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Goedkeuring te hechten aan het toelagereglement behoud van kolonies huis-, boeren- of gierzwaluwen
Samenvatting
De gemeenteraad keurt een toelagereglement goed voor het behoud van nestgelegenheden voor huis-, boerenen/of gierzwaluwen met een looptijd vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 december 2019.
Motivering
Feiten en context
Het aantal zwaluwen is de laatste jaren drastisch teruggelopen. Verschillende oorzaken liggen aan de basis van
deze achteruitgang: het gebrek aan geschikte nestplaatsen door nieuwe bouwtrends en renovatiewerken en het
hermetisch afsluiten van stallingen, het verminderd voedselaanbod door gebruik van insecticiden en toegenomen
hygiëne op de boerderijen. Een andere bedreiging voor de zwaluwen is dat veel mensen geen uitwerpselen op hun
stoep of raam willen en de nesten dan maar vernietigen. Zwaluwen zijn echter een beschermde soort.
Door het gebrek aan nestplaatsen en een verminderd voedselaanbod gaan de zwaluwen in aantal spectaculair
achteruit en zijn specifieke beschermingsmaatregelen aangewezen. Zwaluwen hebben een sterke nieuwvrees (ze
gebruiken hun nest verscheidene jaren) en laten zich niet zo snel verleiden tot broeden met een kunstnest. Daarom
is een actie voor de instandhouding van bestaande nestplaatsen aangewezen. Bovendien trekken bestaande
nesten ‘nieuwkomers’ aan. Door het verlenen van een subsidie voor bestaande, bezette nestplaatsen draagt stad
Turnhout bij tot de instandhouding van zwaluwkolonies. Deze tussenkomst kan gezien worden als een stimulans
voor burgers om de kolonie in stand te houden, te onderhouden en de ongemakken te verzachten.
Argumentatie
Het actieplan Biodiversiteit van de Stad Turnhout voorziet acties ter bescherming van zwaluwen.
Besluit
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan het toelagereglement voor het behoud van zwaluwkolonies.
De tekst van het toelagereglement is de volgende:
Artikel 1:
Vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 december 2019 wordt een toelage voorzien aan natuurlijke- en rechtspersonen
voor het behoud van nestgelegenheden voor huis-, boeren- en/of gierzwaluwen. De subsidie heeft enkel betrekking
op zwaluwnesten aan woningen en/of andere gebouwen gelegen op het grondgebied van Stad Turnhout. Enkel
bezette nesten komen in aanmerking.
Artikel 2:

De stad verbindt er zich toe om voor de duur van dit subsidiereglement jaarlijks een toelage te voorzien van 1.000
euro voor het behoud van nestgelegenheden voor huis-, boeren- en/of gierzwaluwen, onder voorbehoud van de
goedkeuring van dit bedrag in de begroting.
Artikel 3:
De subsidie wordt uitbetaald aan de gebruiker van het gebouw waaraan of waarin de kolonie zich bevindt. Er is
maar één aanvraag per persoon en 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 (vb. op een terras). In dit geval
kunnen de individuele gebruikers van het appartement de subsidie aanvragen en bekomen.
Artikel 4:
Voor het instandhouden van een huis-, boeren- of gierzwaluwkolonie met 1 tot en met 2 bezette nesten wordt een
subsidie verleend van 25 euro per jaar.
Bestaat de kolonie uit 3 tot en met 10 bezette nesten dan wordt een subsidie verleend van 37,5 euro per jaar.
Bestaat de kolonie uit meer dan 10 bezette nesten dan wordt een subsidie verleend van 50 euro per jaar.
Meerdere legsels in één kalenderjaar in een zelfde jaar worden slechts meegeteld als één nest.
Artikel 5:
De aanvragen tot subsidie dienen tussen 15 mei en 31 juli op het daartoe bestemde aanvraagformulier schriftelijk
ingediend te worden bij het College van Burgemeester en Schepenen.
Artikel 6:
Door het indienen van een aanvraag, stemt de aanvrager er mee in om volgende voorwaarden ter bescherming van
de zwaluwen strikt na te leven:
- Er zullen geen chemische insectenbestrijders worden gebruikt in de onmiddellijke omgeving van de
zwaluwnesten.
- Bij het schoonmaken van de stallen/gebouwen 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/gebouwen waar de zwaluwnesten zich bevinden worden voldoende openingen voorzien om de
toegang van zwaluwen mogelijk te maken. Het is verboden hindernissen aan te brengen die de zwaluwen
beletten om het nest via een normale aanvliegroute te bereiken.
- Er worden de nodige maatregelen getroffen zodat de nesten niet bereikbaar zijn voor katten of andere dieren.
Artikel 7:
De premies worden pas uitbetaald na vooraf aangekondigde controle van de kolonie(s) door een door de stad
gemachtigd controleur. De indiener van de aanvraag gaat akkoord met deze controle van de kolonie tussen 15 mei
en 31 augustus. De Stad Turnhout noch de gemachtigde controleurs zijn aansprakelijk voor eventuele schade
ontstaan door het uitvoeren van de controles.
Artikel 8:
Het college behoudt zich het recht om subsidieaanvragen te weigeren die niet beantwoorden aan de geest van het
reglement. Het college behoudt zich het recht om subsidieaanvragen te weigeren indien het voorzien bedrag onder
artikel 2 wordt overschreden.
Artikel 9:
Dit toelagereglement vervangt het toelagereglement goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 17
december 2008.
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De gemeenteraad stemde met 28 stemmen op 31 stemmers nl. van de heer Luc Hermans – voorzitter-schepen, de
heer Eric Vos – burgemeester, de heer Francis Stijnen, de heer Peter Segers, mevrouw Astrid Wittebolle, de heer
Hannes Anaf, de heer Luc Debondt en de heer Marc Boogers – schepenen, de heer Dimitri Gevers, de heer Erwin
Brentjens, de heer Toon Otten, mevrouw Annemie Der Kinderen, mevrouw Katrien Van de Poel, mevrouw Tine De
Wilde, mevrouw Katleen De Coninck, mevrouw Pascale Mathé, de heer Marc Van Damme, mevrouw Vera De
Jong, de heer Wannes Starckx, de heer Stef Breugelmans, de heer Willy Van Geirt, de heer Guy Van Litsenborg,
de heer Peter Roes, de heer Eddy Grooten, mevrouw Josiane Driesen, de heer Danny-Spock Vermeijen, de heer
Jan Van Otten en de heer Nic Van Heupen - raadsleden.
Er waren 3 onthoudingen nl. van de heer Paul Meeus, de heer Renaat Decoster en de heer Reccino Van Lommel –
raadsleden.
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Milieudienst
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Aldus gedaan en gedelibereerd in de zitting van de gemeenteraad van de stad Turnhout op datum als boven.
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