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OPENBARE ZITTING

Goedkeuring overeenkomst tussen de provincie Oost-Vlaanderen en de participerende
gemeenten ter voorbereiding van de oprichting van het Regionaal Landschap Schelde Durme
DE GEMEENTERAAD

Aanleiding en doel

o

o

Het doel van een regionaal landschap is het stimuleren van het streekeigen karakter, de
natuurrecreatie en het recreatief medegebruik, de natuureducatie, het natuurbehoud, het
herstel, behoud en de aanleg van kleine landschapselementen, en de creatie van een
draagvlak voor elk van voornoemde aspecten. De doelstellingen van het regionaal
landschap worden nagestreefd via concrete acties en projecten op het terrein. Deze acties
en projecten worden steeds uitgewerkt in samenwerking en overleg met de andere
gebruikers (landbouw, recreatie, toerisme, natuur en jacht) van de open ruimte.
De overeenkomst tussen provincie en betrokken gemeenten bevat, in afwachting van het
bekomen van een vzw statuut voor het RL Schelde-Durme, de praktische regelingen met
betrekking tot het project.

Juridische overwegingen
o Decreetvan2l oktober 1997 op het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, inzonderheid
artikel54.
o Besluit van de Vlaamse regering van 8 decernber 1998 tot vaststelling van de regelen voor
de voorlopige en definitieve erkenning van regionale landschappen.
o De Nieuwe Gemeentewet.

Feitelijke overwegingen
o Het initiatief voor de oprichting van een derde regionaal landschap in OosGVlaanderen
kwam tot stand in navolging van een vraag vanwege lokale beleidsverantwoordelijken uit
de stad Lokeren en de gemeente Zele, evenals op verzoek van de gemeenten verenigd in
het "Samenwerkingsverband Kalkense Meersen" (Berlare, Laame, Wetteren en
Wichelen).

o
o

a

In zitting van29ll0l2004 gaf het college van burgemeester en schepenen reeds een
principiële goedkeuring voor deel te nemen aan een regionaal landschap.
Gemeentelijk Milieubeleidsplan (vastgesteld op 2510812005): doelstelling 3 van het thema
Natuur, Landschap, Bos en Groen: "'Wetteren werkt mee aan een regionaal landschap".
Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 0t104105 tot principiële
toetreding tot het op te richten regionaal landschap Schelde - Durme.

Financiële impact

o
o

De gemeenten betalen aan de provincie een forfaitair bedrag van0,37 euro per inwoner
perjaar.
De nodige kredieten (8586,59 euro) werden voorzien in de begroting.

Stemming
Met27 stemmen

BESLUIT

Art. 1: zijn goedkeuring

te verlenen aan de overeenkomst ter voorbereiding van de
oprichting van het regionaal landschap Schelde-Durme vzw. Een kopie van de overeenkomst
wordt bij dit besluit gevoegd.

Art.2: verleent machtiging aan de heer Marc Gybels burgemeester en de heer Jef Bracke,
gemeentesecretaris, om deze overeenkomst namens de gemeente'Wetteren te ondertekenen op
8 mei 2006.
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