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Gemeentelijk reglement betreffende de betoelaging aanplanting en onderhoud van kleinschalige landschapselementen
De gemeenteraad ,
Gelet op het gemeentedecreet, de artikelen 42 § 3 en 43 § 2, 2° in het bijzonder;
Gelet op de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud, inzonderheid op artikel 37 bis, ingevoegd bij
het decreet van 16 juli 1997;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering tot instelling van een vergunningsplicht voor de wijziging van vegetatie en van lijn- en puntvormige elementen;
Gelet op de beschikbare budgetten;
Overwegende dat kleine landschapselementen (KLE) in het agrarisch landschap een belangrijke bijdrage vormen tot de algemene kwaliteit, de natuurwaarden en de belevingswaarden van het landschap;
Overwegende dat slecht of niet beheerde KLE's na verloop van tijd degraderen, wat leidt tot opruiming en definitieve verwijdering van het landschapselement;
Overwegende dat agrarische landschappen met een volwaardige aankleding door KLE een belangrijke troef betekenen voor de aantrekkelijkheid ervan ten aanzien van het medegebruik door de bewoner-recreant en/of bezoeker, wat bovendien een economische meerwaarde voor de streek inhoudt;
Overwegende dat het grote maatschappelijk belang van een gevarieerd en waardevol landschap
verantwoordt dat hiertoe financiële inspanningen door de gemeenschap beschikbaar worden gesteld;
Overwegende de eigenschappen die hagen, houtkanten en bomenrijen bezitten met betrekking tot
de bestrijding van erosie op hellende gronden en de beschutting tegen zon, regen en wind voor het
vee in de (graas)weiden;
Overwegende het grote belang van KLE voor het overleven van streekeigen flora en fauna-elementen
als eigen leefbiotoop, als migratieroute tussen natuurgebieden of refugium binnen het agrarische
landschap;
Overwegende dat voor het behoud van de populaties autochtone bomen en struiken extra inspanningen verantwoord zijn;
Overwegende de regelmatige inspanningen die noodzakelijk zijn om KLE goed te beheren;
Overwegende het gunstig advies van de milieuraad van 11 juni 2014, referentie 140611-A1;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Na beraad;
Besluit : met algemeenheid van stemmen aangenomen.

Artikel 1
Binnen de perken van het jaarlijks budget kan het schepencollege een subsidie verlenen voor het
aanplanten en onderhoud van kleine landschapselementen door particulieren. De betoelaagde objecten zijn gelegen in de zones die op het gewestplan aangeduid zijn als agrarisch gebied, agrarisch
gebied met landschappelijke waarde, agrarisch gebied met ecologisch belang, natuurgebied, natuurreservaat, parkgebied en valleigebied.

Artikel 2
Als betoelaagde kleine landschapselementen komen in aanmerking :
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Haag (vrij uitgroeiende hagen, geschoren hagen)
Een lijnvormige aanplanting van inheemse houtachtige gewassen met compacte structuur die bij
normaal onderhoud door periodieke snoei in vorm wordt gehouden.
Kaphaag
Haag die bestaat uit lage, dicht op elkaar staande knotbomen van vooral gewone es of haagbeuk. De
kaphoogte bedraagt slechts 150 tot 200cm en de plantafstand slechts 30 tot 150cm. Kaphagen worden gebruikt als afsluiting van erven, tuinen, boomgaarden en weiden in de onmiddellijke buurt van
erven.
Bomenrij
Lintvormig landschapselement bestaande uit opgaande bomen en/of knotbomen, die zo ver uit elkaar staan dat visuele en/ of fysieke penetratie amper wordt gehinderd. Er zijn twee enkelvoudige
types van bomenrijen: opgaande bomenrijen en knotbomenrijen.
Opgaande bomenrij: bomenrij die bestaat uit opgaande bomen.
Knotbomenrij
Bomen rij die bestaat uit knotbomen met een knothoogte groter dan 200 cm en een plantafstand
groter dan 150 cm.
Inheemse knotbomen
Inheemse loofbomen van minimaal 40 cm stamomtrek op l,5 m hoogte, die regelmatig geknot worden met een tussenperiode van 5 a 10 jaar.
Mengvorm
Lijnvormig landschapselement dat een mengvorm is tussen verschillende hierboven gedefinieerde
types.
Poel
Klein wateroppervlak met onverharde, zacht hellende oevers, gevoed door oppervlakkig grondwater.
Hoogstammige fruitbomen en boomgaard
Groepering van minstens 6 hoogstammige fruitbomen met een stamhoogte van minstens 2 meter en
een stamomtrek van 6 tot 8 cm.

Artikel 3
De subsidie voor aanplanting en onderhoud is niet toekenbaar voor sierbeplanting, enkel voor
streekeigen bomen en struiken, waarvan de oorsprong met attest wordt aangetoond.

Artikel 4
De betoelaagde aanplanting dient minimum gedurende 10 jaar integraal en intact op dezelfde plaats
te blijven staan. Het verplaatsen, vellen, rooien of definitief verwijderen van het betoelaagde plantsoen is niet toegestaan.
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Artikel 5
De aanplanting dient uitgevoerd te worden conform alle bestaande wetten, reglementen en gebruiken op dergelijke aanplantingen (vaste en erkende gebruiken, veldwetboek, pachtwet en reglement
op de buurtwegen).

Artikel 6
Plantvoorschriften :
Geschoren haag : 20 tot 33cm tussenafstand (plantafstand) zo nodig in een dubbele rij, afhankelijk
van de gewenste breedte, minimum 25 m lengte;
Kaphaag : 30 tot 150 cm tussenafstand (plantafstand), minimum 50 m lengte;
Opgaande bomenrij : 5 tot 10 m plantafstand;
Knotbomenrij : 1,5 tot 6 m plantafstand;
Boomgaard : afhankelijk van de soort, min. 8 meter plantafstand tussen twee bomen, aanplant minimum 6 bomen;
Mengvorm : afhankelijk van de gekozen menging, bv. een dichte haag met een plantafstand zoals
hierboven, om de 5 tot 10 m ingeplant met afwisselend en opgaande boom en knotboom;
Poel : drinkpoel met een oppervlakte van 25 m2 tot 75 m2.

Artikel 7
Voor de aanplant/aanleg kunnen volgende vergoedingen worden toegekend :
- voor hagen : 2,5 euro/m;
- voor opgaande bomen en hoogstammige fruitbomen : 6,5 euro/stuk;
- voor knotbomen : 2,5 euro per stuk (met een minimum van 6 stuks);
- voor de aanleg van een poel : 75,00 euro.

Artikel 8
Voorwaarden onderhoudssubsidie :
• geschoren hagen : minimale lengte van 25 m
- minimale hoogte van l,25 m
- minimale breedte van 50 cm
- minstens 3 jaar oud, met onderhoudssubsidie om de 2 jaar
• kaphagen : minimale lengte van 50 m
- minimale hoogte van l,5 m
- minstens 6 jaar oud, met onderhoudssubsidie om de 3 jaar
• knotbomen : minimale lengte 50 m
minstens 3 jaar oud, met onderhoudssubsidie om de 5 jaar
• hoogstammige fruitbomen en boomgaarden
minstens 3 jaar oud, met onderhoudssubsidie om de 3 jaar
• poel
minimum 5 jaar aangelegd, met onderhoudssubsidie om de 5 jaar.

Artikel 9
Onderhoud subsidie :
voor hagen : 1,00 euro per lopende meter;
voor kaphagen : 1,00 euro per lopende meter;
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voor knotbomen : 5,00 euro per boom;
voor hoogstammige fruitbomen en boomgaarden : 5 euro per boom;
voor mengvormen van hagen of houtkanten met knotbomen of opgaande bomen : cumulatie van de
twee;
voor de onderhoud van een poel : 75,00 euro.

Artikel 10
De voorwaarden voor toekenning van de betoelaging worden door de milieudienst of zijn gedelegeerde ter plaatse steekproefsgewijs onderzocht. De betoelaging wordt per aanvrager en per jaar
beperkt tot een plafond van 200 euro.

Artikel 11
De betoelaging wordt toegekend aan de aanvrager. De aanvrager dient gerechtigd te zijn tot het
verrichten van aanplant en onderhoudswerken waarvoor de aanvraag werd ingediend.

Artikel 12
De aangevraagde werken dienen in overeenstemming te zijn met en te verlopen volgens de van toepassing zijnde regelgevingen en gebruiken. De beheerswerken dienen uitgevoerd te worden volgens
de code van goede praktijk en in functie van een optimale ontwikkeling van het landschapselement.

Artikel 13
De aanvraag dient te gebeuren op een daartoe voorzien aanvraagformulier.
Aanvraagformulieren kunnen schriftelijk of telefonisch aangevraagd worden bij de milieudienst, aan
het loket van de milieudienst afgehaald worden of via de website van de gemeente gedownload
worden. Het aanvraagformulier bevat de volgende gegevens :
- de naam, de hoedanigheid, het adres en het rekeningnummer van de aanvrager;
- een kopie van de stafkaart (1/10.000 of 1/25.000) met duidelijke aanduiding van de betreffende
objecten (kadasterkaart);
- de beschrijving van de aard van de werken die voorgenomen worden :
- aard van object : haag, houtkant, knotboom, poel;
- lengte in het geval van haag en houtkant;
- aantal + soort in het geval van knotbomen;
- oppervlakte in het geval van een poel;
- voorgenomen periode van uitvoering;
- een becijfering van de aangevraagde toelage volgens de gegevens in artikels 7 & 9.

Artikel 14
De aanvraagformulieren tot betoelaging worden toegestuurd aan de milieudienst minimum 4 weken
vooraleer de werken worden uitgevoerd.

Artikel 15
De milieuambtenaar of een afgevaardigde van de milieudienst beslist over de toekenning van de
toelage en het bedrag ervan. Aan de toekenning van de toelage kunnen nadere condities worden
verbonden met betrekking van de uitvoeringswijze.
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De toekenning van de toelage kan worden geweigerd wanneer de uitvoering van het vooropgestelde
werk om natuur- of landschapsredenen door de milieudienst ongewenst geacht wordt. De aanvrager
wordt van de beslissing schriftelijk in kennis gesteld.

Artikel 16
Na voltooiing van het werk dient de begunstigde een "aanvraag tot uitbetaling" in bij de milieudienst.
Dit gebeurt aansluitend op de voltooiing van het werk en uiterlijk binnen de 9 maanden na de kennisgeving van goedkeuring van de aanvraag. Deze aanvraag wordt gestaafd met foto's van de uitgevoerde werken.
Een afgevaardigde van de milieudienst kan de uitvoering ter plaatse controleren alvorens tot uitbetaling over te gaan.

Artikel 17
Wanneer de werken onvolledig of gebrekkig uitgevoerd zijn of indien niet wordt voldaan aan de
voorwaarden vermeld in artikel 5, kan de toelage bij beslissing van de milieudienst verminderd, uitgesteld of geweigerd worden. Er wordt in geen geval een hogere vergoeding uitgekeerd dan bij toekenning voorzien.

Artikel 18
Indien, ook na de uitkering van de toelage, blijkt dat de aanvrager dit reglement op aantoonbare
wijze heeft overtreden kan het Schepencollege het gestorte bedrag terugvorderen.

Artikel 19
Dit reglement treedt in werking vanaf 01 oktober 2014.

Artikel 20
Dit reglement zal worden bekendgemaakt.

Artikel 21
Een afschrift van deze beslissing zal aan de financiële dienst en aan de gemeentelijke milieuraad
worden bezorgd.
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