GEMEENTELIJK
REGLEMENT
“MILIEUZORG
DOOR DE
LANDBOUW”
Deel 1: Grondontleding
Een aanmoedigingspremie van 12,5 euro wordt toegekend aan de landbouwers die
een grondontleding laten uitvoeren door erkend laboratorium en dit betreffende
geteelde gronden gelegen in Brakel.
Daartoe dient de betrokken landbouwer een aanvraag in, waarvan een model als
bijlage 1 wordt gehecht aan dit reglement.
Dit formulier dient overgemaakt te worden aan het College van Burgemeester en
Schepenen vóór 31 december van het jaar dat de grondontleding werd uitgevoerd.

Een landbouwer kan slechts éénmaal per jaar een dergelijke premie voor
eenzelfde perceel toegekend worden.
Deel 2: Toepassen groenbemesting
Art.1: Bij toepassen van groenbemesting door inzaai van een groenbedekker volgens
de bijhorende minimaal vereiste hoeveelheid zaaizaad per ha (zie bijgevoegde tabel in
bijlage 2) wordt een premie toegekend van 25 euro per hectare.
Art.2: Voor het verkrijgen van deze premie dient de landbouwer een aanvraag in op het
daartoe voorgeschreven formulier (zie bijlage 3) tot uiterlijk 31 december van het
dienstjaar. Deze verklaring bevat een verklaring op eer dat men daadwerkelijk aan
groenbemesting doet of zal doen, een opgave per perceel van de kadastrale gegevens
en de ingezaaide groenbemester en een afschrift van een factuur waaruit blijkt hoeveel
groenbedekker werd ingezaaid ter controle van de minimaal vereiste hoeveelheid
zaaizaad per hectare.
Art.3: De toelage wordt toegekend aan de land- en tuinbouwers, onderworpen aan de
land- en tuinbouwtelling, voor gronden die op het grondgebied van de gemeente zijn
gelegen en voor maximum 25% van de voor akkerbouw in aanmerking komende
teeltgronden gelegen op het grondgebied Brakel.
Door het indienen van een aanvraag verklaart de aanvrager zich akkoord met
het gebruik van informatie uit de land -en tuinbouwtellingen.
Art.4: Er zal geen toelage worden toegekend indien de groenbemester
wordt ondergewerkt vóór 15 februari van het jaar volgend op de aanvraag.
Art.5: Het College van burgemeester en schepenen is belast met de uitvoering van dit
besluit en kent de toelage toe, op advies van de milieuambtenaar.
Bij vaststelling van misbruiken, valse aangifte of verklaring wordt, het betreffend
landbouwbedrijf voor een periode van vijf jaar uitgesloten van het recht op alle huidige
en/of toekomstige toelagen ten behoeve van de bedrijfssector door de gemeente
toegekend.
Meer informatie over deze premie kan u vinden bij:
Dienst Milieu
De heer Sandy Casieris
Tel.: 055-43 17 60
Milieu@brakel.be
Gemeentehuis voor het publiek alle werkdagen open van 8u.30 tot 12u.00 en
op woensdag van 16u.00 tot 19u.30.

