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Afwezig

Openbare vergadering

Gemeentelijk subsidiereglement voor land- en tuinbouwers voor het
inzaaien van groenbedekkers en bloemenranden - goedkeuring
De gemeenteraad

Feiten en context
Door de aanleg van een bloemenstrook verhoogt het voedselaanbod (pollen en nectar) vogr
insecten zôals bijen en vlinders, waardoor hun overlevingskansen toenemen.
Bebloemde weiden dragen bij tot de biodiversiteit. Ze bieden een gemeenschap aan
verschillende planten en dieren. Vlinders. vogels en bijen maken er hun thuis van. Bijen
dragen op hun beurt bij aan de bestuiving van B0 o/o Vât't de gewassen.
Bebloemde perceelsranden dragen ook bij aan een mooier landschap. Ze verhogen de
belevingswaarde van het agrarische landschap voor,recreanten.
Voor land- en tuinbouwbedrijven bieden ze een kans om een verhoogde bijdrage te leveren
aan de noden van biodiversiteit en landschappelijke kwaliteit.
Lokaal Bestuur De Pinte wil de bebloeming van perceelsranden stimuleren door middel van
een subsidiereglement voor land- en tuinbouwers. Op deze wijze biedt het bestuur
continuering aan een pilootproject dat de voorgaande jaren uitging van de provincie OostVlaanderen
Directe voordelen:
¡ Vochtverdamping in de herfst
. Bescherming van mineralen tegen uitspoeling
. Bescherming tegen wind
. Minder verslemping tijdens de winter
. Groen perceel
. Bescherming bijen
Overwegende dat er volgende indirecte voordelen zijn:
. Beterebodemstructuur
. Betere mineralenhuishouding
Activering van het bodemleven

Hogere regelgeving
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Decreet over het lokaal bestuur

Adviezen

¡
.
.

advies landbouwraad
advies ABB
advies VLM
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Plaats in meerjarenplan en budget
2020/O-PREMIFIN/0380-02164gt46/cEMEENTE/FIN/IP-GEËN: 5.000 euro per jaar
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit:
Enig artikel.
De gemeenteraad keurt het subsidier:eglement voor land- en tuinbouwers voor het inzaaien
van groenbedekkers en bloemenranden zoals gehecht in bijlage, goed.
Namens de gemeenteraad
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Gemeentelijk subsidiereglement
voor land- en tuinbouwers voor het
inzaaien van groenbedekkers en
bloemenranden

Artikel 1. Algemene bepalingen
1.1. Er kan binnen de beperkingen van de daartoe voorziene kredieten, een gemeentelfke
subsidie verleend worden voor het inzaaien van groenbedekkers en of bloemenranden. Indien
het aan[al aanvragen de voorziene kredieten overstijgt, zal het toekénnen van de subsidies
verlopen in functie van de datum van aanvraag tot uitputting van het totaal in het budget
voorziene bedrag voor het betrokken dienstjaar1.2. De toelage wordt toegekend aan alle land- en tuinbouwers die beschikken over een
landbouwnummer toegekend door het Departement Landbouw en Visserij en die
landbouwgrond bewerken op het grondgebied van De Pinte.
1.3. Het College van burgemeester en schepenen is belast met de uitvoering en controle van
dit besluit en is bevoegd alle onderzoeken uit te voeren of te bevelen, die het nuttig acht om
de juistheid van de haar verstrekte gegevens na te gaan. Bij vaststelling van misbruiken,
valse aangiften of verklaringen wordt aan de betrokken land-of tuinbouwers de toelage
ontzegd voor een periode van 5 jaar en wordt de toegekende subsidie teruggevorderd.

L.4. Deze aanvragen omvatten een verklaring op eer dat de verstrekte gegevens correct zijn
en/of men daadwerkelijk aan groenbemesting/inzaaien bloemenranden heeft gedaan.
1.5. De aanvraag dient te gebeuren voor 15 november voor de groenbedekkers.
1.6. De aanvraag dient te gebeuren voor 1 maaft voor de bloemenranden.
L.7. De controle zal gebeuren door de eigen gemeentelijke diensten.
1.8. De subsidie, bedoeld in dit besluit, is niet cumuleerbaar noch combineerbaar met een
subsidie ontvangen op grond van de overeenkomst tussen de landbouwer en de VLM zoals
bedoeld in artikel 2 van het Besluit van de Vlaamse regering van 19 september 2014 tot het
verlenen van subsidies voor beheerovereenkomsten met toepassing van Verordening (EU) nr.
1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad van t7 december 2013 inzake steun voor
plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling; in het
bijzonder het beheerpakket aanleg en onderhoud bloemenstrook.

Artikel 2. Groenbedekkers
2.1 De toelage is jaarlijks hernieuwbaar en eenmalig per jaar per perceel.
a

de uiterste inzaaidatum is 30 november. De groenbemester moet minstens tot 15
februari behouden blijven. Op schriftelijk, gemotiveerd verzoek kunnen individuele
afwijkingen toegestaan worden door de gemeentelijke milieudienst.
komen in aanmerking als groenbemesters voor het bekomen van de toelage: klaver
(Alexandrijnse klaver, witte of rode klaver, andere klavers), gras (Italiaans raaigras,
Westerwolds raaigras, Engels raaigras, Hybride raaigras, Festulolium), wikken,
snijrogge, zomerhaver, bladkool, bladrammenas, gele mosterd, Lupinen, Phacelia en
Tag etes, Nootzoetraa pzaad, Komkom merkru id, mengse I va n bovenstaa nd e
groenbedekkers.
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de in te zaaien'oppervlakte is minstens

t ha.

.

De facturen van aankoop van zaden en/of loonwerk moeten bewaard worden en bij

eventuele vraag voorgelegd worden.

.

Per landbouwer worden jaarlijks voor max. 125 euro premie toegekend

overeenstemmend met een premie voor maximum 5 ha.

.
r

Er worden geen bestrijdingsmiddelen gebruikt op het perceel.
Na elke maaibeurt wordt het maaisel binnen de maand afgevoerd.

2.2. Voor 15 november van ieder jaar wordt het aanvraagformulier ingediend bij het College
van burgemeester en schepenen met opgave van de oppervlakte en de ligging van de
groenbemeste percelen aan de hand van een luchtfoto ter beschikking gesteld door de
Vlaamse LandmaatschappU/ Mestbank.

2.3. De subsidie bedraagt maximaal € 25,00 per hectare ingezaaide groenbemester.
Gedeelten van een hectare worden in verhouding betoelaagd.
Het eigenlijke subsidiebedrag (maximaal € 25,00 per hectare ingezaaide groenbemester),
wordt bepaald op basis van het totaal aantal subsidiabele hectare dat effectief in aanmerking
komt.

Artikel 3. Bloemenranden

-

inzaaien van akkerrandén

3.L. Zaai voor 15 mei een strook in met een één- of meerjarig mengsel van vlinderbloemigen
De bloemenrand moet een breedte van minimum 2 en maximum 5 meter hebben. Indien
minder dan 2 meter breedte is er geen subsidie mogelijk. Indien meer dan 5 meter breedte
wordt het gedeelte boven de 5 meter niet vergoed.

3.2. De samenstelling van het zaaimengsel en de zaaidichiheid gebeuren volgens het schema
in bijlage.
3.3. Voer behalve het maai- of klepelbeheer geen enkele andere activiteit uit op de strook;.
Gebruik geen meststoffen of bodemverbeteringsmiddelen op de strook;. Gebruik geen
bestrijdingsmiddelen, uitgezonderd voor de pleksgewijze bestrijding van akkerdistels
Maai elk jaar de volledige strook vlinderbloemigen tussen 1 en 31 oktober. Het maaisel moet
afgevoerd worden. U mag vanaf het 2d'¡aar de strook ook maaien tussen l januari en 15 mei
voor maximaal de helft van de breedte.

3.4 De subsidie bedraagt maximaal € O,2O per'm2. Met een max van 500 euro per aanvrager.
3.5 Voor 1 maart van ieder jaar wordt het aanvraagformulier ingediend bij het College van
burgemeester en schepenen riet opgave van de oppervlakte eri de ligging van de
bloernenranden aan de hand van een luchtfoto ter beschikking gesteld door het Ministerie van
Landbouw/ Mestbank.

Artikel4
Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van dit

reglement.

Artikel

5

De nodige kredieten zijn voorzien in het meerjarenplan 2O19-2025.

Artikel 6

Het reglement treedt in werking op 15 oktober2O2O voor de periode tot en met 31 december
2021.

Artikel

7

Een voor eensluidend verklaard afschrift van deze beslissing zal ter kennisgevinS
overgemaakt worden aan de milieuambtenaar en aan de financieel directeur.

Bijlage : schema bloemenmengsels en zaaidichtheden (bron : VLM, beheersovereenkomst
aanleg en onderhoud bloemenstrook)
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