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LSM Reglement betreffende het verlenen van een subsidie voor de aankoop van 

klimaatbomen  in de provincie Limburg  (LSM-klimaatbomenfonds) 

LSM Besluit d.d. 28 mei 2019. 

Het directiecomité van LSM, 

 

Overwegende dat Limburg een provincie is met ambitie om voorsprong te nemen 

 

Overwegende dat de provincie Limburg tegen 2020 de broeikasgasproductie met minstens 

30 procent omlaag wenst te krijgen en tegen 2050 volledig klimaatneutraal wil zijn 

 

Overwegende dat de aanplanting van bijkomende bomen zonder meer positief zal 

bijdragen om bovenstaande ambities te realiseren om CO2 uit de lucht te filteren en op te 

slaan en om de gezondheid van de bewoners te bevorderen 

 

Overwegende dat de aanplanting van bomen het imago van Limburg versterkt als 

kwaliteitsvolle en gezonde regio om te wonen 

 

Overwegende dat gestreefd wordt naar een aantal van 10 000 bijkomende bomen in de 

centra en kernen en dit in een nauwe samenwerking met de Limburgse gemeenten  

 

Besluit : 

 

Hoofdstuk 1: Algemene en bijzondere bepalingen om in aanmerking te komen 

voor de subsidie 

 

Artikel 1 

 

§1: het opzet 

 

Binnen de perken van het door de Stichting van openbaar nut Limburg Sterk Merk, hierna 

LSM genoemd, vastgestelde budget van 1 000 000  euro kan het directiecomité van LSM 

onder de voorwaarden vastgelegd in onderhavig reglement een subsidie toekennen aan 

Limburgse gemeenten voor de aankoop en aanplanting van bijkomende klimaatbomen die 

aangeplant worden op die publieke plaatsen in de kernen waar de uitstoot van fijn stof en 

CO2 of de gevolgen van hittepieken en andere klimatologische fenomenen aanwezig zijn. 

Door extra klimaatbomen aan te planten wordt gezorgd voor een betere opname van CO² 

en fijn stof, meer schaduw en koelte (natuurlijke airco) en minder verdroging van de 

bodem.  

 

§2: de begunstigde 

 

Enkel gemeenten in het werkingsgebied van de provincie Limburg komen in aanmerking 

voor een subsidie. 

 

§3 de bomen 

 

1° Het betreft bijkomende bomen, hetgeen kan worden aangetoond. Vervanging van 

bestaande bomen of uitbreiding van bestaande bossen komt niet in aanmerking. 

 

2° de bomen zijn bij voorkeur inheemse (dus geen exotische) boomsoorten of  

boomsoorten specifiek gekozen omdat ze bestand zijn tegen de klimaatopwarming. De 

keuze van de boomsoort en de afmetingen van de bomen worden bepaald door de 

gemeente.  
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De stamdikte van de bomen moet voldoende zijn om de levensvatbaarheid van de boom 

op lange termijn te kunnen garanderen, rekening houdende met het karakter van de 

boom en de omgevingsfactoren. 

 

Bij de keuze wordt rekening gehouden met het karakter van de boom en de 

omgevingsfactoren (eventueel een soort van bomenplan): 

 

- de mate van CO2 opslag en de opname van fijn stof; 

- de bijdrage aan een aangenamer en gezonder leef- en woonmilieu (hitte-

eilanden tegengaan, milderen temperatuurextremen, buffering van 

neerslagwater,…..); 

- de ecologische functie (aantrekken biodiversiteit, …); 

- de economische waarde (meerwaarde-effect boomrijke buurt); 

- de esthetische en recreatieve functie; 

- de individuele kenmerken van de boom (bloesems, vruchtdragend, effect op 

allergieën, ongediertegevoeligheid, overlast, … ); 

- omgevingsfactoren van de standplaats van de boom, bodemtype, 

vochtgehalte, zuurtegraad, voedselrijkdom, lichtbehoefte, vorst- en 

windgevoeligheid, langdurige natte of droge periodes, type verharding, 

gebruik van strooizouten,… 

- de hittebestendigheid in het kader van de klimaatopwarming. 

 

3° De gemeenten zijn eigenaar of hebben een akkoord met de eigenaar van de percelen 

waarop de aanplanting van de bomen wordt voorzien en deze percelen zijn gelegen in de 

provincie Limburg. 

 

4° Over de keuze van de locatie kan worden aangetoond dat deze in de kern gelegen is, 

bij voorkeur dicht bij de plekken waar de uitstoot van CO2 of fijn stof het hoogst is, waar 

schaduw en verkoeling bij hittepieken voelbaar is of waar de gevolgen van andere 

klimatologische fenomenen merkbaar aanwezig zijn.  

Daarbij wordt het gewenste effect op de locatie toegelicht en indien mogelijk gemeten. 

 

 

§4 de aankoop en aanplanting 

 

1° het reglement beoogt de kwalitatieve aankoop en aanplanting van bomen. 

2° De aanplanting gebeurt conform alle wettelijke voorschriften en meer in 

het bijzonder de wetgeving op de stedenbouw en ruimtelijke ordening indien van 

toepassing. 

3° een beslissing van het LSM-directiecomité is bepalend of deze aankoop en aanplanting 

al dan niet in aanmerking komt voor subsidie. 

 

 

Artikel 2: de subsidie 

 

Het bedrag van 1 000 000 euro kan door het LSM-directiecomité worden toegekend tot 

een maximum bedrag per gemeente bepaald volgens een verdeelsleutel op basis van het 

aantal inwoners1, met een minimum van 1000 euro per gemeente en met als 

randvoorwaarden: 

- dat de gemeente een eigen investeringsinbreng gelijk aan minstens de LSM-

subsidiëring ter beschikking stelt (matchingprincipe).  

- de meerwaarde van de aanplanting van bomen op die locatie kan aangetoond 

worden; 

 
1 In bijlage: detail van de verdeelsleutel op basis van het aantal inwoners dd 31 december 2018. 
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- de realiseerbaarheid van de werken op basis van een aanwezige vergunning 

indien vereist; 

De gemeente heeft 3 jaar tijd (2020-2023) om de werken uit te voeren. 

 

De maximale LSM-subsidie per aangekochte en aangeplante klimaatboom bedraagt 350 

euro. 

 

LSM kan de totale subsidiabele kosten voor de aankoop en aanplanting van bomen 

financieren mits de gemeente evenveel inbrengt. 

 

 

Hoofdstuk 2: Procedure voor het aanvragen van de subsidie 

 

 

Artikel 3 : de aanvraag tot subsidie 

 

§ 1. Indiendatum 

 

De subsidieaanvraag wordt, voorzien van de geëigende documenten, tegen 

ontvangstbewijs of per aangetekend schrijven en uiterlijk op 31 december 2020 ingediend 

bij de Stichting van openbaar nut Limburg Sterk Merk, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt. 

De aanvraag kan ook via mail (LSM@limburg.be) worden ingediend. 

 

§ 2. In te dienen documenten 

 

De aanvraag tot het verkrijgen van een subsidie per gemeente, dient minstens volgende 

documenten te omvatten: 

 

1) een uitgebreide beschrijving van de aankoop en uit te voeren aanplanting   

2) een financieel overzicht van de geplande uitgaven 

a. Een raming van de totale kosten van de aankoop en aanplanting voorzien 

van offertes met toepassing van de wetgeving overheidsopdrachten. 

b. Indien de aanvrager voor deze aankoop en aanplanting ook subsidies 

ontvangt van een andere overheid, moet in het dossier aangegeven worden 

hoeveel men hiervoor zal ontvangen, van welke overheid en waarvoor de 

subsidies gebruikt zullen worden.  

3) een beschrijving van de planning/timing van de aankoop en aanplanting; 

4) de beslissing van de gemeente over het toekennen van een vergunning voor de 

aanplanting, indien van toepassing; 

5) de beslissing van de gemeente als grondeigenaar of gebruiker om over te gaan tot 

de aanplanting  (bewijs van start); 

6) in geval van een nog bijkomende investeringssubsidie van andere subsidiërende 

instanties, een kopie van het besluit van de andere instanties. 

7) in de aanvraag wordt bepaald op welk rekeningnummer van de gemeente de 

subsidie gestort zal worden. 

 

Het aanvraagformulier is beschikbaar via de website 

www.stichtinglsm.be/standaarddocumenten.htm. 

 

 

Artikel 4 : toetsing op volledigheid 

 

De aanvraag wordt bij LSM onderzocht op volledigheid. De aanvrager die een onvolledige 

aanvraag indient, krijgt de vraag om de ontbrekende gegevens of documenten alsnog in 

te dienen. De aanvraag wordt niet verder behandeld, zolang de aanvraag niet vervolledigd 

mailto:LSM@limburg.be
http://www.stichtinglsm.be/standaarddocumenten.htm
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is met de ontbrekende gegevens of documenten. Hiervan wordt de aanvrager in kennis 

gesteld. 

 

 

Artikel 5: toetsing op inhoudelijke voorwaarden vermeld in art 1 van dit 

reglement 

 

Bij LSM wordt onderzocht of de aanvraag voldoet aan de inhoudelijke voorwaarden zoals 

vermeld in artikel 1 van het reglement. 

 

 

Artikel 6 : volgorde van behandeling 

 

1° De aanvragen tot subsidie zullen volgens chronologie van poststempel op de inzending 

of volgens datum van ontvangstbewijs of datum ontvangst email worden behandeld. 

2° LSM formuleert een advies over de volgorde van behandeling door het directiecomité 

van LSM en baseert zich daarbij op de elementen: volledigheid, eigen inbreng 

gemeentebestuur en realiseerbaarheid project.  

 

 

Artikel 7 : toekenning van de subsidiebelofte 

 

De subsidiebelofte wordt gegeven via het ondertekenen van een subsidieovereenkomst 

met LSM, waarin de contractuele voorwaarden voor het verkrijgen van de subsidie en het 

behoud ervan schriftelijk worden vastgelegd.  

 

 

Artikel 8 : termijn van de subsidiebelofte 

 

1° Eens de subsidiebelofte door het directiecomité van LSM is toegekend, blijft deze 

maximum 3 jaar geldig na ondertekeningsdatum van de subsidie-overeenkomst met de 

gemeente. De projectperiode waarin de kosten kunnen worden gemaakt, loopt vanaf de 

ondertekeningsdatum tot 3 jaar later. 

 

2° In geval van overmacht, waarbij omstandigheden buiten de wil van de aanvrager 

kunnen worden aangetoond, kan een gemotiveerde aanvraag tot verlenging van deze 

termijn worden ingediend. LSM kan beslissen om de geldigheidsduur van de subsidiebelofte 

te verlengen. 

 

 

Artikel 9 : de uitbetaling en eindafrekening 

 

1° Het toegekende subsidiebedrag wordt in één schijf uitbetaald na toetsing van de 

conform dit artikel te ontvangen documenten door het LSM-secretariaat en na beslissing 

van het LSM-directiecomité. 

 

2° De aanvraag tot betaling moet schriftelijk gebeuren minstens binnen de 6 maanden na 

het verstrijken van de projectperiode en uiterlijk 6 maanden na het uitvoeren van de 

werken. Bij de aanvraag tot uitbetaling moeten de volgende documenten ingediend 

worden: 

 

1) een gedetailleerd verslag van de aankoop en aanplanting gestaafd met facturen en 

aangevuld met fotomateriaal voor en na. 

2) een verklaring op eer dat de uitgaven gebeurden conform de bepalingen van het 

reglement en dat de uitgaven reëel zijn. 
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Artikel 10: verplichtingen na de toekenning 

 

Indien in het kader van dit reglement aan de aanvrager een subsidie wordt toegekend, 

verbindt deze zich ertoe de toegekende subsidie aan te wenden voor het doel waarvoor zij 

werd toegekend. 

 

 

Hoofdstuk 3: Controle en sancties 

 

 

Artikel 11: controle op de aanwending van de toegekende subsidie 

 

LSM heeft steeds het recht toezicht en controle uit te oefenen bij de begunstigde van de 

subsidie op de aanwending van de hem in het kader van dit reglement toegekende 

subsidie. De begunstigde verbindt er zich toe de nodige inlichtingen te verstrekken en de 

controle van LSM te aanvaarden. 

 

 

Artikel 12: sancties 

 

§1: Indien de ontvanger van de subsidie niet langer voldoet aan de voorwaarden voor het 

ontvangen ervan, zoals omschreven in de artikelen 1 en 2 van dit Besluit, kan het 

directiecomité van LSM beslissen tot gehele of gedeeltelijke terugvordering van de subsidie 

of tot het niet uitbetalen van het saldo. 

 

§2: Bovendien dient bij verandering van eigenaar van de aangeplante zone onverminderd 

te worden voldaan aan alle voorwaarden zoals van toepassing op het ogenblik van het 

toekennen van de subsidie. Indien bedoelde voorwaarden niet langer worden vervuld, 

kunnen de ontvangen subsidies door het directiecomité van LSM teruggevorderd worden. 

 

§3: De bepalingen van dit artikel gelden voor de duur van 10 jaar te rekenen vanaf datum 

van oplevering van de werken. 

 

 

Hoofdstuk 4: Procedure voor niet voorziene gevallen en betwistingen 

 

 

Artikel 13: betwistingen 

 

Voor alle niet voorziene gevallen en betwistingen is uitsluitend LSM bevoegd. 

 

 

Hoofdstuk 5: Inwerkingtreding 

 

 

Artikel 14: 

 

Dit besluit treedt in werking op 01 september 2019 en wordt, middels de daartoe geëigende 

kanalen, minstens bekend gemaakt aan alle erkende gemeentes en gemeentebesturen in 

het werkingsgebied van de Provincie Limburg. 

 

Vastgesteld door LSM, na goedkeuring door het directiecomité van LSM te Hasselt, d.d. 28 

mei 2019 
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Bijlage: Maximum subsidiebedrag per gemeente  
volgens een verdeelsleutel op basis van het aantal inwoners 

dd 31/12/2018 met een minimum van 1000 euro per gemeente  
 
 

 

verdeling bomenfonds per gemeente 1.000.000 euro

aantal inwoners    maximum subsidiebedrag

    volgens verdeelsleutel op basis van aantal inwoners

Alken 11.573 13.258

As 8.193 9.386

Beringen 46.107 52.819

Bilzen 32.342 37.050

Bocholt 13.098 15.005

Borgloon 10.711 12.270

Bree 16.016 18.348

Diepenbeek 19.139 21.925

Dilsen-Stokkem 20.455 23.433

Genk 66.159 75.790

Gingelom 8.395 9.617

Halen 9.468 10.846

Ham 10.824 12.400

Hamont-Achel 14.426 16.526

Hasselt 77.709 89.022

Hechtel-Eksel 12.306 14.097

Heers 7.291 8.352

Herk-De-Stad 12.670 14.514

Herstappe 88 1.000

Heusden-Zolder 33.517 38.396

Hoeselt 9.694 11.105

Houthalen-Helchteren 31.338 35.900

Kinrooi 12.232 14.013

Kortessem 8.454 9.685

Lanaken 26.083 29.880

Leopoldsburg 15.640 17.917

Lommel 34.043 38.999

Lummen 14.772 16.922

Maaseik 25.217 28.888

Maasmechelen 38.187 43.746

Nieuwerkerken 6.963 7.977

Oudsbergen 23.443 26.856

Peer 16.403 18.791

Pelt 32.778 37.550

Riemst 16.663 19.089

Sint-Truiden 40.901 46.855

Tessenderlo 18.512 21.207

Tongeren 31.086 35.611

Voeren 4.163 4.769

Wellen 7.404 8.482

Zonhoven 21.220 24.309

Zutendaal 7.240 8.294

872.923 1.000.899

     
                                               

                      


