Gemeentelijk subsidiereglement voor de aanplant van bomen en houtkanten.

Artikel 1
Binnen de perken van de jaarlijks op de begroting goedgekeurde kredieten, kan een subsidie
worden verkregen voor de aanplant van bomen en houtkanten.
Artikel 2
Definities:
Houtkant: bestaat uit een doorlopende rij streekeigen boomvormende en struikvormende
soorten, die met tussenpozen van maximaal om de 8 jaar tegen de grond gedeeltelijk of
volledig wordt afgezet.
Boom: streekeigen opgaande boom die zijn natuurlijke groeihoogte kan bereiken, kan solitair
of in rij staan.
Fruitboom : loofboom die eetbare vruchten geeft
Knotboom: streekeigen loofboom waarbij maximaal om de 6 jaar de kruin wordt gekapt,
waarna deze weer uitloopt.
Inheemse soorten: bomen en struiken die van nature in onze streek voorkomen.
Autochtoon plantgoed: afstammelingen van bomen of struiken die zich na de laatste ijstijd
in onze streek hebben gevestigd. Ze zijn beter aangepast aan onze milieuomstandigheden
en hebben bijgevolg grotere overlevingskansen. Autochtoon plantgoed wordt als dusdanig
verkocht met certificaat of een kwaliteitslabel zoals bv. Plant van Hier ®.
Artikel 3: Inheemse bomenlijst voor de Kempen
Zwarte els (Alnus glutinosa)
Ruwe Berk (Betula pendula)
Haagbeuk (Carpinus betulus)
Gewone es (Fraxinus excelsior)
Beuk (Fagus sylvatica)
Winterlinde (Tilia cordata)
Zomereik (Quercus robur)
Wintereik (Quercus petraea)
Boskers (Prunus avium)Schietwilg (Salix alba)
Boswilg (Salix caprea)
Grauwe wilg (Salix cinerea)
Amandelwilg (Salix triandra semperflorens)
Veldesdoorn - Spaanse aak (Acer campestre)
Hazelaar (Corylus avelana)
Hulst (Ilex aquifolium)
Artikel 4
De percelen waarop de bomen en/of houtkanten worden aangeplant moeten gelegen zijn
op het grondgebied van de gemeente Lummen.
Komen niet voor subsidiëring in aanmerking : aanplantingen binnen de perimeter van
erkende natuurreservaten in valleigebieden.

Artikel 5
Men kan geen beroep doen op de gemeentelijke subsidie indien de aanvraag dient
uitgevoerd als compensatie voor een vergunning verleend overeenkomstig de
omgevingsvergunning, het natuurdecreet of een kapping omwille van acuut gevaar.

Artikel 6
De aanvrager moet gerechtigd zijn om de aanleg te verrichten waarvoor de aanvraag
wordt ingediend. Indien de aanvrager geen eigenaar is van de percelen waarop de bomen
of houtkant zullen worden aangeplant moet hij over een schriftelijke toestemming van de
eigenaar beschikken. Bij een aanplant op de scheiding van 2 percelen is de schriftelijke
toestemming van beide eigenaars vereist.
Artikel 7
De aangevraagde werken moeten in overeenstemming zijn met en uitgevoerd worden
volgens de bestaande regelgeving en gebruiken. De aanplant en het onderhoud moeten
gebeuren volgens de code van goede natuurpraktijk.
Artikel 8. : Bedrag van de subsidie :
Als er autochtoon plantgoed (met certificaat) gebruikt wordt voor de aanplant, worden
deze bedragen vermeerderd met 20%.
Hoogstammige bomen en fruitbomen : 15 € per boom
Bij aanplant van meerdere bomen moet de plantafstand minimaal 5 meter bedragen.
Voor inheemse loofbomen dient hoogstammig en geworteld plantgoed met een
stamomtrek van minimum 8 tot 10 cm gebruikt.
Enkel de aanplant van de soorten vermeld in de inheemse soortenlijst voor de kempen
komen voor subsidiëring in aanmerking.
Voor fruitbomen dienen minstens halfstam fruitbomen gebruikt.
Knotbomen : 3 € per boom
Bij aanplant van meerdere bomen moet de plantafstand minimaal 5 meter bedragen.
Er dient minimum 2-jarig bosplantsoen of een 2,5 tot 3 m lange rechte tak van een
bestaande, gezonde knotwilg.
Enkel de aanplant van volgende soorten: zomereik, es, zwarte els, haagbeuk, wilg komt
voor subsidiëring in aanmerking.
Houtkanten :
Voor de aanplant van een houtkant : 2€/m²
Een nieuwe houtkant :
- heeft een aaneengesloten lengte van min. 25m en een breedte van min. 5m
- gebeurt in driehoeksverband met minstens 3 planten per 2 vierkante meter
- bestaat uit plantgoed dat beantwoordt aan de kwaliteitseisen gangbaar op de markt
- voor de opgaande hoogstammige bomen dienen de soorten vermeld in de inheemse
soortenlijst voor de kempen gebruikt
- voor de struikbeplanting moet gebruik gemaakt worden van volgende soorten: meidoorn,
sleedoorn, haagbeuk, hazelaar, inlandse vogelkers, lijsterbes, vlier, Gelderse roos,

boskers, gele kornoelje, rode kornoelje, hondsroos, kardinaalsmuts, wilde liguster,
sporkehout.
Per jaar wordt per aanvrager maximaal een subsidie van 300 EUR toegekend. Per
perceel kan er jaarlijks slechts door één aanvrager een subsidie worden gevraagd.
De toelage kan geheel of gedeeltelijk worden teruggevorderd wanneer blijkt dat delen van
de beplanting door duidelijk gebrek aan verzorging niet tot groei komen.
Artikel 9 Procedure
A) Aanvraag.
Het geschikte aanvraagformulier, beschikbaar op de gemeentelijke website of verkrijgbaar
aan het loket, dient ingevuld.
Het aanvraagformulier dient vergezeld van de hierop vermelde bijlagen ingediend bij het
gemeentebestuur
Na het uitvoeren van de werken wordt het gemeentebestuur hiervan op de hoogte
gebracht.
B) Beoordeling
De aanvraag wordt op volgende wijze beoordeeld :
Nazicht of de aanvraag in aanmerking komt voor subsidie.
Plaatsbezoek door de bevoegde ambtenaar na het uitvoeren van de aanplantingen
Het verslag van het plaatsbezoek wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en
schepenen.
Het college beslist over de al dan niet uitbetaling binnen de beschikbare kredieten.
De aanvrager wordt op de hoogte gebracht van de beslissing.
Artikel 10
Wanneer de uitvoering onvolledig of gebrekkig is kan de betaling verminderd, uitgesteld of
geweigerd worden. De subsidie wordt ook niet toegekend als de aanplant in strijd is met
de bestaande wetgeving, reglementen en gebruiken.

Artikel 11.
Aanplantingen waarvoor subsidie bekomen werd en die afsterven dienen in het
eerstvolgende plantseizoen door een nieuwe aanplant vervangen te worden. Voor deze
vervangingsaanplant kan geen subsidie bekomen worden.
Artikel 12.
De toelage kan geheel of gedeeltelijk teruggevorderd worden in volgende gevallen:
• Bij gebrek aan zorg voor de gesubsidieerde aanplant.
• Wanneer de gesubsidieerde aanplant minder dan 10 jaar intact en integraal op dezelfde
plaats blijft bestaan (het is verboden de aanplant te verplaatsen, rooien, vellen of definitief
verwijderen binnen deze tijdsduur; met vellen en rooien wordt gelijkgesteld: schade
toebrengen, verminken of vernielen door ringen, ontschorsen, verschroeien, gebruik van
chemische middelen, vraatschade, ...).
Als frauduleuze praktijken worden vastgesteld vervalt de subsidie of kan deze geheel worden
teruggevorderd.

Artikel 13 :
De subsidies worden 2 keer per jaar uitbetaald. Voor aanplantingen in het voorjaar zal dit
gebeuren in de maand juli van het dienstjaar. Aanplantingen in het najaar worden uitbetaald
in de maand februari van het volgende dienstjaar.
Artikel 14 :
Indien het totaal bedrag van de aanvragen hoger is dan de kredieten voorzien in de
begroting zal het bedrag van de uitgekeerde subsidie worden verminderd in dezelfde
verhouding als deze tussen de aangevraagde en de beschikbare kredieten.
Artikel 15
Dit gemeentelijk subsidiereglement treedt in werking vanaf 1 januari 2021.
Artikel 16 :
Het reglement betreffende de subsidiëring van natuurverenigingen voor het beheer van
natuurgebieden van 19 december 1997, aangepast op 17 mei 2002, wordt opgeheven.
Het subsidiereglement voor het uitvoeren van milieu- en natuurbeheerswerken door
jeugdverenigingen van 19 maart 1999, laatst aangepast op 17 mei 2002, wordt opgeheven.

