Provincie Oost-Vlaanderen – Arrondissement Oudenaarde
UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD
Zitting van 17 december 2013 om 19 uur

Aanwezig:

DE TOLLENAERE Ann, schepen (vanaf punt 2)
VANDE CATSYNE Anny, burgemeester
VAN QUICKELBERGHE Isabel, VAN NIEUWENHUYZE Frederik, MEIRHAEGHE Filip, en
NACHTERGAELE Joris, schepenen
BAUWENS Marc, DE COKER Herman, DE MAESENEIRE Hilde, LIPPENS Steven, VAN BOVEN
Herman, PROVOST Danny, VAN QUICKELBERGHE Simon, VAN HEDDEGEM Yves, VAN
WELDEN Marijke en LUST William, raadsleden
DIDIER Mark, gemeentesecretaris

Verontschuldigd:

9

TEIRLINCK Nele, voorzitter

AANPASSING SUBSIDIEREGLEMENT KLE’S.
DE GEMEENTERAAD, IN OPENBARE ZITTING VERGADERD, MET HET VEREISTE QUORUM,
BEVOEGDHEID

Artikel 42 §3 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, laatst gewijzigd laatst gewijzigd op 5 juli
2013.
JURIDISCH KADER

Beslissing van de gemeenteraad dd 3 juni 1997 betreffende de goedkeuring van het gemeentelijke
subsidiereglement voor KLE’s en latere wijzigingen dd 2 juni 1998; 27 november 2001 en 27 november
2012.
FEITEN EN CONTEXT

Maarkedal maakt deel uit van het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen.
Kleine landschapselementen zijn zeer bepalend voor het landschap en belangrijk voor het in stand houden
en het bevorderen van de natuurlijke rijkdom en biodiversiteit.
Kleine landschapselementen zijn ook nuttig als erosiewerende maatregel
MOTIVERING

Vanuit de vele jaarlijkse aanvragen en de daarbij steeds terugkerende problemen bij de beoordeling is
een aanpassing van het reglement noodzakelijk.
De wijziging van het reglement werd besproken in de Minaraad dd 27 juni 2013; 12 september 2013 en
14 november 2013.

Raadslid Marc Bauwens stelt de vraag of de voorziene kredieten ongewijzigd blijven waarop
schepen van milieu Frederik Van Nieuwenhuyze bevestigend antwoordt.
Na beraadslaging ;

BESLUIT: met eenparigheid van stemmen,
Het bestaande reglement wordt als volgt vervangen:
Art. 1: Het gemeentebestuur van Maarkedal keert een toelage uit voor de aanplanting en het onderhoud
van landschappelijk waardevolle kleine landschapselementen, zoals hieronder beschreven.
Art. 2. : definities :
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

12.
13

lijnvormig landschapselement: een langwerpig, niet perceelsvormend (geen bosaanplanting)
landschapselement dat een landschapstructurerende invloed heeft en bestaat uit houtige gewassen.
puntvormig landschapselement: alleenstaande knot- en hoogstambomen, poelen.
haag: een lijnvormige aanplanting van houtige gewassen die onderaan zodanig aaneensluiten dat doorkijk
of doorgang moeilijk is. In de Vlaamse Ardennen komen 3 types enkelvoudige hagen voor: .
3.1. geschoren haag: een haag die minstens 1 maal en maximaal 2 maal per jaar in vorm wordt gehouden
door scheren of knippen. De planten vormen een geweven, aaneengevlochten geheel.
3.2. Heg: een haag die al dan niet door verwaarlozing breder en/of hoger uitgegroeid is. De planten
staan meer in een los verband
3.3. kaphaag: een haag die bestaat uit lage, dicht op elkaar staande knotbomen van vooral Gewone es
of Haagbeuk. De kaphoogte bedraagt slechts 150 à 200 cm en de plantafstand 30 à 150 cm.
Kaphagen worden gebruikt als afsluiting van erven, tuinen, boomgaarden en weiden in de
onmiddellijke buurt van erven,…
houtkant: Dit zijn houtige gewassen die periodiek bij de grond worden gekapt en terug uitschieten.
Houtkanten komen vooral voor langs beken, grachten, flanken van holle wegen, bermen of op taluds. De
houtkant mag max een breedte hebben van 10 meter om in aanmerking te komen voor subsidie. Bredere
houtkanten vallen onder het bosdecreet.
knotbomen: bomen waarvan de top en/of zijscheuten periodiek worden afgehakt. Volgende boomsoorten
komen hiervoor in aanmerking: wilg, populier, abeel, eik, es, olm, els, haagbeuk, berk, Spaanse aak
(veldesdoorn), gewone esdoorn, tamme kastanje, linde. De knothoogte bedraagt 150 à 200 cm.
De knotbomen worden opgesplitst in volgende categorieën volgens de hardheid van het hout:
Cat 1
Populier, abeel, berk en wilg
Cat 2
Es, veldesdoorn, gewone esdoorn, els, tamme kastanje, iep, linde
Cat 3
Eik, haagbeuk en beuk
Bomenrij: lijnvormig landschapselement bestaande uit opgaande bomen en/of knotbomen, die zo ver uit
elkaar staan dat doorkijk of doorgang amper wordt gehinderd. Er zijn twee enkelvoudige types van
bomenrijen: opgaande bomenrijen en knotbomenrijen.
mengvorm: lijnvormig landschapselement dat een mengvorm is tussen verschillende hierboven
gedefinieerde types. Als gevolg van de drievoudige gelaagdheid zijn geschoren hagen en houtkanten,
ingeplant met opgaande bomen en knotbomen, vanuit ecologisch standpunt de interessantste.
Hoogstammige fruitbomen en boomgaard: groepering van minstens 5 hoogstammige fruitbomen met een
stamhoogte van minstens 2 meter en met een stamomtrek van 6 tot 8 cm.
landelijk gebied: gebieden die volgens het gewestplan aangeduid staan als agrarisch gebied (met inbegrip
van het ecologisch en het landschappelijk waardevol agrarisch gebied), bosgebied, natuurgebieden,
natuurreservaten, parkgebieden.
vellen of rooien: vellen is het omhakken of omzagen; rooien is vellen met verwijdering van het
wortelgestel.
Hieronder wordt ook verstaan het schade toebrengen of verminken of vernietigen door ondermeer ringen,
ontschorsen, verschroeien, gebruik van chemische middelen, inkervingen en benagelen;
rooien of vellen is niet het langs weiden of akkers bevestigen van afsluitdraden aan lijnvormige
landschapselementen door middel van krammen en dergelijke, om percelen af te bakenen, voor zover
deze landschapselementen effectief deel uitmaken van de afsluiting.
Beheersovereenkomst: een vrijwillige overeenkomst gesloten tussen een landbouwer en de Vlaamse
Landmaatschappij
Bouwkavel: woning en tuin aansluitend rond de woning ongeacht de bestemming volgens het gewestplan
(ongeacht het kadasterperceel).

Art. 3.: Toepassingsgebied
§1. De toelage heeft betrekking op kleine landschapselementen binnen de grenzen van de gemeente Maarkedal
en die gelegen zijn
- binnen het landelijk gebied of grenzend aan het landelijk gebied
en
Deel uitmakend van een (semi) natuurlijk gebied (bv. boomgaard) of een groenbestemming (bv. bosje)
en geen deel uitmakend van grasland beheerd als gazon of een aangelegde tuin
of
- grenzend aan percelen met agrarisch bodemgebruik (akkers, weiland, boomgaarden)
En
Deel uitmakend van een (semi) natuurlijk gebied (bv. boomgaard) of een groenbestemming (bv. bosje)
en geen deel uitmakend van grasland beheerd als gazon of een aangelegde tuin
§ 2. De toelage kan niet bekomen worden voor
beplantingen op bouwkavels,
tenzij deze beplantingen de afscheiding vormen tussen de bouwkavel en het aanpalende landelijke
gebied of het aanpalende perceel met agrarisch bodemgebruik
én
Deel uitmakend van een (semi) natuurlijk gebied (bv. boomgaard) of een groenbestemming (bv. bosje)
en geen deel uitmakend van grasland beheerd als gazon of een aangelegde tuin.
In geval van betwisting wordt de aanvraag voor advies voorgelegd aan de Minaraad.
§3. Aanplantingen die opgelegd zijn via een bouwvergunning, een milieuvergunning, een kapvergunning, een
natuurvergunning of een andere vergunning komen niet in aanmerking voor betoelaging.
§4. Globale erfbekleding rond landbouwbedrijven kan wel in aanmerking komen voor betoelaging.
Voor betoelaging van aanplant geldt wel de voorwaarde dat er een erfbeplantingsplan of landschapsbedrijfsplan
is opgemaakt door de Dienst Landbouw en Platteland van de provincie Oost-Vlaanderen, het Regionaal
Landschap Vlaamse Ardennen of de Vlaamse Landmaatschappij.
§5. Landbouwers kunnen slechts genieten van de subsidie voor het aanplanten en/of onderhoud van KLE indien
geen gebruik gemaakt wordt van andere subsidiekanalen.

HOOFDSTUK 1: AANPLANT EN AANLEG VAN PUNT- EN LIJNVORMIGE LANDSCHAPSELEMENTEN

Art. 4: Soorten
Enkel streekeigen beplantingen opgenomen in bijlage 1 komen in aanmerking voor betoelaging.
Art. 5: Afmetingen plantgoed
Het plantgoed dat gebruikt wordt moet minstens de volgende afmetingen hebben:
60-80cm hoogte voor bosplantsoen en heesters
6-8 of 8-10 stamomtrek voor hoogstammen
Art. 6: Plantvoorschriften
Type KLE
Geschoren haag
Heg
Kaphaag
Houtkant

Opgaande bomenrij

Plantafstand
20 tot 33 cm, zo nodig een dubbele rij, afhankelijk van de
gewenste breedte
1 tot max 2 m
30 tot 150 cm
50 tot 150 cm, in driehoeksverband.
Het aantal rijen is afhankelijk van de gewenste breedte;
Er moeten minstens 2 rijen geplant worden
5 tot 10 m

Min. Lengte/aantallen
Min 25 m
Min 50 m
Min 50 m
Min 150m²

Min 50 m

Knotbomenrij
Mengvorm
Boomgaarden

Min afstand van 3 m
Afh van de gekozen menging
Plantafstand afhankelijk van de boomsoort (zie bijlage 3)

Vanaf 5 exemplaren

Art. 7:
§1 De toelage kan enkel verkregen worden voor het plantsoen. Steunpalen, meststoffen, uurlonen,... komen niet
in aanmerking. Enkel het aangeslagen plantsoen kan worden betoelaagd.
§2. Planten die niet aanslaan moeten binnen hetzelfde of het eerstvolgende plantseizoen vervangen worden.
Hiervoor kan geen toelage bekomen worden.
§3. Wilgenpoten komen niet in aanmerking voor betoelaging. Deze zijn gratis te bekomen via het RLVA.
Art. 8: Uitbetaling toelage
De toelage wordt uitbetaald onder de volgende voorwaarden:
De uitbetaling is eenmalig
Voorlegging van een geldig aankoopbewijs of verklaring op eer
De toelage voor bosplantsoen bedraagt 0,5€/stuk
De toelage voor hoogstammen: 8€/stuk
De toelage voor knotbomen:
Cat 1
Cat 2
Cat 3
-

5€
8€
8€

voor een gecombineerde aanplant van een haag of heg met een bomenrij geldt de samenvoeging van
de overeenkomstige bepalingen en bedragen.
De toelage bedraagt maximaal 200€ per domicilie-adres per dienstjaar.

Art. 8:.
De aanplanting dient uitgevoerd te worden conform alle bestaande wetten, reglementen en gebruiken op
dergelijke aanplantingen (bouwvergunning, vaste en erkende gebruiken, veldwetboek, pachtwet, reglement op
de buurtwegen, het natuurdecreet en de bijhorende uitvoeringsbesluiten).
Art. 9:
Op basis van het verslag van de bevoegde gemeentelijke ambtenaar zal het college al dan niet toestemming
geven tot het uitbetalen van de gevraagde toelage.

HOOFDSTUK 2: ONDERHOUD VAN PUNT - EN LIJNVORMIGE LANDSCHAPSELEMENTEN

Art. 11: Voorwaarden
Enkel streekeigen beplantingen opgenomen in bijlage 1 komen in aanmerking voor betoelaging.
De kleine landschapselementen komen in aanmerking voor onderhoudssubsidie als ze aan de volgende
voorwaarden voldoen:
 geschoren hagen en haagkanten:
minimale lengte van 25 meter
min. hoogte na onderhoud 1,5 meter
minimale breedte van 25 cm
minstens 1 jaar oud
 heggen:
minimale lengte van 50 meter

min. hoogte na onderhoud 2 meter
minimale breedte van 1 m
minstens 6 jaar oud
 kaphaag:
minimale lengte van 50 meter
min. hoogte na onderhoud 1,5 meter
minstens 6 jaar oud
 houtkanten:
minstens 10 jaar oud
geen hakhoutbos
 knotbomen:
min. 3 jaar oud
knotbomenrij langs bosrand: min. 3 meter van bosperceel
Art. 12: Het onderhoud zal bestaan uit:
 geschoren hagen : 1x tot maximaal 2x per jaar snoeien, scheren en knippen in de periode tussen oktober en
maart. Bij het ontstaan van gaten zullen deze opgevuld worden met de soorten waaruit de haag is
opgebouwd.
 Heggen en kaphagen: om de 3 tot 20 jaar tussen november en maart
 houtkanten: hakhoutbeheer toepassen tussen oktober en maart en het hakhout afvoeren. Het afzetten
betekent dat de bomen en struiken tot 10 à 20 cm boven de grond worden afgezaagd en de mogelijkheid
krijgen om uit zichzelf weer te groeien. Voor houtkanten geldt een onderhoudscyclus van minimum 5 jaar.
 knotbomen: het periodiek weghalen van zijscheuten aan de top van de boom
 knotbomen cat 1:
uitbetaling 1ste knot kan vanaf stamomtrek 40 cm
onderhoudscyclus van 5 jaar
 knotbomen cat 2:
uitbetaling 1ste knot kan vanaf stamomtrek 30 cm
onderhoudscyclus van 7 jaar
 Knotbomen cat 3:
uitbetaling 1ste knot kan vanaf stamomtrek 30 cm
onderhoudscyclus van 10 jaar
Er mag pas geknot worden na de bladval.
Art. 13: De toelagen voor het onderhoud bedragen:
 voor geschoren hagen en heggen: 1,5 €/lopende meter
 voor kaphagen: 4€/m
 voor houtkanten (hakhout): 2€/m²
 voor knotbomen: 8 €/knotboom (eerste knot : 4 €/boom)
 voor mengvormen: cumulatie van de twee.
 de toelage bedraagt maximum 400 €/aanvrager/dienstjaar
Art. 14: De toelagen kunnen slechts met de volgende periodiciteit uitgekeerd worden:
 voor hagen en heggen: om de 2 jaar
 voor kaphagen: om de 6 jaar
 voor het onderhoud van knotbomen:
 cat 1: om de 5 jaar
 cat 2: om de 7 jaar
 cat 3: om de 10 jaar
 voor houtkanten: om de 5 jaar.
HOOFDSTUK 3 : GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN.

Art. 15: Na toekenning van de toelage dient de aanvrager de beplanting goed te onderhouden en in stand te
houden, op straffe van terugvordering van de uitgekeerde toelage.

De betoelaagde aanplanting of aanleg dient integraal en intact op dezelfde plaats te blijven. Bij wijziging dient
hiervoor vergunning te worden aangevraagd. Heraanplant geldt hiervoor.
Art. 16: Het is de aanvrager van de toelage niet toegestaan handelingen te verrichten of te laten verrichten door
derden, die kunnen leiden tot de aantasting van het karakter en de structuur van de landschappelijk waardevolle
elementen.
Als schadelijke handelingen worden in ieder geval beschouwd :
- het opslaan, bergen, storten van voorwerpen, stoffen of producten in/rond het landschapselement
- het geheel of gedeeltelijk afgraven van het landschapselement
- het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen en afdekmiddelen in en langsheen het
landschapselement
- het afbranden van de vegetatie langsheen de landschapselementen.
- het kandelaren en toppen van opgaande bomen
- het toelaten van vraat-, tred- of schuurschade door grazend vee
Bij inbreuk dient alle in de loop der jaren uitgekeerde subsidie terugbetaald te worden.
Art. 17: Indienen aanvraag
De aanvraag voor de aanplant en/of onderhoud moet ingediend worden na uitvoering van de werken. op volgend
adres: Administratief Centrum, Nederholbeekstraat 1, 9680 Maarkedal,
De aanvraag voor betoelaging is enkel geldig voor aanplantingen of onderhoudswerken uitgevoerd in het
lopende plant- en/of kapseizoen. De aanvragen moeten ingediend worden voor 15 april.
De aanvraag gebeurt door middel van het aanvraagformulier opgenomen in bijlage 3.
Bij dit formulier dient een duidelijk liggingsplan te worden gevoegd met plaatsbepaling en benoeming van de
KLE’s.
Art. 18: Controle en uitbetaling
§1. De gemeentelijke overheid zal na het indienen van de aanvraag, nagaan of de aanvraag in aanmerking komt
voor de uitbetaling van de betreffende toelage en of de werken zijn uitgevoerd.
§2. Op basis van het verslag van de gemeentelijke ambtenaar zal het college al dan niet toestemming geven tot
het uitbetalen van de gevraagde toelage.
Art. 19:
§1. Aanleg en/of onderhoud van KLE worden niet betoelaagd door dit gemeentelijk subsidiereglement als een
hoger bestuursorgaan of een andere instelling een subsidie toekent voor hetzelfde werk.
§2. Onderhoudswerken die uitgevoerd worden door het Landschapsteam Vlaamse Ardennen worden evenmin
betoelaagd.
Art. 20: Krediet
De hiertoe nodige toelagekredieten zullen beperkt worden tot beloop van de door de hogere overheid
goedgekeurde begrotingskredieten die jaarlijks zullen voorzien worden.
Bij ontoereikende kredieten wordt aan het college de machtiging verleend om bij alle aanvragen de toe te kennen
subsidie door middel van een bepaalde formule in mindering te brengen.

Namens de Raad:
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