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 8. SUBSIDIEREGLEMENT VOOR AANKOOP NATUURGEBIEDEN 
 
Gelet op het gemeentedecreet dd 15-07-2005 en latere wijzigingen. 
Gelet op de noodzaak de nog resterende natuur te behouden, uit te breiden en veilig te stellen voor de 
toekomst.  
Gezien de biodiversiteit jaarlijks afneemt. 
Gelet op de positieve stimulans die kan gegeven worden door natuurlijke relicten van ons landschap te 
laten behouden voor de toekomst.  
Gelet dat de gemeente zich wil inzetten voor het behoud van onze natuur. 
Gezien de gemeente het verwerven van gronden door natuurverenigingen financieel wil ondersteunen 
door een maximum van 10% van de aankoopprijs te betoelagen. 
Gelet op de kredieten die voorzien worden in de begroting 2011. 
 
BESLUIT: goedgekeurd met 22 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. 
artikel 1:  
Het gemeentebestuur van Riemst wenst een toelage uit te keren voor de aankoop van gronden binnen 
de gemeente met de bedoeling deze in te richten en te beheren als natuurgebied.  
artikel 2:  
De bedoelde gronden moeten gelegen zijn in minstens één van volgende gebieden: 
- Habitatrichtlijn – of vogelrichtlijngebied; 
- volgens de landschapsatlas gelegen in ankerplaats of beschermd landschap; 
- VEN-gebied (Vlaams Ecologisch Netwerk); 
- volgens het gewestplan ingetekend als natuurgebied, groengebied, parkgebied, bufferzone, bosgebied, 
landschappelijk waardevol agrarisch gebied en agrarisch gebied met ecologisch belang  
Andere gebieden dan bovenstaande komen enkel in aanmerking voor subsidie mits gunstig advies van 
het college van burgemeester en schepenen over het geheel of gedeelte van het dossier en/of deel van 
het te subsidiëren percentage.  
artikel 3:  
De voor subsidie in aanmerking komende natuurverenigingen zijn alle terreinbeherende verenigingen 
welke ook zetelen in een van de gemeentelijke adviesraden.  
artikel 4:  
De subsidie bedraagt maximum 10% van de aankoopprijs zoals vernoemd in de aankoopakte, 
vermeerderd met de totaliteit van de notaris- en registratiekosten. Wanneer voor dezelfde aankoop ook 
een andere toelage verkregen wordt, bijv. van het Vlaams Gewest, het Provinciebestuur, … kan de 
gezamenlijk verkregen toelage nooit meer bedragen dan 95% van de gehele aankoopprijs, vermeerderd 
met de totaliteit van notaris- en registratiekosten en nooit meer dan het totale budget voorzien in de 
begroting. Wanneer deze totale toelage meer bedraagt dan 95% wordt het gemeentelijk aandeel 
evenredig verminderd zodat maximum 95% kan bekomen worden.  

 
 



 

 

De vereniging dient bewijzen van de totale kostprijs voor te leggen aan het gemeentebestuur.  
artikel 5:  
De aankoop van gronden wordt niet gesubsidieerd indien de gronden worden verworven van een 
andere natuurvereniging. De natuurvereniging dient binnen het jaar na verwerving van de gronden een 
aanvraag in te dienen om het gebied als natuurreservaat te erkennen. 
artikel 6: 
De subsidieaanvraag voor de aankoop wordt ingediend bij het college van burgemeester en schepenen 
en is vergezeld van volgende documenten:  
- een gemotiveerd schrijven waaruit blijkt dat de aankoop van betreffende grond een meerwaarde 
inhoudt voor de natuur in onze gemeente; een ecologische beschrijving van de betrokken gronden en 
opgave van de geplande inrichting- en beheerwerken; 
- een uittreksel uit het kadaster met de kadastrale omschrijving van de gronden en de oppervlakte van 
de percelen; 
- 6 kleurenfoto’s waaruit de huidige toestand van de gronden af te leiden is. 
artikel 7: 
Na aankoop door de vereniging en ontvangst van de nodige documenten stelt het college van 
burgemeester en schepen het juiste subsidiebedrag vast. Op basis van deze beslissing wordt de toelage 
uitbetaald. Deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvragende vereniging. Het gemeentebestuur is 
geenszins interesten verschuldigd voor een eventuele laattijdige uitbetaling van deze toelage.  
artikel 8:  
De gronden waarvoor subsidie werd verleend mogen niet verkocht worden noch mag de bestemming 
‘natuur’ gewijzigd worden zonder de schriftelijke toestemming van de Gemeenteraad. 
artikel 9:  
Binnen de twee jaar na aankoop en subsidie van de gronden dient de natuurvereniging een uitgewerkt 
beheerplan met termijnplanning in bij het gemeentebestuur.  
artikel 10:  
Bij niet naleving van het reglement kan het gemeentebestuur overgaan tot de gehele of gedeeltelijke 
terugvordering van de verleende subsidie. 
artikel 11:  
Het schepencollege toetst elk individueel dossier op bestemming en het gebruik van de gronden. Deze 
moeten in overeenstemming zijn met het doel van dit reglement (art 1). Het schepencollege behoudt 
steeds het recht aanvragen te weigeren. Alle betwistingen omtrent de toepassing van dit reglement 
worden beslecht door het college van burgemeester en schepenen.  
artikel 12:  
De nodige kredieten worden jaarlijks voorzien in de gemeentebegroting. 
Het besluit wordt overgemaakt aan de gemeentelijke financiële dienst. 
artikel 13:  
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit besluit.  
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