Aanmeldformulier
landschappelijke plantregeling IKL 2020
Naam
Correspondentie adres
Postcode, woonplaats
Gemeente
Telefoon / Mobiel
E-mail

Adres aanplantlocatie
Postcode, woonplaats
Gemeente
Telefoon
Kadastraal nummer(s)
(te verkrijgen bij gemeente)

Overige opmerkingen:

Door middel van het invullen en ondertekenen van dit formulier geeft u aan op de hoogte te zijn en te voldoen
aan de voorwaarden voor deelname aan dit project zoals aangegeven op de achterzijde van dit formulier.
Retourneer dit formulier en voeg een recente kadastrale kaart (verkrijgbaar bij uw gemeente).
Datum:
Handtekening:

Voorwaarden landschappelijke plantregeling IKL 2019
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

De regeling omvat het beschikbaar stellen van bomen met toebehoren (boombeschermingen + boompalen) en
plantsoen voor aanplant op geschikt bevonden plekken in Limburg, daar waar de gemeente deze regeling
ondersteund..
De financiering wordt verzorgd door uw gemeente en een eigen bijdrage door de deelnemer.
Deelnemers verplichten zich tot het in stand houden van de bomen gedurende 10 jaar na aanplant.
De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de realisering van de aanplant.
Deelnemers volgen een instructieavond, enkele weken voor de beschikbaarstelling van het plantmateriaal.
Hiervoor ontvangt u t.z.t. een uitnodiging.
Deelnemers worden geadviseerd een beheerscursus voor landschapselementen en hoogstamfruitbomen te
volgen.
De deelnemer levert (als bijlage bij deze aanmelding) een recente kadastrale kaart aan van het betreffende
perceel. De kadastrale kaart kunt u opvragen bij uw gemeente.
De aanplant wordt gerealiseerd rond de woonkernen, gekoppeld aan de bebouwing en in het buitengebied. De
regeling geldt zowel voor boerderijen als voor niet-agrarische bebouwing in het buitengebied.
Industrieterreinen en andere bedrijventerreinen zijn van deze regeling uitgesloten. Compensatie- of herplant
verplichtingen alsook de invulling van siertuinen zijn eveneens uitgesloten.
De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van de beplanting.
De deelnemer betaalt een eigen bijdrage van € 25,- per boom, € 1,25 per meter heg en € 0,35 voor plantsoen,
exclusief BTW.
De deelnemer zal zorg dragen voor een deugdelijke bescherming van het plantmateriaal middels
beschermende rasters. Voor de bomen worden boompalen en boomkorven ter beschikking gesteld door IKL.
Er worden alleen bomen en struiken aangeplant die van oudsher in het gebied voorkomen, te beoordelen door
de stichting IKL.
In buffergebieden worden geen meidoorns aangeplant. Dit geldt ook binnen een straal van 500 meter rond een
boomkwekerij of laagstam-fruitboomgaard
De stichting IKL maakt een afspraak met de aanmelder om in overleg, op locatie, een beplantingsplan op te
stellen.
De deelnemer kan afzien van deelname aan het project door, maximaal 5 dagen na het opstellen van het
beplantingsplan, dit schriftelijk aan de stichting IKL te melden. Indien na 5 dagen geen schriftelijke afmelding
is ontvangen is deelname definitief. Indien de deelnemer hierna alsnog afziet van deelname of niet voldoet aan
de voorwaarden worden de kosten die tot op dat moment gemaakt zijn in rekening gebracht van de deelnemer.

Retouradres:
Zie onderstaand

