Gemeentelijk subsidiereglement voor de (her)aanleg van poelen.

Artikel 1:
Definitie: Een poel is een stilstaande zoetwaterplas met natuurlijke oevers waarbij de watervoorziening
op een natuurlijke wijze verzekerd wordt door grondwater of hemelwater. De poel bevat het ganse
jaar, met uitzondering van lange droogteperiodes, water. Tuin- en visvijvers vallen niet onder de
definitie van een poel voor dit reglement.
Poelen vormen zeer waardevolle landschapselementen wegens hun groot belang voor amfibieën en
het waterleven in het algemeen. Voor kikkers, padden, salamanders en libellen zijn ze van
levensbelang als voortplantingswater. Vogels en zoogdieren kunnen er drinken en foerageren en
vinden er een geschikt biotoop. Poelen dragen bij tot de belevingswaarde van het landschap.
Wegens hun ecologisch, landschappelijk en educatief belang wenst de gemeente de aanleg van
nieuwe poelen te stimuleren.
Artikel 2: De aanleg of heraanleg van een poel kan door de gemeente aangemoedigd worden via een
subsidie indien aan de volgende voorwaarden voldaan wordt:
- De poel dient een minimumgrootte van 25 m² te hebben en mag maximaal 500 m² groot zijn. De
diepte moet tussen de 0.5 m en de 1.5 m liggen.
- De poelbodem dient te bestaan uit natuurlijk substraat uit het gebied. Folies of andere kunstmatige
materies zijn niet toegestaan. Het gebruik van biologisch afbreekbare kleimatten wordt wel toegelaten.
- De oevers van de poel dienen trapsgewijs of zachthellend te worden aangelegd. Minstens de
noordelijke oeverzone (NO + NW) moet zachthellend zijn met een helling van 1:3 of minder.
- De oevervegetatie van de poel dient te worden beschermd tegen vertrappeling door vee. Om deze
reden dient de poel, indien hij als veedrinkpoel wordt gebruikt, voor 2/3 omheind te worden met paal
en weidedraad of dient een veeraster worden aangebracht.
- Indien men houtige gewassen wil planten op de oever, moet dit gebeuren langs de noordelijke
oeverzone om voldoende lichtinval in het water toe te laten.
- Er mag geen water uit de poel onttrokken worden voor andere doeleinden dan het drenken van vee
dat zich in de aangrenzende weilanden bevindt.
- Op minder dan 10 meter van de poel mogen geen bestrijdingsmiddelen of meststoffen gebruikt
worden en mogen geen grondbewerkingen worden uitgevoerd (behalve deze nodig voor de aanleg en
het onderhoud van de poel).
- Er mogen geen vissen of watervogels of uitheemse dieren en planten uitgezet worden.
- In de poel mogen geen waterplanten aan- of ingebracht worden.
Artikel 3: De subsidie heeft alleen betrekking op de aanleg van een poel op een terrein op
grondgebied van de gemeente Anzegem en dat op het gewestplan aangeduid staat als agrarisch
gebied (met inbegrip van landschappelijk waardevol agrarisch gebied), bosgebied, natuurgebied,
natuurreservaat, parkgebied of buffergebied.
Indien de poel wordt aangelegd op een landbouwgrond, dan kan dit enkel op grasland.
Artikel 4: Voor de (her)aanleg van een poel moeten eerst de nodige vergunningen worden verkregen
(zoals stedenbouwkundige vergunning en/of milieuvergunning en/of omgevingsvergunning en/of
natuurvergunning).
Artikel 5: Na toekenning van de subsidie dient de poel onderhouden en in stand gehouden te worden.
Het onderhoud van poelen bestaat uit het verwijderen van het overtollige slib om dichtgroeiing en
verlanding van de poel te vermijden. De ruiming gebeurt in de maanden september of oktober. Na de
ruiming behoudt de poel zijn oorspronkelijke grootte. Bij de uitvoering van de werken dient men de
oever zo intact mogelijk te laten. Het slib mag niet uitgespreid worden binnen de 5-meter zone rond de
poel.
Het eerste onderhoud is pas nodig na minstens 5 jaar, de onderhoudscyclus is minimum 5 jaar.
Artikel 6: De aanleg en het onderhoud van de poel moeten uitgevoerd worden conform alle
bestaande wetten, reglementen en gebruiken (vaste en erkende gebruiken, veldwetboek, pachtwet,
reglement op de buurtwegen, natuurdecreet,…).

Artikel 7: De subsidie voor de (her)aanleg bedraagt 100 EUR voor een wateroppervlakte tussen 25
m² en 50 m² en 150 EUR als de wateroppervlakte groter is dan 50 m². De subsidie is eenmalig voor de
betreffende poel.
Artikel 8: De aanvraag moet worden ingediend bij de gemeente Anzegem. De aanvrager moet bij de
aanleg van de poel de eigenaar zijn of diens schriftelijke toestemming bezitten.
Artikel 9: Is het perceel in onverdeeldheid en/of behoort het toe aan meer dan één persoon, dan dient
het aanvraagformulier door alle eigenaars ondertekend te worden.
Artikel 10: De aanvraag voor subsidie van de (her)aanleg van een poel moet ingediend binnen de 6
maanden na de (her)aanleg. Na de aanvraag kan de gemeente, op basis van de beschikbare
informatie, overgaan tot de uitbetaling van de subsidie voor zover het beschikbare budget dit toelaat.
Artikel 11: Indien bij controle frauduleuze praktijken worden vastgesteld, vervalt de gehele subsidie.
Er kan een boete worden opgelegd die maximaal het dubbele bedraagt van de toegekende subsidie.
De gemeente behoudt zich het recht voor om aanmoedigingsaanvragen te weigeren indien die niet
beantwoorden aan de geest van het subsidiereglement voor de aanleg van de poelen.
Artikel 12: Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de verdere uitvoering van
dit reglement.

