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DE GEMEENTERAAD: 
 

Wijziging van het 

gemeentelijk subsi-

diereglement voor 

behoud van de kleine 

landschapselementen 

( a) onderhoud hagen, 

b) aanplanten van 

hagen, c) onderhoud 

kleine waterbiotopen, 

d) onderhoud van 

hoogstammige 

vruchtbomen, e) aan-

plant van hoogstam-

vruchtbomen), goed-

gekeurd bij raadsbe-

sluit van 9 maart 

1998 in het “Gemeen-

telijk subsidieregle-

ment voor de aanleg 

en het onderhoud van 

kleine landschaps-

elementen”. 

 

_________ 

 

 

 

Gelet op het gemeentelijk subsidiereglement voor behoud van de kleine land-

schapselementen ( a) onderhoud hagen, b) aanplanten van hagen, c) onderhoud 

kleine waterbiotopen, d) onderhoud van hoogstammige vruchtbomen, e) aanplant 

van hoogstamvruchtbomen), goedgekeurd bij raadsbesluit van 9 maart 1998; 

 

Gelet op de ecologische waarderingskaart van Herk-de-Stad, waaruit blijkt dat de 

gemeente over grote delen beschikt met een ecologische waarde; 

 

Gelet op het biodiversiteitscharter, goedgekeurd bij raadsbesluit van 13 mei 2013, 

waarbij onder het actiepunt “kleine landschapselementen” het volgende werd op-

genomen : 

- actieve promotie van de aanleg, het beheer en het behoud van 
kleine landschapselementen; hiervoor wordt o.a. het gemeente-
lijk subsidiereglement rond KLE’s en het Landschapsloket van 
het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren ingezet en ge-
promoot (vb. via de gemeentelijke communicatiekanalen); 

- promotie van  autochtoon plantmateriaal met het label ‘PLANT 
VAN HIER’; in het gemeentelijk subsidiereglement wordt het 
gebruik van ‘planten van hier’ opgenomen; 

- beloning voor het onderhoud en beheer van hagen en knotwil-
gen; 

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 23 sep-

tember 2013 waarin beslist werd dat in elk subsidiereglement een clausulering 

voorzien dient te worden inzake de plafonnering van de subsidiebedragen tot het 

voorziene budget waarbij bij budgetoverschrijding er zal worden overgegaan tot 

een proratering;  

 

Gelet op het advies van de Minaraad van 24 september 2013; 

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 14 ok-

tober 2013 oktober tot principiële goedkeuring van dit voorontwerp en tot het in-

winnen van het advies van de gemeentelijke Minaraad; 

 

Gelet op het positief advies van de Minaraad van 22 oktober 2013 waarin zij vol-

gende bemerkingen formuleert:  

- de Minaraad vraagt om binnen de begroting voor elk subsidieregle-
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ment afzonderlijke budgetten te voorzien en niet één budget voor alle 
subsidiereglement tezamen; 

- de raad adviseert om een overgangsregeling in te voeren voor het 
werkingsjaar 2014.  Volgens het ontwerp-reglement zou immers in 
2014 geen gebruik kunnen gemaakt worden van de subsidie; 

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 18 no-

vember 2013; 

 

Overwegende dat de ecologische waarde sterk bepaald wordt door de aanwezigheid 

van verschillende soorten kleine landschapselementen; 

 

Overwegende de noodzaak om een positieve stimulans aan te geven voor het on-

derhoud en het behoud van het landschap en zijn waarde; 

 

Overwegende dat er in het ontwerp-reglement wordt voorgesteld om een aantal 

nieuwe items bijkomend te subsidiëren om zo beter tegemoet te komen aan het 

biodiversiteitscharter, met name de aanleg van poelen, het onderhoud van knotbo-

men, de aanplant van loof- en knotbomen, de aanplant en het onderhoud van hout-

kanten; 

 

Overwegende dat de geraamde kost voor deze subsidie meer zal zijn dan de huidi-

ge kost vermits er bijkomende kleine landschapselementen gesubsidieerd worden.  

Deze kost is moeilijk in te schatten vermits de administratie geen cijfers uit het 

verleden heeft om zich op te baseren (in 2012 bedroeg het gesubsidieerd bedrag € 

2.575,43); 

 

Overwegende dat kan ingestemd worden met het advies van de Minaraad waarbij 

volgende aanpassing werd gedaan aan het voorontwerp van reglement: er wordt 

een éénmalige overgangsbepaling toegevoegd die stelt dat in afwijking van artikel 

5 § 2 de aanvraag ten laatste moet worden ingediend op 30 april 2014, waarbij de 

aanleg, aanplantingen of onderhoudswerken reeds kunnen afgehandeld zijn tijdens 

de voorbije periode van november tot april en in afwijking van artikel 11 zal het 

college van burgemeester en schepenen in 2014 uiterlijk op 30 april van het jaar vol-

gend op de aanvraag beslissen over de subsidieaanvraag; 

 

BESLUIT met algemene stemmen: 

 

Artikel 1.  

Het navolgend gemeentelijk subsidiereglement voor behoud van de kleine land-

schapselementen ( a) onderhoud hagen, b) aanplanten van hagen, c) onderhoud 

kleine waterbiotopen, d) onderhoud van hoogstammige vruchtbomen, e) aanplant 

van hoogstamvruchtbomen), goedgekeurd bij raadsbesluit van 9 maart 1998 te wij-

zigen in “Gemeentelijk subsidiereglement voor de aanleg en het onderhoud van 

kleine landschapselementen” met ingang vanaf 1 januari 2014. 
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Artikel 2. 

§1. 

In afwijking van artikel 5 § 2 moeten de subsidieaanvragen voor 2014 ten laatste 

worden ingediend op 30 april 2014, waarbij de aanleg, aanplantingen of onder-

houdswerken reeds kunnen afgehandeld zijn tijdens de voorbije periode van no-

vember 2013 tot april 2014. 

 

§2. 

In afwijking van artikel 11 zal het college van burgemeester en schepenen in 2014 

uiterlijk op 30 april van het jaar volgend op de aanvraag beslissen over de subsi-

dieaanvraag. 

 

Artikel 3. 

Onderhavig raadsbesluit in toepassing van artikel 248 tot en met 261 van het ge-

meentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd, mee te delen aan de provincie-

gouverneur, terwijl een afschrift van dit besluit ter kennisgeving en uitvoering 

wordt overgemaakt aan: 

- de dienst Leefmilieu; 

- de MINA-raad. 

 

 NAMENS DE GEMEENTERAAD: 
In opdracht: 

De Secretaris,                                                   De Voorzitter, belet  

W.g. Creten N.                            W.g. Appeltans L. 

 

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT: 

 

      Herk-de-Stad, 30 december 2013. 

In opdracht: 

De Secretaris,           De Voorzitter, 
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