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Goedkeuring aangepast toelagereglement kleine landschapselementen (KLE) - addendum

Het college van burgemeester en schepenen,
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 28 mei 2009 houdende vaststelling van het 
subsidiereglement kleine landschapselementen;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 27 oktober 2016 om toe te treden tot het 
samenwerkingsverband Stad-land-schap ’t West-Vlaamse hart;
Overwegende dat de provincie via het Stad-land-schap binnen de provinciale aandachtszones 
(relictlandschap Leievallei, aandachtsgebied kanaal Roeselare-Leie en Mandelvallei + Sint-Baafs-
Vijvebeek en Moerdijkbeek) een aanbod geeft met momenteel de volgende financiële tussenkomst:

 Land- en tuinbouwbedrijven met hoofdinkomen uit agrarische activiteiten:
o gratis op maat landschapsbedrijfsplan
o gratis levering plantmateriaal
o gratis aanplant en aanleg
o gratis 2 jaar nazorg

 Particulieren, bedrijven en natuurverenigingen in het buitengebied
o opmaak plan, levering plantmaterialen en eventuele graafwerken: 70% subsidie
o relictlandschap: aanplantingen + aanleg 70% subsidie

Overwegende dat dit aanbod bestaat uit het inrichten met landschapselementen passend in het 
“typisch agrarisch landschap” van de streek;
Overwegende dat het Stad-land-schap het voorstel doet om dit aanbod uit te breiden voor het ganse 
buitengebied van Wielsbeke en dit onder de volgende voorwaarden:

 Bedrijfsintegratie landbouwbedrijven met hoofdinkomen uit agrarische activiteiten (vroegere 
landschapsbedrijfsplannen):

o planopmaak
o leveren en aanplanten (+ nazorg)van plantgoed, boombescherming,…
o graven van poelen
o 100% subsidie

 De 100 % subsidie wordt verdeeld onder de gemeente Wielsbeke (30%) en 
de provincie West-Vlaanderen (70%)

 Particulieren, bedrijven en natuurverenigingen in het buitengebied (landschapsplannen)
o planopmaak
o leveren van plantgoed, boombescherming,…
o graven van poelen
o geen aanplanting
o 70% subsidie – de overige 30% wordt betaald door de particulier
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 De 70% subsidie wordt verdeeld onder de gemeente Wielsbeke (30% van de 
70% subsidie) en de provincie West-Vlaanderen (70% van de 70% subsidie) 

Overwegende dat dergelijke regeling inhoudt dat particulieren en landbouwbedrijven in 
buitengebied een beroep kunnen doen op het Stad-land-schap voor het inrichten van hun gronden 
met KLE’s en het voor een duidelijke communicatie zorgt;
Overwegende dat door dergelijk aanbod te bieden er een dubbele subsidie kan ontstaan voor de 
aanleg van KLE’s (kosten voor plan, materiaal, aanleg en nazorg worden betaald door provincie en 
gemeente en subsidie voor aanleg van KLE’s via de gemeente);
Overwegende dat de milieudienst een aangepast reglement heeft opgemaakt voor het onderhoud 
van KLE’s met volgende wijzigingen:

 Behoud subsidie voor onderhoud van knotbomen en poelen;
 Wijzigen van subsidiebedrag voor onderhoud van een poel en knotboom met een 

maximumbedrag van 250 euro;
Overwegende dat Stad-land-schap een correcte uitvoering garandeert van alle landschapsplannen, 
en er gelijke regels gelden over de ganse provincie en de sociale economie in de regio gestimuleerd 
wordt;
Overwegende dat Artikel 2 paragraaf 1 van de bestaande samenwerkingsovereenkomst wordt 
vervangen door volgende bepaling:
De basis van deze overeenkomst is het provinciale KLE-beleid, zoals vervat in de beleidsnota 
‘ondersteuning van landschaps- en biodiversiteitsprojecten bij derde partijen’.
Dit document geeft aan: 
waarom een KLE beleid gevoerd dient te worden
welke de doelgroepen voor dit KLE beleid zijn 
welke verschillende vormen van service de verschillende doelgroepen kunnen ontvangen, al naar 
gelang de concrete situatie
in welke gebieden in Midden-West-Vlaanderen (West-Vlaamse hart) de provincie een beleidsmatige 
insteek heeft om KLE beleid te voeren (zogenaamde aandachtsgebieden)  
Inhoudelijke wijzigingen aan de beleidsnota ‘ondersteuning van landschaps- en 
biodiversiteitsprojecten bij derde partijen’ door de provincie hebben geen invloed op deze 
samenwerkingsovereenkomst indien ze goedgekeurd worden door de Initiatiefgroep van het 
Stadlandschap West-Vlaamse hart en indien de gemeente voor deze wijzigingen geen bijkomende 
middelen moet voorzien op de begroting;
Overwegende dat Artikel 2 paragraaf 2 en 3 van de bestaande samenwerkingsovereenkomst wordt 
vervangen door volgende bepaling:
De provincie en de gemeenten komen overeen om samen te werken volgens volgend scenario:
Op vraag van het lokale bestuur worden de provinciale aandachtsgebieden uitgebreid naar het ganse 
grondgebied van de gemeente, en dat voor alle van de beoogde doelgroepen 
de bedieningsvoorwaarden voor de uitbreidingszone volgen de bedieningsvoorwaarden uit de 
beleidsnota ‘ondersteuning van landschaps- en biodiversiteitsprojecten bij derde partijen’
-De landschapsconsulenten van de provincie/Stadlandschap West-Vlaamse hart leveren de personele   
service binnen de totaliteit van de uitgebreide aandachtsgebieden.  
De provincie en het lokale bestuur financieren het niet-private deel van de betreffende projecten 
gezamenlijk. De kosten worden volgens een 70/30 regeling verdeeld. 70% van de kosten worden 
gedragen door de provincie, 30% van de kostprijs door de gemeente.
De bijdrage van de gemeente wordt per dossier begrensd. De maximum bijdrage per dossier voor de 
gemeente wordt vastgelegd via de Initiatiefgroep van het Stadlandschap West-Vlaamse hart. Van dit 
maximum kan, mits goedkeuring van het gemeentebestuur worden afgeweken;
Gelet dat het college van burgemeester en schepenen gevraagd wordt om dit addendum goed te 
keuren;
Gelet dat het college van burgemeester en schepenen voor deze wijziging aan de 
samenwerkingsovereenkomst geen bijkomende middelen dient te voorzien;
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BESLUIT:
Enig artikel
Het addendum van de samenwerkingsovereenkomst KLE goed te keuren.

Namens het college van burgemeester en schepenen:
Bij bevel:
Bruno Debrabandere Jan Stevens
algemeen directeur burgemeester

Voor eensluidend uittreksel:
Bruno Debrabandere Jan Stevens

algemeen directeur burgemeester

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 4 blz op code.esignflow.be met code 5017-3589-1292-2763 en wachtwoord poqysa

https://app.esignflow.be/nl-be/code/5017358912922763


 

Handtekening(en)  

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 4 blz op code.esignflow.be met code 5017-3589-1292-2763 en wachtwoord poqysa

https://app.esignflow.be/nl-be/code/5017358912922763

		Bruno  Debrabandere
	2022-11-24T14:47:56+0100
	Gemeente Wielsbeke
	Een digitaal gecertifieerd document afleveren.


		Jan Noel Stevens
	2022-11-24T22:14:44+0100
	Gemeente Wielsbeke
	Een digitaal gecertifieerd document afleveren.




