STAD NIEUWPOORT
UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD IN ZITTING OP 24 JUNI 2021.
Rik Lips: Voorzitter;
Geert Vanden Broucke: Burgemeester;
Bert Gunst, Kris Vandecasteele, Ann Gheeraert: Schepenen;
Jos Decorte: Voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst;
Patricia Markey-Deconinck, Karin Debruyne Vancoillie, Adina Counye, Wim Demeester, Eddy Louwie,
Matthias Priem, Arnel Lemaire, Jo Rousseau, Sabine Slembrouck, Maarten Claeys, Nicolas Vermote,
Bill Vermeylen, Johan Vanblaere, Roland Woestijn: Raadsleden;
Benoit Willaert: Algemeen Directeur
Openbare Zitting
33. SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET ONDERHOUD VAN HUIS- EN
BOERENZWALUWENKOLONIES EN NESTEN VAN DE KERKUIL
De Raad,
Gelet op art. 40, 41 § 2-11° en 286 § 1 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op het raadsbesluit dd. 11 oktober 2007 houdende goedkeuring van het subsidiereglement
voor het onderhoud van huiszwaluwenkolonies;
Gelet op de vraag van enkele landbouwers en natuurwerkgroep de Kerkuil om het bestaande
subsidiereglement uit te breiden;
Overwegende dat het huidige retributiereglement voor huiszwaluwen volgende premie voorziet:
Aantal nesten

Premie

Één nest

10 EUR

Kleine kolonie (2-5 nesten)

15 EUR

Middelgrote kolonie (6-10 nesten)

25 EUR

Grote kolonie (11-20 nesten)

40 EUR

Zeer grote kolonie (meer dan 20 nesten)

50 EUR

Overwegende dat het verlies van biodiversiteit een belangrijk mondiaal probleem is;
Overwegende dat de populatie van zwaluwen in Nieuwpoort gekenmerkt wordt door een
uitgebreide soortenrijkdom;
Overwegende dat naast de Huiszwaluw ook de Boerenzwaluw en uilen typerende soorten zijn die
sterk onder druk staan, o.a. door de klimaatverandering;
Overwegende dat Natuurwerkgroep De Kerkuil het aantal kolonies registreert in onze regio en
voorstelt om het eerder goedgekeurde reglement voor het onderhoud van huiszwaluwenkolonies te
verruimen met boerenzwaluwenkolonies en uilennesten;
Overwegende dat de Huiszwaluw en Boerenzwaluw in Vlaanderen op vandaag broedt in nesten
tegen gebouwen of andere constructies en dus voor haar voortbestaan mede afhankelijk is van de
mens;
Overwegende dat de kerkuil zich ook meer en meer begint te huisvesten op het grondgebied; dat
de premie ook enkel toegekend zou worden wanneer er broedgevallen zijn waardoor de populatie
toeneemt;
Overwegende dat een nest extra onderhoudswerk van de onderliggende vloer, muur, … met zich
meebrengt en dat deze hinder toeneemt met de grootte van de kolonie;
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Overwegende dat een stedelijke premie dat ongemak kan verzachten en een stimulans is om de
kolonie in stand te houden en te laten uitbreiden;
Overwegende dat de premie aanvrager zich ertoe verbindt om:
-

om geen nesten van zwaluwen af te steken of de kerkuilenbakken zelf te openen, ook al zijn
ze niet bewoond;
de dieren niet te hinderen om nesten te maken/te betreden;

Overwegende dat kredieten voorzien zijn onder beleidsitem 039002 - milieupremies;
BESLUIT:

20 JA, 0 NEEN ( ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN( ):

Art.1.

Een jaarlijkse subsidie te verlenen aan de gebruiker van een gebouw of infrastructuur,
gelegen op hetzelfde adres, op grondgebied Nieuwpoort, waar huiszwaluwen,
boerenzwaluwen en/of kerkuilen broeden.

Art.2.

Deze subsidie kan jaarlijks aangevraagd worden en bedraagt voor:
Aantal nesten
Één nest
Kleine kolonie (twee tot vijf nesten)
Middelgrote kolonie (zes tot tien nesten)
Grote kolonie (elf tot twintig nesten)
Zeer grote kolonie (meer dan twintig nesten)
Per broedend nest kerkuilen

Premie
10 EUR
15 EUR
25 EUR
40 EUR
50 EUR
50 EUR

Enkel de bewoonde nesten met broedsucces komen in aanmerking. Meerdere legsels in één
broedseizoen in hetzelfde nest worden aanzien als één nest.
Art.3.

De aanvraag moet vóór 1 september van het desbetreffende jaar worden ingediend bij de
stad Nieuwpoort. Indien er meerdere gebruikers van een gebouw of infrastructuur zijn, dan
kan deze toelage maar éénmaal worden aangevraagd. Wie eerst aanvraagt en voldoet aan
de voorwaarden, bekomt de subsidie van betrokken jaar.

Art.4.

Door het indienen van een aanvraag stemt de aanvrager mee in om volgende voorwaarden
strikt na te leven:
-

het is verboden om nesten van zwaluwen af te steken of de kerkuilenbakken zelf te
openen, ook al zijn ze niet bewoond,
het is verboden om hindernissen aan te brengen teneinde de zwaluwen of kerkuilen te
beletten om een nest te bouwen en/of het nest via een normale aanvliegroute te bereiken.

Art.5.

Het raadsbesluit dd. 11 oktober 2007 houdende goedkeuring van het subsidiereglement voor
het onderhoud van huiszwaluwenkolonies op te heffen.

Art.6.

Kennis van dit besluit te geven aan de milieuambtenaar, de financiële dienst, het diensthoofd
technische dienst en Natuurwerkgroep de Kerkuil.

De Algemeen Directeur
Benoit Willaert

Namens de Gemeenteraad:
De Voorzitter
Rik Lips

De Algemeen Directeur

Voor eensluidend afschrift:
De Voorzitter

Nieuwpoort, 24 juni 2021

Benoit Willaert

Rik Lips

GR dd. 24 juni 2021 nr. 33. Pagina 2 van 2

