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Besprekingen en besluiten van de gemeenteraad in openbare zitting

Technische dienst - Afdeling Gebouwen, Stedenbouw en Milieu - Verlenen van een subsidie aan vzw
Natuurpunt voor de aankoop van een natuurgebied ter hoogte van de Kapelledijk.

Bevoegdheid

o Het Decreet Lokaal Bestuur van22 december 2017, artikels 40 en 41.

Verwijzingsdocu menten

r Het gemeenteraadsbesluit van 19.02.2004 over het subsidiereglement voor de aankoop van
natuurgebieden door natuurverenigingen.

r De aanvraag van L2.09.2018 van vzw Natuurpunt voor de aankoop van een perceel Ín de
Kapellepolder.

o Het ecologisch advies over het grasland aan de Kapelledijk van het Regionaal Landschap
Meetjesland va n 05.1 1.20i.9.

o De brief van 03.03.2020 van professor Kris Verheyen van de universiteit Gent over het ecologisch
advies van het Regionaal Landschap Meetjesland over het grasland aan de Kapelledíjk.

Verantwoording

r ln 2018 werd door Natuurpunt een subsidie aangevraagd voor de aankoop van een perceel
grasland gelegen aan de Kapelledijk. Natuurpunt vraagt voor deze aankoop een restfinanciering
van € 17.693,50.

r Volgens het gemeentelijk subsidiereglement moeten de betrokken gronden:



ofwel gelegen zijn in één van de hiernavolgende gebieden, opgenomen in het Koninkliik Besluit

van 28 december 7972, betreffende de inrichting en de toepassing von de gewestplonnen:

o bosgebied (ort. 12 -  .2);

o het groengebied (art. 73 -  3);
o het parkgebied (arl. 74 - a.4;
o de bufferzone (art. 74 - a.5);

ofwel getegen te zijn in een gebied, dat begrepen is in een biologische waarderingskaart von

België en geklasseerd staat ols:

o Biologisch woardevol;
o Biologisch zeer woardevol.

o Het perceel dat Natuurpunt aankocht ligt niet in een van deze gebieden. ln dit geval zegt het

subsidiereglement het volgende:

Gebieden die niet voorkomen in de lijsten o en b kunnen slechts in overweging worden genomen

indien de oanvraog ervon vergezeld is von een recente studie von een wetenschoppeliike

instelting (overheids- of universitaire instelting) en waaruit de ecologische woarde von het

betrokken gebied ondubbelzinnig blijkt. Het College van Burgemeester en Schepenen beslist aan

de hond van de bijgevoegde studie of de aanvroog in overweging wordt genomen.

r Natuurpunt werd op de hoogte gebracht van deze bepalingen in het subsidiereglement.

r We ontvingen op 05.11.20L9 van het Regionaal Landschap Meetjesland een advies over de

aankoop van dit perceel waaruit blijkt dat dit perceelveel potentie heeft om de natuurwaarden

te herstellen en dat een eventuele subsidie voor de aankoop van dit perceel te verantwoorden is

r De professor Kris Verheyen van de universiteit Gent gaat akkoord met het ecologisch advies van

het Regionaal Landschap Meetjesland over het grasland aan de Kapelledijk.

r ln het gemeentelijk subsidiereglement staat vermeld dat de optelsom van de subsidies nooit

meer dan 95%van de aankoopprijs mag bedragen, zoals deze voorkomt in de aankoopakte,

vermeerderd met de notaris- en registratiekosten. Doorvzw Natuurpunt wordt een

ntelijke tussenkomst ra van € 17.693 50.

ln budget 2019 is €35.71L,97 voorzien onder investeringsenveloppe natuur, beleidsveld 0340,

beleidsitem 034000, algemene rekening 6640000.

ln budgetwijziging 2/20L9 werd extra krediet voorzien.

Tussenkomsten

Stemmen

Stemresultaat 1"5 ja-stemmen (Lieven Rummens, Philippe De Coninck, Servaas Van Eynde,

David Vercauteren, Alex Meulebroeck, Chantal Bobelijn, Hilde Baetslé,

Dominique Buysse, DieterVercauter, Evert Geldhol Lieve Goethals,

Pieter Dobbelaere, Stijn Van Hamme, AxlVan Boven, Nicolas Claerhout)

8 onthoudingen (Trees Van Eykeren, Guido Van de Veire, Koen Van Ootegem,

Nic Van Zele, Remi Van de Veire, Brenda Van den Bossche, Marc Bobelyn,

DimitriVan Vooren)

a

a

Restfinanciering door
Natuurpunt

Maximale subsidie
door de gemeente

Subsidie Vlaams GewestAankoopprijs

€2.322,OO€ 17.693,50€46.440,00 €26.424,50
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BESLUIT

Artikell
Er wordt een aankoopsubsidie verleend ten bedrage van maximu m € L7.693,50 aan vzw Natuurpunt,
Coxiestraat LL,2800 Mechelen voor de aankoop van de percelen Afdeling 4, Sectie B, nr. 1001-, 1002
en L003 aan de Kapelledijk, 9961Assenede.
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