Algemeen subsidiereglement voor de aanleg en het
onderhoud van kleine landschapselementen (KLE) te
Zwevegem – GR 27 april 2020
Bijlage 2
Aanvraagprocedure en subsidiebedragen met betrekking tot de
Kleine landschapselementen te Zwevegem
1.

Aanvraagprocedure: overzicht
1.1. Algemeen

Een onderscheid wordt gemaakt tussen aanleg enerzijds en onderhoud of beheer van KLE anderzijds.
Tevens worden er telkens enkele bijkomende voorwaarden gesteld. De bepalingen van het Algemeen
subsidiereglement voor de aanleg en het onderhoud van K.L.E. dienen gevolgd te worden.
1.2. Procedurestappen:
stap 1: aanvraag informatie
telefonisch, schriftelijk of via e-document
stap 2: beschikbaar via e-loket, website, af te halen op Gemeentepunt
a. aanvraagformulier
b. reglement ter zake
c. mogelijks documentatie ter zake
stap 3: indienen dossier door aanvrager
a. ingevuld aanvraagformulier met omschrijving der werken
b. kopie van topografische kaart met juiste locatie van aanleg/onderhoud (1/10.000)
(te vinden op geopunt.be)
c. bij aanleg een duidelijk beplantingsplan (bijv. op 1/200 of 1/500)
d. een plantenlijst met plantsoort en plantmaat
e. de correcte vergunningen (bijv. omgevingsvergunning bij aanleg poelen, …)
f. bevestiging dat aanvrager beschikt over toelating vanwege eigenaar of pachter voor
aanleg/onderhoud
stap 4: controle aanvraagdossier door bestuur
a. administratieve-juridische controle:
- zonering gewestplan en prioritaire zone
- plantafstanden (Veldwetboek, … )
- vergunningen, e.d.
b. technische controle van de plannen en de locatie met mogelijks plaats bezoek
stap 5: beslissing
a. goedkeuring en vaststelling subsidie met eventueel bijkomende voorwaarden
- Het College van Burgemeester en Schepenen delegeert de taak van de goedkeuring
van de subsidies aan het Diensthoofd Groen & Wegen.
b. beslissing wordt medegedeeld aan aanvrager (binnen de 2 weken na goedkeuring)

stap 6: uitvoeren der werken
a. de aanvrager voert de werken uit binnen de 9 maanden na de goedkeuring
b. tijdens de uitvoering kan het bestuur de werken controleren
stap 7: eindcontrole en uitbetaling subsidie
a. melding door aanvrager met een “aanvraag tot betaling subsidie voor KLE.” dat de
werken voltooid zijn.
b. eindcontrole van de werken door het bestuur
c. uitbetaling door het bestuur (indien de werken conform uitgevoerd werden)

2. Bepaling van Zones
2.1. Gewone zones
-

De landelijke ruimte van het grondgebied van Zwevegem.

Onder landelijke ruimte wordt verstaan: de zones die op het Gewestplan (K.B. 28.12.72 en de bijhorende
wijzigingen) aangeduid zijn als:
• Agrarische gebieden
- (gewone) agrarische gebieden
- landschappelijk waardevol agrarische gebieden
- agrarisch gebied met ecologisch belang
• Groengebieden
- natuurgebieden (N)
- parkgebieden (P)
- natuurgebieden met wetenschappelijke waarde of natuurreservaten ( R )
• Ontginningsgebieden met nabestemming groengebied of bosgebied, voor zover de ontginning
gerealiseerd is of geen ingrijpende reliëfwijzigingen meer zal plaatsvinden.
• Bosgebieden en bosuitbreidingsgebieden
-

De in het GNOP-Zwevegem aangeduide ecologische relevante of prioritaire entiteiten voor
natuurontwikkeling.
2.2. Prioritaire zones

In het kader van dit subsidiereglement worden de subsidieerbare prioritaire zones beperkt tot
(geheel of gedeeltelijk):
• Groene as langs kanaal Bossuit - Kortrijk: een zone van 1000 m rechts en links vanuit de as van het
kanaal
• Beekvalleien: een zone van 300 m rechts en links van de as van al de beken 2de en 3de categorie
namelijk:
▪ 2de categorie:
Pluimbeek - Plaatsbeek, Keibeek, Kasteelbeek, Slijpebeek, Zandbeek, Kasselrijbeek,
Kleine Kasselrijbeek (deel), Beek te Biest, Scheebeek, Oliebergbeek -Pachtbeek, Bouvriebeek, Puurbeek,
Makebeek.
▪ 3de categorie:
Verbrandhofbeek, Kleine Ronsebeek, Kasselrijbeek, Kleine Kasselrijbeek, Daalbeek, Beerbosbeek,
Mortaanse beek, Kouterbeek, Braambeek, Sluisbeek, Oliebergbeek -Pachtbeek, Lettenhofbeek,
Gauwelbeek, Otterbeek.
• Typische landschappen:
▪ Rond bossen: een zone van 500 m vanaf de perceelsgrens
▪ Langs oude spoorwegbeddingen nr. 83 en 85: een zone van 300 m rechts en links vanuit de as van
de spoorweg.
▪ Erosiegevoelige gebieden die aangeduid zijn met code rood op de erosiekaart

3.

Subsidiebedragen voor kleine landschapselementen
3.1. Knotbomen:
Basissubsidie

Aanleg
- Knotwilg (Salix species)
- Ander knotboomsoorten
(eik, es, esdoorn, els, linde
haagbeuk)
Onderhoud
- Wilg, eik, es, esdoorn, els,
linde, haagbeuk

Subsidie in
prioritaire zone

€ 5,00 / boom

€ 8,00 / boom

€ 10,00 / boom

€ 15,00 / boom

€ 20,00 / boom

€ 25,00 / boom

Plantmaat

10
op
10
op

–
1
–
1

12 cm stamomtrek
m hoogte
12 cm stamomtrek
m hoogte

-

voorwaarden m.b.t. knotbomen:
- aanleg: maximum 20 knotbomen / aanvrager / jaar
- onderhoud: een onderhoudssubsidie wordt uitbetaald voor bomen die minimum 7 jaar aangeplant zijn
- voor dezelfde knotbomen kan slechts na 7 jaar opnieuw een onderhoudssubsidie aangevraagd worden
- zie artikel 5
3.2. Hoogstambomen:
Basissubsidie

Subsidie in
prioritaire zone

Plantmaat

Aanleg
- Hoogstamboom

€ 10,00 / boom

€ 15,00 / boom

Min 10 – 12 cm
stamomtrek op 1 m
hoogte

Onderhoud
- Hoogstamboom

Geen subsidie

Geen subsidie

-

voorwaarden m.b.t. hoogstambomen:
- maximum € 250,00 toelage / aanvrager / jaar
- er wordt maximaal gebruik gemaakt van inheemse boomsoorten (bijlage 1)
- zie artikel 5
3.3. Fruitboomgaarden:
Basissubsidie

Subsidie in
prioritaire zone

Plantmaat

Aanleg
fruitboomgaarden

€ 15,00 / boom

€ 20,00 / boom

10 – 12 cm stamomtrek
op 1 m hoogte

Onderhoud
fruitboomgaarden

Geen subsidie

Geen subsidie

-

voorwaarden: m.b.t. fruitboomgaarden:
- hoogstammige fruitbomen, solitair, in groep, rij of ter aanvulling van een bestaande hoogstamboomgaard
- per uitzondering worden fruitbomen op halfstam ook toegestaan in specifieke gevallen waarbij
hoogstambomen minder frequent of niet voorkomen, vb. mispel, kweepeer,… Bij frequent voorkomende
soorten zijn enkel hoogstamvormen toegestaan.
- maximum € 250,00 toelage / aanvrager / jaar
- er wordt maximaal gebruik gemaakt van inheemse fruitsoorten (bijlage 1)
- zie artikel 5

3.4. Poelen
Basissubsidie
Aanleg
- poel
Onderhoud
- poel

Subsidie in
prioritaire zone

€ 200,00 / poel

€ 250,00 / poel

€ 200,00 / poel

€ 250,00 / poel

voorwaarden m.b.t. poelen:
- aanleg: maximum 1 poel / aanvrager / jaar
- onderhoud: maximum 1 onderhoudssubsidie /aanvrager / 7 jaar.
- zie artikel 5
3.5. Heggen
Basissubsidie
Aanleg
heggen
Onderhoud
Heggen

Subsidie in
prioritaire zone

Plantmaat

€ 1,00 / l.m.

€ 2,00 / l.m.

100/125

€ 2,00 / l.m.

€ 4,00 / l.m.

-

voorwaarden: m.b.t. heggen
- minimaal 4 planten per l.m.
- minimaal 10 l.m. per aanvraag
- Dubbele rijen zijn toegestaan mits er minimaal 0.75 m tussen verschillende rijen planten zit
=> dubbele subsidie
- er wordt gestreefd naar een gezonde mengeling van verschillende plantensoorten binnen 1 heg
- minimaal 2 soorten / 10 l.m.
- minimaal 4 soorten / 20 l.m.
- maximaal 8 soorten per heg
- onderhoud maximaal 1 x per jaar subsidieerbaar
- zie artikel 5
3.6. Houtkanten
Basissubsidie
Aanleg
houtkanten
Onderhoud
houtkanten

Subsidie in
prioritaire zone

Plantmaat

€ 1,00 / l.m.

€ 2,00 / l.m.

100/125

€ 15,00 / l.m.

€ 20,00 / l.m.

-

voorwaarden: m.b.t. houtkanten
- minimaal 1 plant per l.m.
- minimaal 10 l.m. per aanvraag
- er wordt gestreefd naar een gezonde mengeling van verschillende plantensoorten binnen 1 heg
- minimaal 1 soort / 10 l.m.
- minimaal 3 soorten / 20 l.m.
- minimaal 4 soorten / 50 l.m.
- maximaal 8 soorten per heg
- onderhoud: een onderhoudssubsidie wordt pas uitbetaald voor een houtkant die minimum 7 jaar
aangeplant zijn
- voor hetzelfde segment van de houtkant kan slechts na 7 jaar opnieuw een onderhoudssubsidie
aangevraagd worden
- zie artikel 5

