
Vlaamse regering

Ministerieel besluit houdende subsidiëring van landinrichtingswerken
uitgevoerd door gemeenten of provincies

DE VLAAMSE MINISTER VAN LEEFMILIEU, LANDBOUW EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING,

Gelet op het decreet van 21 december 1 .988 houdende oprichting van de Vlaam-
se Landmaatschappij, inzonderheid op artikel 13, §5, gewijzigd bij het de-
creet van 8 december 2000 ;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17 maart 1998 houdende
subsidiëring van de landinrichtingswerken, inzonderheid op artikel 5,
gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse regering van 28 mei 2004 ;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 6 mei 2004 ;

Gelet op het advies 37 .296/ van de Raad van State, gegeven op 15 juni 2004,
met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 10, van de gecoordineerde
wetten op de Raad van State ;

BESLUIT :

Hoofdstuk I . Subsidies voor de verwerving van onroerende goederen

Artikel 1 . De uitgaven van de gemeenten en provincies verbonden aan de
verwerving, al dan niet via onteigening, van onbebouwde percelen die nodig
zijn voor de realisatie van landinrichtingswerken in het kader van
landschapszorg en in het kader van natuurontwikkeling, natuurtechnische
milieubouw, integraal waterbeheer, waterwinning uit oppervlaktewater,
kleinschalige milieuverbeteringen, behoud van archeologische en cultuur-
historische overblijfselen en passieve recreatie, uitgevoerd met toepassing
van artikel 13, §5 van het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting
van de Vlaamse Landmáatschappij, hierna het decreet genoemd, worden op de
volgende wijze door het Vlaamse Gewest gesubsidieerd, afhankelijk van de
ligging van de percelen binnen de hierna weergegeven bestemmingsgebieden :
10 percelen gelegen binnen

	

groengebieden, bosgebieden, parkgebieden,
bufferzones en de met een van deze gebieden vergelijkbare bestemmings-
gebieden, aangewezen op de plannen van aanleg of ruimtelijke
uitvoeringsplannen van kracht in de ruimtelijke ordening :
a) 70 procent van de uitgaven voor het gedeelte kleiner of gelijk aan

12 .500 euro (twaalfduizendvijfhonderd euro) per hectare ;
b) 60 procent van de uitgaven voor het gedeelte groter dan 12 .500 euro

(twaalfduizendvijfhonderd euro) per hectare en kleiner of gelijk aan
18 .000 euro (achttienduizend euro) per hectare ;



c) 50 procent van de uitgaven voor het gedeelte groter dan 18 .000 euro
(achttienduizend euro) per hectare en kleinerr of gelijk aan 25 .000
euro (vijfentwintigduizend euro) per hectare, mits gunstig advies van
de inspectie van financiën ;

d) geen subsidie van de uitgaven voor het gedeelte
euro (vijfentwintigduizend euro) per hectare ;

2 ° percelen gelegen binnen andere bestemmingsgebieden dan opgesomd onder

de

groter

Art . 6 . § 1 . De uitgaven van
landinrichtingswerken met betrekking tot

dan 25 .000

1 ° :
a) 60 procent van de uitgaven voor het gedeelte kleiner of gelijk aan

15 .000 euro (vijftienduizend euro) per hectare ;
b) 50 procent van de uitgaven voor het gedeelte groter dan 15 .000 euro

(vijftienduizend euro) per hectare en kleiner of gelijk aan 25 .000
euro (vijfentwintigduizend euro) per hectare ;

c) 40 procent van de uitgaven voor het gedeelte groter dan 25 .000 euro
(vijfentwintigduizend euro) per hectare, mits gunstig advies van de
inspectie van financiën .

Art . 2 . De uitgaven van de gemeenten en provincies verbonden aan de
verwerving, al dan niet via onteigening, van onbebouwde percelen die nodig
zijn voor de realisatie van andere landinrichtingswerken dan vermeld in
artikel 1 en die worden uitgevoerd met toepassing van artikel 13, § 5 van
het decreet, worden voor 30 procent door het Vlaamse Gewest gesubsidieerd .

Art . 3 . De uitgaven van de gemeenten en provincies verbonden aan de
verwerving, al dan niet via onteigening, van bouwwerken, zoals hoeves,
molens en ijskelders, met inbegrip van de bijhorende percelen die nodig
zijn voor de realisatie van de landinrichtingswerken bedoeld in artikel 13,
§ 5 van het decreet, worden voor 55 procent door het Vlaamse Gewest
gesubsidieerd .

Hoofdstuk II . Subsidies voor infrastructuurwerken

Art . 4 . De subsidie van het Vlaamse Gewest voor de uitgaven met betrekking
tot milieutechnische landinrichtingswerken en voor landinrichtingswerken
gericht op kleinschalige milieuverbeteringen, integraal waterbeheer of
natuureducatie, uitgevoerd door de gemeenten en de provincies met
toepassing van artikel 13, § 5 van het decreet bedraagt 70 procent van het
totale bedrag van de uitgaven, met uitzondering van de kosten voor de
verwerving van onroerende goederen .

Art . 5 . De subsidie van het Vlaamse Gewest voor de uitgaven met betrekking
tot landinrichtingswerken aan bouwwerken, zoals hoeves, molens en
ijskelders, uitgevoerd door de gemeenten of de provincies met toepassing
van artikel 13, § 5 van het decreet bedraagt 55 procent van het totale
bedrag van de uitgaven, met uitzondering van de kosten voor de verwerving
van onroerende goederen .

gemeenten en provincies voor
wegen of paden, uitgevoerd met

toepassing van artikel 13, § 5 van het decreet worden op de volgende wijze
door het Vlaamse Gewest gesubsidieerd :



1 ° de subsidie voor de werken aan paden die vrij liggen van wegen en die

gericht zijn op de verhoging van de veiligheid of het comfort van

voetgangers, fietsers en recreatieve gebruikers, zoals ruiters, en voor

de nutsvoorzieningen bij deze wegen of paden bedraagt 70 procent van het
totale bedrag van de uitgaven, met uitzondering van de kosten voor de
verwerving van onroerende goederen ;

2 ° de subsidie voor werken aan wegen of andere paden dan deze bedoeld in
1 ° , die gericht zijn op de verhoging van de veiligheid of het comfort
van voetgangers, fietsers en recreatieve gebruikers, zoals ruiters, en
voor de nutsvoorzieningen bij deze wegen of paden bedraagt 50 procent
van het totale bedrag van de uitgaven, met uitzondering van de kosten
voor de verwerving van onroerende goederen .

Als nutsvoorzieningen bij wegen of paden worden onder meer beschouwd
verlichting, signalisatie, infoborden, rustbanken, schuilhuisjes en
parkeerruimten gericht op de toegankelijkheid van deze wegen of paden .

§ 2 . De subsidie van het Vlaamse Gewest voor de uitgaven voor
landinrichtingswerken met betrekking tot wegen of paden, andere dan deze
bedoeld in § 1, en met betrekking tot rioleringen, uitgevoerd door de
gemeenten en de provincies met toepassing van artikel 13, § 5 van het
decreet, bedraagt 30 procent van het totale bedrag van de uitgaven, met
uitzondering van de kosten voor de verwerving van onroerende goederen .

Hoofdstuk III . Subsidies voor overige landinrichtingswerken

Art . 7 . De subsidie van het Vlaamse Gewest voor de uitgaven voor andere
landinrichtingswerken dan die bedoeld in de hoofdstukken I en II,
uitgevoerd door de gemeenten en de provincies met toepassing van artikel
13, § 5 van het decreet, bedraagt 70 procent van het totale bedrag van de
uitgaven .

Hoofdstuk IV. Bijkomende subsidies voor gebruik van milieuvriendelijke
materialen

Art . 8 . De minister kan een bijkomende subsidie van 10 procent toestaan
wanneer de landinrichtingswerken, bedoeld in hoofdstuk II en III,
hoofdzakelijk worden uitgevoerd met milieuvriendelijke materialen .

Als milieuvriendelijke materialen worden onder meer beschouwd materialen
waaraan een overheid een milieukeur heeft toegekend, ecologisch
gecertificeerde materialen, materialen die in de classificatie van het
Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie als gunstig voor het
milieu beschouwd worden, plantgoed afkomstig uit autochtone bestanden of
zaadbronnen, zoals gedefinieerd in het Besluit van de Vlaamse regering van
3 oktober 2003 betreffende de procedure tot erkenning van bosbouwkundig
uitgangsmateriaal en het in de handel brengen van bosbouwkundig
teeltmateriaal of waarvan het teeltmateriaal gecertificeerd is als "van
bekend origine", zoals bepaald in datzelfde besluit .



Brussel, ...

De Vlaamse minister van Leefmilieu, Landbouw en Ontwikkelingssamen-
werking,


