MIL/ASN/04-10-2013

Aanvraag subsidie natuurbeheer
In te vullen door de gemeentelijke administratie
dossiernummer

2.4.2.7/20

/

Dienst milieu
Gemeenteplein 2, 8790 WAREGEM
T 056 62 12 80
F 056 62 12 84
milieuzorg@waregem.be
www.waregem.be

Openingstijden
maandag: van 8.30u. tot 12.00u. In de namiddag op afspraak (tot 17.00u.)
dinsdag: van 8.30u. tot 12.00u. In de namiddag op afspraak (tot 18.30u.)
woensdag: van 8.30u. tot 12.00u. In de namiddag op afspraak (tot 17.00u.)
donderdag: van 8.30u. tot 12.00u.
vrijdag: van 8.30u. tot 12.30u. zaterdag:
De dienst bevolking is open elke zaterdag van 9.00u. tot 12.00u.
Alle administratieve diensten zijn open elke eerste zaterdag van de maand:
van 9.00u. tot 12.00u.
Welke voorwaarden zijn er aan deze subsidie verbonden?
(Opgesteld volgens het stedelijk reglement natuurbeheer, goedgekeurd in de gemeenteraad van 2 december 2008).
Het natuurbeheer binnen de grenzen van Waregem en onderdeel van één van de volgende gebieden kunnen in
aanmerking komen voor de subsidie.
o agrarische gebieden, groengebieden, parkgebieden, buffergebieden, bosgebieden
o Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) en Integraal Verwervings -en Ondersteunigsgebieden(IVON)
Het beheer moet een landschappelijke, natuurwetenschappelijke en/of cultuurhistorische betekenis of waarde
hebben
siertuinen en randbeplanting rond siertuinen kunnen niet gesubsidieerd worden volgens artikel 7 van het
stedelijk reglement natuurbeheer.
Hoeveel bedraagt een subsidie?
Dit hangt af van de verschillende handelingen die je in het kader van natuurbeheer doet. Je vindt de handelingen en de
bedragen in artikel 4 van het stedelijk reglement natuurbeheer terug. Ze staan ook opgelijst in dit formulier onder
vraag 3.
Voor alle andere handelingen wordt een subsidie verleend die gelijk staat aan 20% van het bedrag toegekend door de
premieverlener.
Wanneer dien je de aanvraag in?
Je kunt de aanvraag het hele jaar door aanvragen. Je dient wel jaarlijks een nieuwe aanvraag te doen.

In te vullen door de aanvrager
1. Vul hieronder jouw persoonlijke gegevens in.
voornaam en naam
adres

huisnummer

gemeente

postnummer

/

telefoonnummer

/

gsmnummer
IBAN

B E

-

-

-

e-mailadres

2. Vul hier de locatie aan waar aan natuurbeheer wordt gedaan.
adres

huisnummer

gemeente

postnummer

kadastrale afdeling en sectie

Vb.: 3 afd sectie C

Kadastrale nummer(s)

Vb.: 1033v

3. Kruis aan of er andere handelingen van natuurbeheer worden gesubsidieerd door een hogere overheid.
Ja, ik ontving een premie van

,

euro

neen

Gemeenteplein 2
8790 Waregem
www.waregem.be
Alle briefwisseling wordt gericht aan het college van burgemeester en schepenen.

T 056 62 12 11
F 056 62 12 23
secretariaat@waregem.be

Bankrekening
BIC GKCCBEBB
IBAN BE04 0910 0025 2431

Pagina 2 van 4

4. Kruis aan en vermeld de hoeveelheid van de handelingen van natuurbeheer.
Handelingen van natuurbeheer volgens artikel 4 van het stedelijk reglement natuurbeheer
m

aanplant/onderhoud haag

€ 0,50 per m

m

aanplant/onderhoud heg

€ 0,30 per m

are

aanplant/onderhoud houtkant/houtwal

€ 7,45 per are

m

onderhoud bestaande haag

€ 0,30 per m

m

onderhoud bestaande heg

€ 0,30 per m

are

onderhoud bestaande houtkant/houtwal

€ 4,20 per are

st

aanleg/onderhoud kleine poel

€ 19,00

st

aanleg/onderhoud middelgrote poel

€ 24,00

st

aanleg/onderhoud grote poel

€ 29,00

st

onderhoud kleine poel

€ 5,00

st

onderhoud middelgrote poel

€ 7,00

st

onderhoud grote poel

€ 9,50

ha

aanleg/onderhoud grasstroken die kwetsbare natuurelementen
beschermen

€ 316,20 per ha

ha

botanisch beheer graslanden

€ 200,00 per ha

st

aanplant hoogstammige fruitbomen

€ 0,80 per boom

st

onderhoud hoogstammige fruitbomen

€ 0,40 per boom

Handelingen van natuurbeheer volgens artikel 5 van het stedelijk reglement natuurbeheer
Aard van het natuurbeheer:

bedrag subsidie hogere overheid

€

,

Bij te voegen documenten
5. Kruis de bijgevoegde documenten aan.
een liggingsplan
een afschrift van het beheerplan, beheerovereenkomst, contract,…

Ondertekening
6. Vul de volgende verklaring in.
Ik bevestig dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid ingevuld zijn.
voornaam en naam
datum dag

maand

jaar

handtekening

Hoe gaat het nu verder met jouw formulier?
Je richt jouw aanvraag tot het college van burgemeester en schepenen en je bezorgt dit formulier aan de
milieudienst. De dienst gaat na of aan de voorwaarden van het subsidiereglement voldaan is. Daarna komt jouw
aanvraag ter goedkeuring voor het college van burgmeester en schepenen. Bij goedkeuring wordt de subsidie uitbetaald.

Privacywaarborg
De gegevens die je meedeelt, worden opgeslagen in een bestand. Ze worden gebruikt voor de behandeling van jouw
dossier en kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. Je
hebt het recht om kennis te krijgen van jouw gegevens in dit bestand en zo nodig de verbetering ervan aanvragen.
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Uittreksel uit het reglement
Definities
Art. 1 :
Voor de toepassing van dit reglement gelden volgende definities :
Haag
Lijnvormige aanplant van houtachtige gewassen met een lengte van minimaal
25m.
Planten staan op onderlinge afstand van maximaal 0,5 m
Heg
Lijnvormige aanplant van houtachtige gewassen met een lengte van minimaal
25m.
Planten staan op onderlinge afstand van maximaal 2 m
Houtkant of houtwal
Strook grond begroeid met bomen, struiken en kruiden. Deze strook is maximaal
10 m breed en minimaal 1,5 are groot
Poel
Een omsloten oppervlaktewater met een minimum van 25 m² en max 150 m². De
waterdiepte schommelt tussen 0,5 m en 1,5 m.
Kleine poel
Poel met een oppervlakte tussen 25 m² en 50 m²
Middelgrote poel
Poel met een oppervlakte tussen 51 m² en 100 m²
Grote poel
Poel met een oppervlakte tussen 101 m² en 150 m²
Grasstroken
Grasstrook met een minimumbreedte van 3 meter
Kwetsbare
Waterlopen, grachten, holle wegen, bossen,…
natuurelementen
Botanisch beheer
Meerjarig grasland waar de maaitijd wordt uitgesteld om de soortrijkdom te
graslanden
bevorderen.
Hoogstammige
Fruitbomen van oude rassen die erkend zijn door de Nationale
fruitbomen
Boomgaardenstichting. De bomen vormen hun takken op minstens 2 meter hoogte.
Premie
Premie verleend door de premieverlener in het kader van natuurbeheer.
Premieverlener
Vlaamse overheid of een door haar aangeduide instelling
Aanleg en onderhoud
Periode van 5 jaar waarin een haag, heg, houtkant, houtwal of poel wordt
gesubsidieerd. In het eerste jaar gebeurt de aanleg en in de 4 volgende jaren het
verdere beheer.
Onderhoud
Beheer van een bestaande haag, heg, houtkant, houtwal of poel of nadat de
periode
van aanleg en onderhoud voorbij is.
Doelgroep en toepassingsgebied
Art.2 :
§ 1. De subsidie is gericht naar natuurbeheerders in het landelijk gebied.
§ 2. Het natuurbeheer kadert binnen een gegarandeerd, toekomstgericht, duurzaam en gestructureerd
beheer (beheerovereenkomst, beheerplan, contract,…)
Gebiedsafbekening
Art. 3
De subsidie heeft betrekking op natuurbeheer binnen de grenzen van Waregem en gelegen in volgende
gebieden :
§ 1. De volgende gebieden zoals bepaald door de stedenbouwkundige voorschriften van een
goedgekeurd plan van aanleg of een ruimtelijk uitvoeringsplan :
* agrarische gebieden
* groengebieden
* parkgebieden
* buffergebieden
* bosgebieden
§ 2. Vlaams Ecologisch Netwerkgebieden (VEN) en Integraal Verwevings- en Ondersteuningsgebieden (IVON) zoals bepaald
in het natuurdecreet van 21 oktober 1997.
Subsidiebedragen
Art. 4 :
De subsidies bedragen :
− Aanplant en onderhoud van een haag : € 0,50 per m
− Aanplant en onderhoud van een heg : € 0,30 per m
− Aanplant en onderhoud van een houtkant of houtwal : € 7,45 per are
− Onderhoud van een bestaande haag : € 0,30 per m
− Onderhoud van een bestaande heg : € 0,30 per m
− Onderhoud van een bestaande houtkant of houtwal : € 4,20 per are
− Aanleg en onderhoud van een kleine poel : € 19,00
− Aanleg en onderhoud van een middelgrote poel : € 24,00
− Aanleg en onderhoud van een grote poel : € 29,00
− Onderhoud van een kleine poel : € 5,00
− Onderhoud van een middelgrote poel : € 7,00
− Onderhoud van een grote poel : € 9,50
− Aanleg en onderhoud van grasstroken ter bescherming van kwetsbare natuurelementen : € 316,20 per ha
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− Botanisch beheer graslanden : 200,00 € per ha
− Aanplant van hoogstammige fruitbomen : 0,80 € per boom
− Onderhoud van hoogstammige fruitbomen : 0,40 € per boom
Art. 5 :
Buiten de in artikel 4 vermelde handelingen wordt een subsidie verleend gelijk aan 20 % van het bedrag toegekend door
de premieverlener.
Beperkingen en voorwaarden
Art. 6 :
Het beheer moet een landschappelijke, natuurwetenschappelijke en/of cultuurhistorische betekenis of waarde hebben.
Art. 7 :
Van subsidie uitgesloten zijn : siertuinen en randbeplanting rond siertuinen.
Art. 8 :
Het natuurbeheer dient in overeenstemming te zijn met de Code voor Goede Natuurpraktijk.
Art. 9 :
De subsidies zijn jaarlijks hernieuwbaar.
Art. 10 :
Elke aanvraag wordt door het College van Burgemeester en Schepenen beoordeeld in het kader van het stedelijk
natuurbeleid.
Art. 11 :
De subsidie zal enkel verleend worden binnen de perken van het daartoe ingeschreven bedrag op de goedgekeurde
begroting.
Procedure en aanvraag
Art. 12 :
Voor het verkrijgen van de subsidie dient de aanvrager volgende formaliteiten te vervullen :
- een aanvraagformulier indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen
- bij te voegen documenten bij het aanvraagformulier
- een liggingsplan
- een afschrift van het beheerplan, beheerovereenkomst, contract…
Art. 13 :
Vooraleer over te gaan tot de uitbetaling van de subsidie kan een door de stad gemachtigde instantie of ambtenaar zich
er van vergewissen of aan de voorwaarden van het subsidiereglement voldaan is.
Blijken deze voorwaarden niet nageleefd, dan zal de subsidie niet uitgekeerd worden. Het is de aanvrager toegestaan om
op alle momenten de nodige aanpassingen door te voeren om alsnog voor de subsidie in aanmerking te komen.

