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Goedkeuring te hechten aan het toelagereglement voor het uitvoeren van werken en acties in Turnhoutse
natuurgebieden door een erkende natuurvereniging
Samenvatting
De gemeenteraad keurt een toelagereglement goed voor het uitvoeren van beheerswerken in natuurgebieden
gelegen op het grondgebied van Turnhout door een erkende natuurvereniging met een looptijd vanaf 1 januari 2014
tot en met 31 december 2019.
Motivering
Voorgeschiedenis
In het kader van het Actieplan Natuurlijke Entiteiten (vroegere G.N.O.P.) werd een toelagereglement opgemaakt
voor werken en acties op het terrein. De afgelopen jaren werden door middel van deze subsidie werken
ondersteund in ondermeer de Turnhoutse natuurgebieden Winkelsbroek, Turnhouts Vennengebied, Frans
Segersreservaat, Dombergheide en La Bonne Espérance (enkele realisaties van de afgelopen jaren: aanleg van
een knuppelpad in Winkelsbroek om de toegankelijkheid van het broekbos te verbeteren, het herstel van een
ecologisch waardevol ven in de Ravelse Bergen, inrichtingswerken in het vleermuizenreservaat, …).
Argumentatie
Dit toelagereglement heeft tot doel de ecologisch en landschappelijk waardevolle gebieden in Turnhout te
herstellen en te beheren. Dit kadert in de natuurontwikkelingsacties opgenomen in het actieplan Biodiversiteit van
de Stad Turnhout.
Besluit
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan het toelagereglement voor het uitvoeren van beheerswerken in de
Turnhoutse natuurgebieden door een erkende natuurvereniging.
De tekst van het toelagereglement is de volgende:
Artikel 1:
Vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 december 2019 wordt een toelage voorzien aan een erkende terreinbeherende
natuurvereniging voor het uitvoeren van werken in natuurgebieden gelegen op grondgebied van Turnhout. Onder
andere komen in aanmerking voor subsidiëring, werken die te maken hebben met: herstel en beheer van
ecologisch en landschappelijk waardevolle gebieden, herstellen van leefgebieden voor kwetsbare soorten,
verbeteren van natuureducatieve infrastructuur, …
Artikel 2:

De stad verbindt er zich toe om voor de duur van dit subsidiereglement jaarlijks een toelage te voorzien van 11.000
euro voor het uitvoeren van beheerswerken in natuurgebieden gelegen op het grondgebied van Turnhout door een
erkende natuurvereniging, onder voorbehoud van de goedkeuring van dit bedrag in de begroting.
Artikel 3:
De subsidie wordt uitbetaald aan de erkende natuurvereniging die werken uitvoert in een natuurgebied gelegen op
het grondgebied van Turnhout. De subsidie bedraagt maximum 100 % van de kostprijs van de uitgevoerde werken.
Artikel 4:
De erkende natuurvereniging dient zijn aanvraag schritelijk in te dienen bij het College van Burgemeester en
Schepenen aan de hand van het aanvraagformulier dat door de Stad Turnhout ter beschikking wordt gesteld. De
aanvraag dient te gebeuren vóór 1 september van het lopende kalenderjaar. Aanvragen die het stadsbestuur
bereiken na 1 september van het lopende kalenderjaar worden naar het volgende jaar doorgeschoven.
De aanvraag moet een beheerplan bevatten waarin tekstueel en op kaart moet vermeld worden welke werken
uitgevoerd worden.
Artikel 5:
Voor de uitvoering van de beheerswerken dient men over de nodige vergunningen (Vlaamse Codex Ruimtelijke
Ordening, Bosdecreet, …) te beschikken.
Artikel 6:
De erkende natuurvereniging brengt het College van Burgemeester en Schepenen op de hoogte van de aanvang
van de werken. De bevoegde gemeenteambtenaren hebben steeds het recht toezicht uit te oefenen.
Artikel 7:
Na uitvoering van de werken richt de terreinbeherende natuurvereniging een aanvraag tot uitbetaling van de
subsidie aan het het College van Burgemeester en Schepenen aan de hand van het formulier dat door de Stad
Turnhout ter beschikking wordt gesteld. De aanvraag tot uitbetaling dient te gebeuren vóór 1 december van het
lopende kalenderjaar. Deze aanvraag dient minstens te omvatten: naam en vestigingsadres van de eigenaar of
beheerder, eigendomsakte of beheersovereenkomst, factuur van de uitgevoerde werken, rekeningnummer waarop
de subsidie kan gestort worden en een verslag van de uitgevoerde werken.
Artikel 8:
Het college behoudt zich het recht om subsidieaanvragen te weigeren die niet beantwoorden aan de geest van dit
reglement. Het college behoudt zich het recht om subsidieaanvragen te weigeren indien het voorzien bedrag onder
artikel 2 wordt overschreden.
Artikel 9:
Dit toelagereglement vervangt het toelagereglement goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 17
december 2008.
Financiële gevolgen
Kosten
Begunstigde
Werken en acties in
Turnhoutse
natuurgebieden

Bedrag
11.000 EUR

Code

De gemeenteraad stemde met 28 stemmen op 31 stemmers nl. van de heer Luc Hermans – voorzitter-schepen, de
heer Eric Vos – burgemeester, de heer Francis Stijnen, de heer Peter Segers, mevrouw Astrid Wittebolle, de heer
Hannes Anaf, de heer Luc Debondt en de heer Marc Boogers – schepenen, de heer Dimitri Gevers, de heer Erwin
Brentjens, de heer Toon Otten, mevrouw Annemie Der Kinderen, mevrouw Katrien Van de Poel, mevrouw Tine De
Wilde, mevrouw Katleen De Coninck, mevrouw Pascale Mathé, de heer Marc Van Damme, mevrouw Vera De
Jong, de heer Wannes Starckx, de heer Stef Breugelmans, de heer Willy Van Geirt, de heer Guy Van Litsenborg,
de heer Peter Roes, de heer Eddy Grooten, mevrouw Josiane Driesen, de heer Danny-Spock Vermeijen, de heer
Jan Van Otten en de heer Nic Van Heupen - raadsleden.

Er waren 3 onthoudingen nl. van de heer Paul Meeus, de heer Renaat Decoster en de heer Reccino Van Lommel –
raadsleden.
Opvolging
Origineel
Kopie

Milieudienst
Financiële dienst

Aldus gedaan en gedelibereerd in de zitting van de gemeenteraad van de stad Turnhout op datum als boven.
g. Buijs Filip
secretaris
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schepen-voorzitter
voor eensluidend uittreksel
Turnhout, 22-1-2014
Voor de burgemeester :
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