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Openbare vergadering
11.

Retributiereglement voor het ter beschikking stellen van bomen. Goedkeuring.

De gemeenteraad
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 21 december 2017 betreffende de toetreding tot de
Burgemeestersconvenant waarbij de gemeente zich geëngageerd heeft om de CO2-uitstoot met
40% te reduceren tegen 2030 ten opzicht van 2011 door o.a. het verhogen van energie-efficiëntie
en meer in te zetten op hernieuwbare energiebronnen (mitigatie) en de negatieve gevolgen van
de klimaatverandering op te vangen (adaptatie);
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 30 september 2020 betreffende de goedkeuring van het
duurzaam energie- en klimaatactieplan, luik adaptatie;
Gelet op de actualisatie van het gemeentelijke natuurontwikkelingsplan (GNOP), zoals
goedgekeurd op de gemeenteraad d.d. 29 oktober 2015;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 oktober 2020: Retributiereglement voor het ter
beschikking stellen van bomen;
Gelet op de schommelende prijzen van het plantgoed;
Overwegende de nood aan ‘stapstenen’ voor vele diersoorten om te migreren van het ene
territorium naar het andere;
Gelet op de goedkeuring van milieuraad d.d. 21 september 2020 om de actie ‘boom zoekt grond’
te organiseren;

Gelet op de goedkeuring van het college d.d. 11 oktober 2021;
Gelet op de bespreking van dit dossier op de vergadering van de gemeenteraadscommissie van
25.10.2021;
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLUIT:
Artikel 1 – Het gemeenteraadsbesluit van 28 oktober 2020: Retributiereglement voor het ter
beschikking stellen van bomen, wordt opgeheven en door onderhavig besluit vervangen.
Artikel 2 - Inwoners van de gemeente Lebbeke kunnen bomen en haagplantsoen bekomen aan
2/3 van de inkoopprijs (exclusief btw, afgerond tot op een geheel getal).
Artikel 3 - De bomen en het haagplantsoen moeten worden aangeplant op het grondgebied van
de gemeente Lebbeke en mogen niet doorverkocht worden.
Artikel 4 - De aanvrager engageert zich tot het effectief aanplanten van de bomen en/of het
haagplantsoen.
Artikel 5 - De aanvrager plant de bomen en/of het haagplantsoen in overeenstemming met de
voor de locatie geldende plantafstanden.
Artikel 6 - De gemeente heeft het recht om de voorwaarden, die worden opgelegd in artikel 2,
artikel 3 en artikel 4 van dit reglement, te controleren.
Artikel 7 - Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de provinciegouverneur, aan
financieel directeur Jeroen Bosman en voor verder gevolg aan Nathalie Willems,
omgevingsambtenaar milieu.
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