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Subsidiereglement voor zwaluwnesten.
DE GEMEENTERAAD:
Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van
sommige toelagen;
Gelet op de vergadering van de gemeentelijk adviesraad voor natuur en milieu van 22 november 2006, waarin
het voorstel van subsidie besproken en gunstig geadviseerd werd;
Gelet op het door de gemeenteraad goedgekeurd gemeentelijk milieubeleidsplan 2007-2011;
Overwegende dat de gemeentelijke adviesraad voor natuur en milieu reeds meerdere jaren er op aandringt dat de
gemeente Zutendaal initiatieven zou nemen om de zwaluwpopulaties in Zutendaal te beschermen door o.a. de
opmaak van een subsidiereglement voor het in stand houden van de broedkolonies van zwaluwen;
Overwegende dat het aantal broedende zwaluwen in Vlaanderen sterk afneemt;
Overwegende dat het milieujaarprogramma van 2007 goedgekeurd werd door de gemeenteraad, waaronder het
uitwerken van een subsidiereglement voor het behoud van zwaluwnesten;
Overwegende dat de nodige kredieten voorzien werden op artikelnummer 640/2 332/02 van de begroting van
2007;
BESLUIT:
Artikel 1
Binnen de perken van de jaarlijks op de begroting goedgekeurde kredieten verleent het college van burgemeester
en schepenen een subsidie voor bewoonde nesten van zwaluwen aan woningen en/of andere gebouwen en
plaatsen gelegen op het grondgebied van Zutendaal.
Artikel 2
De subsidie wordt uitgekeerd aan gebruikers van gebouwen (huisgezinnen, landbouwers, scholen, bedrijven,…)
of plaatsen (aarden wal of wand,…) waar of waarin het (de) nest(en) zich bevinden. Voor appartementsblokken
zal de premie gaan naar de vereniging van mede-eigenaars tenzij kan aangetoond worden dat de zwaluwnesten
verbonden zijn aan één individueel appartement.
Artikel 3
Voor het in stand houden van bewoonde zwaluwnesten van om het even welke zwaluwsoort wordt een
subsidiebedrag verleend van:
- 25 euro/jaar voor 1 tot 3 bewoonde zwaluwnesten
- 37,5 euro/jaar voor 4 en 5 bewoonde zwaluwnesten
- 50 euro/jaar voor meer dan 6 zwaluwnesten
Meerdere legsels per jaar in hetzelfde nest geven recht op een bijkomende subsidie.

Artikel 4
De aanvragen voor het bekomen van een subsidie dienen te gebeuren via een voorgeschreven aanvraagformulier
en moeten worden ingediend tussen 1 mei en 31 juli. De aanvrager verbindt zich ertoe geen nesten te
verwijderen tijdens en na het broedseizoen.
De aanvraag, ingediend in een bepaald jaar, kan stilzwijgend verlengd worden gedurende de daaropvolgende
jaren, indien de nesten ieder jaar terug bewoond worden en mits akkoord van de aanvrager. De aanvrager
verleent hierdoor aan het gemeentebestuur de toestemming om te komen inspecteren.
Artikel 5
De controles gebeuren door de gemeente nadat de zwaluwen hun nesten bezet hebben.
Artikel 6
Dit reglement treedt in voege op 1 juli 2007. Het college van burgemeester en schepenen is belast met de
uitvoering van dit reglement.
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