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PROVINCIAAL REGLEMENT DEMOMAATREGELEN GEÏNTEGREERD FAUNAPLAN IN 

HET WEST-VLAAMSE HART 

 
 

 

Artikel 1. Doelstelling 

 
Dit reglement kadert binnen de uitvoering van het Leader project ‘Geïntegreerd Faunaplan’ 

waarbij verschillende sectoren zoals landbouw, jacht, natuur en overheid de handen in 

elkaar slaan om als brede gebiedscoalitie werk te maken van een geïntegreerd faunaplan 

met tal van acties om een beter evenwicht te bereiken tussen verschillende diersoorten op 

het platteland. Daarbij wil de gebiedscoalitie diersoorten die ecosysteemdiensten (bv. 

plaagbestrijding, bestuiving, …) leveren bevorderen en soorten die overlast veroorzaken 

afremmen. Bepaalde van deze diersoorten kunnen fungeren als symboolsoorten om zo bij 

het brede publiek aandacht te vragen voor beter bodemleven en insectendiversiteit.  

 

De doelstelling van dit reglement bestaat er in om via de aanleg en het beheer van 

demomaatregelen op het terrein zowel soorten die ecosysteemdiensten leveren als enkele 

symboolsoorten zoals patrijs en kievit te bevorderen. De demomaatregelen moeten ook 

bijdragen tot een kwaliteitsvol landschap. 

 

De demomaatregelen zullen met een sterke focus en over een geconcentreerde 

oppervlakte in ’t West-Vlaamse hart worden uitgetest in twee demogebieden namelijk: 

- het grondgebied van de gemeente Staden  

- het aaneengesloten grondgebied van de gemeenten Ardooie, Meulebeke, Pittem en 

Wingene.  

Deze demogebieden situeren zich in een intensieve groentenregio. De vruchtbare en voor 

heel veel teelten geschikte bodem zorgt voor een brede waaier aan bedrijven. Samen met 

de grote bevolkingsdichtheid zorgt dit voor kleinere percelen en een sterke versnippering 

waardoor de reguliere beheerovereenkomsten van de VLM moeilijk ingang vinden.  

In deze gemeenten werd een hoge concentratie van zowel akkervogels als soorten die 

ecosysteemdiensten leveren waargenomen. 

 

 

Artikel 2. Toepassingsgebied 

 
Volgende demonstratiemaatregelen beheer op het terrein komen in aanmerking; 

- Aanleg driebandrand of blok met een meerjarig gras-kruidenmengsel beheer door 

landbouwer; 

- Aanleg patrijzenblok met een meerjarig graankruidenmengsel - beheer door 

landbouwer; 

- Aanleg éénjarig graskruidenrand - beheer door landbouwer; 

- Uitgesteld bewerken van akkerland ; 

- Aanleg klaverakker – beheer door landbouwer 

 

 

Artikel 3. Procedure 

 
Het aanvraagdossier bevat het volledig ingevulde provinciale aanvraagformulier, aangevuld 

met de nodige bewijsstukken en informatie, zoals gevraagd in het formulier. Indien een 

landbouwer geïnteresseerd is, zal een medewerker van Stadlandschap West-Vlaamse hart 

en/of een medewerker van Inagro en/of de VLM bedrijfsplanner ter plekke langsgaan om 

advies te verlenen inzake de diverse demomaatregelen. Dit contact is geen garantie voor 

een positieve beoordeling van het project door de deputatie. 
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Alle aanvragen worden bij voorkeur meegegeven aan een medewerker Stadlandschap West-

Vlaamse hart en/of Inagro en/of VLM bedrijfsplanner die ter plekke komt bij de landbouwer. Bij 

een eventuele latere indiening moeten de ondertekende documenten schriftelijk of elektronisch 

ingediend worden: 

- schriftelijk ter attentie van het Stadlandschap West-Vlaamse hart, Streekhuis Midden 

West-Vlaanderen, tav Faunaplan, Spanjestraat 141/2, 8800 Roeselare. De poststempel 

of de datum van het ontvangstbewijs geldt als bewijs; 

- elektronisch op het e-mailadres westvlaamsehart@west-vlaanderen.be zoals vermeld 

in het aanvraagformulier. 

 
Er kan doorlopend ingetekend worden op de demomaatregelen. Op strategische tijdstippen 

worden oproepen gelanceerd in het gebied om zo nog beter in te spelen op ideale 

inzaaimomenten.  

 

Alle aanvragen worden door een medewerker van het Stadlandschap West-Vlaamse hart 

gecontroleerd op ontvankelijkheid aan de hand van de volledigheid. Elke initiatiefnemer krijgt 

een ontvangstmelding. 

 

Ontbrekende en/of bijkomend opgevraagde informatie dient het Stadlandschap West-Vlaamse 

hart te ontvangen binnen de 10 werkdagen na het versturen van de ontvangstmelding. 

 

 

Artikel 4. Voorwaarden 

 

Per demonstratiemaatregel is een fiche toegevoegd aan dit reglement. Deze fiche bevat onder 

andere de instapvoorwaarden waaraan voldaan moet zijn om in aanmerking te komen, de 

beheermodaliteiten waaraan voldaan moeten worden, de verbintenisvoorwaarden die 

gerespecteerd moeten worden, de subsidiabele kosten en de vergoeding. 
 

 

Artikel 5. Beoordelingscommissie 

 
Voor de behandeling van alle ingediende dossiers wordt een beoordelingscommissie opgericht. 

De beoordelingscommissie bestaat uit de leden van de kerngroep van het Faunaplan; namelijk 

afgevaardigden van de provincie West-Vlaanderen, Inagro, Stadlandschap West-Vlaamse hart 

en de VLM  

Het Stadlandschap West-Vlaamse hart zit de beoordelingscommissie voor en verzorgt het 

secretariaat. 

 

De beoordelingscommissie verstrekt op basis van de instapvoorwaarden een gemotiveerd 

advies aan de deputatie. Dit advies betreft het al dan niet aanvaarden van het project. 

 

 

Artikel 6. Bedrag en uitbetaling vergoeding  

 

Het bedrag van de vergoeding is samen met het tijdstip van betaling opgenomen in de fiches 

van de demonstratiemaatregelen. 

 

De vergoeding wordt uitbetaald door een overschrijving op de post- of bankrekening van de 

aanvrager.  

 

Wanneer een aanvraag ingediend wordt, waarop voor bepaalde onderdelen van het initiatief 

meerdere provinciale reglementen, toelagen of bijdragen van toepassing zijn, kan per onderdeel 

slechts één bepaalde provinciale financiering in aanmerking komen.  

 

De vergoeding wordt toegekend als de-minimissteun. 
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Artikel 7. Beheer en Instandhouding  

 

De private partner verbindt zich er toe om de demonstratiemaatregel als een goed huisvader te 

beheren, gebruiken en in stand te houden. 

 

De beheermaatregelen zijn opgenomen in de fiches van de demonstratiemaatregelen alsook de 

instandhoudingstermijn van de demonstratiemaatregel. 

 

 

Artikel 8. Controle 

 

Controle en toezicht op het beheer, gebruik en de instandhouding gebeuren door de 

aangestelden van de provincie. Deze aangestelden hebben het recht om de goederen, te 

betreden en om, in het algemeen, al de nodige vaststellingen betreffende het beheer, gebruik 

en de instandhouding te doen. 

 

Indien de instructies niet correct worden opgevolgd door de private partner kan beslist worden 

om geen vergoeding uit te betalen of de vergoeding terug te vorderen. 

 

 

Artikel 9. Wijzigingen 

 
Als de gegevens die bij de aanvraag werden verstrekt, veranderd zijn brengt de aanvrager 

het provinciebestuur daarvan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte. 

 

 

Artikel 10. Overeenkomst 

 

Indien het ingediende project wordt goedgekeurd, wordt een overeenkomst afgesloten tussen 

de aanvrager en de provincie. In deze overeenkomst worden de afspraken verder verfijnd.  

 

 

Artikel 11. Betwistingen en uitzonderingen 

 
De deputatie beslist over alle betwistingen met betrekking tot de toepassing van dit 

reglement. 

De deputatie beslist in alle gevallen die niet geregeld zijn in dit reglement, eventueel 

na advies van de bevoegde commissie 

 

 

Artikel 12. Inwerkingtreding & duur 

 
Dit reglement treedt in werking vanaf 25 februari 2022 en is van kracht tot 31 december 

2023, onder voorbehoud van voldoende beschikbare middelen op het provinciale budget. 

 

 

Brugge, 24/02/2022 
 

 
De Provinciegriffier       De voorzitter  
Geert ANTHIERENS       Christof DEJAEGHER 
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Handtekening(en)  
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