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AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN
ZITTING VAN 30/05/2012
GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT M.B.T. HET AANBRENGEN VAN NESTVOORZIENING(EN) VOOR
GIERZWALUW - BESLUIT
Toelichting
Het huidige subsidiereglement is van kracht sinds februari 2007. Op basis van de ervaringen die het
Regionaal Landschap Schelde-Durme (RLSD) en de aangesloten gemeenten de laatste jaren opgedaan
hebben i.v.m. zwaluwsubsidies werden de bestaande reglementen voor zwaluwsubsidies geëvalueerd op
het ambtenarenoverleg van 12 september 2011. De reglementen bleken nog niet uniform tussen de
verschillende gemeenten van het RLSD (wat één van de oorspronkelijke doelstellingen was binnen het
werkingsgebied van RLSD). Bovendien zaten er nog enkele onduidelijkheden in die soms tot
misverstanden leidden bij zowel aanvragers als controleurs. Op basis van de beslissingen die genomen
werden op het ambtenarenoverleg heeft RLSD de subsidiereglementen en aanvraagformulieren voor huisen boerenzwaluw en gierzwaluw lichtjes aangepast.
Het voornaamste verschilpunt met het huidige reglement inzake gierzwaluw is dat de ‘speciale
dakpannen’ als nestvoorziening zijn geschrapt. Deze nestvoorziening bleek niet zo zwaluwvriendelijk te
zijn. In de zomer zijn deze nesten vaak te warm voor de jonge vogels.
De milieuraad verleende op 24 april 2012 een gunstig advies.
Bedoeling is dat het huidige reglement wordt opgeheven en dat het aangepaste reglement van kracht
wordt.

Besluit
De gemeenteraad,
In openbare zitting vergaderd,
Gelet op de bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 7 november 2006 om het
zwaluwenproject van het Regionaal Landschap te ondersteunen met subsidiereglementen voor Huis-,
Boeren- en Gierzwaluw;
Gelet op het gunstig advies van de milieuraad van 21 december 2006 m.b.t. een ontwerp van
subsidiereglement;
Gelet op de besluit van de gemeenteraad van 28 februari 2007 tot goedkeuring van een gemeentelijk
subsidiereglement m.b.t. het aanbrengen van nestvoorziening(en) voor Gierzwaluw;
Overwegende dat de Gierzwaluw in Vlaanderen uitsluitend in menselijke constructies nestelt, meer
bepaald in holten in muren en onder daken van huizen en andere gebouwen;
Overwegende dat door afbraak, renovatie en isolatie van (vaak oudere) panden zowel de gaten en spleten
in muren verdwijnen, als de kapotte en scheefliggende dakpannen; dat ook nieuwbouw meestal weinig
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broedplaatsen biedt;
Overwegende dat door het aanbrengen van kunstmatige nestholten voor Gierzwaluwen de afname van
broedgelegenheid kan voorkomen worden; dat er speciale neststenen en nestkasten voor Gierzwaluwen
bestaan, maar ook andere architectonische aanpassingen mogelijk zijn; dat de Gierzwaluw voor het
voortbestaan dan ook volledig aangewezen is op de mens;
Overwegende dat Gierzwaluwen nuttig zijn (vangen enkele duizenden insecten per dag);
Overwegende dat het subsidiereglement, na vijf jaar toepassing, op 12 september 2011 op een
ambtenarenoverleg, in de schoot van het Regionaal Landschap Schelde-Durme, werd geëvalueerd; dat op
basis daarvan door het Regionaal Landschap Schelde-Durme een aangepast reglement werd voorgesteld;
dat het college van burgemeester en schepenen in zitting van 17 april 2012 akkoord ging met het
aangepaste subsidiereglement; dat de milieuraad in zitting van 24 april 2012 hieromtrent een gunstig
advies verleende;
Akte genomen van de toelichting ter zitting van schepen van leefmilieu H. Landtsheer;
BESLUIT met algemene instemming:
Artikel 1: Binnen de perken van de jaarlijks op de begroting voorziene en goedgekeurde kredieten kan het
College van Burgemeester en Schepenen een subsidie verlenen ter bevordering van het aanbrengen van
nestgelegenheid voor de Gierzwaluw. De subsidie heeft betrekking op nestvoorzieningen aan woningen
en/of andere gebouwen gelegen op het grondgebied van Hamme. Voor het aanbrengen van
inbouwstenen, geïntegreerde nestgelegenheden of nestkasten die geconcipieerd zijn voor de huisvesting
van gierzwaluwen bedraagt de toelage € 50 per nestgelegenheid. De plaatsing van deze nestvoorzieningen
dient te gebeuren door de aanvrager.
Artikel 2: De aanvragen tot subsidie dienen vóór de plaatsing op het daartoe bestemde aanvraagformulier
gericht te worden aan het College van Burgemeester en Schepenen. De aanvraag bevat gegevens over
plaats, aantal, aard, uitvoeringstijdstip van de bedoelde nestvoozieningen, alsook de identiteit van de
aanvrager.
Artikel 3: De plaatsing van de nestvoorzieningen moet in overeenstemming zijn met en verlopen volgens
de van toepassing zijnde regelgeving.
Artikel 4: Het College oordeelt over toekenning van de subsidie of het plaatsen van de nestkasten op
advies van de gemeentelijke milieudienst en/of het Regionaal Landschap Schelde-Durme. Ze kan de
subsidie weigeren wanneer zij van oordeel is dat de voorgestelde plaatsing onvoldoende geschikt is voor
de huisvesting van gierzwaluwen. De subsidie kan steeds worden beperkt tot 250 euro per aanvraag.
Indien het jaarlijks op de begroting goedgekeurde krediet overschreden wordt zullen de uitbetalingen
gebeuren volgens datum van indiening.
Artikel 5: De aanvrager wordt van de beslissing van het College schriftelijk in kennis gesteld. Nadat de
nestvoorziening conform de goedgekeurde aanvraag aangebracht is, kan de aanvrager een
uitbetalingsaanvraag indienen.
Artikel 6: Tot het uitbetalen van een subsidie voor nestvoorzieningen en het plaatsen van nestkasten kan
enkel worden overgegaan mits voldaan is aan de onderstaande voorwaarden:
De nestvoorzieningen worden ten minste 4 m boven de grond aangebracht.
Onder de in- of uitvliegopening is 3 m ruimte voorzien voor een vrije val die gierzwaluwen moeten kunnen
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maken bij het verlaten van de nestplaats.
Er zijn geen obstakels in de buurt van de nestvoorzieningen (bv. bomen, gebouwen, draden, …) die de vrije
aanvliegmogelijkheden bemoeilijken.
De nestvoorzieningen worden nooit in de zon geplaatst i.v.m. de hitte die kan ontstaan in de broedruimte.
In de regel worden de nestvoorzieningen enkel aan de koele noord- en oostzijde aangebracht. Enkel als de
nestvoorzieningen in de schaduw blijven onder bv. een dakrand tussen 9 en 19 uur, kunnen ook andere
windrichtingen overwogen worden.
Artikel 7: De verkrijger van de subsidie verbindt zich ertoe de aangebrachte nestvoorzieningen ten minste
10 jaar te behouden in een staat die geschikt is als nestplaats voor gierzwaluwen. Deze overeenkomst kan
niet ongedaan gemaakt worden bij verkoop van de eigendom. De subsidie kan teruggevorderd worden
wanneer de verkrijger deze verbintenis niet nakomt.
Artikel 8: Gierzwaluwen besmeuren de gevels niet en geven ook geen enkele andere vorm van overlast. In
tegenstelling tot de regeling bij Huis- en Boerenzwaluw wordt dan ook geen subsidie toegekend voor
bezette nesten.
Artikel 9: Het College behoudt zich het recht voor om subsidieaanvragen te weigeren die niet
beantwoorden aan de geest van dit reglement.
Artikel 10: Het nodige krediet is voorzien in de begroting onder art. 879/331-01.
Artikel 11: § 1 Dit subsidiereglement m.b.t. het aanbrengen van nestvoorziening(en) voor Gierzwaluw
treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 mei 2012.
§ 2 Het gemeentelijk subsidiereglement m.b.t. het aanbrengen van nestvoorziening(en) voor Gierzwaluw,
goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 28 februari 2007, wordt opgeheven en vervangen door
onderhavig reglement.
Artikel 12: Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan het Regionaal Landschap Schelde-Durme en
aan de gemeentelijke financiële dienst.

