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Addendum bij de SAMENWERKINGSOVEREENKOMST op het vlak van 
promotie en ontwikkeling van kleine landschapselementen  
 

tussen de partijen  

 
De provincie West-Vlaanderen (Stadlandschap West-Vlaamse hart), waarvoor optreden de heer 

Peter Norro, directeur en Jurgen Vanlerberghe, gedeputeerde voor leefmilieu, natuur en 

landschappen, hierna genoemd ‘de provincie’. 

 

 

en 

 

Het gemeentebestuur van Wielsbeke vertegenwoordigd door het College van Burgemeester en 

Schepenen, voor wie optreedt Stevens Jan, burgemeester en Debrabandere Bruno, algemeen 

directeur, hierna genoemd ‘de gemeente’. 

 

Wordt overeengekomen hetgeen volgt. 

1. Artikel 2 §1 van de bestaande samenwerkingsovereenkomst wordt 
vervangen door volgende bepaling: 

 

De basis van deze overeenkomst is het provinciale KLE-beleid, zoals vervat in de beleidsnota 

‘ondersteuning van landschaps- en biodiversiteitsprojecten bij derde partijen’. 

 

Dit document geeft aan:  

 waarom een KLE beleid gevoerd dient te worden 

 welke de doelgroepen voor dit KLE beleid zijn  

 welke verschillende vormen van service de verschillende doelgroepen kunnen ontvangen, al 

naar gelang de concrete situatie 

 in welke gebieden in Midden-West-Vlaanderen (West-Vlaamse hart) de provincie een 

beleidsmatige insteek heeft om KLE beleid te voeren (zogenaamde aandachtsgebieden)   

 

Inhoudelijke wijzigingen aan de beleidsnota ‘ondersteuning van landschaps- en 

biodiversiteitsprojecten bij derde partijen’ door de provincie hebben geen invloed op deze 

samenwerkingsovereenkomst indien ze goedgekeurd worden door de Initiatiefgroep van het 

Stadlandschap West-Vlaamse hart en indien de gemeente voor deze wijzigingen geen bijkomende 

middelen moet voorzien op de begroting. 

 

2. Artikel 2 §2 en §3 van de bestaande samenwerkingsovereenkomst wordt 

vervangen door volgende bepaling: 
 

De provincie en de gemeenten komen overeen om samen te werken volgens volgend scenario:   

- Op vraag van het lokale bestuur worden de provinciale aandachtsgebieden uitgebreid naar 

het ganse grondgebied van de gemeente, en dat voor alle van de beoogde doelgroepen  

- de bedieningsvoorwaarden voor de uitbreidingszone volgen de bedieningsvoorwaarden uit 

de beleidsnota ‘ondersteuning van landschaps- en biodiversiteitsprojecten bij derde partijen’ 

- De landschapsconsulenten van de provincie/Stadlandschap West-Vlaamse hart leveren de 

personele service binnen de totaliteit van de uitgebreide aandachtsgebieden.   

- De provincie en het lokale bestuur financieren het niet-private deel van de betreffende 

projecten gezamenlijk. De kosten worden volgens een 70/30 regeling verdeeld. 70% van de 
kosten worden gedragen door de provincie, 30% van de kostprijs door de gemeente. 

- De bijdrage van de gemeente wordt per dossier begrensd. De maximum bijdrage per dossier 

voor de gemeente wordt vastgelegd via de Initiatiefgroep van het Stadlandschap West-
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Vlaamse hart. Van dit maximum kan, mits goedkeuring van het gemeentebestuur worden 

afgeweken. 

 

 

 

Namens de provincie 

 

Voor de provinciegriffier, 

De directeur, 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Norro  

 

Gedeputeerde voor milieu, natuur en landschap, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jurgen Vanlerberghe  

 

 

Namens de gemeente 

 

De burgemeester  

 

 

 

 

 

 

 

Jan Stevens 

 

De Algemeen Directeur  

 

 

 

 

 

 

 

Bruno Debrabandere 

 


