Provincie West-Vlaanderen - Arrondissement Roeselare - Gemeente Lichtervelde
Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad
Zitting : 25 APRIL 2005
Aanwezig : Mevr. Ria Beeusaert-Pattyn, Burgemeester-voorzitter;
G. Huyghe, H. Delameilleure, J. Goethals, R. Vierstraete, Schepenen;
J. Goddyn, F. Gunst, G. Fiems, R. Carpentier, M. Derho, F. Devriendt, J. Vandenbussche,
T. Handsaeme, Mevr. R. Decloedt, Mevr. E. Vandenberghe, R. Priem, M. Wydooghe, L.
Goddyn en J. Windels, leden;
I.Vandenbussche, Secretaris
Dagorde : Punt 13 : Gemeentelijke Milieudienst - Goedkeuren aangepast subsidiereglement
beheersovereenkomsten voor natuurgericht agrarisch beheer en kleine landschapselementen
DE GEMEENTERAAD :
Gelet op het gemeentelijk natuurontwikkelingsplan (GNOP), goedgekeurd door de Gemeenteraad op 30
december 1996 en goedgekeurd door A.M.I.N.A.L. op 25 juni 1997;
Overwegende dat kleine landschapselementen, zoals hagen, houtwallen, houtkanten, bomenrijen en
veedrinkpoelen belangrijk zijn voor de natuurlijke en landschappelijke rijkdom van onze gemeente;
Overwegende dat de puntvormige landschapselementen (veedrinkpoelen) als verbindingselementen
optreden tussen de verschillende landschapselementen en geschikte biotopen zijn voor kikkers, padden,
salamanders, enz.;
Overwegende dat sommige percelen in het GNOP-gebied potentiële natuurwaarde hebben en ze mits een
aangepast beheer een meerwaarde voor de natuur kunnen betekenen;
Overwegende dat het gemeentebestuur de bedoeling heeft het landschappelijk patrimonium te behouden, te
verrijken en uit te breiden;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 april 1999 betreffende de toekenning van subsidies om
landbouwproductiemethoden toe te passen en het sluiten van beheersovereenkomsten ter uitvoering van de
verordening (EEG) nr. 2078/92 van de Raad van 30 juni 1992 betreffende de landbouwproductiemethoden die
verenigbaar zijn met de eisen inzake de milieubescherming, en betreffende natuurbeheer;
Gelet op het ministerieel besluit van 4 juni 1999 betreffende het sluiten van beheersovereenkomsten ter
uitvoering van de Verordening (EEG) nr. 2078/92 van de Raad van 30 juni 1992;
Gelet op het besluit van de Gemeenteraad van 22 december 2002 waarbij dit subsidiereglement werd
aangepast;
Overwegende dat enkele aanpassingen nodig zijn om een vlotte afhandeling van de dossiers te verzekeren;
BESLUIT: eenparig
Hoofdstuk I : Definities en afbakening
Art.1. De beheersovereenkomsten richten zich op de aanleg, behoud en onderhoud van ecologisch en
landschappelijke waardevolle landschapselementen zoals poelen, hagen, heggen houtkanten en knotbomen en op
beheersmaatregelen voor graslandgebieden op perceelniveau die de natuurwaarden moeten verhogen.
Art.2. Deze beheersovereenkomsten worden afgesloten op vrijwillige basis.
Art.3. Onder kleine landschapselementen die in dit reglement voor betoelaging in aanmerking komen worden
begrepen:
- Hagen en Heggen :
Lijnvormige aanplantingen en houtige, streekeigen bomen en struiken die door periodieke snoei in vorm
gehouden worden. Die snoei kan gaan van zeer frequent (haag) tot minimaal (heg).
- Houtkanten en houtwallen :
Lijnvormige aanplantingen van streekeigen bomen en struiken die door periodiek kappen geëxploiteerd worden.
De aangeplante soorten bezitten de eigenschap om nieuwe loten te vormen (hakhout of talie). Eventueel is er
een combinatie met een heg of een bomenrij.
- Bomenrijen :
Lijnvormige aanplant van bomen van eenzelfde streekeigen boomsoort, die meestal in een rechte lijn geplaatst
zijn. Ook knotbomen vallen onder dit begrip.

- Veedrinkpoelen :
Natuurlijk of kunstmatig aangelegde vijver in een weide, met als functie te voorzien in drinkwater voor het vee.
Art.4.§1. Om te kunnen genieten van betoelaging moeten de kleine landschapselementen gelegen zijn op het
grondgebied van de gemeente Lichtervelde en in de volgende gebieden volgens het gewestplan : agrarische
gebieden - natuurgebieden - woongebied met landelijk karakter - landschappelijk waardevolle gebieden.
§2. Bijkomende supplementen zijn voorzien voor aanleg en onderhoud van kleine landschapselementen, die
gelegen zijn in het GNOP-gebied, zoals goedgekeurd op 25 juni 1997, kadastraal bekend onder volgende
nummers : sectie C nrs. : 358d, 327h, 354d, 355p, 355n, 355k, 251g, 326b, 326/2, 353b, 341c, 327l, 327g, 341b,
322d, 322c, 295b, 294b, 254d, 254b, 252a, 326d, 326c, 251h, 251k, 259h, 255b, 260d, 257b, 259g, 250e, 250d,
259d, 262/2, 260b, 261c, 262d, 250/2, 260h, 262b, 261a, 249c, 248b, 247, 246a, 244a, 264a, 263, 249b, 242a,
242b, 243, 239a, 240a, 238a, 228a, 230g, 190d, 194a, 193a, 150c, 149a, 151b, 126c, 126e, 125a, 124b, 123b;
122g, 122e evenals een strook van 5 meter gelegen langs de oevers van de Drielindenbeek en Daalderbeek in de
GNOP-zone.
§3. Uitbaters van een land/tuinbouwbedrijf, die aangifteplichtig zijn bij de mestbank (wanneer het bedrijf jaarlijks
tenminste 300 kg difosforpentoxide uit dierlijke mest voortbrengt of als er tenminste 2 ha grond in cultuur zijn)
komen niet in aanmerking voor de subsidie inzake aanplanten en/of onderhoud van heg en houtkant en aanleg
en/of onderhoud van poelen.
Art.5. Voor betoelaging van beheersovereenkomsten met beheersmaatregelen voor graslandgebieden op
perceelniveau komen de percelen in aanmerking die gelegen zijn in het GNOP-gebied en bij voorrang degene
die als dusdanig zijn aangeduid in het GNOP.
Hoofdstuk II : Toelage voor aanplant - aanleg
Art.6. tem Art. 12.
[…] Opgeheven door het besluit van de gemeenteraad d.d. 26/09/2016:
Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst 'ondersteuning natuur en landschap' met provincie West-Vlaanderen
Hoofdstuk III : Toelage voor onderhoud
Art.13. Om voor betoelaging bij onderhoud in aanmerking te komen, moet het onderhoud van hagen , houtkanten
en knotbomen gebeuren in de periode van 1 augustus tot 1 april. Heraanleg van een veedrinkpoel dient te
gebeuren buiten de voortplantingsperiode van amfibieën (februari-juli).
De milieudienst bepaalt na plaatsbezoek of de hagen, houtkanten en poelen in aanmerking komen voor
onderhoud. De milieudienst bepaalt eveneens of de knotbomen knotrijp zijn.
Art.14. De toelage voor het onderhoud bedraagt voor :
- hagen : 0.50€/m en 0.75€/m
- houtkanten : 1€/m en 1.5€/m
- knotbomen : 6.25€/boom en 12.5€/boom
- veedrinkpoelen : 25€/poel en 50€/poel.
De bedragen gelden respectievelijk en in de zones zoals bepaald in artikel 4§1. en het GNOP-gebied
(artikel 4§2)
Art.15. De frequentie waarmee de toelage kan aangevraagd worden bedraagt voor:
- hagen : jaarlijks
- houtkanten : om de 5 jaar
- knotbomen : om de 5 jaar
- veedrinkpoelen : om de 5 jaar.
Hoofdstuk IV : Toelage voor beheersmaatregelen van graslandgebieden op perceelniveau
Art.16. Een beheersvergoeding wordt toegekend voor het toepassen van agrarische gebruikswijzen die gericht
zijn op of rekening houden met de instandhouding van natuurwaarden eigen aan vochtige graslandgebieden.
Art.17. De beheersvergoeding en de gebruikwijze worden vastgelegd in een beheersovereenkomst, die wordt
afgesloten tussen de grondgebruiker en het gemeentebestuur. (bijlage 1)
De beheersbepalingen hebben betrekking op het behouden van het grasland en structuur van de bodem, de periode
van maaien of beweiden, de hoeveelheid bemesting, verbod van gebruik bestrijdingsmiddelen.
Het bedrag is afhankelijk van de beheersbepalingen en ligt vast voor de duur van de overeenkomst.
De bedragen zijn vastgesteld op : 446€/ha per jaar bij beweiden vanaf 15 juni en 496€/ha per jaar bij maaien
vanaf 15 juni waarbij nabeweiden is toegestaan.
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Hoofdstuk V : Algemene bepalingen
Art.18. Om in aanmerking te komen moeten de aanvragen gericht worden aan het College van Burgemeester en
Schepenen van de gemeente Lichtervelde. De aanvragen geschieden op de daartoe bestemde
aanvraagformulieren, vergezeld van een kaart/plan met de exacte ligging van het landschapselement en eventueel
de aankoopfactuur.
Na het uitvoeren van de onderhoudswerken moet de controleaanvraag volledig ingevuld teruggestuurd worden
aan het College van Burgemeester en Schepenen.
Na het indienen van de controleaanvraag zal de toezichthoudende ambtenaar controleren of aan de voorwaarden
is voldaan.
Art.19. De aanvrager dient gerechtigd te zijn tot het verrichten van de gevraagde aanleg- en onderhoudswerken.
Bij betwistingen over eigendomsrechten en pachtovereenkomsten houdt het College zich het recht voor de
aanvraag te weigeren. Indien de gebruiker een vereniging is, dient een toestemming van de eigenaar bijgevoegd
te worden.
Art.20. De aanvraag dient in overeenstemming te zijn met de geldende reglementering en gebruiken. De wettelijk
voorgeschreven afstand van beplanting dient gerespecteerd te worden.
Art.21. De toelage kan geheel of gedeeltelijk worden teruggevorderd wanneer blijkt dat delen van de beplanting
door duidelijk gebrek aan verzorging niet tot groei komen. Hetzelfde geldt wanneer een veedrinkpoel zo wordt
behandeld dat de natuurfunctie ervan zwaar verstoord wordt en wanneer de opgelegde voorwaarden niet zijn
vervuld.
De toelage kan geheel of gedeeltelijk teruggevorderd worden wanneer binnen de vijf jaar na bekomen van een
gemeentelijke subsidie de kleine landschapselementen, waarvoor een gemeentelijke tussenkomst werd
verkregen, worden verwijderd.
Hoofdstuk VI: Uitbetaling van de toelagen
Art.22. De toelagen worden benomen op artikel 8792/332-02 voor de diverse subsidies voor percelen en kleine
landschapselementen gelegen binnen het gebied van het GNOP en op 8793/332-02 voor de subsidies van de
overige kleine landschapselementen.
Art.23. De toelagen worden uitbetaald tot beloop van het beschikbaar krediet dat jaarlijks op de begroting is
voorzien.
Art.24. De totale toelage kan jaarlijks maximaal 500€ bedragen per aanvrager.
Art.25. Dit besluit treedt in werking na bekendmaking, en vervangt van dan af het besluit van de Gemeenteraad
van 22 december 2002 terzake.

Namens de Gemeenteraad :
In opdracht :
De Secretaris,
(get.)
I. VANDENBUSSCHE

De Burgemeester,
(get.)
R. BEEUSAERT-PATTYN
Voor eensluidend afschrift :

De Secretaris,

De Burgemeester,

I. VANDENBUSSCHE

R. BEEUSAERT-PATTYN
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