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Artikel 1 
Binnen de perken van de jaarlijks op het budget te voorziene en goedgekeurde kredieten wordt aan land- en 
tuinbouwers een subsidie verleend voor landschapsbeheer en natuurontwikkeling binnen de door de 
gemeente erkende projectgebieden en onder de voorwaarden vervat in een algemeen ontwikkelingsplan. 
 
Artikel 2 
De algemene voorwaarden uit het ontwikkelingsplan worden geconcretiseerd in een of meerdere aparte 
beheersovereenkomsten, welke worden goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen. 
 
Artikel 3 
Het bedrag van de subsidie wordt berekend en gelijk gesteld aan de bedragen die door de Vlaamse 
Landmaatschappij gehanteerd worden op het ogenblik van de subsidieaanvraag bij de gemeente. 
 
Artikel 4 
De subsidie kan niet gecumuleerd worden met vergelijkbare vergoedingen van andere overheden in het 
algemeen, en met de vergoedingen uit de beheersovereenkomsten met de Vlaamse Landmaatschappij in het 
bijzonder. De subsidie wordt enkel toegekend nadat andere subsidiemogelijkheden bij andere overheden 
maximaal werden uitgeput. 
 
Artikel 5 
Voor het onderhoud van knotbomen kan onder volgende voorwaarden een subsidie worden verleend: 
- Het sluiten van een aparte beheersovereenkomst met een duurtijd van tien jaar voor regulier onderhoud 

en van vijf jaar voor achterstallig onderhoud; 
- De knotbomen moeten om de 6 à 10 jaar worden geknot; 
- Het hakhout moet afgezet worden tussen 1 november en 28 februari; 
- De takken moeten schuin afgezaagd of afgekapt worden; 
- De staken moeten allen tegelijk afgezet worden. 

 

onderhouden van knotbomen (incl. houtafvoer)   

regulier onderhoud jonge knotbomen (jonger dan 25 jaar) 8,72 EUR per boom per jaar 

regulier onderhoud (om de 6 à 10 jaar) 13,63 EUR per boom per jaar 

achterstallig onderhoud (minstens 11 jaar geleden)  41,25 EUR per boom per jaar 

 
Artikel 6 
Met een groep van landbouwers die zich verenigen om natuurdoelstellingen in de door de gemeente 
erkende projectgebieden te realiseren, kan het college van burgemeester en schepenen een overeenkomst 
maken met als voorwerp het gebiedsgericht landschapsbeheer en de gebiedsgerichte natuurontwikkeling, 
waarin voor de administratieve ondersteuning voorzien wordt in een bijkomende subsidie ten belope van 
10% van de totale subsidie die in het kader van dit reglement wordt toegekend.  
 
Artikel 7 
De aanvraag wordt door de landbouwer of de vereniging van landbouwers minstens 30 dagen voor het 
onderhoud ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Het college van burgemeester en 



Subsidiereglement kleine landschapselementen goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 september 2011 
 

schepenen bepaalt in de aparte beheersovereenkomsten de praktische en administratieve voorwaarden 
waaraan een aanvraag moet voldoen en legt in deze overeenkomst de concrete betalingsmodaliteiten vast. 
 
Artikel 8 
Het college van burgemeester en schepenen kan de werken door een aangeduid ambtenaar laten 
controleren vooraleer de betaling uit te voeren. Wanneer de uitvoering onvolledig of gebrekkig is kan de 
betaling verminderd, uitgesteld of geweigerd worden. De toelage wordt ook niet toegekend als het klein 
landschapselement wordt onderhouden op een wijze die in strijd is met de bestaande wetgeving, 
reglementen en gebruiken. 
 
Artikel 9 
De toelage kan geheel of gedeeltelijk worden teruggevorderd in volgende gevallen: 
§1 bij gebrek aan zorg voor het klein landschapselement; 
§2 wanneer het subsidieerbare klein landschapselement geen 10 jaar intact en integraal op dezelfde plaats 

blijft bestaan (het is daarom verboden het landschapselement te verplaatsen, te rooien, te vellen of 
definitief te verwijderen binnen deze tijdsduur. Met vellen en rooien worden gelijkgesteld: schade 
toebrengen, verminken of vernielen door ringen, ontschorsen, verschroeien, gebruik van chemische 
middelen, vraatschade,…); 

§3 als frauduleuze praktijken worden vastgesteld.  


