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Verontschuldigd Nik Braeckman, raadslid
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ln openbare zitting vergaderd,
Su bsid

iereglement voor de beschermi ng van zwaluwkolonies : vaststel I i ng

Bevoegd lid
Gerrit Van Brabandt, schepen

Regelgeving
Decreet lokaal bestuur, artikel 40 53 en 41, 14o
Omzendbrief BB 2018102 van 2}juni 2018 betreffende de budgetten en de éénjarige
meerjarenplannen 2019
Gemeenteraadsbesluit van Zomergem van 16 december 2004 over het reglement voor het
verlenen van een subsidie voor de bescherming van zwaluwkolonies
Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 20 januari 2020 over het reglement
voor het verlenen van een subsidie voor bescherming van zwaluwkolonies: principiële goedkeuring
Feiten en motivering
De gemeente Zomergem beschikte sinds 2004 over een subsidiebesluit voor de bescherming van
zwaluwkolonies, waarbij de bewoonde nesten van zowel huiszwaluw, boerenzwaluw als
gierzwaluw beschermd werden.
Afhankelijk van de grote van de kolonie werden volgende toelages uitbetaald:
- minder dan 3 nesten: 25 euro per jaar
- 3 tot 5 nesten: 37,5 euro per jaar
- vanaf 6 nesten: 50 euro perjaar

Lievegem is een landelijke gemeente en huis-, boeren- en gierzwaluw zijn onlosmakelijk
verbonden met landelijke gebieden.
Het aantal zwaluwen in de gemeente Lievegem en in België neemt sterk af. Door mensen te
stimuleren om de zwaluwnesten te laten hangen, maken de zwaluwen meer kans om verder te
kunnen nestelen. Door deze stimulans zijn we er in de deelgemeente Zomergem in geslaagd om
toch een aantal kwetsbare kleine kolonies te behouden.
De populatie zwaluwen neemt jaarlijks af door verlies van nestplaatsen, gebruik van herbicide en
dergelijke.
Dit subsidiereglement ondersteunt het behoud van de biodiversiteit in de gemeente.
Gunstig advies van de Gemina van 5 Íebruari 2020

Financiële impact
Er zijn kredieten voorzien in het meerjarenplan 2Q20-2025 op jaarbudgetrekening 2O20|GBBOOO/G EM EENTE/CBS/I P-G EEN
grootte
van de kolonie worden volgende toelages uitbetaald:
Afhankelijk van de
- minder dan 3 nesten: 25 euro per jaar
- 3 tot 5 nesten: 37,5 euro per jaar
- vanaf 6 nesten: 50 euro per jaar
indien na controle blijkt dat de aanvraag voldoet aan de voonruaarden van het subsidiereglement.
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Besluit
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1
De gemeenteraad keurt het reglement voor het verlenen van een subsidie voor bescherming van
zwaluwkolonies goed.
Artikel 2
De aanvragen om een subsidie te bekomen moeten ingediend worden voor 1 juli van het jaar
waarvoor men een subsidie aanvraagt. De aanvragen kunnen gecontroleerd worden door
vrijwilligers, die door het college van burgemeester en schepenen worden aangeduid.

Bijlagen die integraal deel uitmaken van het besluit
Subsidiereqlement voor de

ino van zwaluwkolonies

Artikel 1
Met ingang van 1 maarl2020 binnen de perken van de jaarlijks op de begroting voorziene en
goedgekeurde kredieten wordt een subsidie verleend voor het instandhouden van
nestgelegenheden voor huis-, gier- en boerenzwaluwen.
Artikel 2
De toelage heeft betrekking op woningen en/of andere gebouwen, gelegen op het grondgebied
van de gemeente Lievegem. Enkel bewoonde nesten komen in aanmerking voor betoelaging. De
toelage wordt uitbetaald aan de gebruiker van het gebouw waarin of waaraan zich de kolonie
bevindt.
Artikel 3
Voor het instandhouden van een zwaluwkolonie van minder dan 3 nesten (kleine kolonie) wordt
een subsidie verleend van 25 euro/jaar. Bestaat de kolonie uit 3 tot 5 nesten (grote kolonie) wordt
een subsidie verleend van 37,5 euro/jaar. Voor een kolonie vanaf 6 nesten dan wordt een subsidie
verleend van 50 euro/jaar.

Artikel 4
De aanvrager van de subsidie dient volgende voorwaarden ter bescherming van huis-, gier- en
boerenzwaluwen strikt na te leven:
Er zullen geen chemische insectenbestrijders worden gebruikt op de muren of het plafond van
het gebouw waar de nesten hangen
Bij het schoonmaken van de stallen/gebouwen of de kroonlijsten worden de nesten gespaard
Er worden geen lakverven gebruikt op de muren of op het plafond, noch in de nabijheid van
de nesten
Verlaten nesten worden minimaal drie jaar behouden
ln de stallen/gebouwen worden voldoende openingen voorzien om de toegang van zwaluwen
mogelijk te maken
lndien de muren en/of het plafond van de stallen/gebouwen worden gekalkt mag hiervoor
enkel een natuurlijk product gebruikt worden
lndien de nesten bereikbaar zijn voor katten of andere dieren dan dienen de nodige
bescherm ingen h iertegen getroffen
De aanvragen voor subsidie moeten ingediend worden voor 30 juni
De aanvraag tot subsidie gebeurt schriftelijk op een standaardformulier waarvan het model is
opgenomen als bijlage
10. De aanvrager verleent de gemeente toestemming te komen inspecteren.
11. De inspectie conform punt 10 kan gebeuren door derden. Deze worden aangesteld door het
college van burgemeester en schepenen en krijgen hun controlebevoegdheid na machtiging door
de burgemeester.
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Artikel 5:
De aanvragen voor het bekomen van deze subsidie dienen schriftelijk ingediend te worden voor
juli, op het hiervoor door het gemeentebestuur ter beschikking gestelde formulier, bij het college
van burgemeester en schepen, van en te Lievegem
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Aanvraaqformulier voor het bekomen van een subsidie voor het behoud van zwaluwkolonies
ln te dienen voor 1 juli van het jaar waarvoor een subsidie wordt aangevraagd. Aanvragen die te
laat worden ingediend, komen niet meer in aanmerking voor subsidie.
ldentificatiegegevensaanvrager
Naam:
Adres:
Telefoonnummer of GSM:
Rekeningnummer (IBAN)
Rijksregisternummer:
Gebruiker van de gebouwen waar de zwaluwnesten hangen: ja / neen
Gegevens zwaluwnest
Ligging van het zwaluwnest:
Straat + huisnummer:
Kadastrale gegevens:
...n(s).

1.

2.

afd........sectie.

De ter plaatse gelegen woning/gebouw heeft als bestemming
De gebruiker verklaart dat er zich op de bedoelde locatie een:
Kleine zwaluwkolonie bevindt (minder dan 3 nesten) (*)
Grote zwaluwkolonie bevindt (3 tot 5 nesten) (*)
Zeer grote zwaluwkolonie bevindt (meer dan 6 nesten) (.)
Het betreft:
Huiszwaluw
Boerenzwaluw
Gierzwaluw

.
.
.
o
o
o

Deze kolonie bevindt er zich:
Voor het eerst (*)
Reeds meerdere jaren

o
.

(aantal) jaren (*)

(*) duid aan wat van toepassing is
De aanvrager verklaart het subsidiereglement te kennen zoals het is goedgekeurd door de
gemeenteraad van 29.04.2020, in het bijzonder zullen volgende punten in acht genomen worden:
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Er zullen geen chemische insectenbestrijders worden gebruikt op de muren of het plafond van
het gebouw waar de nesten hangen
Bij het schoonmaken van de stallen/gebouwen of de kroonlijsten wordende nesten gespaard
Er worden geen lakverven gebruikt op de muren of op het plafond, noch in de nabijheid van
de nesten
Verlaten nesten worden minimaal drie jaar behouden
ln de stallen/gebouwen worden voldoende openingen voorzien om de toegang van zwaluwen
mogelijk te maken
lndien de muren en/of het plafond van de stallen/gebouwen worden gekalkt mag hiervoor
enkel een natuurlijk product gebruikt worden
lndien de nesten bereikbaar zijn voor katten of andere dieren dan dienen de nodige
bescherm ingen hiertegen getroffen
ln de nabijheid van de nesten dienen permanent modder, slijk of klei beschikbaar te zijn
De aanvrager verleent de gemeente of de persoon die werd aangeduid door de gemeente de
toestemming te komen inspecteren.

Bekendmaking
Dit besluit wordt bekendgemaakt op de website.
Dit besluit wordt bezorgd aan team financiën en aan ABB via digitaal loket
Namens de gemeenteraad
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Nicholas Spinel
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Eddy De Mits
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