
Bijlage 8. Meldingstermijnen als bedoeld in artikel 3.11, aanhef en onder d en n van de 

Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer 2016 en overzicht kortingen als bedoeld in 

artikel 2.14, derde en vierde lid Beleidsregel verlagen subsidie POP 

 

 Verplichting Meldingstermijnen als bedoeld 

in artikel 3.11 aanhef en onder 

d en n SVNL’16.  

Korting met 1% per werkdag 

op grond van artikel 2.14, 

derde lid Beleidsregel 

verlagen subsidie POP indien 

deze termijnen worden 

overschreden: 

Jaarbetaling 0% als 

bedoeld in art. 2.14 , 

vierde lid Beleidsregel 

verlagen subsidie POP 

indien later wordt 

gemeld dan: 

1 Opvoeren nieuwe 

activiteiten c.q. wijzigen 

van activiteiten (art 

3.11.d) 

 

periode 

verlengen(=verlengen 

rustperiode of 

inundatieperiode) 

 

 

 

periode verkorten 

(=verkorten of naar voren 

halen rustperiode of 

inundatieperiode 

 

Opvoeren c.q. wijzigen 

startdatum (1) 

Uiterlijk 14 kalenderdagen voor 

het starten van de activiteit 

 

5 werkdagen voor de 

oorspronkelijke einddatum, 

waarbij de termijn tussen 

datum van wijzigen en de 

nieuwe einddatum ten minste 

14 kalenderdagen bedraagt 

 

14 kalenderdagen voor de 

nieuwe einddatum 

 

 

5 werkdagen voor de (nieuwe)  

startdatum 

Daags vóór de start van 

de activiteit 

 

 

Daags vóór  de 

oorspronkelijke 

einddatum 

 

 

 

Daags vóór de nieuwe 

einddatum 

 

 

Daags vóór de (nieuwe)  

startdatum 

2 Melden uitgevoerde 

activiteiten (art.3.11 n ) 

 

Activiteit 5 (melden van 

nestenclaves en plaatsen 

nestbeschermer) 

 

Activiteit 5 (melden van 

startdatum rustperiode) 

(2) 

 

Activiteit 6 (bemesten 

met ruige stalmest) 

 

 

 

 

 

5 werkdagen na uitvoering 

 

 

 

5 werkdagen na startdatum 

rustperiode 

 

 

14 kalenderdagen na 

uitvoering 

 

 

 

 

 

 

Uiterlijk 14 

kalenderdagen 

na uitvoering 

 

 

5 werkdagen na 

startdatum rustperiode 

 

Uiterlijk 28 

kalenderdagen   

na uitvoering 

 

 



Activiteit 16 

(schoonmaken van 

watergangen) 

 

Activiteit 22 (snoeien) 

 

 

 

 

 

Activiteit 23 (maaien 

en/of schonen) 

 

 

Activiteit 26 (spuiten van 

bagger) 

 

 

Activiteit 30 

(onderwerken 

gewasresten) 

 

14 kalenderdagen na 

uitvoering 

 

 

14 kalenderdagen na 

uitvoering, doch uiterlijk 15 

maart (m.b.t. snoeien in de 

periode 16 juli jaar x-1 tot 15 

maart jaar x) 

 

 

 

14 kalenderdagen na 

uitvoering 

 

 

 

14 kalenderdagen na 

uitvoering 

 

 

14 kalenderdagen na 

uitvoering 

 

Uiterlijk 28 

kalenderdagen   

na uitvoering 

 

Uiterlijk 28 

kalenderdagen   

na uitvoering, doch 

uiterlijk 28 maart (m.b.t. 

snoeien in de periode 16 

juli jaar x-1 tot 15 maart 

jaar x) 

 

Uiterlijk 28 

kalenderdagen   

na uitvoering 

 

 

Uiterlijk 28 

kalenderdagen   

na uitvoering 

 

Uiterlijk 28 

kalenderdagen   

na uitvoering 

 (1) Het opvoeren van de startdatum van de rustperiode in het kader van activiteit 5 valt 

hier niet onder. Een eventuele wijziging van de startdatum wel. 

(2) Melding is niet nodig indien de startdatum van de rustperiode al gedefinieerd is. 

 


