SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET ONDERHOUD VAN KLEINE
LANDSCHAPSELEMENTEN
Artikel 1:
Voor zover de daartoe vereiste kredieten jaarlijks op het budget beschikbaar zijn, kan het
onderhoud van volgende kleine landschapselementen (KLE’s) in aanmerking komen voor
het verkrijgen van een premie:
- Poel
- Knotbomen
1. POEL
Bepalingen:
Het onderhoud van een poel wordt aanvaard onder de volgende voorwaarden:
- minimum 25 m² wateroppervlak
- permanent water bevatten
- geen water onttrekken tenzij voor het vee rond de poel
- het water niet gebruiken voor het spoelen van sproeitanks
- de oeverstrook van de poel dient geleidelijk te verlopen
- oever- en watervegetatie stimuleren
- het water en de oevers niet bewerken, bemesten en besproeien met
biociden
- het gebruik van folies, bitumen of andere kunststoffen als ondergrond voor
de poel is verboden
Oude omwallingen rond hoeves worden aanzien als een poel.
Het onderhoud van een vijver in een siertuin komt niet in aanmerking voor de
subsidie.
Onderhoudspremie:
- Als onderhoud van een poel wordt begrepen het ruimen om het
verlandingsproces tegen te gaan.
- De premie voor het onderhoud van een poel bedraagt 2,50 euro/m² en met
een maximum van 250 euro.
- Een 1ste onderhoudspremie kan pas bekomen worden 7 jaar na aanleg van
de poel. De onderhoudsfrequentie voor het bekomen van de premie voor
onderhoud van een poel bedraagt 7 jaar.
2. KNOTBOMEN
Bepalingen:
Alle streekeigen loofbomen waarvoor een knottraditie bekend is worden als
knotbomen aanvaard. De knotbomen zijn hoogstambomen met een vrije
stamlengte van minimum 1,80 m vanaf het maaiveld.
De knotbomen worden onderhouden door het kappen volgens de beheersvisie en
conform de code van goede natuurpraktijk.
Volgende soorten komen ondermeer in aanmerking:
- Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus)
- Zwarte els (Alnus glutinosa)

-

Es (Fraxinus excelsior)
Wilg (Salix sp.)
Zomerlinde (Tilia cordata)
Zomereik (Quercus robur
…

Onderhoudspremie:
- Onder knotten wordt verstaan: het volledig insnoeien van de knotboom tot
op de oude knot waarbij maximum 5 opgaande takken worden behouden.
Deze opgaande takken mogen niet ouder zijn dan 7 jaar, m.a.w. dienen
deze nieuw te zijn tegenover een vorige betoelaagde snoeibeurt.
- De premie voor het onderhoud van knotbomen geldt voor het knotten van
knotrijpe bomen, waarbij onder knotrijp wordt verstaand: bomen van
minstens 7 jaar oud. De onderhoudsfrequentie voor het bekomen van de
premie voor onderhoud van knotbomen bedraagt 7 jaar.
- De premie voor het onderhoud van knotbomen bedraagt 12,50 euro per
boom en met een maximum van 250 euro.
Artikel 2:
De betoelaagbare KLE’s moeten gelegen zijn in agrarisch gebied in de ruime zin,
groengebied, parkgebied en natuurgebied volgens het gewestplan Roeselare-Tielt.
Artikel 3:
De subsidie wordt toegekend aan de aanvrager. Deze aanvrager dient gerechtigd te zijn,
schriftelijk of op erewoord, tot het verrichten van onderhoudswerkzaamheden waarvoor
de aanvraag wordt ingediend.
Artikel 4:
De aanvraag voor betoelaging gebeurt door middel van een aanvraagformulier bij het
college van burgemeester en schepenen. De aanvrager is er toe gehouden het college
van burgemeester en schepenen alle inlichtingen te verschaffen welke nodig zijn om de
uitbetaling van de subsidie te motiveren.
Artikel 5:
De aanvraag is in te dienen vóór de uitvoering der werken. De uitbetaling van de subsidie
gebeurt na de werken.
Artikel 6:
Het college van burgemeester en schepenen beslist omtrent de toekenning van de
subsidie, na advies van de milieudienst. Tijdens de uitvoering der werken is de gemeente
gerechtigd om de werken ter plaatse te controleren.
Artikel 7:
Na voltooiing der werken dient de aanvrager een “aanvraag tot uitbetaling subsidie voor
KLE” in bij het college van burgemeester en schepenen. Dit gebeurt aansluitend op de
definitieve voltooiing van het werk en uiterlijk binnen de 9 maanden na kennisgeving van
de goedkeuring van de aanvraag. De gemeente is gerechtigd om de uitvoering ter
plaatse te controleren alvorens tot uitbetaling over te gaan.
Artikel 8:
Het college van burgemeester en schepenen heeft het recht om de subsidiebedragen aan
te passen in functie van de jaarlijkse gemeentelijke begroting en haar natuurbeleid.
Artikel 9:
Dit subsidiereglement vervangt de bestaande wetgeving niet. Bijgevolg blijven de
wettelijke bepalingen met betrekking tot het agrarisch recht, de bouw- en
kapvergunningen op hoogstammige bomen, het veldwetboek, e.d. van kracht.

Artikel 10:
Uitzonderingen op dit reglement kunnen door het college van burgemeester en
schepenen toegestaan worden door middel van een gemotiveerde beslissing.
Artikel 11:
Dit reglement treedt in werking op datum van goedkeuring door de gemeenteraad.

