Subsidiereglement ‘Kleine landschapselementen’

Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019

Artikel 1: Doel
Binnen de perken van de jaarlijks op de begroting voorziene en goedgekeurde kredieten een toelage
uit te keren voor de aanleg en het onderhoud van punt- en lijnvormige landschapselementen, om het
divers landschappelijk karakter van de gemeente te verstevigen.
Artikel 2: Definities
§1. kleine landschapselementen: lijn- of puntvormige elementen met inbegrip van de bijhorende
vegetaties waarvan het uitzicht, de structuur of de aard al dan niet resultaat zijn van menselijk handelen,
en die deel uitmaken van de natuur zoals: bermen, bomen, bosjes, bronnen, dijken, houtkanten, hagen,
holle wegen, hoogstamboomgaarden, perceelsrandbegroeiingen, sloten, struwelen, poelen,
veedrinkputten en waterlopen, enzovoort.
§2. lijnvormig element: een klein landschapselement dat een landschapsstructurerende impact heeft
en dat gekarakteriseerd wordt door de vorm, namelijk langwerpig en beperkt in breedte. Als lijnelement
wordt erkend: haag of haagkant, houtkant, houtwal, bomenrij.
§3. puntvormig element: een kleine groep of alleenstaande bomen, al dan niet geknot, die hun impact
in het landschap hebben.
§4. haag: een lijnvormige aanplanting van houtige gewassen met compacte structuur die bij normaal
onderhoud door periodieke snoei in vorm wordt gehouden. Een haag is onderaan gesloten. Hier moet
een onderscheid worden gemaakt tussen de gekapte haag (= houtkant) en een geschoren haag.
§5. houtkant: elke aaneengesloten hakhoutstrook langs grachten, bermen of andere natuurlijke
afscheidingen welke met bomen, struiken en kruiden begroeid is. Het onderhoud bestaat uit een
periodiek kappen van de houtige gewassen; door hun natuurlijk opslagvermogen worden er dan op de
stronk nieuwe loten gevormd.
§6. dreven/ bomenrij: een opeenvolging of aaneenschakeling van opgaande bomen van dezelfde
soort, grootte en leeftijd die (meestal) in een rechte lijn zijn geplaatst of gerangschikt.
§7. knotbomen: rijbeplanting van bomen die op regelmatige afstand van elkaar zijn aangeplant. De
bomen zijn geschikt om regelmatig geknot te worden zoals wilg of populier.
§8. poelen: een klein, ondiep water met weinig of geen stroming in het water, waarin waterplanten zich
in principe over de hele oppervlakte kunnen vestigen. Een poel is meestal door de mens gegraven of
onder menselijke invloed ontstaan. Het doelgericht menselijk gebruik van een poel beperkt zich tot het
drenken van vee. Serreputten, visvijvers, tuinvijvers, zwemvijvers, bluswatervoorraden en andere
wateren met een uitgesproken menselijke gebruiksfunctie worden niet als ‘poel’ gezien.
§9. hakhoutbeheer: een eeuwenoude bosbouwkundige beheervorm waarbij een duurzame
houtproductie wordt verkregen door op regelmatige tijdstippen de bomen onderaan de stam te kappen
en alle nieuwe scheuten die ontstaan te laten uitgroeien tot individuele stammetjes. Deze worden op
hun beurt na een bepaalde periode gekapt. Niet alle soorten hebben de eigenschap telkens opnieuw
op te schieten.
§10.Veteraanbomen: zijn bomen in hun laatste levensfase, vol holtes en dood hout. Ze hebben een
zeer hoge ecologische en historische waarde. Het kunnen bomen zijn die opgegroeid zijn in open
landschap, tuin, bos of struweel maar ook zeer oude hakhoutstoven vol met holten, gaten en dode
takken. Omdat het per definitie eeuwen duurt om veteraanbomen te vervangen, is het beheer van
bestaande veteraanbomen van cruciaal belang en dit dient oordeelkundig uitgevoerd te worden. De
bomen bevinden zich nog in de levende fase en zijn nog niet volledig afgestorven.

Artikel 3: Voorwaarden
§1. Het object waarvoor de toelage wordt aangevraagd moet gelegen zijn binnen het landelijke
grondgebied van de gemeente Aalter.
§2. Onder landelijk gebied wordt verstaan die zones die op het gewestplan of geldende plannen van
aanleg aangeduid zijn als agrarisch gebied, landschappelijk waardevol agrarisch gebied, valleigebied,
bosgebied, natuurgebied, natuurreservaten, parkgebied en bufferzones
§3. Voor de toepassing van dit reglement komen enkel personen in aanmerking die ofwel eigenaar
ofwel gebruiker zijn van het perceel (percelen) waarop de werken worden uitgevoerd.
§4. De toekenning aan een gebruiker die de werken uitvoert sluit de toekenning aan de eigenaar uit en
omgekeerd.
§5. Organisaties zoals scholen, natuur- en milieuverenigingen die eigenaar zijn of gebruiker zijn van
gronden komen in aanmerking voor subsidiering.
§6. De aanplanting wordt uitgevoerd in overeenstemming met de geldende wetten en reglementen.
§7. De gesubsidieerde objecten dienen minimaal 20 jaar integraal intact te blijven. Het is de aanvrager
niet toegestaan handelingen te verrichten of door derden te laten verrichten, die kunnen leiden tot een
aantasting van het karakter en de structuur van de landschappelijk waardevolle elementen. Zo is het
dempen, verplaatsen, vellen, rooien of definitief verwijderen van de gesubsidieerde objecten niet
toegestaan binnen de eerste 20 jaar op straffe van terugbetaling van de subsidie.
Met vellen of rooien wordt gelijkgesteld: aan de gesubsidieerde landschapselementen schade
toebrengen of ze verminken of vernielen o.m. door ringen, ontschorsen, verschroeien, gebruik van
scheikundige middelen, inkerven of benagelen. Met vellen en rooien wordt niet gelijkgesteld aan deze
beplanting langs weiden of akkers afsluitdraden te bevestigen door middel van krammen en dergelijke,
voor zover deze effectief deel uitmaken van de afsluiting, alsmede de normale snoei van deze
beplantingen. De bevestiging van krammen en dergelijke mag niet rechtstreeks het afsterven van de
boom veroorzaken.
§8. De aanvrager dient de aanplanting goed te onderhouden. Daartoe zal hij zorg dragen bij eventuele
stoornissen in het groeipatroon op straffe van terugvordering van de toelagen.
Artikel 4: Specifieke voorwaarden en bedrag
Per landschapselement zijn volgende voorwaarden van toepassing:
§1. Haag:
1°. Voor de aanplant van een haag gelden volgende voorwaarden:
a) de periode van aanplant loopt van 1 november tot 1 maart;
b) de aanplanting dient te bestaan uit minimaal 3 soorten voorkomend op de lijst van streekeigen
struik- en boomsoorten zoals opgenomen in bijlage 1 en heraanplantingen in het kader van een
verplichte verwijdering door aantasting van bacterievuur (op vraag van het Federaal
Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen) komen in aanmerking voor subsidiering;
c) om in aanmerking te komen voor subsidiering dient de haag een minimumlengte van 25 meter
te hebben waarbij de gebruikte soorten door elkaar aangeplant worden;
d) wat betreft de plantmaat geldt volgende voorwaarde: haagplantsoen hebben een minimum
plantmaat 40/60;
e) volgende vergoeding wordt toegekend voor aanplant: 1,00 euro per plant;
2°. Voor wat betreft het onderhoud van de haag gelden volgende voorwaarden:
a) de periode van onderhoud loopt van 1 maart tot 1 september. Hagen hebben een regelmatig
onderhoud nodig. Bij geschoren hagen worden de struiken niet volledig tot aan de grond
afgezet, maar minimaal om de 2 jaar geschoren;
b) de te onderhouden haag bestaat uit een aanplant van een gemengde haag of gelijk aan 25
meter;
c) er wordt subsidie verleend voor een onderhoudssnoei van een haag met lengte van minimaal
25 meter/ zijde. De toelage is jaarlijks toekenbaar; met een maximum van 1 keer per jaar;
d) de vergoeding voor het onderhoud van de haag wordt toegekend per zijde;
e) voor onderhoud wordt volgende vergoeding toegekend: 0,50 euro per lopende meter.

3°. De controle gebeurt als volgt:
a)
voor de aanleg:
i. een eerste controle omtrent de uitvoering van de aanvraag in de lente;
ii. een tweede controle omtrent het aanslaan van het plantgoed gebeurt in september van het
jaar van de 1e controle.
iii. na de 2e controle ontvangt de aanvrager een brief ter bevestiging /gedeeltelijke weigering/
weigering van de subsidieaanvraag;
b)
voor het onderhoud:
i. een eerste controle wordt uitgevoerd vóór de aanvang van de werken;
ii. een tweede controle omtrent de uitvoering gebeurt in september van het jaar van de 1e
controle;
iii. na de 2e controle ontvangt de aanvrager een brief ter bevestiging /gedeeltelijke weigering/
weigering van de subsidieaanvraag.
4°. Alle goedgekeurde aanvragen worden uitbetaald na september.

§2. Houtkant
1°. Voor de aanplant van de houtkant gelden volgende voorwaarden:
a) de periode van aanplant loopt van 1 november tot 1 maart;
b) de aanplanting mag enkel gebeuren met planten voorkomend op de lijst van streekeigen struiken boomsoorten zoals opgenomen in bijlage 2;
c) om in aanmerking te komen voor subsidiering dient de houtkant een minimumlengte van
25 meter te hebben en een breedte van maximum 5 meter. Er is geen minimumbreedte vereist;
d) de houtkant mag niet worden bemest;
e) wat betreft de plantafstand gelden volgende voorwaarden:
i. een aanplant om de 1,5 m in driehoeksverband voor zover de houtkant een breedte heeft
van meer dan 2 m;
ii. indien de houtkant minder dan 2 m breed is, wordt er in lijnverband aangeplant;
f)
wat betreft de plantmaat geldt volgende voorwaarde: bosplantsoen met minimum plantmaat
40/60;
g) volgende vergoeding wordt toegekend voor aanplant:
i. 2,00 euro per plant;
2°. Voor wat betreft het onderhoud van de houtkant gelden volgende voorwaarden:
a) de periode van onderhoud loopt van 1 november tot 1 maart;
b) er wordt subsidie verleend voor een onderhoudssnoei van een houtkant met een lengte van
minimaal 25 meter en een maximumbreedte van 5 meter;
c) de houtkant mag slechts 1 maal om de 7 jaar gekapt worden volgens de regels van het
hakhoutbeheer – het onderhoud beperkt zich tot het regelmatig terugzetten van vegetatie. De
onderhoudssubsidie voor nieuw aangeplante houtkanten kan ten vroegste 7 jaar na aanplant
worden aangevraagd;
d) de toelage is om de 7 jaar of meer toekenbaar;
e) Vergoeding voor onderhoud bedraagt 1,25 euro per lopende meter.
3°. De controle gebeurt als volgt:
a)
voor de aanleg:
i. een eerste controle omtrent de uitvoering van de aanvraag gebeurt na 1 maart;
ii. een tweede controle omtrent het aanslaan van het plantgoed gebeurt in september van het
jaar van de 1e controle;
iii. na de 2e controle ontvangt de aanvrager een brief ter bevestiging /gedeeltelijke weigering/
weigering van de subsidieaanvraag.
b)

voor onderhoud:
i. een eerste controle wordt uigevoerd vóór de aanvang van de werken;
ii. een tweede controle omtrent de uitvoering gebeurt in september van het jaar van de 1e
controle;
iii. na de 2e controle ontvangt de aanvrager een brief ter bevestiging /gedeeltelijke weigering/
weigering van de subsidieaanvraag.

4°. Alle goedgekeurde aanvragen worden uitbetaald na september.

§3. Hoogstammige fruitbomen
1°. Voor de aanplant van de hoogstammige fruitbomen gelden volgende voorwaarden:
a) de aanplanting van hoogstamfruitbomen loopt van 1 november tot 1 februari;
b) voor de aanplanting van hoogstamboomgaarden komen volgende fruitsoorten in aanmerking:
appel, peer, pruim, kers, kriek, noot;
c) om in aanmerking te komen voor subsidiering dienen er minstens 5 hoogstammige fruitbomen te
worden aangeplant;
d) ook de aanplanting van hoogstammige fruitbomen in bestaande boomgaarden bestaande uit
minimum 5 hoogstammige fruitbomen, wordt gesubsidieerd;
e) de aanplanting van hoogstamboomgaarden zijn gezien hun aard en historische ligging rond het
erf wel subsidieerbaar. Beplantingen of herbeplantingen die voortvloeien uit de toekenning van
een vergunning in het kader van een omgevingsvergunning tot het vellen van bomen, vallen niet
onder dit reglement;
f) plantafstand: tussen 10 en 15 meter;
g) plantmaat: minimum plantmaat 10/12;
h) de bomen moeten voorzien zijn van een steunpaal met boomband en dienen eventueel tegen
vraatschade te worden beschermd;
i) de vergoeding bedraagt 20,00 euro per stuk.
2°. De controle gebeurt als volgt:
a) een eerste controle omtrent de uitvoering van de aanvraag gebeurt na 1 februari;
b) een tweede controle omtrent het aanslaan van het plantgoed gebeurt in september van het jaar
van de 1e controle;
c) na de 2e controle ontvangt de aanvrager een brief ter bevestiging /gedeeltelijke weigering/
weigering van de subsidieaanvraag.
3°. Alle goedgekeurde aanvragen worden uitbetaald na september.

§4. Dreven of bomenrijen
1°. Voor de aanplant van de dreven gelden volgende voorwaarden:
a) de aanplanting van hoogstammige bomen in dreefverband (bomenrij) loopt van 1 november tot
1 februari;
b) de aanplanting mag enkel gebeuren met bomen voorkomend op de lijst van streekeigen struiken boomsoorten zoals opgenomen in bijlage 2.
c) om in aanmerking te komen voor subsidiering betreft het een aanplanting van een
aaneengesloten hoogstammige bomenrij van minstens 10 bomen, tenzij het een aanvulling van
een bestaande bomenrij betreft;
d) beplantingen of herbeplantingen die voortvloeien uit de toekenning van een vergunning in het
kader van een omgevingsvergunning tot het vellen van bomen, vallen niet onder dit reglement;
e) de plantafstand bedraagt 8 tot 12 meter;
f)
de plantmaat is minimum 10/12;
g) de bomen moeten voorzien zijn van een steunpaal met boomband en dienen eventueel tegen
vraatschade te worden beschermd;
h) de vergoeding bedraagt:
i. 20,00 euro per stuk
2°. De controle gebeurt als volgt:
a) een eerste controle omtrent de uitvoering van de aanvraag gebeurt na 1 februari;
b) een tweede controle omtrent het aanslaan van het plantgoed gebeurt in september van het jaar
van de 1e controle;
c) na de 2e controle ontvangt de aanvrager een brief ter bevestiging /gedeeltelijke weigering/
weigering van de subsidieaanvraag.
3°. Alle goedgekeurde aanvragen worden uitbetaald na september.

§5. Knotbomen
1°. Voor de aanplant van de knotbomen gelden volgende voorwaarden:
a) de periode van aanplant loopt van 1 november tot 1 februari;
b) voor de aanplant van knotbomenrijen komen wilg en populier in aanmerking;
c) om in aanmerking te komen voor subsidiering dienen er minstens 5 bomen als aaneengesloten
bomenrij te worden aangeplant, tenzij het een aanvulling van een bestaande knotbomenrij
betreft;
d) de plantafstand bedraagt minimum 6 meter
e) de plantmaat:
i. poten met een stamomtrek van 15cm ter hoogte van het maaiveld;
ii. beworteld plantgoed met een minimum stamomtrek van 8/10 cm;
f)
vergoeding:
i. 10,00 euro per stuk
2°. De controle gebeurt als volgt voor:
a)
de aanplant:
i. een eerste controle omtrent de uitvoering van de aanvraag gebeurt in de lente:
ii. een tweede controle omtrent het aanslaan van het plantgoed gebeurt in september van het
jaar van de 1e controle;
iii. na de 2e controle ontvangt de aanvrager een brief ter bevestiging /gedeeltelijke weigering/
weigering van de subsidieaanvraag;
3°. Alle goedgekeurde aanvragen worden uitbetaald na september.

§6. Poel
1°. Voor de aanleg van de poel gelden volgende voorwaarden:
a) de aanleg van een poel is vergunningsplichtig in overeenstemming met het decreet houdende
de ruimtelijke ordening en de bepalingen volgens het decreet betreffende het natuurbehoud en
het natuurlijk milieu en de code van goede natuurpraktijk in functie van de wijziging van
vegetatie;
b) de aanvraag dient een kopie van de vergunning te bevatten voor de uit te voeren werken;
c) om in aanmerking te komen voor subsidiering moet de poel:
i. minimum 20 m² groot zijn;
ii. de diepte varieert van 1.00m tot 1.50m; een diepte wordt nagestreefd zodat de poel zo lang
mogelijk water bevat (liefst het jaar rond);
iii. er dient een open, onbeschaduwde ruimte naar het zuiden gericht te zijn;
iv. de oevers waarop de middagzon schijnt dienen zacht glooiend te worden gemaakt;
d) de aanleg gebeurt bij voorkeur in augustus-september-oktober, de maanden met de laagste
waterstand.;
e) er mogen geen waterplanten worden aangeplant, enkel de natuurlijke vegetatie mag er
voorkomen;
f)
jaarlijks tussen 1 september en 15 oktober dient het teveel aan overbodige, rottende planten
verwijderd te worden om verlanding tegen te gaan;
g) er mogen geen vissen, eenden, ganzen of andere organismen uitgezet worden in de poel;
h) de poel wordt gedurende 8 jaar na aanleg onderhouden volgens de bepalingen voor het
onderhoud van poelen in dit reglement; 8 jaar na aanleg kan een subsidie aangevraagd worden
voor onderhoud van de poel;
i)
de uitgegraven grond mag in geen geval gedeponeerd worden op een plaats met een
belangrijke botanische waarde, noch gebruikt worden voor de demping van een andere poel of
sloot; de ophoging van een terrein is eveneens vergunningsplichtig;
j)
de vergoeding is eenmalig en bedraagt 15,00 euro per m².
2°. Voor wat betreft het onderhoud en herstel van de poel gelden volgende regels en voorwaarden:
a) onder onderhoud van een poel wordt verstaan, het onderhoud van een bestaande poel of het
herstellen van een poel die aanwezig was en verland is;
b) het herstel van een poel die verland is, is vergunningsplichtig inzake het decreet houdende de
ruimtelijke ordening en de bepalingen volgens het decreet betreffende het natuurbehoud en het
natuurlijk milieu en de code van goede natuurpraktijk in functie van de wijziging van vegetatie;
c) de aanvraag dient een kopie van de vergunning te bevatten voor de uit te voeren werken;
d) om in aanmerking te komen voor subsidiering moet de poel minimum 20 m² groot zijn.

3°. Voor wat betreft het onderhoud van de poel gelden volgende specifieke voorwaarden:
a) om dichtgroeien te voorkomen, dienen waterplanten en het dode organische materiaal uit het
water verwijderd te worden (= schonen van de poel);
b) in alle geval is het aangewezen handmatig te schonen met een haak of beugel, mechanisch
schonen is eveneens toegestaan in de periode tussen 1 september en 15 oktober;
c) men ruimt maximum de helft van de poel per keer om de ontwikkeling van de
levensgemeenschappen in de poel niet te erg te hypothekeren, het jaar daarop kan de andere
helft worden aangepakt;
d) pas 8 jaar later kan de volgende onderhoudsbeurt uitgevoerd worden;
e) men laat de vrijgekomen plantenresten eerst tenminste 3 dagen tot 2 weken op de oever liggen,
op die manier kan het water weglekken en kunnen dieren het slib verlaten en terugkeren naar
de poel; de plantenresten mogen ondergeploegd worden op de aanpalende akker;
f)
indien er mechanisch wordt geruimd dient er de nodige aandacht besteed te worden aan het
voorkomen van bodemverdichting (vb door bodemplaten);
g) Om de 8 jaar kan een subsidie aangevraagd worden voor het onderhoud van de poel.
h) de vergoeding:voor onderhoud bedraagt 30,00 euro per onderhoudsbeurt per helft;
4°. Voor wat betreft het herstel van de poel gelden volgende specifieke voorwaarden:
a) om het verlanden te voorkomen, is het nodig ze regelmatig opnieuw op diepte of profiel te
brengen door slib te verwijderen. Tussen 2 beurten ligt een periode van ten minste 8 jaar. De
poel dient hergraven te worden in het najaar (augustus-september). Bij het hergraven dient een
deel van de bestaande water- en oevervegetatie gespaard te worden. In of minder dan 5m van
de poel mogen geen bestrijdingsmiddelen gebruikt worden. Maximum 1/3 van de oevers mag
begroeid zijn met houtige gewassen (geen begroeiing langs de zuidelijke zijde van de poel);
b) de subsidie voor onderhoud of herstel van een poel kan 8 jaar na de vorige onderhouds- of
herstelbeurt verkregen worden;
c) de vergoeding voor herstel bedraagt 125,00 euro per keer.
5°. De controle gebeurt als volgt voor:
a) een eerste controle omtrent de uitvoering van de aanvraag gebeurt vóór de aanvang van de
werken;
b) een tweede controle omtrent de uitvoering gebeurt na de uitvoering van de werken;
c) de aanvrager dient de gemeentelijke administratie hiervan telefonisch of schriftelijk op de
hoogte te brengen; na de 2e controle ontvangt de aanvrager een brief ter bevestiging
/gedeeltelijke weigering/ weigering van de subsidieaanvraag.
§7. Veteraanboom
Voor de aanvraag voor werken aan veteraanbomen dient de aanvrager duidelijke informatie (onder
meer foto’s) aan het gemeentebestuur te bezorgen zodat kan vast gesteld worden dat het om een
veteraanboom gaat. Bij twijfel wordt er door de gemeentelijke administratie een bindende beslissing
genomen.
Voor de werken ter behoud van veteraanbomen: maximaal de totale kostprijs met een maximum van
250 euro per boom. De subsidie is éénmalig.
Alle goedgekeurde aanvragen worden uitbetaald na september.
Artikel 5
Alle snoeiafval, afkomstig van het onderhoud van kleine landschapselementen, kan gratis worden
afgevoerd naar het gemeentelijk groenpark.
Artikel 6
Vooraleer over te gaan tot de uitbetaling van de premie zal de gemeentelijke administratie zich ervan
vergewissen dat aan de toekenningsvoorwaarden voldaan is. Er wordt in geen geval een hogere
vergoeding uitgekeerd dan bij de toekenning voorzien.
Artikel 7
Het college behoudt zich het recht om subsidieaanvragen te weigeren die niet beantwoorden aan de
geest van het voorstel tot subsidiering.

Artikel 8: Maximum bedrag
De maximale subsidie die kan worden toegekend per aanvrager per jaar en per adres bedraagt
625 euro.
Artikel 9
Projecten die reeds door een andere overheid dan het Aalterse gemeentebestuur gesubsidieerd
worden, komen niet in aanmerking voor betoelaging. Ingeval van dubbele subsidiering dient de
gemeentelijke subsidie terugbetaald te worden.
Artikel 10: Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking vanaf 1 januari 2020 en is van toepassing tot en met
31 december 2025.
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