Subsidiereglement groenbedekkers
Beslissing Gemeenteraad 07.10.2008
Doelgroep
Art. 1 :

De subsidie wordt toegekend aan alle land- en tuinbouwers die akkerland verbouwen op het
grondgebied van Waregem. Onder “land- en tuinbouwer” wordt verstaan, de bedrijven die
onderworpen zijn aan de verplichting van de land- en tuinbouwtelling.

Subsidiebedrag
Art. 2 :

De subsidie bedraagt 50,00 EUR per hectare ingezaaide en ondergeploegde groenbedekker. Gedeelten
van een hectare worden in verhouding gesubsidieerd.

Art. 3 :

De subsidie heeft betrekking op maximaal 20 % van de totale oppervlakte van de cultuurpercelen van
de landbouwer gelegen op Waregems grondgebied. .

Art. 4 :

De subsidie is jaarlijks hernieuwbaar.

Art. 5 :

De maximale subsidie per jaar en per landbouwer bedraagt 350,00 EUR.

Bijkomende bepalingen
Art. 6 :

Volgende zaden komen in aanmerking als groenbedekker voor het bekomen van een subsidie :
graszaad, wikken, gele mosterd, bladrammenas, snijrogge, klaver, tagetes, soedangras, raaigras,
bladkool, lupinen, phacelia.

Art. 7 :

Het is niet toegelaten om na inzaai van groenbedekkers het perceel te behandelen met chemische
herbiciden.

Art. 8 :

Blijvend grasland komt niet in aanmerking voor subsidie.

Art. 9 :

Percelen waarvoor een subsidie is aangevraagd bij een andere overheid komen niet in aanmerking voor
een stedelijke subsidie.

Procedure en aanvraag
Art. 10 : Voor het verkrijgen van de subsidie dient de land- of tuinbouwer volgende formaliteiten te vervullen :
- vóór 20 november van elk zaaiseizoen een aanvraagformulier indienen bij het college van
burgemeester en schepenen.
- bij het aanvraagformulier een afschrift bijvoegen van de factuur van de zaadleveringen.
- opgave van de oppervlakte en de ligging van de groenbedekte percelen aan de hand van de
luchtfoto of kadastergegevens.
Art. 11 : De werkelijke uitvoering van de groenbedekkers wordt nagegaan door een delegatie van de commissie
tot vaststelling van de schade aan teelten in land- en tuinbouw. Ter staving van haar werkzaamheden zal
de commissie een verslag opstellen.
Art. 12 : De subsidie zal enkel verleend worden binnen de perken van het daartoe ingeschreven bedrag op de
goedgekeurde begroting.

