
 

Motie betreffende de uitvoeringsbesluiten van het Natuurdecreet – besluit rond de 

uitwerking van de subsidieregeling voor natuurbeheer, aankopen, investeringen en 

toegankelijkheid 

Gelet op de beslissing van de Vlaamse regering d.d. 9 mei 2014 waarmee ze het decreet tot 

wijziging van de regelgeving natuur en bos goedkeurde; 

Gelet op het feit dat dit wijzigingsbesluit uitgewerkt wordt via vier uitvoeringsbesluiten; 

• Besluit rond de implementatie van de instandhoudingsdoelstellingen 

• Besluit over de beheerplannen en de erkenning van reservaten 

• Besluit rond de uitwerking van de subsidieregeling voor natuurbeheer, aankopen, 

investeringen en toegankelijkheid. 

• Besluit over de criteria duurzaam natuurbeheer; 

Overwegende dat natuur niet binnen de lijntjes kleurt en heel wat bedreigde dier- en 

plantensoorten hun leefgebied  hebben in natuurgebieden die geen onderdeel zijn van het 

Natura 2000-netwerk; 

Overwegende dat één op vier van de bestaande reservaten gericht is op het behoud en de 

ontwikkeling van Vlaamse – niet Europees-beschermde - natuur; 

Overwegende dat natuur op wandelafstand belangrijk is voor het welbevinden van elk van 

ons en een volwaardige, continue financiering verdient; 

Overwegende dat in het sterk verstedelijkte en dicht bevolkte Vlaanderen, natuurgebieden 

die zich op wandelafstand van woonkernen bevinden vaak niet groter zijn dan een paar 

hectares; 

Overwegende dat toegankelijkheid en bereikbaarheid van natuurgebieden een belangrijke 

voorwaarden zijn om ervoor te zorgen dat natuurgebieden effectief bezocht worden; 

Overwegende de financieel precaire situatie van heel wat gemeenten en het feit dat ze vaak 

expertise missen op vlak van natuurbeheer; 

Gehoord de actie van de vrijwilligersorganisaties Natuurpunt, vzw Durme en Limburgs 

Landschap ‘Red de natuur in je buurt’, waarbij ze de minister voor omgeving oproepen om 

haar plannen met betrekking tot de subsidieregeling voor natuurbeheer, aankopen, 

investeringen en toegankelijkheid bij te stellen, zodanig dat: 

• De steun voor aankoop en beheer van erkende natuurreservaten kleiner dan 10 

hectare niet geschrapt wordt; 



• De steun voor speelbossen, wandel- en fietspaden en bezoekerscentra minstens 

gelijk gehouden wordt; 

• Natuurreservaten buiten Natura 2000-gebied blijvend beschermd worden;  

• De steun voor natuurreservaten waarbij een gemeente en terreinbeherende 

vereniging samen instaan voor het beheer niet geschrapt worden; 

Overwegende dat voor gemeente Dendermonde, onder de huidige voorstellen, volgende 

gebieden bedreigd zijn in hun voortbestaan of groei:  

• Natuurreservaten kleiner dan 10 ha: Paddebeekvallei en Sint-onolfspolder. 

• Natuurreservaten waarvoor een samenwerking bestaat tussen de gemeente 

Dendermonde en terreinbeherende vereniging Natuurpunt: Groot Schoor 

Dringt de gemeenteraad van Dendermonde er bij de Vlaamse regering op aan dat bij de 

uitvoering van het natuurdecreet 

1. de huidige financiering voor de aankoop, beheer, inrichting en openstelling van 

natuurgebieden minstens behouden blijft; 

2. transparantie en gelijke behandeling te garanderen voor alle beheerders inzake 

beheer, omkadering, ondersteuning, monitoring en opmaak van plannen; 

3. er een zo groot mogelijke rechtszekerheid en continuïteit geboden wordt voor 

bestaande akkoorden tussen overheden onderling, overheden en beheerders en 

bestaande erkenningen van natuurreservaten; 

4. incentives worden voorzien voor lokale besturen om voor hun eigendommen 

maximaal natuurbeheerplannen op te maken en uit te voeren, waar mogelijk in 

samenwerking met lokale organisaties gespecialiseerd in natuurbeheer. Dit kan door 

dezelfde  beheersubsidies te voorzien voor eigendommen van lokale besturen als 

voor private eigendommen 

5. incentives voor beheerders van natuurgebieden om hun gebieden actief te ontsluiten 

door wandelinfrastructuur en bebording te financieren.  

6. in grote gebieden bezoekerscentra te voorzien met een onthaal en informatiefunctie 

voor individuele bezoekers en groepen 

7. voldoende mogelijkheden voor het duurzaam behoud en de verdere groei van kleine 

natuurgebieden, en voor de ontwikkeling van kleinere reservaten 

8. de lijst met toegelaten streefbeelden die aanvaard worden in een beheerplan Type 4 

minstens uit te breiden met de natuurtypes bloemrijke graslanden (Hp* en Hpr*) en 

hoogstamboomgaarden (Kj) 

De gemeenteraad van Dendermonde kan zich met de uitwerking van de subsidieregeling 

voor natuurbeheer, aankopen, investeringen en toegankelijkheid alleen akkoord verklaren als 

op zijn minst aan bovenstaande eisen is voldaan. 

Aangenomen in de gemeenteraad van Dendermonde op 16 september 2015.  


