GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT AANKOOP NATUURGEBIEDEN
Art. 1 - Binnen de perken van het meerjarenplan en met een maximum van € 7.500/jaar, kan
het gemeentebestuur in de periode 01.04.2021 tot en met 31.12.2024, subsidies verlenen aan
natuurlijke personen en verenigingen voor de aankoop van gronden binnen de gemeente
Zwalm, met de bedoeling deze in te richten en te beheren als natuurreservaat.
Art. 2 - Dit betreft een subsidie voor de aankoop van een onroerend goed dat aangekocht wordt
met het oog op het tot stand brengen van een natuurbeheerplan type 4 als vermeld in artikel
16ter, § 1, 4°, van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het
natuurlijk milieu.
Art. 3 - Kunnen aanvragen en gebruik maken van de subsidie: natuurlijke personen en
privaatrechtelijke rechtspersonen.
De natuurlijke persoon dient gedomicilieerd te zijn in Zwalm op het ogenblik van de aanvraag.
De privaatrechtelijke rechtspersoon dient een actieve rol en of werking aan te tonen op het
grondgebied van de gemeente Zwalm. Het college oordeelt over deze actieve rol.
Art. 4 - Het gemeentebestuur stelt voor het verlenen van subsidies volgende voorwaarden:
1° De aangekochte percelen, waarvoor de akte is verleden, moeten kunnen ingepast worden in
het globaal kader van de goedgekeurde verkenning voor een natuurbeheerplan type vier.
2° Op aangekochte percelen is geen goedgekeurd natuurbeheerplan van type twee, drie of vier
van een andere beheerder van toepassing waarmee het gewenste natuurstreefbeeld, zoals
vermeld in het managementplan Natura 2000, al wordt beoogd.
3° Op aangekochte percelen is geen boscompensatie in natura van toepassing.
4° De subsidies zijn niet van toepassing in herbevestigd agrarisch gebied in landbouwgebruik.
5° Er zal door de beheerder een toegankelijkheidsregeling worden opgesteld die niet strijdig
mag zijn met de inhoud van het natuurbeheerplan.
6° Voor het gebied moet een beheercommissie bestaan die minstens eenmaal per jaar
samenkomt en waarin minstens 1 waarnemer van het gemeentebestuur is opgenomen. De
gemeente stelt een waarnemer aan en communiceert dat met de conservator.
7° De aanvrager stelt een conservator of verantwoordelijke aan die door het publiek en door
openbare besturen omtrent de diverse beheeraspecten van het gebied kan worden
gecontacteerd. De aanvrager deelt de naam van deze persoon/personen aan het
gemeentebestuur mee.
8° De beheercommissie mét de gemeentelijke waarnemer organiseert minimaal jaarlijks samen
één of meer openbaar aangekondigde geleide bezoeken waarop het brede publiek welkom is
en dat minstens een deel van de type 4-beheerde terreinen van de aanvrager aandoet.
Art. 5
§1 De subsidie bedraagt maximum 25% van de aankoopprijs; de totale subsidie, gemeentelijk,
Vlaams en provinciaal, bedraagt nooit meer dan 100%. Als aankoopbedrag wordt beschouwd
de initiële aankoopprijs, zoals die in de akte is vermeld, vermeerderd met de notariskosten. De
aanvrager bewijst deze kosten aan het gemeentebestuur.
§ 2 De aanvrager moet alle subsidiemogelijkheden uitputten alvorens een gemeentelijke
aanvraag te doen.
Art. 6 - De aanvraag tot het bekomen van een subsidie voor de aankoop van gronden dient te
worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, Zuidlaan 36 te 9630 Zwalm.
De aanvraag kan slechts één maal ingediend worden voor hetzelfde perceel. De aanvragen
moeten jaarlijks vóór 1 november van het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft,
ingediend worden. De aanvraag moet vergezeld zijn van:
a) Een gedetailleerde opgave van de oppervlakte en de totale kosten;
b) Een uittreksel uit het kadastraal plan;
c) Een uittreksel uit het gewestplan, eventueel BPA of RUP, waarop de betreffende gronden
zijn aangeduid;

d) Een uittreksel uit de biologische waarderingskaart;
e) Een ecologische beschrijving van de betroffen gronden en een opgave van de visie over de
toekomstige ontwikkeling;
f) Een kopie van de notariële akte, waarin is opgenomen dat het onroerend goed wordt
aangekocht met het oog op het tot stand brengen van een natuurbeheerplan type 4 als vermeld
in artikel 16ter, §1, 4°, van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en
het natuurlijk milieu;
g) Een precieze opgave van mogelijke subsidies van andere overheden;
h) Het adres en het nummer van de rekening waarop de gemeentelijke subsidie kan gestort
worden.
Art. 7 - Binnen de 60 dagen na de datum van ontvangst van het aanvraagdossier deelt het
gemeentebestuur de aanvrager mee of de geplande aankoop al dan niet voor subsidie in
aanmerking komt.
Art. 8
§1 Indien meerdere aanvragen van hetzelfde jaar het totale jaarlijkse beschikbare
subsidiebedrag van € 7.500 zouden overschrijden, wordt het jaarlijkse beschikbare
subsidiebedrag proportioneel verdeeld onder de aanvragen voor datzelfde jaar.
§2 Het college van burgemeester en schepenen stelt op basis van de door de aanvrager
ingediende stukken het juiste bedrag van de subsidie vast. De aanvrager wordt van dit besluit
op de hoogte gebracht.
§3 Bij grensoverschrijdende aankopen wordt steeds de proportionaliteitsregel toegepast
worden.
Art. 9 - Op basis van de ingediende stukken en rekening houdende met artikel 8, gaat de
gemeente over tot betaling van de subsidie. Het gemeentebestuur is geenszins interesten
verschuldigd voor een eventuele laattijdige uitbetaling van de toelagen.
Art. 10 - De betrokken aanvrager is gehouden steeds toezicht van de door het college
aangeduide ambtenaar toe te staan op het aangekochte goed.
Art. 11 - Bij niet naleven van dit reglement, kan het gemeentebestuur overgaan tot de gehele of
gedeeltelijke terugvordering van de verleende subsidie.
Art. 12 §1 De verleende toelage is onderworpen aan de wet van 14 november 1983 betreffende de
controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen, met uitzondering van
de verplichtingen volgend uit artikel 5. Derhalve is de toelagetrekker ertoe gehouden de toelage
geheel of gedeeltelijk terug te betalen indien hij de toelage niet aanwendt voor het doel
waarvoor zij hem werd toegekend, hij één of meerdere van de gevraagde stukken niet verstrekt
of hij zich verzet tegen de uitoefening van de controle op de aanwending van de toelage door
de gemeente Zwalm.
§2 De bekomen subsidie is terugbetaalbaar bij de niet-naleving van de bestemming en het doel
waarvoor de subsidie werd verleend binnen de realisatietermijnen hieronder vastgelegd en
gedurende een periode van 15 jaar.
De termijnen voor de realisatie van de bestemming worden als volgt vastgelegd:
- grasland: maaien/begrazing: 3 jaar na aankoop,
- ruigte: periodiek maaien: 3 jaar na aankoop,
- aanplant bos: 3 jaar na aankoop,
- omvormingsbeheer met kap van populieren of andere en spontane opslag of aanplant: 5 jaar
na aankoop.
Art. 13 - Dit reglement treedt in werking en wordt bekendgemaakt conform het decreet lokaal
bestuur.

