GOEDKEURING REGLEMENT HOUDENDE DE SUBSIDIERING VAN DE AANKOOP VAN
GRONDEN DOOR NATUURVERENIGINGEN
GEMEENTERAAD 9 SEPTEMBER 2013
De gemeenteraad van Herenthout,
Gelet op het Gemeentedecreet;
Overwegende dat onze gemeente reeds jarenlang een subsidie voorziet voor
natuurverenigingen bij de aankoop van natuurgebied; dat één en ander gebaseerd is op een
beslissing van de gemeenteraad van 25 januari 1999;
Overwegende dat onze gemeente de aankoop van gronden, bestemd voor natuurdoeleinden,
wil blijven ondersteunen, doch dat er inmiddels gewijzigde omstandigheden en inzichten zijn
die een actualisering van het reglement verantwoorden;
Gelet op het voorgebracht ontwerp van reglement;
Gelet op het advies van de MINA-raad van 4 september 2013;
Gelet op de opmerking van de heer Hugo Cambré, raadslid, dat voertuigen om te werken aan
natuurbeheer niet vallen onder de regelgeving op de openbare toegankelijkheid maar wel
onder de regelgeving op het onderhoud;
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Artikel 1. Het besluit van onze gemeenteraad van 25 januari 1999 houdende toelage aan
natuurverenigingen bij aankoop van natuurgebied, wordt opgeheven.
Artikel 2. Een reglement houdende betoelaging van natuurverenigingen bij de aankoop van
gronden wordt vastgesteld als volgt:
“Artikel 1.
In het jaarlijks budget van de gemeente wordt een bedrag van € 2.500,00 voorzien voor het
verlenen van een toelage aan natuurverenigingen bij de aankoop van gronden onder de
voorwaarden, voorzien in onderhavig reglement.
Artikel 2.
Om voor subsidiëring in aanmerking te komen dienen de aangekochte gronden volgens het
gewestplan gelegen te zijn in bosgebied, groengebied (natuurgebied, natuurgebied met
wetenschappelijke waarde of natuurreservaat), parkgebied, bufferzones of recreatiegebied.
Artikel 3.
Om voor subsidiëring in aanmerking te komen dient de vereniging, die de aankoop doet,
gestructureerd te zijn als een vereniging zonder winstoogmerk én volgens de statuten
natuurbeheer, natuureducatie of natuurstudie tot doel te hebben.
De vereniging dient bovendien erkend te zijn door de federale of Vlaamse overheid ofwel door
de MINA-raad.
Feitelijke verenigingen worden van subsidiëring uitgesloten.
Artikel 4.
Er wordt geen subsidie verleend indien de aankoop gebeurt jegens een vereniging die
eveneens natuurbeheer, natuurstudie of natuureducatie tot doel heeft.
Artikel 5.
De aanvraag tot het bekomen van een subsidie dient jaarlijks vóór 31 oktober ingediend te
worden bij het College van burgemeester en schepenen.
Het aanvraagdossier dient te bevatten:
- Een uittreksel uit het kadastraal plan en de kadastrale legger
- Een uittreksel uit het gewestplan waarop de betreffende gronden zijn aangeduid
- Een opgave van de toekomstige aanwending van de grond, de geplande beheerswerken
en alle mogelijke inlichtingen ter motivatie van de aankoop;
- De notariële aankoopakte of, indien deze nog niet ondertekend is, het ontwerp van
notariële aankoopakte en de onderhandse overeenkomst;
- Een verklaring op eer, ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de
vereniging, waarin wordt vermeld of er subsidie werd bekomen van een andere
instantie en in voorkomend geval, welke instantie en het bedrag van de bekomen
subsidie.
Artikel 6.
De toelage bedraagt maximum 40 % van de aankoopprijs, zoals deze voorkomt in de
aankoopakte, vermeerderd met de notariskosten en de taksen op de aankoop en verminderd
met de subsidiëring die van derden werd ontvangen. De subsidie is alleszins beperkt tot het

voorziene krediet in het gemeentebudget. Het College van burgemeester en schepenen kan te
allen tijde per aankoop een limiet stellen aan de subsidie.
Artikel 7.
Het College van burgemeester en schepenen beslist over de toekenning van de subsidie binnen
de 30 dagen nadat de MINA-raad advies heeft uitgebracht over alle aanvragen die voor 31
oktober van dat jaar werden ingediend.
Indien het totale bedrag van de gevraagde subsidie het bedrag, voorzien in het
gemeentebudget overschrijdt, wordt het beschikbare bedrag verdeeld in verhouding tot de
gevraagde subsidie.
Artikel 8.
De gronden waarvan de aankoop volgens dit reglement wordt betoelaagd, dienen openbaar
toegankelijk te zijn voor voetgangers en niet-gemotoriseerd verkeer.
De aankopende vereniging kan een gedeeltelijke (bv. op bepaalde tijdstippen of voor bepaalde
voertuigen) en gemotiveerde afwijking van deze bepaling vragen aan het College van
burgemeester en schepenen, dat autonoom beslist.
Artikel 9.
De gronden waarvan de aankoop volgens dit reglement wordt betoelaagd, mogen niet
vervreemd noch met enig ander zakelijk recht bezwaard worden binnen de 10 jaar na de
ondertekening van de aankoopakte.
Artikel 10.
De vereniging die een subsidie ontvangt in het kader van dit reglement verbindt zich ertoe te
allen tijde controle door een afgevaardigde van het College van burgemeester en schepenen
toe te laten, zowel wat betreft de administratie als wat betreft de aanwending van de gronden,
waarvan de aankoop volgens dit reglement werd betoelaagd.
Artikel 11.
De vereniging die een subsidie ontvangt in het kader van dit reglement, verbindt zich ertoe
elke wijziging in het gebruik, de eigendomssituatie, … van de gronden, waarvan de aankoop
volgens dit reglement werd betoelaagd, aan het College van burgemeester en schepenen mee
te delen.
Artikel 12.
Bij niet-naleving van één van de bepalingen van dit reglement of indien misbruik wordt
vastgesteld, kan het College van burgemeester en schepenen overgaan tot gehele of
gedeeltelijke terugvordering van de verleende subsidie.

