VASTSTELLING VAN EEN GEMEENTELIJKE PREMIEREGELING VOOR
HET AANPLANTEN VAN LIJNVORMIGE ELEMENTEN
Vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 27 september 2004
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, in het bijzonder de artikelen 112, 117, 119 en 135;
Gelet op de wet van 29 maart 1962 houdende de organisatie van de Ruimtelijke
Ordening en de Stedebouw;
Gelet op het decreet houdende de organisatie van de Ruimtelijke Ordening van 18 mei
1999 en zijn diverse wijzigingen;
Gelet op het Bosdecreet van 13 juni 1990, het decreet van 21 oktober 1997 betreffende
het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, gewijzigd bij decreet van 19 juli 2002, en het
besluit van de Vlaamse regering van 23 juli 1998 tot vaststelling van nadere regels ter
uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het
natuurlijk milieu;
Gelet op de bouwverordening betreffende de beplantingen die door de gemeenteraad
d.d. 29 september 1980 werd goedgekeurd en ter goedkeuring werd voorgelegd aan de
Vlaamse Executieve;
Gelet op de beleidscategorieën van het milieubeleidsplan en natuurontwikkelingsplan
voor Vlaanderen, de ecologische infrastructuur en natuur in de stedelijke sfeer;
Gelet op het provinciale milieubeleidsplan;
Overwegende dat landbouwers sinds 1 januari 2000 de mogelijkheid hebben om met de
Vlaamse Landmaatschappij een beheersovereenkomst af te sluiten, o.a. voor de aanplant
van een heg, een houtkant of een houtwal;
Overwegende dat een beheersovereenkomst een contract is met de overheid waarin de
landbouwer vrijwillig de verbintenis aangaat om tegen een vergoeding een deel van zijn
bedrijf gedurende ten minste 5 jaren natuurvriendelijk te beheren;
Overwegende dat beheersovereenkomsten kaderen in het Europees landbouw-, milieuen plattelandsbeleid, meer bepaald in de Europese verordeningen 2078/92 en 1257/99;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 27 september 2004 met betrekking tot
toekenning van bijkomende steun voor beheersovereenkomsten;
Gelet op het belang van lijnvormige landschapselementen voor de invulling van
hogergenoemde beleidscategorieën;
Gelet op de belangrijke rol van lineaire landschapselementen in de ecologische
infrastructuur en gelet op het feit dat de uitbouw hiervan één van de peilers vormt voor
de realisatie van het gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan;
Overwegende dat het geven van een positieve stimulans voor het onderhoud en de
ontwikkeling van het landschap de burger actief kan betrekken in het gemeentelijk
natuur- en landschapsbeleid;
Overwegende dat actieve deelname van de burger in het natuur- en landschapsbeleid
noodzakelijk is in het kader van het verrijken en het uitbreiden van het streekeigen
landschappelijk patrimonium;

Gelet op het advies verstrekt door de gemeentelijke MINA-raad op 2 september 2004;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen,
Besluit: met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1.
§. 1. Binnen de perken van de jaarlijkse in de gemeente voorziene begrotingskredieten,
kan het gemeentebestuur subsidies verlenen aan personen die overgaan tot afbakening
van percelen door middel van aanplantingen en lijnvormige elementen onder de
voorwaarden die in de volgende artikelen worden bepaald.
§ 2. Het reglement is niet van toepassing op landbouwers die een beroep kunnen doen
op beheersvergoedingen voor beheersovereenkomsten met betrekking tot. de aanleg van
een heg, houtkant of houtwal. Voor deze landbouwers voorziet de gemeente een
supplement van 30% op de beheersvergoeding.
Artikel 2.
De subsidie kan worden verleend als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
1. de aanplanting gebeurt in een perceel gelegen in de gemeente Herenthout;
2. de aanplanting bestaat uit een plantensoort voorkomend op de lijst van de inheemse
loofboomsoorten in bijlage I;
3. de aanplanting wordt uitgevoerd voor de afbakening van een perceel door middel
van een lijnvormig element;
4. voor de struikvormige aanplantingen (bosplantsoen en heesters) wordt een minimale
afmeting van 40 cm hoogte vereist; voor aanplantingen met hoogstammige bomen is
een minimale stamomtrek van 8 cm vereist.
Artikel 3. Definities:
Houtkanten, houtwallen, bomenrijen, heggen en hagen zijn lijnvormige begroeiingen met
houtgewas. Ze doen gewoonlijk dienst als veekering, als windvanger, als
perceelsscheiding of ze hebben een andere gebruiksfunctie.
Houtkanten groeien spontaan uit of worden periodiek als hakhout gekapt.
Houtwallen zijn houtkanten die op een verhoogde plaats staan.
Bomenrijen zijn meestal één, soms twee of drie bomen breed en staan gewoonlijk op
regelmatige afstand van elkaar.
Knotbomen zijn een bijzondere vorm van bomen, die vaak langs perceelsscheidingen of
sloten staan. Door het periodiek kappen op een bepaalde hoogte boven de grond,
ontstaan knoesten waaruit telkens weer nieuwe takken groeien. Meestal gaat het om
wilgen, soms om elzen, populieren, eiken of essen.
Heggen en hagen zijn lijnvormige begroeiingen waarin struweelsoorten overheersen.
Heggen groeien breed uit, hagen worden met een korte omlooptijd geschoren of geknipt.
In heggen en hagen overheersen gewoonlijk doornstruiken, meestal meidoorn of
sleedoorn.
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 zoals: bermen, bomen,
bosjes,
bronnen,
dijken,
graften,
houtkanten,
hagen,
holle
wegen,
hoogstamboomgaarden,
perceelsrandbegroeiingen,
sloten,
struwelen,
poelen,
veedrinkputten en waterlopen;
Vellen: het door hakken doen vallen;
Rooien: het verwijderen van bomen of houtachtige gewassen, met inbegrip van hun
wortelstelsel;
Normale snoei: een periodiek onderhoud om een bepaalde snoeivorm in stand te
houden; een snoeiing uitvoeren die de boomvorm drastisch wijzigt, zoals onttoppen,
kandelaren, wordt niet als normale snoei beschouwd;
Groeiseizoen: periode van 1 april tot en met 31 oktober

Code voor goede natuurpraktijk in functie van wijzigen van vegetatie en van kleine
landschapselementen: uit Omzendbrief LNW/98/01 van 10 november 1998 betreffende
algemene maatregelen inzake natuurbehoud en wat de voorwaarden voor het wijzigen
van vegetatie en kleine landschapselementen betreft volgens het besluit van de Vlaamse
regering van 23 juli 1998 tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het
decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu,
verder code voor goede praktijk genoemd.
Artikel 4.
§ 1 De subsidie bedraagt voor de struikvormige aanplantingen 0,10 € per stuk en voor
hoogstammige bomen 20 € per stuk met een maximaal bedrag van 200 € per aanvrager
en per dienstjaar.
§ 2 Indien het aantal subsidieaanvragen het totaal voorziene bedrag in de begroting
overstijgt, zal de subsidietoekenning verlopen in functie van de datum van de aanvraag
tot uitputting van het totale voorziene bedrag voor het dienstjaar.
Artikel 5.
§ 1 De gesubsidieerde aanplanting dient minimaal gedurende 10 jaar integraal en intact
op dezelfde plaats te blijven staan en dienen beheerd te worden conform de bepalingen
met betrekking tot normaal onderhoud in de code voor goede natuurpraktijk.
§ 2 Het verplaatsen, vellen, rooien of definitief verwijderen wordt gelijkgesteld met
schade toebrengen of verminken inzonderheid door ringen, ontschorsen, verschroeien,
bewerken met scheikundige producten, abnormaal snoeien, inkerven of benagelen. Met
vellen of rooien wordt niet gelijkgesteld het langs weiden of akkers bevestigen van
afsluitdraden aan lijnvormige elementen, gebruikt voor de afbakening van percelen, door
middel van krammen en dergelijke, voor zover deze lijnvormige elementen effectief deel
uitmaken van de afsluiting.
Artikel 6.
De aanvraag dient te worden ingediend bij het gemeentebestuur van Herenthout.
De aanvraag dient de volgende elementen te bevatten:
- vermelding of de planten worden aangekocht met factuur of op een andere manier
worden verkregen;
- kaart met ligging van het perceel (kadaster), met vermelding van sectie en nummer;
- lokalisatie van de aanplantingen op de kaart
- omschrijving van de geplande aanplantingen wat onder meer de volgende elementen
dient te omvatten:
- boomsoorten
- vermelding of het om struikvormige (S) of hoogstammige (H) aanplantingen
gaat en aanduiding van de hoeveelheid van beide soorten;
- de afmetingen van de planten met de in punt 4 van artikel 2 vermelde criteria:
stamomtrek (hoogstammige bomen) en hoogte (struikvormige aanplantingen);
- plantafstand tussen de planten onderling;
- afstand ten opzichte van de perceelgrens;
- raming van de kostprijs van de aanplantingen.
Artikel 7.
§ 1 De aanvraag dient minimaal 14 kalenderdagen vóór de aanvang van de uitvoering
van de werken ingediend te worden. Na de aanvraag kan het college van Burgemeester
en Schepenen een voorlopige toezegging doen van de subsidie. In de aanvraag dient
duidelijk te worden gemaakt of de planten al dan niet door aankoop met factuur werden
verkregen.
Het college van burgemeester duidt een ambtenaar (die hierna de controle-ambtenaar
wordt genoemd) die bevoegd is voor de in dit artikel bedoelde controles.

§ 2. In de hypothese dat de planten worden aangekocht met factuur, wordt tijdens het
eerstvolgende groeiseizoen door de controle-ambtenaar een onderzoek uitgevoerd naar
de overeenstemming van de aanplantingen met het voorgelegde factuur en naar het
percentage aanplantingen dat aangeslagen is.
Het factuur dient voldoende duidelijk te omschrijven om welke soorten en hoeveelheid
planten het gaat. Facturen die onvoldoende specificaties bevatten kunnen worden
geweigerd.
§ 3. In de hypothese dat de planten op een andere manier dan onder § 2 vermeld,
worden verkregen, wordt door de controle-ambtenaar vóór de uitvoering van de
aanplantingen een onderzoek ter plaatse uitgevoerd. Aan de hand van het ingediende
aanplantingsplan wordt een inventarisatie van de bestaande toestand uitgevoerd. De
aanplanting mag pas aanvangen worden na dit controlebezoek.
Tijdens het eerstvolgende groeiseizoen voert de controle-ambtenaar een controle ter
plaatse uit waarbij wordt bekeken in hoeverre is tegemoetgekomen aan de in de
subsidieaanvraag vermelde gegevens en welk percentage van de aanplantingen
aangeslagen is.
§ 4. Na de in § 2 en § 3 bedoelde eindcontroles en na een positief advies van de
controleambtenaar, wordt de gemeentelijke premie binnen de twee maanden uitbetaald
aan de aanvrager, door overschrijving op het rekeningnummer van de aanvrager.
Artikel 8.
Enkel het aangeslagen plantsoen kan worden gesubsidieerd; het afgestorven plantsoen
komt niet in aanmerking.
Artikel 9.
§ 1. Onverminderd de mogelijkheid tot het nemen van gerechtelijke stappen door de
subsidieverlenende overheid, vervalt de gehele subsidie, indien bij controle frauduleuze
praktijken worden vastgesteld of indien het onderhoud niet gebeurt conform de
bepalingen voor normaal onderhoud uit de code voor goede natuurpraktijk.
§ 2 De aanplantingen dienen te gebeuren conform de bestaande wetten, reglementen of
gebruiken. Bij overtreding van bestaande wetten, reglementen of gebruiken wordt de
subsidie niet uitgekeerd.
Artikel 10.
Het college van burgemeester en schepenen houdt zich het recht voor om, mits de
vereiste motivering, subsidieaanvragen te weigeren die niet beantwoorden aan de
doelstelling van voorliggend reglement.
Artikel 11.
Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2005..
Artikel 12.
Onderhavig reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 112 van de Nieuwe
Gemeentewet;
Artikel 13.
Een afschrift van dit reglement zal ter goedkeuring gezonden worden naar de
provinciegouverneur. Een afschrift van dit reglement zal ter kennisgeving gezonden
worden naar:
- VLM, cel beheersovereenkomsten, Guldenvlieslaan 72, 1060 Brussel
- De hoofdgriffier van de Rechtbank van Eerste Aanleg
- De hoofdgriffier van de Politierechtbank

