UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
OPENBARE ZITTING VAN 23 DECEMBER 2021
Provincie
West-Vlaanderen

Aanwezig:

Gemeente
MOORSLEDE

Verontschuldigd:

Pol Verhelle, Voorzitter
Ward Vergote, Burgemeester
Sherley Beernaert, Geert Vanthuyne, Jürgen
Deceuninck, Nessim Ben Driss, Benedikt Vallaey,
Schepenen
Ward Gillis, Sigrid Verhaeghe, Andries Sioen, Johan
Paret, Bart De Koning, Karen Bekaert, Stefan Cardoen,
Gert-Jan Hovaere, Margaux Vandekerckhove, Bernard
Vuylsteke, Veerle Demeulenaere, Nick Vandeginste,
Aäron Pattyn, Lisa Oplinus, Raadsleden
Kristof Vander Stichele, Algemeen directeur

07. Vaststelling van het reglement voor de toekenning van een subsidie voor het ontharden en vergroenen
van particuliere voortuinstroken - goedkeuring
De Raad,
Regelgeving
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur, meer bepaald artikel 40 en artikel 41, tweede lid, sub 23°;
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur, meer bepaald artikel 2, artikel 285, artikel 286, artikel 287 en
artikel 330;
Feiten, context en argumentatie
Op 23 april 2015 besliste de gemeenteraad om het Burgemeestersconvenant voor lokale duurzame energie,
met doelstellingen tot 2020 (CoM 2020) voor lokale duurzame energie te ondertekenen, waarin deelnemers
zich engageren de C02-uitstoot op het grondgebied tegen 2020 te laten dalen met minstens 20%.
Op 21 juni 2018 besliste de gemeenteraad formeel tot ondertekening van het Burgemeestersconvenant voor
Klimaat en Energie (CoM 2030).
Momenteel is 16 procent van de Vlaamse grond verhard. Volgens hydrologen is dit veel te veel.
Het is dan ook belangrijk om als gemeente hierop snel te anticiperen. De belangrijkste gevolgen zijn hitte,
droogte, natte winters, extreme neerslag en een hogere gemiddelde jaartemperatuur.
Het gemeentebestuur wil burgers die hun voortuin ontharden ondersteunen met een subsidie.
Door inwoners aan te sporen om te ontharden zorgen we ervoor dat bij de overvloedige neerslag het water
de mogelijkheid heeft om in de bodem te sijpelen. Zo wordt het grondwaterpeil aangevuld maar wordt
tevens vermeden dat de riolen bij zware regen worden overbelast. Ook bij extreme hitte zal een ontharde
voortuin minder warmte afgeven en blijft het koeler in de centra.
Ontharding en vergroening zorgen ook voor een grotere biodiversiteit, een betere bodem- en luchtkwaliteit
en een aangenamere leefomgeving. Ontharden biedt tot slot ook nieuwe kansen om de bodem te herstellen
voor voedselproductie.
De subsidiëring blijft in eerste instantie beperkt tot particuliere woningen. Om het verduurzamen en
vergroenen van de bedrijfshuisvesting, de bedrijventerreinen en de bedrijfsomgeving te bevorderen bestaan

er immers meer gerichte subsidies. Zo ondersteunt en stimuleert het Departement Omgeving van de
Vlaamse overheid initiatieven en inspanningen rond ontharding (zowel inzake terrein- als inzake
weginfrastructuur).
Hiervoor worden periodiek projectoproepen gelanceerd. De subsidie voor dergelijke proeftuinen kan tot 75%
van de gemaakte kosten dekken en bedraagt maximaal 250.000 euro. Voorgesteld wordt dan ook om
bedrijfssites van deze subsidie uit te sluiten.
Om misbruik te voorkomen en om een minimale duurzaamheid te verzekeren worden een aantal
voorwaarden opgelegd.
Raadslid Gert-Jan Hovaere vraagt waarom het reglement pas van toepassing is vanaf het ontharden van 10
m² en niet vanaf 5 m².
Schepen Sherley Beernaert zegt dat een oprit voor een woning minimaal 5 m diep is. 10 m² betekent een
strook van 2 meter breedte; dit is niet veel.
Raadslid Gert-Jan Hovaere vraagt of de subsidie beperkt is tot één vast bedrag;
Schepen Sherley Beernaert meldt dat het administratief haalbaar moet blijven. We gaan daarmee starten en
we zien dan wel.
Raadslid Veerle Demeulenaere vraagt hoe de controle zal verlopen dat de beplanting in stand gehouden
worden;
Schepen Sherley Beernaert antwoordt dat we niet aan muggenzifterij gaan doen.
Raadslid Ward Gillis vraagt dat de subsidieaanvraag onmiddellijk wordt geïntegreerd in de aanvraag tot
ontharding/vergroening. Op die manier dienen de burgers slechts één aanvraag in te dienen en weten ze
voor de aanvang van de werken of ze in aanmerking komen voor subsidie.
Schepen Sherley Beernaert wenst het reglement eerst uit te proberen zoals voorzien.
Financiële impact
De nodige kredieten zijn voorzien in de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025, in de financiële nota
vanaf het boekjaar 2021, op de algemene rekeningen 6491000, gekoppeld aan beleidsitem 0349-01.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
BESLUIT:
Art. 1. - Met ingang van het boekjaar 2022 en binnen de perken van de daartoe in het meerjarenplan
voorziene kredieten wordt een subsidie toegekend voor de vervanging door beplanting van de bestaande
verharding in de voortuin van particuliere woningen gelegen in Moorslede, voor zover voldaan wordt aan de
hierna volgende voorwaarden.
Art. 2. - Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:
1. Particuliere woning: een gebouw die dienst doet tot bewoning door natuurlijke personen (en
bestemd als hoofdverblijfplaats of als tweede verblijf);
2. Voortuin: private strook tussen de rooilijn en de voorgevel van de woning of zoals bepaald in de van
toepassing zijnde verkavelingsvergunning;
3. Gesloten verharding: een oppervlakte bestaand uit niet-waterdoorlatende materialen zoals tegels,
asfalt, (gepolierd) beton, (niet-waterdoorlatende) betonstraatstenen, gefundeerd kunstgras,
gebonden steenslag,...;
4. Open verharding: een oppervlakte bestaand uit waterdoorlatende materialen zoals kiezel, keien,
grastegels, (waterdoorlatende) betonstraatstenen,...;
5. Beplanting: wintervaste planten, heesters, hagen, struiken, bomen,... van inheemse of autochtone
aard of gazonnen;
6. Van inheemse of autochtone aard: een plantensoort is inheems in Vlaanderen, als Vlaanderen in het
natuurlijk verspreidingsgebied van de soort ligt; als die plant bovendien van oorsprong inheems is,
spreken we van een autochtone plant;
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7. Bevoegde gemeentelijke dienst: de gemeentelijke dienst bevoegd voor milieu-aangelegenheden.
Art. 3. - De ontharding moet betrekking hebben op een bestaande open of gesloten verharding in de
voortuin van een particuliere woning gelegen in Moorslede.
De ontharding moet minimaal 10,00 m² bedragen.
De vervanging moet gebeuren door wintervaste beplanting van inheemse of autochtone aard of gazon. Om
keuze te maken in de geschikte planten kan de website : www.groenvanbijons.be geraadpleegd worden.
Soorten die niet op de lijst voorkomen, kunnen ter goedkeuring voorgelegd worden aan de milieudienst;
Komen evenwel niet in aanmerking:
• De aanplant van éénjarige planten;
• het verwijderen van antiworteldoek, boomschors en dergelijke materialen;
• geplande werken die een uitvoering zijn van een voorwaarde opgelegd in een vergunning of een
andere wettelijke verplichting;
De vervangende nieuwe beplanting dient gedurende minimaal 5 jaar in stand te worden gehouden. De
termijn van 5 jaar gaat in de dag na de beslissing tot toekenning van de subsidie door het college van
burgemeester en schepenen.
Afgestorven planten dienen tijdens het eerstvolgende plantseizoen vervangen te worden.
Art. 4. - De subsidie is forfaitair en bedraagt
• 125 euro voor wintervaste planten, heesters, hagen, struiken, bomen,... van inheemse of autochtone
aard per particuliere woning;
• 75 euro voor gazon per particuliere woning;
Per particuliere woning kan slechts 1 aanvraag worden ingediend per 5 jaar.
Art. 5. - De aanvraag kan worden ingediend door de eigenaar van de particuliere woning, of door de huurder
of gebruiker, mits uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van de eigenaar. Dit akkoord van de eigenaar dient
meegestuurd te worden met de aanvraag.
De subsidie wordt steeds toegekend en uitbetaald aan de aanvrager.
Art. 6. - Vooraleer met de ontharding wordt gestart dient dit schriftelijk (of per mail) te worden gemeld aan
de bevoegde gemeentelijke dienst.
Art. 7. - De subsidie dient schriftelijk te worden aangevraagd binnen de drie maanden na de aanleg van de
nieuwe beplanting. Dit kan per brief of via het webformulier. De vereiste bewijsstukken dienen bij de
aanvraag te zijn gevoegd. De aanvrager dient ook de nodige gegevens mede te delen voor de uitbetaling van
de subsidie. Op de website van de gemeente zal een aanvraagformulier ter beschikking worden gesteld.
Art. 8. - Als bewijs van de ontharding en de vervangende beplanting dienen volgende documenten te worden
voorgelegd:
• Een situatieplan (of een schets) met de vermelding van de afmetingen van de ontharde zone;
• Twee gedateerde foto's van de oude situatie (met verharding);
• Twee gedateerde foto's van de nieuwe situatie (met beplanting);
• De lijst van de winterharde/wintervaste streekeigen planten;
• In voorkomend geval, het schriftelijk akkoord van de eigenaar van de woning.
De gemeente kan altijd bijkomende informatie opvragen en/of ter plekke de nodige vaststellingen doen.
Art. 9. - Door het indienen van de aanvraag verklaart de aanvrager zich akkoord met de inhoud van het
reglement en stemt hij ermee in dat het vervuld zijn van en de blijvende naleving van de voorwaarden door
de gemeente gecontroleerd worden.
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Art. 10. - Het college van burgemeester en schepenen beslist per kwartaal over de ingediende aanvragen op
basis van het advies van de bevoegde gemeentelijke dienst. Weigeringen dienen uitdrukkelijk te worden
gemotiveerd.
Kennisgeving van de genomen beslissingen wordt gedaan aan de aanvragers binnen de maand na de
beslissing.
Art. 11. - De toelagen worden uitbetaald binnen de twee maanden na de kennisgeving.
Art. 12. - De uitbetaling van de subsidie is afhankelijk van de voorziene kredieten op het goedgekeurde
budget.
Art. 13. - Bij niet naleving van de bepalingen van het reglement kan de gemeente overgaan tot de gehele of
gedeeltelijke terugvordering van de uitbetaalde subsidie. Besluiten tot terugvordering dienen uitdrukkelijk te
worden gemotiveerd.
Art. 14. - Het reglement treedt in werking op 1 januari 2022.
Art. 15. - Dit reglement zal binnen de tien dagen door de burgemeester worden bekendgemaakt via de
webtoepassing van de gemeente, met vermelding van zowel de datum waarop het reglement werd
goedgekeurd als de datum waarop het reglement via de webtoepassing werd bekendgemaakt.
De bekendmaking en de datum van bekendmaking van het reglement zullen moeten blijken uit de
aantekening in een speciaal daartoe gehouden register.
Art. 16. - Het subsidiereglement voor het verharden van private toegangswegen met asfalt zoals
goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 oktober 2001 wordt opgeheven;
Art. 17. - Op dezelfde dag als de bekendmaking van het reglement via de webtoepassing van de gemeente
wordt de toezichthoudende overheid (in casu de provinciegouverneur die handelt overeenkomstig de
instructies van de Vlaamse Regering) op de hoogte gebracht van de bekendmaking ervan, ter kennisgeving
en met het oog op de uitoefening van het algemeen bestuurlijk toezicht. Dit zal geschieden via het (digitaal)
Loket voor Lokale Besturen.
Art. 18. - Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de dienst milieu, aan de dienst omgeving, de
woondienst Roeselare, aan de dienst communicatie en aan de dienst financiën.
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