Algemene voorwaarden Erfbeplanting 2019
Mogelijkheid deelname en aanmelden















Aanmelden is alleen mogelijk voor aanplant buiten de bebouwde kom.
De regeling is voor boerderijen en voor niet-agrarische bebouwing.
Het plan moet een landschappelijke en ecologische meerwaarde zijn voor het (omringende)
landschap. Bij beoordeling van het plan en het ontwerp wordt daarom het hele perceel bekeken.
Het betreft geen tuinaanleg.
De architect bepaalt de landschappelijke en ecologische meerwaarde. Bij twijfel gaat hij in overleg
met de gemeente.
De locatie en het plan mag geen verplichting zijn vanuit Gemeentelijk Kwaliteitsmenu (BOM+, LKM)
of vanuit verplichtingen in het kader van een herplant of herplant wet Natuurbescherming (voorheen
boswet).
Aanmelden is mogelijk van 1 mei tot 1 september 2019.
Gebruik maken van de regeling kan alleen als het plan wordt opgesteld door een van de door de
gemeente Peel en Maas erkende landschapsarchitecten:
o dhr. Jo Geurts - Streekeigen Tuin- en Landschapsverfraaiing;
o dhr. Ron Janssen – Plattelandscoöperatie;
o dhr. Nico Verstraten – Verstraten Sierteelt.
Heeft u al een plan van een van deze landschapsarchitecten dan moet u dit met het
aanmeldingsformulier meesturen. Als u nog geen plan heeft, wijzen wij u na ontvangst van uw
aanmeldingsformulier een landschapsarchitect aan.
Bij een te groot aantal aanmeldingen wordt op volgorde van aanmeldingsdatum besloten welke
plannen gemaakt worden binnen het beschikbare budget.
De deelnemer kan afzien van deelname aan het project door maximaal vijf dagen na het 1e bezoek
van de landschapsarchitect schriftelijk aan de betreffende architect én aan de gemeente Peel en
Maas te melden, dat hij/zij niet mee wilt doen. Eventueel gemaakte kosten zijn voor de aanvrager.

Eisen plan







Het plan is opgesteld door een van de bovenstaande landschapsarchitecten.
De deelnemer is verantwoordelijk voor het aanleveren van een juiste plattegrond (kadastrale
ondergrond) met de juiste afmetingen en oppervlakte aan de landschapsarchitect.
Na goedkeuring van het beplantingsplan door de deelnemer en de gemeente, zijn in verband met
het bestellen van het plantmateriaal geen wijzigingen in het plan meer mogelijk.
Een plan moet minimaal een waarde van € 400 vertegenwoordigen. Ook kan een kleinere plan toch
een grote waarde hebben voor het landschap. Als het financieel mogelijk is binnen het project, kunt
u plantmateriaal voor het plan tegen inkoopprijs bestellen, vraag de mogelijkheden na bij de
gemeente Peel en Maas.
De erfbeplanting moet duurzaam in stand worden gehouden voor een periode van 10 jaar.

Verplichte informatiebijeenkomst



Deelnemer is verplicht deel te nemen aan een informatiebijeenkomst op zaterdagochtend 12
oktober 2019. Hier krijgt u praktische informatie over aanleg en onderhoud van uw erfbeplanting.
Bent u niet aanwezig op deze dag dan wordt er geen plantmateriaal geleverd en worden eventuele
kosten bij u in rekening gebracht.

Kosten








De totale kosten van het project bedragen gemiddeld € 2.000 per erf. Als u zich aanmeld, bent u
verplicht de kosten te betalen als u niet meer meedoet.
Voor het plantmateriaal (inclusief toebehoren) wordt een maximum budget gehanteerd van € 1.600.
De kosten worden voor 65% vergoed door de gemeente.
Eventuele meerkosten zijn voor eigen rekening.
De kosten van de landschapsarchitect zijn € 400,00. Deze zijn voor rekening van de gemeente. Dit
bedrag is inclusief een controle van het plan achteraf.
Als u al een beplantingsplan van een door de gemeente Peel en Maas erkende landschapsarchitect
in uw bezit heeft en rechtstreeks aan de architect betaald heeft, kunt u deze rekening bij de
gemeente Peel en Maas indienen. U ontvangt tot een maximum van € 400 retour.
De eigen bijdrage van de deelnemer is in de vorm van een geldelijke bijdrage van 35% van het
plantmateriaal, bijvoorbeeld 35% van maximaal € 1.600 is € 560. Als de kosten van het
plantmateriaal meer bedragen dan € 1.600,00 zijn ook deze meerkosten voor rekening van de
deelnemer.

Levering plantmateriaal en eisen perceel


Voor er overgegaan wordt tot levering van het plantmateriaal moet klaar zijn:
1. Het perceel moet beplantbaar zijn. Er mag geen puin of andere storende lagen of stoffen in de
grond aanwezig zijn.
2. Het perceel moet plantklaar zijn.
3. Voor de aanplant van hagen moet er een sleuf gegraven zijn.
4. Voor de aanplant van een boom moeten er een plantgat gegraven zijn.

Houdt u in het plan rekening met de volgende afstanden:















Bomen moeten minimaal 2 meter uit de erfgrens staan.
Struiken moeten minimaal 1 meter uit de erfgrens staan.
Hagen moeten minimaal 0,5 meter uit de erfgrens staan.
De deelnemer is verplicht op zaterdag 23 november 2019 het plantmateriaal zelf af te halen. Voor
uitlevering van het plantmateriaal ontvangt u een brief met een volgnummer en tijdstip van afhalen.
Locatie afhalen plantmateriaal:
Kwekerij de Gasdonck
Venloseweg 39
5975PS Sevenum
Tijdens de uitlevering van het plantmateriaal moet op locatie gecontroleerd worden of soorten en
aantallen kloppen. Dit wordt gecontroleerd aan de hand van de plantenlijst die bij het plan is
opgesteld. U moet de lijst meenemen.
Na levering van het plantmateriaal en de controle wordt de lijst voor akkoord afgetekend door de
leverancier en de deelnemer.
Voor het bosplantsoen worden alleen de soorten gecontroleerd. Omdat het gaat om grote aantallen
in bossen gebonden, worden deze thuis door de deelnemer gecontroleerd. Binnen een week na
levering moeten verschillen zijn doorgegeven.
Neem bij het afhalen van uw plantmateriaal een afdekzeil mee om uitdroging van de wortels te
voorkomen.
Plantsoen heeft maat 60-80, bomen maat 10-12 en per boom is er 1 harde of zachte paal
beschikbaar met boomband en beschermingsmanchet.
De deelnemer heeft na aanplant de mogelijkheid voor een afspraak met de architect om nazorg en
beheer (ook bestaande beplanting) te bekijken. Per sessie zijn de kosten hiervan € 100,00. Kosten
zijn voor rekening van deelnemer.

