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In openbare zitting
Premiereglement - valorisatie fruittelers en landbouwers (Getesnippers) 

De gemeenteraad

Juridische basis:
1. Het decreet lokaal bestuur, inzonderheid art. 40 en 41.

Voorgaande:
1. De beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 11 september 2018 houdende 

"Projectvoorstel InterLeuven, biomassa Getestreek".

2. De beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 04 juni 2019 houdende "Project 
Getesnippers, biomassa Getestreek".

3. De beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 15 december 2020 houdende 
"Premiereglement - valorisatie fruittelers en landbouwers (Getesnippers)"

Probleemstelling:
Tot nu toe hebben RLZH en IL binnen het project ‘Getesnippers’ vooral ingezet op het luik ‘openbaar 
domein’. Ze hebben de mogelijkheden daar verder verkend, geïnventariseerd, beheerplannen/adviezen 
voor de locaties opgemaakt en concrete pistes uitgewerkt. Dat deel van het project Getesnippers loopt 
uiteraard verder en zal het komende jaar ook verder opgeschaald en uitgewerkt worden waar mogelijk. 
Ondertussen hebben ze ook voorbereidingen getroffen om met het luik ‘privé domein - landbouwers en 
fruittelers’ aan de slag te kunnen gaan in overleg met de lokale besturen.

In het project ‘Getesnippers’ is er per gemeente een budget voorzien van € 12.000,00 om te gebruiken 
voor de valorisatieketen (haksel- en transportwerken en het drogen van de snippers); zowel op publiek als 
privé domein. Dit budget kan mogelijks nog uitgebreid worden indien er veel interesse zou zijn. Het idee 
is om via een raamovereenkomst van Interleuven een lokale partner aan te stellen die haksel- en 
transportwerken kan uitvoeren bij fruittelers, landbouwers (en lokale besturen). Deze uitvoerder zou zelf 
interesse hebben in dit soort biomassa (waardoor een interessante prijs wordt gegeven) en de 
fruittelers/landbouwers zouden hiervoor een premie krijgen van de gemeente (via het project 
Getesnippers). De bedoeling van de premie is om deze samenwerkingsverbanden op gang te trekken en 
contacten lokaal te leggen, waarna de premie weer uitdooft en de landbouwers/fruittelers de tijd hebben 
gekregen om deze nieuwe manier van werken eigen te maken en ze verder te zetten. De beheerwerken 
(snoeien houtkanten of rooien fruitplantages) vallen niet binnen de premie en dit deel dient door de 
aanvrager zelf of via een derde uitgevoerd te worden (hiervoor zijn voldoende lokale loonwerkers, 
landbouwers, e.d. te vinden die deze werken kunnen uitvoeren). Indien de aanvrager de werken zelf wilt 
uitvoeren kan IL of RLZH hen ook ondersteunen met advies en richtlijnen; dit is economisch de meest 
interessante optie en lijkt ook de beste piste om op in te zetten. Er wordt in overleg met 
Agrobeheercentrum ook bekeken of voor deze werken eventueel lokaal een agrobeheergroep kan 
opgericht worden.



Met bovenstaande zaken in het achterhoofd werd een premiereglement uitgewerkt waarmee getracht zal 
worden om de fruittelers en landbouwers over de schreef te trekken om volgens deze werkwijze aan de 
slag te gaan. Dit premiereglement, zie bijlage, wordt ter goedgekeurd voorgelegd.

Motivering: 
De bedoeling van de premie is om nieuwe lokale samenwerkingsverbanden op te zetten en de doelgroep 
te stimuleren om hun biomassa te valoriseren. De premie is uitdovend maar zou dienen om deze 
samenwerkingen op gang te trekken waarna ze zonder premie verdergezet worden door de geleerde lessen 
toe te passen en de partners die teveel biomassa hebben in contact te brengen met de partners die zelf 
vragende partij zijn voor de biomassa.

Binnen het subsidieproject kan er zo ook verkend worden of de snippers die hieruit voortkomen ook 
voldoende kwalitatief zijn om als grondstof te gebruiken in een verwarmingsinstallatie, dan wel de afzet 
via een andere weg te voorzien.

De oorspronkelijke € 1800,00 per jaar die door Geetbets werd voorzien voor het subsidieproject 
Getesnippers moet niet uitgebreid worden door de lancering van dit reglement.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Het premiereglement als volgt goed te keuren:

Algemeen doel

 De lokale besturen van de Getevallei willen landbouwers en fruittelers stimuleren om hun houtige 
biomassa te valoriseren binnen een korte keten. De premie dient om een leercurve te overbruggen om 
een lokale valorisatieketen te lanceren en dooft daarna uit terwijl de valorisatieketen blijft 
voortbestaan binnen een zelfredzaam samenwerkingsverband.

Doelgroep

 Landbouwers en fruittelers uit de deelnemende lokale besturen (Linter, Zoutleeuw, Landen, Geetbets, 
Hoegaarden) die hun houtige biomassa laten valoriseren volgens de voorwaarden van dit reglement 
komen in aanmerking voor de premie.

Financieel luik

 Voor fruitplantages bedraagt de premie € 850,00/ hectare met een maximum van € 2.000,00 per 
aanvrager.

 Voor houtkanten bedraagt de premie € 850,00 / 25 are met een maximum van  € 2.000,00 per 
aanvrager.

 De premie bedraagt max. 75% van de kost voor de haksel- en transportwerken van de biomassa.

 De premie loopt zolang er budget voor is binnen het project Getesnippers dat voorzien werd door het 
lokaal bestuur voor het opzetten van de valorisatieketen. Het premiereglement loopt tot maart 2022.

Procedure

*De aanvraag wordt ingediend vooraleer de beheerwerken werden uitgevoerd*

 Om de premie aan te vragen gebruikt de aanvrager het daartoe bestemde digitale formulier dat ter 
beschikking gesteld wordt aan alle gemeenten door Interleuven. Op het formulier worden volgende 
elementen duidelijk vermeld: 

o Naam en voornaam van de aanvrager

o Adres van de aanvrager

o Rekeningnummer van de aanvrager

o Telefoonnummer van de aanvrager

o Adres(sen) van de site(s) waar de werken worden uitgevoerd



o Een plan van de site(s)

o De geschatte oppervlakte van de site(s)

o Omschrijving plan van aanpak over de werken die de aanvrager zelf zal uitvoeren of door een 
derde zal laten uitvoeren, conform de voorwaarden van dit reglement (zie onderdeel 
‘voorwaarden’);

o Beknopt beheerplan indien er houtkanten op de site(s) staan

 Alle aanvragen worden zo goed mogelijk gebundeld en ingepland in het winterseizoen volgend op de 
aanvraag.

 Voldoet de aanvraag aan alle voorwaarden (zie onderdeel ‘voorwaarden’) dan neemt de uitvoerder 
van de hakselwerken (aangesteld via de raamovereenkomst van Interleuven) contact op met de 
aanvrager om een plaatsbezoek in te plannen en een concrete gedetailleerde raming van de werken uit 
te werken. Op basis van deze raming wordt ook de premie voor de aanvrager vastgelegd.

 Van zodra de offerte en de premie door de aanvrager worden goedgekeurd kunnen de werken in 
onderling overleg tussen de aanvrager en de uitvoerder van de werken in detail worden ingepland.

 Na het uitvoeren van de werken en voorleggen van de factuur wordt de premie uitbetaald aan de 
aanvrager door Interleuven en co-financiert de aanvrager van de premie het resterende budget door de 
volledige factuur rechtstreeks aan de uitvoerder van de werken te betalen.

Voorwaarden

 Enkel de haksel- en transportwerken komen in aanmerking voor de premie. Het rooien van plantages 
of afzetten van houtkanten zelf komt niet in aanmerking voor deze premie.

 Fruittelers die fruitplantages willen rooien moeten minimum 0,5 hectare aanpakken om in aanmerking 
te komen voor de premie.

 Landbouwers die houtkanten willen beheren moeten minimum 100 lopende meter aanpakken om in 
aanmerking te komen voor de premie.

 Enkel lokale valorisatieketens komen in aanmerking (de percelen bevinden zich op het grondgebied 
van de deelnemende gemeenten en de biomassa wordt lokaal verwerkt).

 Bij beheerwerken aan private houtkanten brengt het Regionaal Landschap Zuid-Hageland een advies 
uit op het (beknopte) beheerplan van de aanvrager met aandacht voor nieuwe aanplantingen en 
biodiversiteit binnen een duurzaam beheer.

 De houtkant/heg voldoet aan volgende voorwaarden: 

o De stammen van de houtkanten zijn gemiddeld minstens circa 10 centimeter dik.

o Enkel houtkanten/heggen die om de 12 jaar – 20 jaar beheerd worden komen in aanmerking

o Nadien mag er niet overgeschakeld worden op scheerbeheer

 Bij de werken in de fruitplantages/houtkanten worden: 

o Paaltjes verwijderd, evenals plastic, stenen, grond en andere ‘onzuiverheden’ (o.a. 
beschermingsgaas) en worden de nodige maatregelen genomen om een zo zuiver mogelijk fractie 
aan te leveren. De opdracht kan stopgezet worden indien dergelijke onzuiverheden worden 
vastgesteld tijdens de uitvoering.

o De stammen zijn gemiddeld circa 10 centimeter dik.

o De afgezette bomen worden gesorteerd en in de zelfde richting gestapeld op een makkelijk 
bereikbare plaats

o Bovenstaande werken worden door de aanvrager zelf uitgevoerd of die voorziet zelf dat de werken 
tijdig worden uitgevoerd.



 Na het uitvoeren van de werken beslist de aanvrager van de premie over de afzet van de houtsnippers. 
Er wordt een keuze gemaakt uit één van de volgende opties: 

o De aanvrager blijft eigenaar van de snippers om ze zelf te composteren;

o De aanvrager blijft eigenaar van de snippers om ze zelf in te zetten als energetische snipper;

o De aanvrager blijft eigenaar van de snippers om ze zelf in te werken in de bodem;

o De aanvrager blijft eigenaar van de snippers om deze binnen een andere lokale valorisatieketen te 
gebruiken (in overleg met Interleuven);

o De uitvoerder neemt de snippers over van de eigenaar om ze te gebruiken in een lokale 
valorisatieketen.

Looptijd

Het reglement loopt tot het einde van het subsidieproject ‘Getesnippers’, hetgeen momenteel voorzien is 
in maart 2022 (en mogelijks met 1 seizoen verlengd wordt indien nodig) of tot het voorziene budget werd 
opgebruikt. De premie dient om deze lokale samenwerkingsverbanden op gang te trekken en win-wins 
tussen de partners bloot te leggen, waarna de premie weer uitdooft en de landbouwers/fruittelers de tijd 
hebben gekregen om deze nieuwe manier van werken eigen te maken en ze verder te zetten zonder extra 
financiering.

Interpretatieverschillen en onvoorziene omstandigheden

Alle interpretatiegeschillen en onvoorziene omstandigheden betreffende de toepassing van dit reglement 
worden behandeld door Interleuven en de deelnemende gemeentebesturen van het project ‘Getesnippers’.
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