
3. Besluit

Het Reglement met betrekking tot de subsidiëring van erkende terreinbeherende
natuurverenigingen voor de aankoop van natuurgebieden en/of van gronden in functie van
natuurontwikkeling wordt vastgesteld als volgt:

Artikel I - Definities

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:

1" biodiversiteit: de diversiteit aan levende organismen en hun genetische variabiliteit, ook
wel in globo soortenverscheidenheid genoemd;

2' biologische waarderingskaart (BWK): een uniforme inventarisatie en evaluatie van het
gehele Vlaamse grondgebied aan de hand van een set karteringseenheden die staan voor
vegetaties, bodembedekking en kleine landschapselementen (lijn- en puntvormige
elementen). ln dit reglement wordt telkens verwezen naar de meest recente versie van de
BWK;

3'VEN gebied: gebied horende bij het Vlaams Ecologisch Netwerk;

4' speciale beschermingszone: gebied aangewezen door de Vlaamse regering in toepassing
van de Vogelrichtlijn of van de Habitatrichtlijn;

5" erkende terreinbeherende natuurvereniging: een natuurvereniging die erkend is door de
Vlaamse overheid (cfr. Besluit Vlaamse Regering dd.2710612003 tot vaststelling van de
voonruaarden voor de erkenning van natuurreservaten en van terreinbeherende
natuuryerenigingen en houdende toekenning van subsidies); ;

6' natuurgebied: terrein met een hoge actuele of potentiële natuunruaarde met een natuurlijke
of halfnatuurlijke vegetatie zoals bossen, moerassen, historisch permanent grasland,
heidegebied, heischraal grasland, wastines, duinen, kreken, ...;

7" erkend natuurreservaat: natuurterrein dat door de Vlaamse overheid is erkend als
natuurreservaat of waarvoor een natuurbeheerplan type 4 werd goedgekeurd zoals bepaald
in art.16 ter van het decreet dd. 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het
natuurlijk milieu;

8" koolstofsinks: natuurlijke reservoirs die koolstof vastleggen over een bepaalde periode.

Artikel 2 - Voorwerp

Binnen de perken van de daartoe in het meerjarenplan van de Provincie Oost-Vlaanderen
goedgekeurde kredieten en overeenkomstig de bepalingen van dit reglement, kan de
deputatie subsidies toekennen aan verenigingen met rechtspersoonlijkheid die zich statutair
de natuurbescherming tot doel stellen voor de aankoop van natuurgebieden binnen de
Provincie Oost-Vlaanderen.

Het reglement vormt een belangrijke ondersteuning van het provinciaal klimaatactieplan dat
onder meer het behoud en het herstel van de biodiversiteit in de provincie Oost-Vlaanderen
voorop stelt, het belang van robuuste natuurkernen en -verbindingen beklemtoont met
inbegrip van koolstofsinks zoals bos, permanente graslanden en waterrijke gebieden.



,

Artikel 3 - Aanvraagcriteria

Om in aanmerking te komen voor subsidie moet aan de volgende criteria zijn voldaan

1' de aanvrager van de subsidie dient erkend te zijn door de Vlaamse overheid als
terreinbeherende natuurvereniging met ten minste 250ha erkend natuurreservaat in beheer
in Oost-Vlaanderen en met minstens 10 jaar ervaring in het beheer van erkende
natuurreservaten;

2" de gronden waarvoor de subsidie wordt aangevraagd dienen zich te bevinden op het
grondgebied van de Provincie Oost-Vlaanderen;

3" op het moment van indiening mag de verleden notariële aankoopakte maximum l jaar
oud zijn. Een onderhandse aankoopovereenkomst (compromis) kan eveneens worden
aanvaard;

4' eventuele andere reeds toegekende of aangevraagde subsidies dienen bij de aanvraag te
worden gevoegd;

5" gronden voor bosuitbreiding kunnen niet worden gesubsidieerd indien zij gebruikt (zullen)
worden voor compenserende bebossing, onder gelijk welke vorm.

Artikel 4 - Aanvraagprocedure

De aanvraag van de subsidie moet jaarlijks ten laatste op 1 mei digitaal worden ingediend op
het volgende emailadres: natuursubsidiês@oost-vlaanderen.be. De datum van de
verzending van de e-mail is bepalend.

Aanvragen die vanaf 2mei worden ingediend, worden behandeld in het daaropvolgende
kalenderjaar.

Aanvragen die in het jaar van indiening niet geselecteerd werden voor subsidie, komen te
vervallen maar kunnen opnieuw worden ingediend.

Het dossier van de aanvraag moet minstens de volgende stukken bevatten:

- het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier (zie bijlage);

- een kopie van de aankoopakte of onderhandse aankoopovereenkomst (mag maximum 1

jaar zijn);

- een bewijs van de aktekosten inclusief verkooprechten;

- een situeringsplan met de aanduiding van de percelen ; de kadastrale gegevens en de
precieze oppervlakte;

- een uittreksel van het gewestplan waaruit de actuele bestemming blijkt, algemeen plan
van aanleg, bijzonder plan van aanleg of ruimtelijk uitvoeringsplan met de aanduiding van
het gebied; voor agrarisch gebied met aanduiding ligging in HAG of niet-HAG;

- een vermelding van de ecologische waarde conform de biologische waarderingskaart;

- een ecologische beschrijving van het betrokken gebied met een overzicht van de
aanwezige fauna en flora;

- een beheervisie op korte, middellange en lange termijn, met een overzicht van de te
nemen beheermaatregelen/ natuurstreefbeeld met het oog op de bescherming van het
gebied en van de provinciale soorten en biotopen en/of de bijdrage tot het behoud en de



ontwikkeling van koolstofsinks (bos, waterrijk gebied, permanent grasland,

veenbodemt....);

een visie op toegankelijkheid (al dan niet in relatie met de omgeving of visiegebied); en

indien die is uitgewerkt een exemplaar van de toegankelijkheidsregeling;

een financieel overzicht van eventuele subsidies van andere instanties (Vlaams gewest,
gemeenten, Europa,... ..).

Artikel 5 - Subsidiecriteria

Om in aanmerking te komen voor subsidie moet aan de volgende criteria zijn voldaan:

1' de gronden mogen niet gelegen zijn in herbevestigd agrarisch gebied (HAG) tenziize
werden aangeduid als biologisch waardevol of biologisch zeer waardevol conform de meest
recente versie van de biologische waarderingskaarten van Vlaanderen;

2" gronden gelegen in de onmiddellijke omgeving van provinciale natuur- en bosgebieden
komen niet in.aanmerking voor subsidie, tenzij na overleg met de provincie;

3" gronden die een duidelijke bijdrage leveren aan de provinciale klimaatdoelstellingen
(koolstofsinks bos, waterrijk gebied, permanent grasland, veenbodèms....) en de provinciale

soorten en biotopen conform de studie "soorten en biotopen in Oost-Vlaanderen: prioriteit en

symboolwaarde voor het natuurbeleid- INBO 2013" komen in aanmerking voor een hogere
rangschikking.

Bij gelijkwaardige dossiers wordt gekozèn voor een zo goed mogelijke regionale spreiding.

Artikel 6 - Beslissingsprocedure

De aanvragen voor subsidie worden door de dienst Milieubeleidsplanning beoordeeld en

voorgelegd aan de deputatie die beslist op basis van de aanvraag- en subsidiecriteria zoals

omschreven in artikels 3 en 5.

Artikel 7 - Bedrag van de subsidie en modaliteiten van uitbetaling

De provinciale subsidie bedraagt 20 o/o vãnhet bedraþ van de aankoopprijs zoals die
voorkomt in de aankoopakte, inclusief de aktekosten en de verkooprechten.

Voor gronden die een bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen via koolstofopslag
(bosontwikkeling, ontwikkelen van waterr¡k gebied door vernatting, ontwikkelen van

soortenrijk permanent grasland, behoud veenbodems, ...) wordt een subsidie van 50%

toegekend op het bedrag van de aankoopprijs zoals die voorkomt in de aankoopakte,
inclusief de aktekosten en de verkooprechten.

Wanneer er voor dezelfde gronden ook een toelage bekomen wordt van Europa, Vlaams

Gewest of lokale besturen, mag de gezamenlijke toelage nooit de grens van 95% van de

totale aankoopprijs (inclusief de aktekosten en verkooprechten) overstijgen.

ln ieder geval dient de betrokken natuurvereniging minstens 5o/o Yâr1de totale aankoopprijs
zelf bij te dragen.

De provinciale toelage komt na de eventuele toelagen van hogere overheden



De deputatie toetst elke aanvraag aan de toepassingsvoonrvaarden van het reglement en
stelt bij besluit vast of de aanvraag voor subsidiëring in aanmerking komt en hoeveel
subsidie wordt toegekend. De deputatie kan per aankoop een plafond aan de subsidie
bepalen.

De toekenning van deze subsidie gebeurt in overeenstemming met het gelijkheidsbeginsel,
de regelgeving inzake mededinging en inzake staatssteun.

Artikel 8'- Verbintenissen van de aanvrager van de subsidie

De aanvrager van de subsidie verbindt er zich toe:

1" de administratie te voeren volgens de daartoe bestemde formulieren;

2' de samenwerking met en het logo van de Provincie Oost-Vlaanderen op herkenbare wijze
te vermelden en/of aan te brengen op alle communicatie die wordt gevoerd met betrekking
tot het project;

3' een uitnodiging voor elk communicatie- of persmoment te versturen naar de Provincie
Oost-Vlaanderen;

4' de venryorven gronden in te dienen ter erkenning als natuurreservaat conform het "Besluit
Vlaamse Regering dd.1410712017 betreffende de natuurbeheerplannen en de erkenning van
natuurreservaten".

Een afschrift van het goedgekeurde natuurbeheerplar¡ van de betrokken percelen, wordt zo
vlug mogelijk aan de provincie overgemaakt.

Artikel 9 - Controle en sancties

De Provincie Oost-Vlaanderen heeft het recht om de aanwending van de subsidies te (laten)
controleren op basis van het Reglement van 12 oktober 2005 met betrekking tot de controle
op de toekenning en op de aanwending van toelagen'en de reservevorming met provinciale
subsidies.

Dit reglement bevat, afhankelijk van het bedrag van de subsidie, de controlemechanismen
en een opsomming van de stukken die in functie van de financiële controle minimaal moeten
worden ingediend ter verantwoording van de subsidie.

lndien blijkt dat onjuiste gegevens werden opgenomen in de aanvraag van de subsidie of bij
de in te'dienen stukken of indien blijkt dat dit reglement niet correct werd nageleefd of bij
onteigening door een overheidsinstantie, kan de deputatie, onverminderd de vorige leden, de
toegekende subsidie geheel of gedeeltelijk terugvorderen. Misbruik kan aanleiding geven tot
uitsluiting van toekomstige subsidies van de provincie Oost-Vlaanderen.

De veruvorven percelen mogen niet worden vervreemd, verpacht of in erfpacht gegeven ,

tenzij via machtiging door de deputatie.

De terreinbeherende verenigingen dienen steeds het toezicht en plaatsbezoek van de
betrokken gronden door de provinciale ambtenaren toe te staan.



Artikel l0 - Betwistingen

De deputatie beslist over alle betwistingen met betrekking tot de toepassing van dit
reglement.

Artikel 11 - Slotbepalingen

Dit reglement treedt in werking op 1 janua ri 2020.

Gent,


