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AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN
ZITTING VAN 30/05/2012
GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT M.B.T. HET BEHOUD VAN KOLONIE(S) HUIS- OF BOERENZWALUW
- 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. De voornaamste verschilpunten met het huidige
reglement inzake huis-en boerenzwaluw zijn:
 Bewoonde kunstnesten komen in aanmerking voor een subsidie.
 Voorzien van een extra categorie, namelijk voor kolonies met meer dan 25 bezette nesten wordt
een subsidie voorzien van 65 euro.
 Vervroegen van aanvraagdatum en inkorten van de periode voor het aanvragen van een subsidie.
(start vanaf 1 mei tot 30 juni i.p.v. 15 mei tot 31 juli).
 De controles zullen steekproefsgewijs worden uitgevoerd, maar alle aanvragers zullen wel
gecontroleerd worden om de 2 à 3 jaar.
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 Schelde-Durme 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 behoud van kolonie(s) Huis- of Boerenzwaluw;
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Overwegende dat de populaties Huiszwaluw en de Boerenzwaluw in Vlaanderen 90 procent achteruit
gingen in de laatste 30 jaar;
Overwegende dat de Huis- en Boerenzwaluw in Vlaanderen uitsluitend aan/in menselijke constructies
nestelen; dat ze voor hun voortbestaan dan ook volledig aangewezen zijn op de mens;
Overwegende dat de gebiedsgerichte benadering van natuurbehoud (aankoop en beheer terreinen,
uitgevoerd door hogere overheden en terreinbeherende verenigingen) niet volstaat voor het behoud van
deze soorten;
Overwegende dat zwaluwen nuttig zijn (één koppel boerenzwaluw vangt bvb. 9.000 insecten per dag);
Overwegende dat de Huis- en Boerenzwaluw nood hebben aan modder voor het bouwen van hun nesten;
dat deze modder bij laag water onder meer te vinden is langs Schelde en Durme; dat de Huis- en
Boerenzwaluw dan ook representatieve soorten zijn voor onze regio;
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: § 1 Binnen de perken van de jaarlijks op de begroting goedgekeurde kredieten verleent het
College van Burgemeester en Schepenen een subsidie voor het behoud van nestgelegenheden voor Huisen Boerenzwaluwen.
§ 2 De subsidie heeft betrekking op zwaluwnesten aan/in woningen en/of andere gebouwen gelegen op
het grondgebied van Hamme.
§ 3 Enkel bezette nesten komen in aanmerking.
§ 4 De subsidie wordt uitbetaald aan de gebruiker van het gebouw waaraan of waarin de kolonie zich
bevindt. Er is maar één aanvraag per adres mogelijk. Bij een eventuele aanvraag voor een
appartementsgebouw gaat de subsidie naar de vereniging van mede-eigenaars tenzij onweerlegbaar
vastgesteld wordt dat de zwaluwnesten verbonden zijn aan één of meerdere individuele appartementen
(bv. op een terras). In dit geval kunnen de individuele gebruikers van het appartement de subsidie
aanvragen en bekomen.
Artikel 2: § 1 Voor het instandhouden van een Huis- of Boerenzwaluwkolonie met 1 tot 2 bezette nesten
wordt een subsidie verleend van € 25,00 per jaar. Bestaat de kolonie uit 3 tot en met 10 bezette nesten
dan wordt een subsidie verleend van € 37,50 per jaar. Bestaat de kolonie uit 11 tot en met 25 bezette
nesten dan wordt een subsidie verleend van € 50,00 per jaar. Voor kolonies met meer dan 25 bezette
nesten wordt een subsidie verleend van € 65,00 per jaar.
§ 2 Meerdere legsels in één kalenderjaar in een zelfde nest worden slechts meegeteld als één nest.
Artikel 3: De aanvragen tot subsidie dienen tussen 1 mei en 30 juni schriftelijk bij het College van
Burgemeester en Schepenen ingediend te worden op het daartoe bestemde aanvraagformulier: zie
bijlage.
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Artikel 4: Door het indienen van een aanvraag, stemt de aanvrager er mee in om volgende voorwaarden
ter bescherming van zwaluwen strikt na te leven:
 Er zullen geen chemische insectenbestrijders worden gebruikt op de muren, in de stallen of
andere ruimten waar de zwaluwnesten zich bevinden of in de onmiddellijke omgeving van de
zwaluwnesten.
 Bij het schoonmaken van de muren, de stallen of andere ruimten waar de zwaluwnesten zich
bevinden, zullen de nesten worden gespaard.
 Er worden geen lakverven gebruikt op de muren of het plafond in de nabijheid van de
zwaluwnesten.
 Indien de muren of het plafond in de nabijheid van de zwaluwnesten worden gekalkt, mag
hiervoor enkel een natuurlijk product gebruikt worden.
 In de stallen, of andere ruimten waar de zwaluwnesten zich bevinden, worden voldoende
openingen voorzien om de toegang van zwaluwen mogelijk te maken.
 Verlaten nesten worden minimaal drie jaar behouden.
 Er worden de nodige maatregelen getroffen zodat de nesten niet bereikbaar zijn voor katten of
andere dieren.
 Bij overlast door onder andere uitwerpselen in de nabijheid van het nest dient de aanvrager de
nodige maatregelen te treffen (bvb: mestplank) om deze overlast in te perken.
Artikel 5: De premies worden pas uitbetaald na vooraf aangekondigde controle van de kolonie(s) door een
hiertoe door de gemeente gemachtigd controleur. Deze controle gebeurt elk jaar via een steekproef. De
indiener van de aanvraag gaat akkoord met deze controle van de kolonie(s) tussen 15 mei en 31 augustus.
De gemeente noch de gemachtigde controleurs zijn aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan door
het uitvoeren van de controles.
Artikel 6: Het College behoudt zich het recht voor om subsidieaanvragen te weigeren die niet
beantwoorden aan de geest van dit reglement.
Artikel 7: Het nodige krediet is voorzien in de begroting onder art. 879/331-01. Indien het jaarlijks op de
begroting goedgekeurde krediet overschreden wordt zullen de uitbetalingen gebeuren volgens datum van
indiening.
Artikel 8: Dit subsidiereglement m.b.t. het behoud van kolonie(s) Huis- of Boerenzwaluw treedt in werking
met terugwerkende kracht op 1 mei 2012.
Artikel 8bis: Het gemeentelijk subsidiereglement m.b.t. het behoud van kolonie(s) Huis- of Boerenzwaluw,
goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 28 februari 2007, wordt opgeheven en vervangen door
onderhavig reglement.
Artikel 9: Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan het Regionaal Landschap Schelde-Durme en aan
de gemeentelijke financiële dienst.

