Voorwaarden subsidie landschapsprojecten Lochem
(regeling Vitaal Gelderland)
Doelstellingen Lochem
De gemeente Lochem wil via eigenaarschap en participatie de betrokkenheid van bewoners bij het
landschap vergroten, zodat uiteindelijk ook eigen inzet en medeverantwoordelijkheid ontstaat.
Landschapsontwikkelingsplan (LOP)
De basis en daardoor leidend voor deze regeling is het in 2009 vastgestelde
Landschapsontwikkelingsplan (LOP) voor Bronckhorst, Lochem en Zutphen met het bijbehorende
uitvoeringsprogramma.
Termijn
De uitvoeringstermijn van deze subsidieregeling beslaat een periode van bijna vier jaar, vanaf
oktober 2014 tot juni 2018.
Begripsomschrijving:
 Onder Herstel wordt verstaan: werkzaamheden ten dienste van het compleet maken van een
element.
 Onder Bebouwde kom wordt verstaan: Bebouwde kom zoals gehanteerd wordt in het kader
van de Boswet.
 Onder Landgoederen wordt verstaan: historische landgoederen ouder dan 50 jaar.
 Onder Erfbeplanting wordt verstaan: Beplanting binnen het agrarisch bouwblok zoals is
weergegeven in het ter plaatse geldende bestemmingsplan.
 Onder Hagen en heggen wordt verstaan: opgaande lijnvormige elementen bestaande uit
loofhoutsoorten, niet zijnde vlecht-, knip- of scheerheggen.
 Onder Landschapselementen wordt verstaan: groene opgaande elementen bestaande uit
inheemse loofhoutsoorten
 Onder Poel wordt verstaan: waterelement gelegen in een EVZ met als doeltype
‘kamsalamander’ of waterelement dat bijdraagt aan instandhouding van de boomkikker,
heikikker en kamsalamander.
 Onder Klein historisch water worden verstaan: wielen en kolken
Uitvoeringscriteria:
Voor de uitvoering gelden de volgende spelregels
 Boomgaard: Een boomgaard bestaat altijd uit minimaal 15 en maximaal 50 bomen.
 Poelen:
De aanleg van poelen is alleen mogelijk in gebieden met grondwatertrap I, II
of III. Drogere gebieden zijn uitgesloten.
Poelen moeten een minimale omvang hebben van 3 are
 Heggen en hagen: Zijn alleen mogelijk buiten de EHS (in de toekomst: het GNN en deGO)
 Houtopstanden: Aan te leggen houtopstanden, niet zijnde heggen en hagen, omvatten
tenminste 10 are.
 Bomenrij / lanen: Aan te leggen rijbeplanting, gerekend over het totaal aantal rijen,
omvatten tenminste 20 bomen.
 Paden:
onverharde, eenvoudige openbaar toegankelijke paden.

Achterstallig onderhoud is alleen mogelijk bij de volgende elementen:
 Poelen
 Hagen en heggen en klein historisch water voor zover deze als identiteitsbepalend element
zijn aangemerkt in het gemeentelijk landschapsbeleid
 Lanen ouder dan 60 jaar gelegen op landgoederen.
Berekening van de subsidie:
1
De subsidie bedraagt maximaal 85 % van de subsidiabele kosten voor activiteiten voor
nieuwe landschapselementen of voor herstel van bestaande landschapselementen, met een
minimum subsidiabel bedrag van € 500,-- en met een maximum subsidiebedrag van
€ 7.500,-- per drie jaar.
2.

De subsidie bedraagt maximaal 85% van de subsidiabele kosten voor activiteiten voor
nieuwe landschapselementen of voor herstel van bestaande landschapselementen op
landgoederen, met een minimum subsidiebedrag van € 1000,- en met een maximum
subsidiebedrag van € 10.000,-- per drie jaar.

3.

De subsidie voor educatieve voorlichting gericht op onderwijs, burgerparticipatie en het
vergroten van de maatschappelijke betrokkenheid bij het landschap bedraagt maximaal
100% van de subsidiabele kosten.

Voor de uitvoeringskosten van activiteiten wordt het normenboek van Alterra gehanteerd.
Voorwaarden:
 Subsidie voor aanleg wordt uitsluitend verstrekt aan eigenaren van percelen grond in het
buitengebied, of diegene die gemachtigd is namens de grondeigenaar.
 De eigenaar wordt verplicht om het herstelde en /of aangelegde landschapselement
duurzaam in stand te houden
Niet voor subsidie in aanmerking komen:
 Natuurontwikkeling binnen de EHS
 Planvorming
 Aankoop of verkoop van onroerende goederen en waardedaling van grond
 Werkzaamheden binnen het (agrarisch) bouwperceel (erfbeplanting)
 Werkzaamheden binnen de begrenzing van een rijks beschermde buitenplaats.
 Werkzaamheden binnen de begrenzing van een NSW-landgoed, welke jonger zijn dan 50 jaar
 Werkzaamheden op gemeentelijk eigendom
 Werkzaamheden op terreinen van terrein beherende organisaties (TBO’s).
 Werkzaamheden binnen de bebouwde kom.
 Verplichte landschappelijke inpassingen, verevening of herplant opgelegd door
burgemeester en wethouders op basis van bestemmingsplanwijziging of door een
omgevingsvergunning.
 Projectleiding, coördinatie, rapportage en verantwoording
 Ambtelijke inzet.

