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Vaststellen van een toelagereglement 2018-2019 voor het maaien met afvoer
van randen van landbouwpercelen langs oppervlaktewaterlichamen en
binnengrachten
De Gemeenteraad
1. Bevoegdheid
- Gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder artikel 42, §3
2. Rechtsbronnen en adviezen
- Decreet Integraal Waterbeleid van 18 juli 2003, gewijzigd door het wijzigingsdecreet Integraal
Waterbeleid van 19 juli 2013
- Besluit van de Vlaamse Executieve van 27 juni 1984 houdende maatregelen inzake
natuurbehoud op de bermen beheerd door publiekrechtelijke rechtspersonen.
- Advies 17 oktober 2017 van de gemeentelijke MINA – raad
- Advies 17 oktober 2017 van de Landelijke Raad
3. Feiten en argumenten
Het Decreet Integraal Waterbeleid verbiedt het gebruik van pesticiden in de oeverzone en het
gebruik van pesticiden en grondbewerkingen binnen één meter landinwaarts vanaf de
bovenste rand van het talud van het oppervlaktewaterlichaam.
De controle op een gewasbeschermingsmiddelvrije zone van 1 meter langs waterlopen sinds
2014 is opgenomen in de randvoorwaarden gekoppeld aan de uitbetaling van alle
rechtstreekse steun en de betalingen van de agromilieu- en klimaatmaatregelen van het
Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPO).
De provinciale campagne ‘Bluuft e bitje van de beke’ van het provinciebestuur WestVlaanderen, wenst te sensibiliseren om afstand te houden van waterlopen en te informeren
over de verschillende regels die spelen bij gebruik van percelen naast een waterloop. Daarbij
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worden landbouwers aangespoord om de laatste meter langs de waterloop te maaien met
afvoer van het maaisel in plaats van bijvoorbeeld af te branden, onder te ploegen of te
sproeien om enerzijds tegemoet te komen aan de geldende wetgeving en anderzijds om
probleemonkruiden te vermijden en te komen tot een onderhoudsvriendelijke stabiele
grasvegetatie met bloeiende kruiden.
Uit de ervaringen met het Leaderproject ‘De Randenmaaier – samen aan de slag’ blijkt dat
slechts weinig landbouwers het maaien van randen van percelen langs waterlichamen en het
maaien van de binnenkant van grachten hanteren als goede landbouwpraktijk. De vrees voor
onkruiddruk en de kostprijs van het beheer wordt naar voren gebracht als mogelijke oorzaak.
Uit ervaringen uit hetzelfde Leaderproject blijkt dat bij het gebruik van de randenmaaier de
verwachte daling van onkruiddruk over de jaren heen effectief lijkt bevestigd te worden. Er is
voldoende kennis opgebouwd binnen dit project met loonwerk en de bijhorende realistische
kostprijs om de randen te maaien met afvoer van het maaisel op het aanliggende eigen
perceel.
Het gemeentelijke bermbeheer voorziet tot nu in een gedeeltelijk meemaaien van randen aan
de overzijde van baangrachten, maar het is om praktische en financiële redenen niet mogelijk
om dit te veralgemenen voor alle situaties langs de openbare wegen. Bovendien komt dit door
de bepalingen van het bermbesluit te laat op het seizoen om onkruidgroei in te perken.
De voordelen voor het maaien van randen en binnengrachten met afvoer en het hierdoor
creëren van een kruidenrijke grasstrook zijn:
• vermijden probleemonkruiden en verruiging;
• alternatief voor randen en grachten doodspuiten, ploegen of afbranden (die wettelijk
gezien verboden zijn);
• vermijden/verminderen van afspoelen van bodemdeeltjes naar grachten;
• vasthouden van taluds en vermijden van oevererosie;
• buffer naar waterloop.
Deze voordelen werken versterkend voor het bermbeheer van de gemeente en verminderen
de inspanningen voor de verschillende waterbeheerders.
Er kan door middel van een premie een stimulans gegeven worden aan de grondgebruikers
om hun randen te beheren door maaien met afvoer en waarbij als basis wordt gesteld:
50% van de kosten met een maximum van 5 cent per lopende meter per maaibeurt met
afvoer van de rand óf grachttalud en een maximum van 10 cent per lopende meter per
maaibeurt met afvoer van de rand én de grachttalud (max. 2 maaibeurten per jaar) met
een jaarlijks minimum uitkeringsbedrag per aanvrager van 25 euro en een jaarlijks
maximum uitkeringsbedrag per aanvrager van 200 euro.
80% van de kosten met een maximum van 5 cent per lopende meter per maaibeurt met
afvoer van de rand óf de buitenkant van de baangracht en een maximum van 10 cent
per lopende meter per maaibeurt met afvoer van de rand én de buitenkant van de
baangracht (max. 2 maaibeurten per jaar) met een jaarlijks maximum uitkeringsbedrag
per aanvrager van 400 euro.
Een dergelijke premie valt juridisch onder de ‘de minimisregel’ nr. 1408/2013 van de commissie
van 18 december 2013 inzake de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag
betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun in de landbouwsector die de
aanmelding van inkomsten en premies voor landbouwers bij Europa regelt.
4. Financiële gevolgen en link naar beleidsplan
De uitgave is voorzien in het budget 2018 op budgetsleutel 2018/649300/0530/4.5.1.
Besluit: Unaniem
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Enig art. – De Gemeenteraad stelt voor een periode, ingaand op 1 januari 2018 en eindigend op 31
december 2019 volgend toelagereglement voor het maaien met afvoer van randen van
landbouwpercelen langs oppervlaktewaterlichamen en binnengrachten vast.
Toelagereglement voor het maaien met afvoer van randen van landbouwpercelen langs
oppervlaktewaterlichamen en binnengrachten
Artikel 1 - Een premie voor het maaien met afvoer van randen en binnengrachten toe te
kennen aan de grondgebruikers met percelen in gemeente Oostkamp die beschikken over
een landbouwnummer.
Artikel 2 - Enkel randen van percelen langs oppervlaktewaterlichamen (vijvers, bekkens,
waterlopen, grachten, …) of binnengrachten gezien vanuit het landbouwperceel van private
en baangrachten, met name die binnengrachten waarvoor de aanpalende gebruiker voor
het beheer verantwoordelijk is komen in aanmerking.
Artikel 3 - Randen waar reeds een beheersubsidie voor verleend wordt (in hoofdzaak
beheerovereenkomsten van de Vlaamse Landmaatschappij) komen niet in aanmerking.
Artikel 4 - Randen die gelijktijdig mee gemaaid worden met het aanpalend grasland voor
grasopbrengst komen niet in aanmerking.
Artikel 5 - Enkel het maaien met afvoer komt in aanmerking. Maaien met afvoer betekent dat
het maaisel binnen de tien dagen dient verwijderd te worden. Verwijderen kan door het
blazen of werpen op het eigen aanliggend perceel tijdens het maaien; het opzuigen van het
maaisel tijdens of na het maaien of het verzamelen en verwijderen van het maaisel op
andere manieren.
Artikel 6 - Het bedrag van de premie bedraagt 50% van de kosten met een maximum van 5
cent per lopende meter per maaibeurt met afvoer van de rand óf de grachttalud en een
maximum van 10 cent per lopende meter per maaibeurt met afvoer van de rand én de
grachttalud (max 2 maaibeurten per jaar).
Artikel 7 - Het jaarlijks minimum uitkeringsbedrag per aanvrager bedraagt 25 euro en een
jaarlijks maximum uitkeringsbedrag per aanvrager bedraagt 200 euro.
Artikel 8 - Het bedrag van de premie bedraagt 80% van de kosten met een maximum van 5
cent per lopende meter per maaibeurt met afvoer van de rand óf buitenkant van de
baangracht en een maximum van 10 cent per lopende meter per maaibeurt met afvoer van
de rand én buitenkant van de baangracht (max 2 maaibeurten per jaar).
Artikel 9 – In het geval van maaien van randen naast baangrachten of buitenzijden van
baangrachten is er geen ondergrens en een jaarlijks maximum uitkeringsbedrag per
aanvrager van 400 euro.
Artikel 10 - Indien de maaibeurt door de grondgebruiker zelf wordt uitgevoerd wordt de
maximumberekening toegekend.
Artikel 11 - De aanvragen dienen te gebeuren aan de hand van de hiertoe voorziene
formulieren. De uiterste aanvraagdatum is 15 januari van het jaar volgend op het maaien.
Artikel 12 - De premie zal na goedkeuring door het College aan de aanvrager uitbetaald
worden.
Artikel 13 - Wanneer als gevolg van een controle met betrekking tot de juistheid van de
inlichtingen op het aanvraagformulier, of de verklaring op eer, misbruiken worden
vastgesteld, kan het College de tegemoetkoming terugvorderen en heeft de aanvrager
geen recht meer op tegemoetkoming voor een periode van 5 jaar.
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Artikel 14 - Deze premie wordt toegekend binnen de budgetten van de door de hogere
overheid goedgekeurde gemeentebegroting.
Artikel 15 - Deze steun vormt ‘de minimis’ steun, zoals bepaald in de zogenaamde ‘de
minimisverordening’ van de Europese Commissie.
Gedaan in zitting als hierboven, namens de Gemeenteraad
gemeentesecretaris
(get.) Jan Compernol

voorzitter
(get.) Eric Denys
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