Toelagereglement “Breek uit” voor het ontharden van verharde buitenruimtes
vastgesteld door de gemeenteraad op 27 juni 2022
bekendgemaakt op de website www.brugge.be op 29 juni 2022

Artikel 1: Doel
Met “Breek uit” wil de stad haar inwoners stimuleren om hun private tuinen, terrassen en voortuinen
te ontharden en zo meer ruimte te maken voor groen en water. Minder steen en meer groen zorgt
voor een positief effect op verdroging (het water kan beter infiltreren en het grondwater wordt aangevuld), minder kans op overstroming, meer verkoeling bij hitte en meer biodiversiteit in de tuinen.
Artikel 2: Definities
• Ontharden: het wegnemen van verharde en halfverharde oppervlaktes zoals tegels, beton, asfalt,
grind, dolomiet, grasbetontegels, kunstgras, … om meer regenwater in de bodem door te laten
dringen.
• Vergroenen: aanbrengen van beplanting waar men onthardt.
• Beplanting: gewas waarmee de grond of groeisubstraat is begroeid: bomen, heesters, klimplanten, dwergstruiken, vaste planten (zoals varens, kruiden, grassen), bloembollen, één- en tweejarigen, gazon.
Artikel 3: Doelgroep
Alle eigenaars of huurders/bewoners/gebruikers van een woning of ander pand met verharde buitenruimte kunnen een aanvraag indienen. Huurders/bewoners/gebruikers dienen over een schriftelijk akkoord van de eigenaar te beschikken.
Artikel 4: Aanvraagprocedure en voorwaarden
§ 1. Aanvraag
De aanvraag wordt ingediend via de website van de stad Brugge (www.brugge.be/breekuit). Enkel
aanvraagformulieren waarin alle verplichte velden correct ingevuld zijn kunnen ingediend worden.
De aanvrager kan in het Huis van de Bruggeling terecht voor begeleiding bij het indienen van de
aanvraag.
Elke volgende aanvraag op hetzelfde adres kan pas ten vroegste 365 kalenderdagen na een eerdere
aanvraag.
§ 2. Voorwaarden
• De ontharde oppervlakte is minstens 1m².
• Het aanvraagdossier bevat de volgende stukken:
o

Contactgegevens, rekeningnummer en hoedanigheid van de aanvrager.

o

Voldoende duidelijke omschrijving van de aanvraag, verduidelijkt met een foto van de toestand voor de werken en een schets en/of duidelijke beschrijving van het project.

o

Voldoende duidelijk foto na uitvoering van de werken.

• De aanvrager verbindt zich tot het nodige onderhoud voor het groen waarvoor de toelage wordt
verkregen.
• De vergroening gebeurt door beplanting zoals gedefinieerd onder artikel 2.
• De aanvrager verbindt zich ertoe de zone waarvoor een toelage verkregen wordt minimaal 5 jaar,
startend vanaf de aanvraag van de toelage, integraal onthard te laten.
• De ontharding van niet vergunde verharde oppervlakten wordt niet vergoed.
pagina 1 van 2

• De toekenning van toelage houdt geen regularisatie in van eventuele niet vergunde verharding
die blijft liggen.
§ 3. Toelage
De toelage wordt pas afgeleverd na goedkeuring van het dossier door de Stad Brugge.
De toelage voor opbreken en beplanten van verharde oppervlakte in de tuin, terras en voortuin
bedraagt 10 euro per 1m², met een maximum totaalbedrag van 500 euro.
§ 4. Controle
De begunstigde geeft aan stad Brugge toegang tot de infrastructuur en inzage in alle relevante
stukken om ter plaatse de correcte aanwending van de toegekende toelage te kunnen controleren.
Artikel 5: Betalingsmodaliteiten
De uitbetaling van de toelage gebeurt op rekening van de aanvrager van zodra de aanvraag is
goedgekeurd door de Stad Brugge.
Artikel 6: Installatiebepalingen
De aanvrager staat zelf in voor het uitbreken van de verharde oppervlakte, het plantklaar maken
van de zone, de aankoop van het plantgoed en het planten. De stad Brugge zal niet tussenkomen in
deze werken.
De opgebroken verharding dient op correcte wijze afgevoerd en verwerkt, meer info hierover is te
vinden bij de recyclageparken: https://www.brugge.be/recyclageparken. Bij grotere hoeveelheden
afval kan beroep gedaan worden op een private ophaler.
Artikel 7: Inwerkingtreding (en duurtijd)
Dit reglement geldt voor onthardingen uitgevoerd vanaf 1 juli 2022 en loopt zolang er beschikbare
middelen zijn binnen de perken van de begroting. Indien het aantal aanvragen het beschikbare
krediet overstijgt, worden de goedgekeurde aanvragen uitbetaald die eerst werden ingediend. De
uitbetaling van de naderhand ingediende en goedgekeurde aanvragen schuift door naar het eerstvolgend budgetjaar, binnen de perken van de kredieten beschikbaar op de stadsbegroting.
Jaarlijks wordt de werking van dit reglement geëvalueerd en indien nodig aangepast.

_____
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