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Grondgebiedzaken - Milieu 
 8 SUBSIDIEREGLEMENT VOOR DUURZAAM ONDERHOUD VAN MONUMENTALE EN 

MERKWAARDIGE BOMEN 
 

 
Gezien de gemeente Riemst over een aantal merkwaardige en monumentale bomen beschikt; 
Gelet op de slechte toestand waarin een aantal bomen verkeert en het gevaar dat sommige bomen 
teniet zullen gaan; 
Gelet op de hoge kostprijs van een onderhoud van bomen; 
Gezien de nodige kredieten voorzien zijn op de begroting 2000 onder artikel nr. 87802/332/02. 
 
BESLUIT: 
artikel 1: 
Het gemeentebestuur van Riemst keert, binnen de perken van de jaarlijkse begrotingskredieten, een 
toelage uit die noodzakelijk is voor het duurzaam instandhouden van monumentale bomen. De 
toelage wordt alleen uitgekeerd voor uitzonderlijk onderhoud dat enkel door een gediplomeerd 
deskundige uitgevoerd kan worden en dat noodzakelijk is om de boom in stand te houden. De 
uitbetaling gebeurt zoals omschreven en onder voorwaarden, vastgelegd in de navolgende artikelen 
van dit besluit en mits naleving van alle wettelijke bepalingen. 
Hiervoor worden de nodige gelden vrijgemaakt in de begroting 2000 onder artikel nr. 878 02/332/02. 
artikel 2: 
Onder duurzaam onderhoud wordt begrepen: 

1 Onderzoek naar de kwaliteit van bomen en groeiplaats 

a Groeiplaatsonderzoek 

b Boomonderzoek 

c Bemonstering per bladmonster of per bodemmonster 

d Stabiliteitsonderzoek 

 
 

2 Structurele groeiplaatsverbetering 

a Groeiplaatsverbetering 

b Oppervlakkige bemesting 

 

3 Bescherming van de groeiplaats 
(bv. boomroosters, staketsel, argex in koker, …) 

 

4 Kroonverzorging 

a herstel- en stabilisatiesnoei 

b takverzorging (rottingen, wonden, …) 



 

5 Kroonverankering per anker 

 

6 Stamverzorging (verzorging van wonden, rottingen, …) 

artikel 3: 
De gemeente maakt een urgentielijst op. Iedere boom van deze lijst komt in aanmerking voor subsidie 
voor uitzonderlijk onderhoud. De bomen worden ingedeeld in drie klassen. 
artikel 4: 
Bomen uit klasse I krijgen 75% van de factuurprijs van het onderhoud, met een maximum van 30.000 
Bef per boom. 
Bomen uit klasse II krijgen 70% van de factuurprijs van het onderhoud, met een maximum van 25.000 
Bef per boom. 
Bomen uit klasse III krijgen 65% van de factuurprijs van het onderhoud, met een maximum van 20.000 
Bef per boom. 
De subsidie wordt toegekend aan de persoon die instaat voor de betaling van de boomverzorging. De 
eigenaar kan voor eenzelfde boom verschillende keren subsidie krijgen, maar nooit meer dan het 
maximumbedrag dat per boom is vastgesteld. 
artikel 5: 
Indien de boom voorkomt op de urgentielijst, kan een aanvraag voor subsidie ingediend worden bij het 
college van burgemeester en schepenen. Bij de aanvraag moet een kostenraming voor het onderhoud 
bijgevoegd worden met een opsomming van de werken, opgesteld door een gediplomeerd 
deskundige. 
artikel 6: 
Indien de boom niet voorkomt op de urgentielijst kan een aanvraag ingediend worden bij het college 
van burgemeester en schepenen voor een plaats op de urgentielijst. De boom moet gelegen zijn op 
grondgebied van Riemst en zichtbaar zijn van op het openbaar domein. 
In dit geval bepaalt een toezichthoudende ambtenaar van de gemeente de waarde van de boom en of 
deze wel of niet op de urgentielijst wordt opgenomen. Indien de boom in aanmerking komt voor een 
plaats op de lijst, doet de aanvrager een beroep op een gediplomeerd boomverzorger om een 
kostenraming op te stellen van de kosten voor het onderhoud. Deze raming wordt samen met de 
aanvraag voor subsidie ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. 
artikel 7: 
Een aanvraag voor subsidie moet schriftelijk worden ingediend op het volgende adres: 
College van Burgemeester en Schepenen 
Maastrichtersteenweg 2b 
3770 Riemst 
De aanvraag dient ondertekend te zijn door zowel eigenaar als gebruiker van de grond waarop de 
boom zich bevindt en dient de volgende elementen te bevatten: 
een volledig ingevuld aanvraagformulier; 
een eigendoms- of pachtrecht op woord van eer; 
een kadastraal plan met de lokalisatie van de boom; 
een raming van de kosten, opgesteld door een gediplomeerd deskundige; 
een bewijs dat de boomchirurg een gediplomeerd deskundige is; 
de datum van uitvoering van de werken. 
artikel 8: 
Het college van burgemeester en schepenen kan nadere voorwaarden stellen betreffende vorm en 
inhoud van de aanvraag en de aanvraagprocedure. 
artikel 9: 
Maximum 1 maand na de uitvoering van de onderhoudswerken dient de aanvrager schriftelijk aan de 
gemeente Riemst te verklaren dat voldaan is aan de genoemde voorwaarden. Daarna dient een kopie 
van de factuur van het onderhoud samen met een gedetailleerde opsomming van de uitgevoerde 
werken ingediend te worden bij het college van burgemeester en schepenen. 
artikel 10: 
Na het indienen van de in art. 8 vernoemde formulieren, zal de toezichthoudende ambtenaar nagaan 
of de werken zijn uitgevoerd en of de toestand van de boom verbeterd is. Op basis van dit verslag zal 
het college van burgemeester en schepenen al dan niet zijn goedkeuring verlenen tot uitbetaling van 
de toelage. 
artikel 11: 
De uitkering van de toelage vervalt zodra: 



degene aan wie de bijdrage is toegekend, ophoudt eigenaar te zijn of anderszins onbevoegd wordt 
over de boom te beschikken; 
de boom teniet is gegaan door een slechte verzorging; 
de boom gekapt wordt; 
niet wordt voldaan aan de bepalingen van de bijdrageregeling; 
niet wordt voldaan aan de voorwaarden, gesteld bij toekenning van de bijdrage; 
de eigenaar een privaatrechtelijke rechtspersoon is, die ontbonden wordt; 
bij controle frauduleuze praktijken worden vastgesteld. 
artikel 12: 
Indien de in artikel 11 vermelde praktijken worden vastgesteld zal er een boete worden opgelegd ten 
bedrage van de aangevraagde tussenkomst. Dit bedrag dient gestort te worden op rekeningnummer 
091-0004908-87. 
artikel 13: 
De genieter van deze subsidie verplicht zich ertoe in alle akten van vervreemding van het onroerend 
goed waarop de subsidie slaat, alle verplichtingen van dit reglement op te leggen aan de verkrijger op 
straffe van terugbetaling van de subsidie. De vervreemding moet ten laatste 1 maand na ingang van 
de wijziging doorgegeven worden aan de toezichthoudende ambtenaar. 
 Onder vervreemden wordt verstaan: overdracht van het eigendomsrecht van gronden, 
aangaan of beëindigen van pacht, huur, erfpacht e.d. 
artikel 14: 
Dit besluit gaat in werking met terugwerkende kracht vanaf 01/01/1999 na goedkeuring ervan door de 
toezichthoudende overheid. 
artikel 15: 
Met ingang van dit besluit wordt de bepaling betreffende solitaire bomen van artikel 20 van het 
gemeentelijk subsidiereglement voor het onderhoud van lijn- en puntvormige elementen opgeheven 
 
Goedgekeurd met ... stem(men) voor , ... stem(men) tegen en ... onthouding(en). 
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