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----------------------------------------------------------------------------OPENBARE ZITTING - PUNT 26 - SUBSIDIEREGLEMENT MET BETREKKING TOT DE AANLEG EN
HET ONDERHOUD VAN KLEINE LANDSCHAPSELEMENTEN (KLE)
------------------------------------------------------------------------------DE RAAD:
−

Gelet op het collegebesluit van 31.08.2009 inzake aanleg en/of onderhoud van
kleine landschapselementen, waarin werd beslist dat een subsidiereglement zal
worden aangemaakt;

−

Gelet op de contracttekst van de samenwerkingsovereenkomst milieu 2008-2013
waarin een subsidiereglement voor de aanleg en/of het onderhoud van kleine
landschapselementen als mogelijke actie staat opgenomen;

−

Gelet op het gunstig advies van de gemeentelijke milieuraad d.d. 15 september
2009 omtrent het subsidiereglement voor kleine landschapselementen;

−

Overwegende dat de milieuraad adviseerde dat de definitie van “bomenrij” best
werd aangevuld met de te respecteren tussenafstand tussen de bomen en dit zo
werd aangepast in het reglement;

−

Overwegende dat de milieuraad adviseerde dat de definitie van “houtkant” best
werd verduidelijkt zodat de aanplant ook uit de lijn kan gebeuren ipv enkel
in de lijn en dit zo werd aangepast in het reglement;

−

Overwegende dat de milieuraad adviseerde dat de bepaling “door vee” bij de
vermelding dat jonge planten moeten worden beschermd tegen vraatschade best
wordt weggelaten gezien de aanplanten ook moeten worden beschermd tegen
andere diersoorten en dit zo werd aangepast in het reglement;

−

Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning
en op de aanwending van sommige toelagen;

−

Overwegende dat de subsidie met betrekking tot de aanleg en het onderhoud van
KLE tot doel heeft deze vaak verloren gegane stukjes natuur terug in het
landschap te integreren en te behouden;

−

Overwegende dat de subsidie met betrekking tot de aanleg en het onderhoud van
KLE tot doel heeft de aanwezigheid van leefplekken of verbindingselementen
voor steeds minder voorkomende planten en dieren die hiervan afhankelijk zijn
in de gemeente te bevorderen;

−

Overwegende dat binnen de jaarlijkse op de begroting voorziene kredieten
toelagen zullen worden uitgekeerd voor de aanleg en het onderhoud van deze
kleine landschapselementen;

−

Gelet op het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu
van 21 oktober 1997 waarin het begrip kleine landschapselementen wordt
gedefinieerd;

−

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;

BESLUIT:
In openbare zitting
Met algemene stemmen:
Artikel 1:
Hiernavermeld subsidiereglement met betrekking tot de aanleg en het onderhoud
van kleine landschapselementen, hierna KLE genoemd, wordt goedgekeurd.
Artikel 2: - Definitie
a) Bomenrij: lijnvormige aanplant van inheemse bomen van dezelfde boomsoort, met
een minimum aantal van 5 bomen en een tussenafstand van minimaal 4m en
maximaal 6m.
b) Houtkant: lijnvormige aanplant van streekeigen bomen en struiken. Het
lijnvormig aspect is zichtbaar van op afstand, de aanplant gebeurt uit de
lijn. De bomen en struiken worden periodiek gekapt en vormen door hun
natuurlijk opslagvermogen nadien nieuwe loten. Minstens elke 8 jaar wordt de
houtkant afgezet, tot zelfs tegen de grond.
c) Inheemse soort: een soort die Vlaanderen als natuurlijk verspreidingsgebied
heeft. Een lijst van deze soorten wordt toegevoegd in bijlage.
d) 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.
e) Knotboom:
a. (her)aanplant: voor de heraanplant van knotwilgen (de meest gebruikte
en gekende soort hiervoor) maakt men gebruik van levenskrachtige en
onbewortelde, inheemse staken en bedraagt de plantdiepte tenminste
70cm. Voor alle andere soorten maakt men gebruik van bewortelde jonge
bomen. De stamomtrek van deze jonge planten en staken bedraagt op 1m
hoogte boven het maaiveld tenminste 10cm. De jonge planten moeten
worden beschermd tegen vraatschade en moeten worden heraangeplant
wanneer ze afsterven.
b. Onderhoud: voor het onderhoud komen enkel bomen in aanmerking waarvan
de vorige onderhoudsbeurt tenminste 5 jaar geleden is. De periode van
onderhoud loopt van 1 november tot 15 maart.
f) Landelijke gebieden: volgende zones op het gewestplan: agrarisch gebied,
agrarisch gebied met landschappelijke waarde, natuurgebied, natuurreservaat
en parkgebied.
g) Poel: een natuurlijke of gegraven waterpartij, bedoeld als drinkplaats voor
het vee. Een poel bevat stilstaand water en heeft een oppervlakte van
minimaal 30 m². De poel wordt gevoed met regenwater en/of stuwwater en heeft
minstens aan één zijde langzaam aflopende oevers met in het midden een diep
gedeelte van minimum 1,5 meter. Wateren met een uitgesproken menselijke
gebruiksfunctie (voorbeelden hiervan zijn visvijvers, tuinvijvers,
zwemvijvers, ed) worden niet aanzien als poel.
Artikel 3: - Toekenningvoorwaarden:
§ 1 de KLE die voor een aanleg- of onderhoudssubsidie in aanmerking komen
moeten gelegen zijn op het grondgebied van de gemeente Zelzate.
§ 2 Per adres kan een nieuwe subsidie pas na een termijn van 5 jaar opnieuw
worden toegekend. De combinatie van subsidies voor verschillende KLE is
toegestaan.
§ 3 de geldende stedenbouwkundige voorschriften dienen, indien van toepassing,
steeds te worden nageleefd.
§ 4 de premie wordt toegekend na indienen van het “aanvraagformulier
gemeentelijke subsidie aanleg en onderhoud van kleine landschapselementen”
en na het indienen van de vereiste bijkomende documenten.
§ 5 het subsidiëren van KLE is enkel van kracht in landelijke gebieden.

§ 6 een premie wordt toegekend voor de aanplant en het onderhoud van
knotbomenrijen, houtkanten, hoogstambomen en solitaire knotbomen en de
aanleg en het onderhoud van veedrinkpoelen. Het toekennen van de premies
verloopt in functie van de datum van aanvraag tot uitputting van het totaal
in de begroting voorziene bedrag.
Artikel 4: - Premiebedrag
§ 1 voor de aanleg/aanplant en onderhoud van de KLE gelden volgende
subsidiebedragen:
a. Aanplant knotbomenrij: 4 euro per boom
b. Onderhoud knotbomenrij: 10 euro per boom
c. Aanplant houtkant: 0,25 euro per plant
d. Onderhoud houtkant: 2 euro per meter houtkant
e. Aanplant hoogstambomen en solitaire knotbomen: 8 euro per boom met een
maximum van 10 bomen per aanvraag
f. Aanleg veedrinkpoelen: 5 euro per m²
g. Onderhoud veedrinkpoelen: 2,5 euro per m²
§ 2 er kan maximaal één maal per 5 jaar 300 euro worden toegekend per
subsidiedossier, onafgezien het gegeven voor hoeveel verschillende KLE er
een aanvraag wordt ingediend.
Artikel 5: - Knotbomenrij
§ 1 een knotbomenrij wordt pas in dit subsidiereglement als dusdanig aanzien
als deze tenminste 24 meter lang is. De tussenafstanden tussen de bomen is
minimaal 4 en maximaal 6 meter.
§ 2 aanplant
a. voor het bekomen van de subsidie mag er enkel gebruik worden gemaakt
van inheemse soorten (lijst in bijlage), uitgebreid met schietwilg
(Salix alba).
b. de aangeplante staken moeten minstens maat 10/12 zijn (omtrek in cm op
1m boven het maaiveld).
c. De jonge planten moeten worden beschermd tegen vraatschade en moeten
worden heraangeplant wanneer ze afsterven.
§ 3 onderhoud
a. onder het onderhoud van knotbomenrijen verstaat men het volledig
knotten van bomen, die in de voorbije 5 jaar niet werden geknot. Het
deels snoeien, op overstaanders zetten of gelijk welke andere mogelijke
vorm van onderhoud van knotbomen wordt hierbij niet begrepen.
b. de onderhoudssubsidie wordt slechts toegekend indien de bomen een
minimale stamomtrek hebben van 1m op 1m boven het maaiveld.
c. voor het bekomen van de subsidie mag er enkel gebruik worden gemaakt
van inheemse soorten (lijst in bijlage), uitgebreid met schietwilg
(Salix alba).
Artikel 6: - Houtkant
§ 1 een houtkant wordt pas in dit subsidiereglement als dusdanig aanzien als
deze tenminste 20m lang is.
§ 2 aanplant
a. voor het bekomen van de subsidie mag er enkel gebruik worden gemaakt
van inheemse soorten (lijst in bijlage).
§ 3 onderhoud
a. onder het onderhoud van houtkanten verstaat men het afzetten van
planten waarvoor dit de voorbije 5 jaar niet gebeurde.
b. voor het bekomen van de subsidie mag er enkel gebruik worden gemaakt
van inheemse soorten (lijst in bijlage).
Artikel 7: - Hoogstambomen en solitaire knotbomen
§ 1 aanplant
a. de aangeplante bomen moeten minstens maat 10/12 bedragen (omtrek in cm
op 1m boven het maaiveld).
b. voor het bekomen van de subsidie mag er enkel gebruik worden gemaakt
van inheemse soorten (lijst in bijlage).

c. De jonge planten moeten worden beschermd tegen vraatschade en moeten
worden heraangeplant wanneer ze afsterven.
§ 2 onderhoud
a. Voor het onderhoud van solitaire knotbomen: zie artikel 5 § 3.
b. voor het onderhoud van hoogstambomen wordt geen subsidie voorzien.
Artikel 8: - Veedrinkpoelen
§ 1 aanleg
a. vooraleer er voor de aanleg van een veedrinkpoel een subsidieaanvraag
kan worden ingediend dient men te beschikken over een goedgekeurde
bouwvergunning.
b. Wanneer een bestaande poel voor meer dan de helft is verland is er
tevens sprake van (her)aanleg.
c. De poel dient tenminste een 30 m² groot oppervlak te hebben en een
diepte van tenminste 1,5m.
d. De zuidelijk gelegen oever dient zacht glooiend te worden voorzien
teneinde een snelle opwarming van het water aldaar te garanderen.
e. De aanleg dient te gebeuren van augustus tot oktober.
f. De uitgegraven grond mag geenszins gebruikt worden voor het dempen van
een andere poel of sloot.
§ 2 onderhoud
a. Onder onderhoud wordt verstaan het heruitdiepen van een bestaande
veedrinkpoel om deze het volledige jaar te kunnen blijven voorzien van
water.
Artikel 9: - Aanvraag van de premie
§ 1 de aanvraag dient te worden ingediend bij het College van Burgemeester en
Schepenen en dient aan de hand van het volledig ingevulde officiële
aanvraagformulier van de gemeente Zelzate te gebeuren.
§ 2 enkel aankopen en werken daterend van na het inwerking treden van dit
reglement komen in aanmerking
§ 3 het ingevulde aanvraagformulier wordt ingediend bij de gemeentelijke
milieudienst, vergezeld van een situeringsplan met aanduiding van waar de
werken zullen worden uitgevoerd.
§ 4 na de werken wordt het volledige dossier door de aanvrager aangevuld met de
facturen van de aankoop (voor alle aanplanten, uitgezonderd het aanplanten
van knotwilgen) of van de werken (voor de aanleg en het onderhoud van
veedrinkpoelen).
§ 5 het College van Burgemeester en Schepenen beslist na advies van de
milieudienst over de toekenning van de subsidie en kan eventuele
toevoegingen of nadere bepalingen verbinden met de goedkeuring.
Artikel 10: - Controle en opvolging
§ 1 vooraleer over te gaan tot de toekenning van de premie zal de gemeente er
zich van vergewissen dat aan de toekenningsvoorwaarden is voldaan.
Subsidieaanvragen die niet beantwoorden aan de bepalingen van het reglement
worden geweigerd.
§ 2 de aanvragen dienen tenminste 1 maand voor de uitvoering van de werken
worden ingediend, om een voorafgaandelijke plaatscontrole te kunnen doen.
Deze plaatscontrole moet het mogelijk maken de toestand voor en na de
werken met elkaar te vergelijken om zo aan evaluatie te kunnen doen. Eens
deze controle gebeurde wordt de subsidieaanvrager hiervan op de hoogte
gesteld en kunnen de werken, onafgezien van bovenstaande termijn van 1
maand, worden aangevat.
§ 3 binnen de 3 maand na het voltooien van de werken dient de aanvrager het
College van Burgemeester en Schepenen hiervan op de hoogte te brengen. Aan
dit bericht wordt de aanvraag tot uitbetaling van de subsidie toegevoegd,
samen met de nodige facturen daar waar van toepassing.
§ 4 alvorens tot uitbetaling wordt overgegaan zal de uitvoering van de werken
ter plaatse worden gecontroleerd.

§ 5 de toekenning van de subsidie vervalt indien de aangegeven werken binnen
het jaar niet werden uitgevoerd. Na deze termijn vervalt de reeds
toegekende subsidie en dient er een nieuwe aanvraag te worden ingediend.
§ 6 indien de werken na afloop van de termijn van één jaar slechts onvolledig
werden uitgevoerd wordt de subsidie bij beslissing van het College van
Burgemeester en Schepenen verminderd, uitgesteld of geweigerd.
§ 7 KLE worden steeds waardevoller naarmate ze ouder worden. De gesubsidieerde
KLE dienen dan ook minimaal 8 jaar intact te blijven. Het voortijdig
weghalen of laten weghalen en vernietigen van de KLE of het verrichten van
handelingen die tot de aantasting van het karakter en de structuur van de
elementen leiden is een reden om het subsidiebedrag terug te vorderen.
Artikel 11: - Inwerkingtreding
Dit besluit treedt inwerking vanaf 1 oktober 2009.
Vastgesteld in openbare zitting van de gemeenteraad van Zelzate op
24 september 2009.
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Aanvraagformulier gemeentelijke subsidie aanleg en onderhoud van kleine
landschapselementen (KLE)
1. Gegevens aanvrager
Naam aanvrager:
Adres:
Telefoonnummer:
Rekeningnummer:
2. Gegevens kleine landschapselementen
□ KNOTBOMENRIJ
Subsidie voor aanplant/onderhoud(1) van een knotbomenrij
Boomsoort:
Lengte van de knotbomenrij:
Aantal knotbomen:
Gemiddelde afstand tussen de bomen:
Gemiddelde omtrek van de bomen:
(omtrek op 1m hoogte, enkel bij onderhoud)

□ HOUTKANT
Subsidie voor aanplant/onderhoud(1) van een houtkant
Plantensoorten:
Lengte van de houtkant:
Aantal planten:
□ HOOGSTAMBOMEN EN SOLITAIRE KNOTBOMEN
Subsidie voor aanplant/onderhoud(1) van hoogstambomen en solitaire
knotbomen
Plantensoort(en):
Aantal planten:
□ VEEDRINKPOELEN
Subsidie voor aanleg/onderhoud(1) van een veedrinkpoel
Oppervlakte van de poel:
Gegevens toegekende stedenbouwkundige vergunning:

3. Gegevens perceel

Een situeringsplan is toegevoegd(1): ja/neen
(verplicht om subsidie te kunnen bekomen)

Geplande uitvoering van de werken:
Voor dezelfde KLE werd reeds subsidie aangevraagd(1): ja/neen
Vorige aanvraag (soort KLE en datum):
4. Berekening subsidie (deel gemeentebestuur)
Straat en huisnummer:
Kadastrale gegevens: afd

sect.

nr(s)

Berekening van de subsidie:

De subsidie wordt toegekend/niet toegekend
5. Ondertekening
Bij beslissing tot toekennen van de subsidie verbindt de aanvrager zich
ertoe ten laatste 3 maand na het voltooien van de werken het College van
Burgemeester en Schepenen hiervan op de hoogte te brengen. Aan deze
melding kan de aanvraag tot uitbetaling van de subsidie worden toegevoegd.
Bovendien verklaart ondergetekende kennis te nemen van het gegeven dat de
toekenning van de subsidie vervalt indien de aangegeven werken binnen het
jaar niet werden uigevoerd.

De aanvrager verklaart het subsidiereglement met betrekking tot de aanleg
en het onderhoud van kleine landschapselementen, goedgekeurd door de
gemeenteraad op 24 september 2009, te kennen en de voorwaarden hierin
vermeld te aanvaarden.
Datum aanvraag:
Naam en handtekening van de aanvrager:

(1)schrappen

wat niet past

Bijlage bij subsidiereglement met betrekking tot de aanleg en het onderhoud van
kleine landschapselementen: lijst van inheemse boom- en struiksoorten in
Vlaanderen

Lijst van inheemse boom- en struiksoorten in Vlaanderen
Wetenschappelijke naam
Acer pseudoplatanus
Fagus sylvatica
Fraxinus excelsior
Pinus sylvestris
Prunus avium
Quercus robur

Nederlandse naam
Gewone esdoorn*
Beuk
Gewone es
Grove den
Zoete kers
Zomereik

Alnus glutinosa
Betula pendula
Betula pubescens
Carpinus betulus
Cornus sanguinea
Corylus avellana
Crataegus monogyna
Populus canescens
Populus tremula
Prunus spinosa
Quercus petraea
Rhamnus frangula
Sambucus nigra
Sorbus aucuparia
Tilia cordata
Tilia platyphyllos
Viburnum opulus

Zwarte els
Ruwe berk
Zachte berk
Haagbeuk
Rode kornoelje
Hazelaar
Eénstijlige meidoorn
Grauwe abeel
Ratelpopulier
Sleedoorn
Wintereik
Sporkehout
Gewone vlier*
Wilde lijsterbes
Winterlinde
Zomerlinde
Gelderse roos
* soort wordt beter niet
aangeplant (snelle spontane
vestiging)

