 

Revitalisering bos - hydrologisch herstel RRvG2016 4.21.4.a / RSG 2.15.4.a 

Revitalisering bos - aanbrengen wildkerend raster RRvG2016 4.21.4.b / RSG 2.15.4.b 

Revitalisering bos - verwijderen uitheemse boom- en struiksoorten RRvG2016 4.21.4.c / RSG 2.15.4.c 

Revitalisering bos - aanplanten inheemse loofbomen RRvG2016 4.21.4.d / RSG 2.15.4.d 

Revitalisering bos - inbrengen rijkstrooiselsoorten RRvG2016 4.21.4.e / RSG 2.15.4.e 

Revitalisering bos - ontwikkelen planmatige verdeling van oude,  

aftakelende en dode bomen 

RRvG2016 4.21.4.f / RSG 2.15.4.f 

Revitalisering bos - omvorming naar bos RRvG2016 4.21.4.g / RSG 2.15.4.g 

 

Contractant_beheerder 

Staatsbosbeheer 

Natuurmonumenten 

Het Geldersch Landschap 

Kroondomein Het Loo 

Unie van Bosgroepen 

Defensie 

Waterschap Rijn en IJssel 

Waterschap Rivierenland 

Waterschap Vallei en Veluwe 

Rijkswaterstaat 

Gemeente 
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Particulier 

 

habitattype* 

H2310 - Stuifzandheiden met struikhei 

H2320 - Binnenlandse kraaiheibegroeiingen 

H2330 - Zandverstuivingen 

H3130 - Zwakgebufferde vennen 

H3150 - Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden 

H3160 - Zure vennen 

H3260A - Beken en rivieren met waterplanten (waterranonkels) 

H3260B - Beken en rivieren met waterplanten (grote fonteinkruiden) 

H3270 - Slikkige rivieroevers 

H4010A - Vochtige heiden (hogere zandgronden) 

H4030 - Droge heiden 

H5130 - Jeneverbesstruwelen 

H6120 - Stroomdalgraslanden 

H6230 - Heischrale graslanden 

H6410 - Blauwgraslanden 

H6430A - Ruigten en zomen (moerasspirea) 

H6430B - Ruigten en zomen (harig wilgenroosje) 

H6430C - Ruigten en zomen (droge bosranden) 

H6510A - Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver) 

H6510B - Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart) 

H7110A - Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap) 

H7110B - Actieve hoogvenen (heideveentjes) 

H7120 - Herstellende hoogvenen 

H7140A - Overgangs- en trilvenen (trilvenen) 

H7150 - Pioniervegetaties met snavelbiezen 

H7210 - Galigaanmoerassen 

H7230 - Kalkmoerassen 

H9120 - Beuken-eikenbossen met hulst 

H9160A - Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden) 

H9190 - Oude eikenbossen 

H91D0 - Hoogveenbossen 

H91E0A - Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen) 

H91E0B - Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen) 

H91E0C - Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) 

H91F0 - Droge hardhoutooibossen 

Hxxx - Niet ten behoeve van habitattypen 

 

*) Alleen de binnen het betreffende N200-gebied aangewezen habitattypen mogen hier worden ingevuld. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

6 
 
 

VHR-soort** 

A004 - Dodaars 

A005 - Fuut 

A017 - Aalscholver 

A021 - Roerdomp 

A022 - Woudaap 

A037 - Kleine zwaan 

A038 - Wilde zwaan 

A041 - Kolgans 

A043 - Grauwe gans 

A045 - Brandgans 

A048 - Bergeend 

A050 - Smient 

A051 - Krakeend 

A052 - Wintertaling 

A053 - Wilde eend 

A054 - Pijlstaart 

A056 - Slobeend 

A059 - Tafeleend 

A061 - Kuifeend 

A068 - Nonnetje 

A072 - Wespendief 

A119 - Porseleinhoen 

A122 - Kwartelkoning 

A125 - Meerkoet 

A130 - Scholekster 

A140 - Goudplevier 

A142 - Kievit 

A151 - Kemphaan 

A153 - Watersnip 

A156 - Grutto 

A160 - Wulp 

A162 - Tureluur 

A197 - Zwarte stern 

A224 - Nachtzwaluw 

A229 - IJsvogel 

A233 - Draaihals 

A236 - Zwarte specht 

A246 - Boomleeuwerik 

A249 - Oeverzwaluw 

A255 - Duinpieper 

A272 - Blauwborst 

A276 - Roodborsttapuit 

A277 - Tapuit 

A298 - Grote karekiet 

A338 - Grauwe klauwier 

H1042 - Gevlekte witsnuitlibel 

H1083 - Vliegend hert 

H1095 - Zeeprik 
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H1096 - Beekprik 

H1099 - Rivierprik 

H1102 - Elft 

H1106 - Zalm 

H1134 - Bittervoorn 

H1145 - Grote modderkruiper 

H1149 - Kleine modderkruiper 

H1163 - Rivierdonderpad 

H1166 - Kamsalamander 

H1318 - Meervleermuis 

H1337 - Bever 

H1831 - Drijvende waterweegbree 

Hxxx - Niet ten behoeve van VHR-soort 

 

**) Alleen de binnen het betreffende N200-gebied aangewezen soorten mogen hier worden ingevuld. 

 

vorm 

De tabel dient aangeleverd te worden in Excel-format conform bijgevoegd sjabloon 

 

bestandsnaam:  

<YYYYMMDD>_<organisatienaam>_herstelmaatregelen_<aanduiding>.xlsx 

Waarbij “aanduiding” weergeeft waar de herstelmaatregelen betrekking op hebben, dat kan zijn het 

N2000 (deel-)gebied of een inhoudelijke afbakening (zoals “beken”) 

 

 

 

2B. GIS-bestand met de geografie van maatregelen 

 

inhoud 

 

Voor alle locatiegebonden maatregelen dient de geografie van de maatregel te worden geleverd in een 

GIS-bestand. Hierbij gelden de volgende uitgangspunten: 

- Geografie wordt vastgelegd in de geometrietypen (multi-)punt of (muliti-)lijn of (multi-) vlak. 

- Het geometrietype is afhankelijk van het type maatregel. In beginsel dient van elke maatregel de 

geografie vastgelegd te worden als (multi-)vlak.  

- Daar waar het voor de hand liggend is om de maatregel als lijn of punt weer te geven is dat ook 

toegestaan.  

- Afhankelijk van het soort maatregel dient de locatie, zoekgebied of effectgebied geleverd te 

worden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Locatie is een exacte weergave van de locatie waar de maatregel wordt uitgevoerd. 

Indien het een onderzoeksmaatregel betreft onderzoeksgebied weergegeven als 

maatregellocatie.   

Gebied waarbinnen de maatregel wordt uitgevoerd indien bij aanvraag de exacte locatie 

nog niet bekend is  

Bij hydrologische maatregel: het gebied waar de maatregel effect op heeft. 
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Indien een maatregel uit meerdere, niet aan elkaar grenzende vlakken bestaat worden de afzonderlijke 

vlakken apart geregistreerd. Meerdere geografische objecten mogen verwijzen naar één specifieke 

maatregel in de tabel. 

- Indien meerdere maatregelen op een locatie van toepassing zijn worden deze als afzonderlijke 

vlakken overlappend ingetekend.  

- De geografie van een maatregel dient zo nauwkeurig mogelijk te worden aangegeven, in elk geval 

gerefereerd aan de TOP10NL. 

- Indien de oppervlakte van een vlak minder dan 100 m2 is dan dient dit weergeven te worden als 

punt. Ook lijnen korter dan 10 meter worden weergegeven als punt.  

- Elke maatregel dient het uniek maatregelnummer te bevatten. Dit is nodig voor  koppeling tussen 

de maatregelgeografie met de maatregeltabel. He nummer dient overeen te komen met het nummer 

uit de maatregeltabel.  

 

vorm 

 

De geografie van maatregelen dient geleverd te worden in één van de volgende GIS-formaten: 

- OGC Geopackage 

- Esri File Geodatabase 

- Esri SHAPE 

 

Volgens de onderstaande structuur: 

 

Feature class maatregelen_p 

kolomnaam gegevenstype invulinstructie 

  geometrie punt of multipunt   

maatregelnummer tekst (5)   

omschrijving_activiteit tekst (225) Alleen invullen bij voortgangsrapportage:  

korte omschrijving van de activiteit die is  

uitgevoerd op de betreffende locatie 

 

Feature class maatregelen_l 

kolomnaam gegevenstype Invulinstructie 

  geometrie lijn of multilijn   

maatregelnummer tekst (5)   

omschrijving_activiteit tekst (225) Alleen invullen bij voortgangsrapportage:  

korte omschrijving van de activiteit die is  

uitgevoerd op de betreffende locatie 

 

Feature class maatregelen_v 

kolomnaam gegevenstype Invulinstructie 

  geometrie vlak of multivlak   

maatregelnummer tekst (5)   

betekenis_vlak tekst (20) kies waarde uit keuzelijst  

“betekenis_vlak” 

omschrijving_activiteit tekst (225) Alleen invullen bij voortgangsrapportage:  

korte omschrijving van de activiteit die is  

uitgevoerd op de betreffende locatie 
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Keuzelijst: 

betekenis_vlak  

locatie Exacte weergave van de locatie waar de maatregel wordt uitgevoerd. Indien het  

een onderzoeksmaatregel betreft onderzoeksgebied weergegeven als  

maatregellocatie.   

zoekgebied Gebied waarbinnen de maatregel wordt uitgevoerd indien bij aanvraag de exacte  

locatie nog niet bekend is  

effectgebied Bij hydrologische maatregel: het gebied waar de maatregel effect op heeft. 

 

 

Voorbeeld: bij het dempen van een sloot wordt de te dempen sloot weergeven als locatie. Als 

effectgebied wordt de contour aangegeven van het gebied wat profijt gaat krijgen van deze 

hydrologische maatregel. 

 

 

2C. Metagegevens over de levering 

 

Inhoud 

Elke gegevenslevering dient de volgende beschrijvende gegevens (metagegevens) te bevatten: 

 

kenmerk Toelichting 

datum gegevenslevering   

naam leverende organisatie   

contactpersoon levering   

inhoud gegevenslevering geef hier aan de naam + formaat van de bestanden die bij  

de levering horen 

status gegevenslevering proeflevering /conceptlevering / definitieve levering /  

aanvullende levering 

opmerking gegevenslevering   

korte beschrijving van de inhoud van de 

levering 

  

gebruiksrestricties op de gegevens   

 

Vorm 

 

De beschrijvende gegevens kunnen worden ingevuld in het tabblad “metagegevens” in een  Excel-

bestand. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van het zelfde Excel bestand als de tabel met 

kenmerken (beschreven onder 2A). 

 

  

 

 

 

3. Te ontvangen gegevens bij beschikking 
 

Bij subsidiebeschikking ontvangt de subsidie-ontvanger een tabel met maatregelen die onderdeel zijn 

van de beschikking. De naam van deze tabel is “Bijlage 2 - Model rapportages  SPUK natuur <naam 

subsidieontvanger>.xlsx”. Deze tabel dient gebruikt te worden bij voortgangsrapportage. 
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4. Te leveren gegevens bij voortgangsrapportage 
 

Aan Provincie Gelderland dient gerapporteerd te worden over de voortgang van het uitgevoerd werk. 

Deze gegevenslevering vindt jaarlijks plaats bij de voortgangsrapportage én bij vaststelling van de 

subsidie in het laatste jaar van uitvoering. Voortgangsgegevens dienen aangeleverd te worden via het 

subsidieportaal (https://mijn.gelderland.nl/subsidies). Deze gegevens hebben betrekking op de 

maatregelen die in het voorgaand kalenderjaar zijn uitgevoerd.  

 

In een tabel dient aangegeven te worden wat de status van elke maatregel is en de hoeveelheid 

gerealiseerd werk (oppervlakte, lengte, aantal). Daarnaast dienen gis-gegevens geleverd te worden met 

de geografie van het gerealiseerde werk.  

Gegevens over welke maatregelen waar, wanneer en ten behoeve waarvan zijn uitgevoerd zijn van 

belang. Provincie Gelderland heeft deze gegevens nodig voor rapportage over voortgang van de 

uitvoering en verantwoording aan het Rijk. Ook zijn deze gegevens nodig voor monitoring/rapportage 

op de effecten van beleid en voor evaluatie en bijsturing van beleid. 

 

De volgende gegevens dienen aangeleverd te worden bij de voortgangsrapportage: 

- tabel met voortgangsgegevens  

- GIS-bestand met de geografie van uitgevoerde maatregelen 

- metagegevens van de levering 

 

4A. tabel met voortgangsgegevens  

Zie hoofdstuk 3 “Te ontvangen gegevens”. In deze tabel dient de voortgang van de uitvoering en 

wijzigingen ten opzichte van de beschikking te worden aangegeven. 

 

Onderdeel “Prestaties en voortgang uitvoering” (tabblad “Format VGR-prestaties SPUK”): 

 

Kenmerk toelichting 

Fase van uitvoering Fase van uitvoering: 
1. Nog niet gestart met de voorbereiding 
2. Voorbereiding gestart 
3. (Fysieke) Uitvoering van maatregelen gestart 
4. Uitvoering maatregelen gereed 

Omvang maatregel gerealiseerd in rapportagejaar welk deel van de prestatie vermeld in kolom S van het 
rapportageformat is in het rapportagejaar gereed gekomen  

Omvang maatregel gerealiseerd cumulatief welk deel van de prestatie vermeld in kolom S van het 
rapportageformat is in totaal gereed t/m het rapportagejaar 

Omvang prestatie verwacht volgend jaar welk deel van de prestatie vermeld in kolom S van het 
rapportageformat komt (vermoedelijk) volgend kalenderjaar 
gereed 

Ligt de uitvoering op schema? Ja = conform geplande einddatum 
Nee = komt (mogelijk) niet tijdig gereed 

Toelichting indien de uitvoering niet op schema ligt Korte toelichting waardoor dat komt (vrij invulveld) 

Overige opmerkingen/toelichting relevant voor de 
provincie 

Vrij invoerveld om andere opmerkingen en toelichtingen aan de 
provincie mee te geven 
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Onderdeel “financieel” (tabblad “Format VGR-financieel SPUK”): 

 

kenmerk toelichting 

begroot per RRvG paragraaf bedrag in euro's 

gerealiseerde kosten in 2022 bedrag in euro's 

gerealiseerde / prognose kosten in 2023 bedrag in euro's 

gerealiseerde / prognose kosten in 2024 bedrag in euro's 

gerealiseerde / prognose kosten in 2025 bedrag in euro's 

gerealiseerde kosten cumulatief bedrag in euro's 

 

 

4B. GIS-bestand met de geografie van uitgevoerde maatregelen 

 

Hier wordt zowel de locatie (als vlak of eventueel punt of lijn) geleverd als de contour van het gebied 

waarbinnen het beoogd effect van de maatregel verwacht wordt: 

 

a) Locatie 

Van elke locatiegebonden maatregel is dit de contour van het uitgevoerde deel van de maatregel. Dat 

betreft dus de gehele maatregel of een gedeelte daarvan. 

 

Bij maatregel waarbij het meer voor de hand liggend is om de locatie als punt of lijn weer te geven 

(bijvoorbeeld aanplant bomenrij of plaatsen stuw) dient de geografie van het gerealiseerde deel als punt 

of lijn geleverd te worden. 

 

b) effectgebied 

Indien het gaat om maatregel die geheel is uitgevoerd en die ingrijpt op de waterhuishouding of 

winddynamiek dient óók contour van het effectgebied geleverd te worden. Dit is van toepassing bij 

maatregelen zoals:  

- het dempen van een sloot 

- maatregel ten behoeve van weren gebiedsvreemd water  

- het ver(on)diepen of verbreden van een watergang 

-  het verwijderen van een lokale vervuilingsbron in gebied 

- etc. 

 

Bij de geografie van uitgevoerde maatregelen dient aangegeven te worden op welke activiteiten de 

geografie betrekking heeft. 

 

Geografie dient opgebouwd en geleverd te worden zoals in dit protocol is gespecificeerd in hoofdstuk 

2B.  

 

 

4C. Metagegevens over de levering 

 

Dit dient geleverd te worden zoals in dit protocol gespecificeerd onder 2C. 
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Overzicht


Er zijn geen problemen aangetroffen in dit document.


		Handmatige controle vereist: 0

		Goedgekeurd na handmatige controle: 2

		Afgekeurd na handmatige controle: 0

		Overgeslagen: 1

		Goedgekeurd: 29

		Mislukt: 0




Gedetailleerd rapport


		Document



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Machtigingsmarkering voor toegankelijkheid		Goedgekeurd		De markering voor toegankelijkheid moet worden ingesteld

		PDF-bestand met alleen afbeeldingen		Goedgekeurd		Document is geen PDF-bestand dat alleen bestaat uit een afbeelding

		PDF-bestand met codes		Goedgekeurd		Document is PDF-bestand met codes

		Logische leesvolgorde		Goedgekeurd na handmatige controle		Documentstructuur biedt een logische leesvolgorde

		Primaire taal		Goedgekeurd		De teksttaal is opgegeven

		Titel		Goedgekeurd		Documenttitel wordt weergegeven in de titelbalk

		Bladwijzers		Goedgekeurd		Bladwijzers aanwezig in grote documenten

		Kleurcontrast		Goedgekeurd na handmatige controle		Document bevat correcte kleurcontrasten

		Pagina-inhoud



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Gecodeerde inhoud		Goedgekeurd		Alle pagina-inhoud bevat code

		Gecodeerde annotaties		Goedgekeurd		Alle annotaties bevatten code

		Tabvolgorde		Goedgekeurd		Tabvolgorde is consistent met structuurvolgorde

		Tekencodering		Goedgekeurd		Er is een betrouwbare tekencodering

		Gecodeerde multimedia		Goedgekeurd		Alle multimediaobjecten bevatten code

		Schermflikkering		Goedgekeurd		Pagina veroorzaakt geen schermflikkering

		Scripts		Goedgekeurd		Geen ontoegankelijke scripts

		Reacties met tijdslimiet		Goedgekeurd		Pagina vereist geen reacties met tijdslimiet

		Navigatiekoppelingen		Goedgekeurd		Navigatiekoppelingen zijn niet herhaald

		Formulieren



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Gecodeerde formuliervelden		Goedgekeurd		Alle formuliervelden bevatten code

		Veldomschrijvingen		Goedgekeurd		Alle formuliervelden hebben een omschrijving

		Alternatieve tekst



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Alternatieve tekst voor figuren		Goedgekeurd		Alternatieve tekst vereist voor figuren

		Geneste alternatieve tekst		Goedgekeurd		Alternatieve tekst die nooit zal worden gelezen

		Gekoppeld aan inhoud		Goedgekeurd		Alternatieve tekst moet zijn gekoppeld aan inhoud

		Annotatie wordt verborgen		Goedgekeurd		Alternatieve tekst mag de annotatie niet verbergen

		Alternatieve tekst voor overige elementen		Goedgekeurd		Overige elementen die alternatieve tekst vereisen

		Tabellen



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Rijen		Goedgekeurd		TR moet een onderliggend item van Table, THead, TBody of Tfoot zijn

		TH en TD		Goedgekeurd		TH en TD moeten onderliggende items zijn van TR

		Koppen		Goedgekeurd		Tabellen moeten koppen bevatten

		Regelmaat		Goedgekeurd		Tabellen moeten hetzelfde aantal kolommen per rij bevatten en hetzelfde aantal rijen per kolom

		Overzicht		Overgeslagen		Tabellen moeten een samenvatting bevatten

		Lijsten



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Lijstitems		Goedgekeurd		LI moet een onderliggend item van L zijn

		Lbl en LBody		Goedgekeurd		Lbl en LBody moeten onderliggende items van LI zijn

		Koppen



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Juiste insluiting via nesting		Goedgekeurd		Juiste insluiting via nesting






Terug naar boven
