
Bomenplan Landschap Horst aan de Maas
Kan ik deelnemen met subsidie?
Hoeveel eigen bijdrage moet ik betalen?
Wat zijn de algemene voorwaarden?

Ik wil deelnemen met: een professioneel plan een eenvoudig plan zonder plan compensatie beplanting
Ontwerp en beplantingsplan wordt 

gemaakt door een  professioneel 
landschapsontwerper

Beplantingsijst wordt opgesteld met 
hulp van onze vrijwilligers 

Bestellijst wordt aangeleverd door de 
deelnemer

Door Boswet of Gemeente verplichte 
aanplant

Wat levert Landschap Horst aan de Maas

Plantmateriaal, ondersteuningsmateriaal Ja Ja Ja Ja

Begeleiding voorbereidingsfase Ja Ja Nee Nee

Begeleiding aanleg en nazorg Ja Ja Ja, op aanvraag Ja, zie toelichting 3)

Valt dit binnen de subsidieregeling?

A Erf- of landschapsbeplanting Ja Ja Ja, zie toelichting 1) 2) Nee

B Leertuin of dorpsgaard Ja Nee Nee Nee

C Verfraaiplek Ja Nee Nee Nee

D Bosperceel Ja Nee Nee Nee

Bijdrage door deelnemer:

A Erf- of landschapsbeplanting € 400 € 250 60 % kosten inkoop - max € 250  120 % kosten inkoop

B Leertuin of dorpsgaard in overleg n.v.t. € 0 n.v.t.

C Verfraaiplek € 400 n.v.t. 60 % kosten inkoop n.v.t.

D Bosperceel € 400 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Toelichting:

1) Zonder plan: betreft het inboet van een beplantingsproject van LHadM geleverd na 1-10-2020 dan is subsidie niet mogelijk; u betaalt dan de  kosten van de inkoop.

2) Zonder plan: voor kniphagen is de eigen bijdrage gelijk aan de kosten van de inkoop.

3) Voor projecten met een beplantingsverplichting  kan in overleg ondersteuning gegeven worden; neem contact met ons op voor de mogelijkheden. 

Belangrijke voorwaarden:

- Erfbeplantingen en landschapsbeplantingen zijn alleen mogelijk in het buitengebied en in de randzones van de kernen binnen de gemeente Horst aan de Maas.

- De deelnemer verklaart zorg te dragen voor een duurzame instandhouding van de beplanting.

- Levering van plantmateriaal is op basis van onze plantenlijst/soortenlijst en onder voorbehoud van beschikbaarheid.

- Deelname en uitvoering is altijd ter beoordeling aan Landschap Horst aan de Maas. Meerwerk uitsluitend in overleg.

Tijdens het inventarisatiegesprek worden alle voorwaarden met u besproken.


