Het Bomencharter heeft als doel 1 miljoen extra bomen in Vlaanderen tegen 2024 aan te planten.
Bomen zijn van groot belang voor: het klimaat, de opname van koolstof, als bescherming tegen de
gevolgen van de klimaatopwarming zoals overstromingen, hitte en droogte, de biodiversiteit, een
betere luchtkwaliteit, de sierwaarde, productie van eetbare vruchten en het feit dat ze de waarde
van je huis doen stijgen.
De subsidiering van extra bomen aangeplant/aan te planten in Bredense tuinen kan een bijdrage
leveren aan de doelstelling van het Bomencharter.
Beter is meerdere kleine boompjes te planten in functie van uitval door droogte en zodat er een
selectie kan gemaakt worden welke bomen aan het eindbeeld voldoen (wijkers en blijvers) en welke
niet voldoen/geen toekomst hebben.

Subsidiereglement voor aanplanting bomen in 2021
Definities
Artikel 1
Huishouden: alle personen die gedomicilieerd zijn op hetzelfde adres behoren tot één huishouden.
Gebruiker: een persoon die het perceel gebruikt aan de hand van een schriftelijke overeenkomst,
bijvoorbeeld een huur- of pachtovereenkomst.

Toepassingsgebied
Artikel 2
§ 1 Personen met domicilie in Bredene kunnen een subsidie verkrijgen voor het aanplanten van één
of meer bomen in Bredene in 2021.
§2 De aanvrager dient bovendien ofwel eigenaar ofwel gebruiker te zijn van de grond waarop de
boom, of bomen, worden geplant. De toekenning van de subsidie aan de gebruiker sluit de
toekenning aan de eigenaar uit en omgekeerd.

Subsidiebedrag en - voorwaarden
Artikel 3
§ 1 De subsidie voor de aanplanting van de boom of bomen wordt eenmalig uitgekeerd per
huishouden, met een maximum van 15 EUR euro per huishouden. Het subsidiebedrag kan bovendien
niet meer bedragen dan het aankoopbedrag van de boom of bomen.
§ 2 Deze subsidie kan enkel verkregen worden indien aan elk van volgende bijkomende voorwaarden
voldaan is:
-

-

-

De aanplanting heeft enkel betrekking op één of meerdere van volgende boomsoorten:
esdoorn, els, berk, haagbeuk, meidoorn, jeneverbes, appel, peer, den, populier, kers, eik,
wilg, lijsterbes, taxus, linde en olm. Andere bomen komen niet in aanmerking.
De boom of bomen dient (of dienen) eerst aangeplant te worden alvorens voor subsidiëring
in aanmerking te kunnen komen. Deze aanplanting dient uitgevoerd te worden in het
kalenderjaar 2021 én op het grondgebied van Bredene. Mislukte aanplantingen dienen te
worden hersteld.
De aanplanting moet uitgevoerd worden in overeenstemming met de geldende hogere
wetgeving (bijvoorbeeld afstandsregels t.o.v. perceelsgrens).

Subsidieaanvraag
Artikel 4
§ 1 Voor het aanvragen van de subsidie dient de persoon het aanvraagformulier, met kasticket, foto
van de aangeplante boom/bomen en kopie van de identiteitskaart (recto/verso) te bezorgen aan de
milieudienst.
§ 2 De subsidie kan slechts aangevraagd worden voor bomen aangekocht in 2021 en dit tot 90
kalenderdagen na aankoop van de boom of bomen. De datum op het aankoopticket is hier van
toepassing. Aanvragen na deze termijn komen niet in aanmerking voor subsidiëring.

Uitbetaling en controle
Artikel 5
De subsidie wordt uitbetaald zolang er budget beschikbaar is. Het kan zijn dat er onvoldoende
subsidiebudget is voor alle aanvragen. In dat geval verloopt de toekenning van de subsidie volgens
het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. Hierbij is de datum waarop de subsidieaanvraag
volledig binnenkomt bepalend (datum ontvangst complete aanvraag).

Artikel 6
Indien blijkt dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd, wordt de subsidie niet
uitbetaald of, indien dit al gebeurd zou zijn, teruggevorderd. De aanplanting kan gecontroleerd
worden door het gemeentebestuur.

