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De MINA-raad nam op de vergadering van 17.11.2009 kennis van de adviesvraag over de
projectaanvragen die kunnen ingediend worden in het kader van de samenwerkingsovereenkomst
2010.
Op de MINA-raad van 08.12.2009 werden de 2 geplande projecten toegelicht door de gemeentelijke
milieudienst.
• Het opstellen van een bomen(beheers)plan zoals beschreven in ‘Richtlijn voor de opmaak van een
bomenbeheer- en beleidsplan voor bomen - het bomenplan’ werd toegelicht door de planoloog;
• Het gemeentelijk subsidiereglement voor hemelwaterinstallatie en –infiltratievoorzieningen werd
toegelicht door de milieuambtenaar.
Voor deze toelichting werden ook het College van Burgemeester en Schepenen, de gemeenteraad, de
werkgroep bomenbeleid en het hoofd van de technische buitendienst uitgenodigd. Voor de
adviesverlening zelf verlieten zij de zaal, zodat de raad zich onafhankelijk over het thema kan
uitspreken.

Voor wat het betreft de opmaak van een bomen(beheers)plan
Gelet op het advies van de MINA-raad van 23.01.2008 waarin diverse adviezen over het gemeentelijk
bomenbeleid werden geformuleerd.
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Gelet dat het bomen(beheers)plan zal worden opgemaakt conform de ‘Richtlijn voor de opmaak van
een bomenbeheer- en beleidsplan voor bomen - het bomenplan’ (auteur: Agentschap voor Natuur en
Bos en Inverde).
Gelet op de inventarisatie van het bomenbestand die in 2003 gebeurde, maar waarvan de gegevens
niet meer actueel zijn omdat het systeem het niet toeliet om de gegevens op een flexibele manier aan te
passen. Dit moet bij de aankoop van de nieuwe software een aandachtspunt zijn.
Overwegende dat het bomen(beheers)plan uit 3 luiken zal bestaan, namelijk een beleidsplan voor een
termijn van 20 jaar, een inventarisatie en een beheerplan.
Overwegende dat gekozen zal worden voor een flexibel inventarisatiesysteem, waarvoor de gemeente
hard- en software zal aankopen. Het inventarisatiesysteem moet gebruiksvriendelijk zijn en moet, na
de basisinventarisatie, met nieuwe gegevens kunnen worden aangevuld zodat steeds een actuele
situatie van het boombestand en hun toestand kan worden opgevraagd.
Overwegende dat de inventarisatie grondig dient te gebeuren en zo’n 30 tot 45 werkdagen in beslag
zou nemen, dat deze dus moeilijk door de eigen diensten kan worden uitgevoerd omdat dit de
continuïteit van de dienst te veel in het gedrang zou brengen en deze dus uitbesteed zal worden.
Overwegende dat de opmaak van het bomenbeleidsplan en het bomenbeheersplan door de eigen
diensten zal gebeuren.
Overwegende dat de gemeente een financiële ondersteuning kan ontvangen in het kader van de
samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 van 50 % van de kosten voor de prestaties van het eigen
personeel (opmaak van het beleids- en beheersplan) en de inventarisatie, voor zover dit de
gemeentelijke projectenveloppe van de gemeente niet overstijgt. Gelet dat de projectenveloppes voor
2010 nog niet bekend zijn gemaakt door het Vlaams Gewest, maar dat verwacht wordt dat deze
ongeveer 9900 euro zal bedragen op basis van de enveloppe van voorgaande jaren.
Overwegende dat bomen van onschatbare ecologische waarde zijn voor de gemeente. Ze voorzien
de omgeving van zuurstof, schaduw en bufferen neerslag. Ze breken wind, filteren fijn stof uit de
lucht, slaan CO2 op, beïnvloeden de fysieke en psychologische gezondheid van de inwoners op een
positieve manier, …
Overwegende dat de bomen voor de gemeente, naast de ecologische, een belangrijke
cultuurhistorische waarde hebben en deel uit maken van het typerende landschap.
Overwegende dat het beleidsplan een realistisch toekomstbeeld vastlegt gebaseerd op de principes
van SMART (Specifiek, Meetbaar, Aanvaardbaar, Realistisch, Tijdsgebonden) en hierbij op basis van
het gewenste eindbeeld en de standplaatseigenschappen een boomsoortkeuze te maken.
Overwegende dat een beheersplan wordt opgesteld op de middellange termijn, namelijk 4 tot 6 jaar,
waarin de doelstellingen van het beleidsplan worden omgezet in concrete maatregelen.
Overwegende dat in het beheersplan een beslissingsmodel wordt opgenomen, wat een ad hoc beleid
vermijd en de medewerkers in staat stelt een beslissing te nemen bij bepaalde hinderproblemen.
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Voor wat het betreft het subsidiereglement voor hemelwaterinstallatie en –
infiltratievoorzieningen
Gelet op het gemeentelijk subsidiereglement voor hemelwatergebruik en infiltratievoorzieningen dat
werd goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 6 november 2000 en gewijzigd op 19 november
2001.
Gelet op de mogelijkheid binnen de samenwerkingsovereenkomst om de gemeentelijke premie te
verhogen met 250 euro, voor rekening van het Vlaams gewest.
Gelet op de voorgestelde wijzigingen van het gemeentelijk subsidiereglement om het
subsidiereglement volledig af te stemmen op de bepalingen van de samenwerkingsovereenkomst, wat
de projectaanvraag mogelijk maakt.

Wordt het volgende besloten:
Er wordt een gunstig advies gegeven voor de projectaanvragen “het bomen(beheers)plan” en “premie
hemelwatergebruik en infiltratievoorziening” in het kader van de samenwerkingsovereenkomst.

Gedaan te Sint-Martens-Latem, 11 december 2009
Namens de Milieu- en Natuurraad

De secretaris
Jana Verlinde

De voorzitter
Bruno Claeys
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