Subsidiereglement knotten van knotbomen – gemeente Anzegem
Artikel 1: Het doel van dit reglement is het onderhoud van knotbomen te stimuleren teneinde de
landschappelijke waarde van onze open ruimten en de refugia voor fauna en flora voor de toekomst
veilig te stellen.
Binnen de perken van de jaarlijks op het budget voorziene kredieten kan het college een subsidie
verlenen voor het knotten van knotbomen in het landelijke gebied.
Artikel 2:
De toelage heeft betrekking op knotbomen in de gemeente Anzegem in volgende gebieden van het
gewestplan Kortrijk:
- in agrarische gebieden en in woongebied met landelijk karakter ter afbakening van percelen met
agrarische activiteit.
- in groene gebieden (natuur, bos, park) ter ondersteuning van ecologische waarden.
Als knotbomen worden aanvaard: streekeigen loofbomen waarvoor een knottraditie bekend is zoals
Quercus. Fraxinus, Acer, Alnus, Salix soorten van minimum 2m hoog.
Knotbomen op de huiskavel komen niet in aanmerking voor betoelaging.
De knotboom moet minimum 50 cm stamomtrek hebben op 1 meter hoogte.
Het knotten omvat het verwijderen van de takken tot op de bestaande knot. Het knotten is enkel
toegelaten wanneer de boom in winterrrust is.
Het omvormen van hoogstammige bomen tot knotbomen wordt niet betoelaagd.
De subsidie wordt aangevraagd door de eigenaar van het terrein of, mits schriftelijke overeenkomst
met de eigenaar, de gebruiker of een andere beheerder van het terrein.
Artikel 3: Bedragen van de toelage:
De subsidie is een aanmoedigingspremie voor het knotten van knotbomen, het betreft geen
onkostenvergoeding.
Na een gesubsidieerde knotting kan de eerst volgende subsidie voor deze bomen ten vroegste na 7
jaar uitbetaald worden.
Het knotten van bestaande knotrijpe bomen wordt betoelaagd met 17 EUR per boom.
De totale subsidie voor het knotten kan maximaal oplopen tot 204 EUR per aanvrager per jaar.
Artikel 4: De houtverwerking is de verantwoordelijkheid van de ontvanger van de subsidie.
De knotbomen waarvoor een subsidie werd uitgekeerd moeten minstens 7 jaar in stand gehouden
worden, tenzij een dwingende reden van overmacht de aanvrager tot verwijdering dwingt (openbare
werken, onteigeningen, rampen, …).
Artikel 5: Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit
reglement en bepaalt de vorm van de aanvraagformulieren. De aanvrager is ertoe gehouden het
college alle inlichtingen te verstrekken welke zij nodig acht om de uitbetaling van de toelage te
motiveren.
Bij het vaststellen van misbruiken, verkeerde aangiften of verklaringen wordt aan de aanvrager de
toelage ontzegd voor een periode van 3 jaar.
Artikel 6: Overgangsmaatregelen:
Deze beslissing heft het gemeentelijk subsidiereglement voor kleine landschapselementen,
goedgekeurd door de gemeenteraad op 24 oktober 1994 en gewijzigd door de gemeenteraad op 4
maart 2002, op.
Werken uitgevoerd tot en met 15 november 2010 die in aanmerking kwamen voor subsidie volgens
het opgeheven subsidiereglement komen nog in aanmerking voor subsidie. Deze aanvragen op basis
van het opgeheven subsidiereglement dienen ingediend tegen uiterlijk 1 december 2010 en worden
uitbetaald voor 1 januari 2011.
Het nieuwe subsidiebedrag voor het knotten van knotbomen treedt in werking voor uitbetalingen vanaf
1 januari 2011.

