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Punt A.2: Goedkeuring van een subsidiereglement voor de aanplanting van inheemse 
hoogstambomen en streekeigen fruitbomen. 
MOTIVERING 
Feiten en context: 
De natuur en onze leefomgeving staan zwaar onder druk door de klimaatopwarming en de 
toenemende verstedelijking. Het is mee de taak van een gemeentebestuur om deze druk onder 
controle te houden. Bossen en andere groenelementen zijn belangrijke opslagplaatsen van CO2. 
Deze zijn absoluut noodzakelijk om de klimaatopwarming onder controle te houden. 
Meer groen in je kernen helpt om de gevolgen van de klimaatopwarming te temperen. Bomen, 
struiken, planten en water gaan hitte-eilanden tegen en zorgen voor verkoeling.  
Daarom wil de gemeente door middel van een premie burgers aanmoedigen om bomen aan te 
planten in hun tuin. We richten ons specifiek op inheemse hoogstambomen en streekeigen 
fruitbomen omdat deze het meeste voordelen bieden op vlak van klimaat, ecosystemen en 
biodiversiteit. 
In het voorliggende reglement wordt een subsidie voorzien van 10 euro per geplante  
- inheemse hoogstamboom van minstens een stamomtrek van 16-18 cm op 150 cm hoogte 

gemeten 
- een halfstam streekeigen fruitboom  
- een hoogstam streekeigen fruitboom.  
Juridische grond: 
- het decreet lokaal bestuur 
- het burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie 
- het gemeentelijk klimaatplan 2030  
Financiële gevolgen  
Er wordt een subsidie verleend van 10 euro per aangeplante boom met een maximum van 50 
euro per huishouden, school of vereniging. De nodige kredieten zijn hiertoe voorzien in de 
raming ter uitvoering van het klimaatactieplan.  
Bespreking en adviezen 
- de bespreking van het ontwerp door het Energiek huis op 9 juni 2020 samen met de 

schepenen bevoegd voor energie en klimaat 
- advies van de Minaraad van 24 september 2020 
Argumentatie: 
Door middel van een premie moedigen we burgers aan om bomen aan te planten in hun tuin. 
We richten ons specifiek op inheemse hoogstambomen en streekeigen fruitbomen omdat deze 
de meeste voordelen bieden op vlak van klimaat, ecosystemen en biodiversiteit. 
In het voorliggende reglement wordt een subsidie voorzien van 10 euro per geplante  
- inheemse hoogstamboom van minstens een stamomtrek van 16-18 cm op 150 cm hoogte 

gemeten; 
- een halfstam streekeigen fruitboom;   
- een hoogstam streekeigen fruitboom.  



   

BESLUIT met 25 stemmen (meerderheid, CD&V en h-EERLIJK Zoersel) voor en 2 stemmen 
tegen (Vlaams Belang): 
Artikel 1: definities 
Hoogstambomen: de hoogstamboom heeft een stamomtrek van 16-18 cm op 150 cm hoogte. 
Inheemse bomen: bomen die van nature in onze regio voorkomen. 
Streekeigen fruitbomen: fruitbomen die een lange traditie van kweken en kruisen kennen in 
onze regionen. 
Huishouden: alle personen die gedomicilieerd zijn op hetzelfde adres behoren tot één 
huishouden.   
Artikel 2: subsidies 
De gemeente verleent een subsidie aan de eigenaar of de gebruiker van het perceel voor de 
aanplant van hoogstambomen en fruitbomen, die voldoen aan de voorwaarden gesteld in de 
artikelen 4 en 5. Voor subsidiëring komen enkel aanplantingen in aanmerking gelegen binnen 
de grenzen van de gemeente. De subsidie wordt verleend voor de aanplanting van inheemse en 
streekeigen hoogstambomen en fruitbomen zoals opgenomen in de lijst die door de milieudienst 
op de website van de gemeente wordt gepubliceerd of op verzoek wordt bezorgd.  
Artikel 3: subsidiebedrag 
De subsidie voor de aanplanting van hoogstambomen en fruitbomen wordt eenmalig uitgekeerd 
met een maximum van 50 euro per huishouden, per school of vereniging. 
De subsidie is te cumuleren met andere subsidies en steunmaatregelen in zoverre dit is 
toegelaten door de premieverstrekkende instanties. 
Volgende toelagen worden verstrekt: 
- voor de aanplant van een hoogstamboom of fruitboom: 10 euro per boom. 
Artikel 4: toekenningsvoorwaarden voor de subsidie 
Het terrein waarop de boom is geplant, is gelegen op het grondgebied van Zoersel.  
Beplantingen of herbeplantingen die deel uitmaken van de voorwaarden begrepen in een 
kapmachtiging door het Agentschap Natuur en Bos en/of omgevingsvergunning komen niet in 
aanmerking voor een toelage voor aanplanting.  
De boom wordt op die wijze geplant dat deze voldoende ruimte heeft om te groeien en 
beschermd is tegen eventuele beschadiging door dieren of andere externe factoren en wordt 
ondersteund door een steunpaal en boomband. 
De boom wordt vermeld in de lijst die door de milieudienst op de website van de gemeente 
wordt gepubliceerd of op verzoek wordt bezorgd. 
De boom is een bewortelde hoogstamboom en bij aanplant minstens 16/18 cm omtrek op 150 
cm hoogte of een halfstam/hoogstam fruitboom.  
De aanplanting gebeurt binnen één week na aankoop van de boom. In tussentijd worden de 
wortels beschermd tegen uitdroging. 
Voor de toepassing van dit reglement komen enkel personen in aanmerking die ofwel eigenaar 
ofwel gebruiker zijn van het perceel (percelen) waar de boom wordt geplant.  
De toekenning aan een gebruiker die de werken uitvoert sluit de toekenning aan een eigenaar uit 
en omgekeerd.  
Organisaties zoals scholen of verenigingen die eigenaar zijn of gebruiker zijn van gronden 
komen eveneens in aanmerking voor subsidiering. 
De aanplanting wordt uitgevoerd in overeenstemming met de geldende regelgeving.  
Bij aanplanting op de scheiding van twee percelen is de schriftelijke toestemming nodig van 
beide eigenaars. 
De aanplanting dient minimaal gedurende tien jaar behouden te blijven. Gedurende deze periode 
mogen enkel normale onderhouds- en instandhoudingswerken worden uitgevoerd. Het 
verplaatsen, vellen, rooien of definitief verwijderen van de gesubsidieerde bomen is niet 
toegestaan.  
Met vellen en rooien van bomen wordt gelijkgesteld: schade en verminking toebrengen door 
onder meer ringen, ontschorsen, verschroeien, gebruiken van scheikundige middelen, 
inkervingen en benagelen, dierenvraat (op een perceel waar dieren lopen, moeten de 
boomstammen afdoende beschermd zijn tegen dierenvraat).  



   

Indien bij controle onregelmatigheden worden vastgesteld, kan de toegekende subsidie worden 
teruggevorderd.  
De bomen moeten eventueel tegen vorst beschermd te worden.  
Artikel 5: procedure 
De subsidie wordt toegekend aan de aanvrager. De aanvrager dient gerechtigd te zijn tot het 
verrichten van de aanlegwerken waarvoor de aanvraag wordt ingediend. 
De subsidieaanvraag wordt ingediend bij het gemeentebestuur door middel van een volledig 
ingevuld en ondertekend subsidieaanvraagformulier overeenkomstig de bijlage 1 van dit 
subsidiereglement. 
De aanvrager bevestigt dat de uitgevoerde werken overeenstemmen met de door het 
gemeentebestuur gestelde vereisten om in aanmerking te komen voor de subsidie.  
De gemeentelijke subsidie kan slechts worden uitgekeerd na het planten van de boom. Een 
gemeentelijke afgevaardigde kan steeds ter plaatse komen om de uitvoering van de 
gesubsidieerde aanplanting te controleren.  
De aanvrager geeft voor deze controle uitdrukkelijk en schriftelijk de toelating om aanspraak te 
kunnen maken op de subsidie.  
De toekenning van de subsidie kan worden geweigerd wanneer de uitvoering van de 
voorgestelde aanplanting om natuur- of landschapsredenen of gezien de staat van het terrein 
door het college van burgemeester en schepenen ongewenst geacht wordt.  
Mislukte aanplantingen dienen hersteld te worden. Gebeurt dit niet, dan kunnen de subsidies 
teruggevorderd worden.  
De toelage kan geheel of gedeeltelijk teruggevorderd worden wanneer de boom door kennelijk 
gebrek aan zorg niet tot uitgroei komt. 
Artikel 6: 
Het subsidiereglement treedt in werking vanaf de goedkeuring door de gemeenteraad voor de 
sinds deze datum aangekochte hoogstambomen en fruitbomen, die voldoen aan de voorwaarden 
gesteld in de artikelen 4 en 5.  
Artikel 7: 
De aanvraag moet gebeuren op basis van bijgevoegd subsidieformulier. 
Artikel 8: 
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd alle onderzoeken uit te voeren of te 
bevelen die het nodig acht om de juistheid van de haar verstrekte gegevens na te gaan.  
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