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Toelagereglement erkende natuurvereniging(en) voor aankoop grond gelegen in een
natuurgebied
DE GEMEENTERAAD :
Gelet op de bepalingen van de nieuwe gemeentewet, inzonderheid de artikels 117, 119 en 135,
paragraaf 1;
Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 juli 1998 tot vaststelling van nadere regels ter
uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17 oktober 2003 waarbij de eerste fase van de
afbakening van het Vlaams Ecologisch netwerk definitief werd goedgekeurd;
Gelet op de samenwerkingsovereenkomst ‘Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling’ 2002-2004;
Gelet op het schrijven van Natuurpunt van 17 november 2003 waarbij deze vereniging zich akkoord
verklaart met het opstarten van een reservaatwerking in de gemeente Zutendaal;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 8 december 2003 waarbij
het college instemt met de opstart van een reservaatwerking door Natuurpunt in Zutendaal;
Gelet op de goedgekeurde begroting van 2004 waarin gelden voorzien zijn voor de aankoop en het
beheer van natuurgebieden, inzonderheid op de artikelnummers 640/332/02 en 879/711/55;
Gelet op het goedgekeurd gemeentelijk natuurontwikkelingsplan;
Overwegende dat de gemeente in de samenwerkingsovereenkomst en het gemeentelijk
natuurontwikkelingsplan blijk geeft van de intentie om een samenhangend gemeentelijk natuurbeleid
te voeren;
Met eenparigheid;
BESLUIT:
ART.1.- Binnen de perken van de jaarlijks voorziene begrotingkredieten kan het gemeentebestuur
subsidies verlenen aan erkende terreinbeherende verenigingen voor de aankoop van gronden
binnen de gemeente Zutendaal, met de bedoeling door een specifiek beheer de
natuurwaarden op deze gronden te verhogen.
ART.2.- De voor subsidiëring in aanmerking komende verenigingen zijn de verenigingen die
overeenkomstig

het besluit van de Vlaamse regering van 29 juni 1999 houdende vaststelling van de
voorwaarden voor de erkenning van natuurreservaten en van terreinbeherende
natuurverenigingen en houdende toekenning van subsidies erkend zijn als terreinbeherende
vereniging.
ART.3.- Bovengenoemde verenigingen maken aan het gemeentebestuur een afschrift van hun
statuten over en geven onmiddellijk eventuele wijzigingen van deze statuten.
ART.4.- De aankoop van gronden wordt niet gesubsidieerd als deze verworven worden van een
andere natuurvereniging.
ART.5.- De subsidie bedraagt maximum 10 % van de aankoopprijs, zoals deze voorkomt in de
aankoopakte, en van de notaris- en registratiekosten, met een maximum van het bedrag dat
jaarlijks voorzien is in de begroting voor de aankoop van gronden in natuurgebieden.
De gemeenteraad kan te allen tijde per aankoop een limiet stellen aan de subsidie of kan bij
gemotiveerde aanvraag een hoger percentage subsidiëren.
ART.6.- De aanvraag tot het bekomen van een subsidie voor de aankoop van gronden dient ingediend
te worden bij het college van burgemeester en schepenen. De aanvraag moet vergezeld zijn
van een uittreksel uit het kadaster met de kadastrale omschrijving van het (de) betreffende
perce(e)l(en), een kopie van het gewestplan waarop het (de) betreffende perce(e)l(en) zijn
aangeduid, een opgave van de oppervlakte en van de totale kosten en een beschrijving van
de geplande beheerswerken en alle mogelijke inlichtingen ter motivatie van de aankoop.
ART.7.- Binnen de maand na ontvangst deelt het gemeentebestuur de aanvrager mee of de geplande
aankoop voor subsidie in aanmerking komt of niet.
ART.8.- Na de aankoop stelt het college op basis van de door de vereniging ingediende stukken het
bedrag van de subsidie vast. Van dit besluit wordt de aanvragende vereniging in kennis
gesteld.
ART.9.- Op basis van dit besluit vermeld in artikel 8 wordt overgegaan tot uitbetaling van de toelage.
Het gemeentebestuur is geenszins intresten verschuldigd voor een eventuele laattijdige
uitbetaling van de toelagen.
ART.10.- De bestemming en het gebruik van de verworven gronden moeten uitdrukkelijk in de
aankoopakte beschreven worden.
ART.11.- De percelen, waarvan de aankoop door de gemeente werd gesubsidieerd, mogen niet
vervreemd worden. Ook mogen de gronden zonder voorafgaandelijke schriftelijke
toestemming van de gemeenteraad geen andere bestemming of gebruik krijgen dan van
natuurgebied. De gemeenteraad kan voorwaarden verbinden aan de eventuele toestemming.
ART.12.- De vereniging die voor de aankoop van gronden subsidies verkregen heeft, kan
overeenkomstig het besluit van de Vlaamse regering van 29 juni 1999 houdende vaststelling
van de voorwaarden voor de erkenning van natuurreservaten en van terreinbeherende
verenigingen en houdende toekenning van subsidies een aanvraag voor de erkenning tot
natuurreservaat van de aangekochte percelen indienen bij het Vlaams Gewest.
ART.13.- De betrokken vereniging moet steeds toezicht van gemeenteambtenaren toestaan en in de
beheerscommissie of een ander orgaan dat toeziet op het beheer van de desbetreffende
percelen één of meerdere afgevaardigden van het gemeentebestuur toelaten.
ART.14.- Alle betwistingen aangaande dit gemeenteraadsbesluit worden beslecht door het college
van burgemeester en schepenen.
ART.15.- Op het einde van ieder werkjaar dient de natuurvereniging, die subsidie kreeg voor de
aankoop van gronden zoals bedoeld in artikel 1 van dit besluit, een jaarverslag over de
werking voor te leggen aan het gemeentebestuur.

ART.16.- Bij het niet naleven van dit besluit kan het gemeentebestuur overgaan tot de gehele of
gedeeltelijke terugvordering van de verleende subsidie.
ART.17.- Dit reglement treedt in werking vanaf heden. Het staat het gemeentebestuur vrij om dit
besluit jaarlijks aan te passen zo het dit nodig acht.
ART.18.- Dit besluit wordt onderworpen aan het decreet van 28 april 1993 houdende de regeling voor
het Vlaams Gewest van het administratief toezicht op de gemeente.
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