Reglement

Subsidiereglement biodiversiteit bevorderende
maatregelen
Vastgesteld door de gemeenteraad op 18 december 2014
Bekendgemaakt op www.maldegem.be op 12 januari 2015
Deze subsidie wordt vanaf 1 januari 2020 stopgezet

Artikel 1:
Binnen de perken van het jaarlijks op het budget voorziene en goedgekeurde krediet verleent het
College van Burgemeester en Schepenen een subsidie voor het onderhoud van bepaalde kleine
landschapselementen.
Artikel 2:
Aanvragen voor het bekomen van subsidies inzake knotbomen die zich situeren in private tuinen
zijn uitgesloten van betoelaging.
De subsidies kunnen niet worden gecumuleerd met andere subsidies van o.m. het Vlaams
Gewest (VLM) of het Provinciebestuur. De gemeente zal jaarlijks de toewijsbesluiten ter
kennisgeving doorsturen aan de VLM en de Provincie. Indien dan wordt vastgesteld dat de
aanvrager toch bij het Vlaams Gewest of het Provinciebestuur een subsidie heeft ontvangen, zal
het gemeentebestuur het subsidiebedrag terugvorderen.
Artikel 3:
Voor knotbomen wordt een toelage gegeven van:
◦
€5/boom voor het aanplanten/poten
◦
€5/boom voor het onderhoud van knotbomen tot 10 jaar
◦
€10/boom voor het onderhoud van knotbomen ouder dan 10 jaar
De subsidie wordt beperkt tot maximaal €200 per aanvrager/gezin per jaar.
De subsidie voor onderhoud kan per boom slechts om de 5 jaar bekomen worden. Dit wordt
vastgesteld tijdens het controlebezoek (of de spijlen een voldoende dikte hebben).
Bij aanplantingen kan men de subsidie pas na 1 jaar na aanplanting aanvragen. Op deze manier
kan bewezen worden dat de bomen effectief groeien.
Artikel 4:
Voor huiszwaluwen wordt een toelage gegeven van € 50 per aanvrager/gezin per jaar, indien de
nesten tot uitbroeden komen, ongeacht het aantal nesten per woning.
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Artikel 5:
Teneinde een gemeentelijke premie te bekomen dient voor de uitvoering van de werken een
aanvraagformulier te worden ingediend alsmede een plan.
De aanplantingen dienen te worden uitgevoerd door middel van autochtoon en/of streekeigen
plantgoed. Het College van Burgemeester en Schepenen stelt de lijst van autochtoon en/of
streekeigen plantgoed vast.
Het is de gemeente toegestaan om de nodige controles te verrichten op de
toekenningsvoorwaarden van de toelage. Blijken deze voorwaarden niet nageleefd, dan zal de
toelage ofwel niet worden uitbetaald, ofwel teruggeëist worden.
Artikel 6:
Opgelegde (her)aanplantingen in het kader van het Decreet op de Stedenbouw, het
Natuurdecreet of het Bosdecreet, komen niet in aanmerking voor betoelaging.
Artikel 7:
Slotbepalingen
§1 Dit gemeentelijk subsidiereglement treedt in werking op 1 januari 2015.
§2 De praktische regeling voor de bepalingen van deze verordening worden toevertrouwd aan de
zorgen van het Schepencollege.
§3 Een afschrift van dit reglement zal verzonden worden aan de Provinciegouverneur.
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