Stadsbestuur Veurne
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN
25 FEBRUARI 2008
Punt 17 van de dagorde.
Vaststelling van een subsidiereglement voor het onderhouden van oeverzwaluwkolonies
Aanwezig :
Luc Bultheel, voorzitter;
Jan Verfaillie, burgemeester, Anne Dequidt, Pieter Amery, Robert Van Praet, Jef Goens, Denise Dolphen,
schepenen;
Norbert Devinck, Pascal Sticker, Frans Verhegge, Rik Dewaele, Marijke Hauspie, Marianne Vandelanotte,
Celine Mouton, Nathalie Delva, Marc Seru, Björn Soenen, Kobe Jansseune, Nadine Vandaele, Mario
Haelewyck, raadsleden;
Edwin Coulier, secretaris
Ref. : MD/mm

De raad,
In openbare zitting vergaderd,
Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet;
Gelet op het KB van 9 september 1981 betreffende de bescherming van de vogels in het Vlaamse Gewest;
Gelet op de campagne Buiten-gewone Vogels van het Regionaal Landschap IJzer en Polder;
Overwegende dat de oeverzwaluw een aandachtsoort is in deze campagne ;
Overwegende dat de oeverzwaluw op de rode lijst staat vermeld onder categorie ‘achteruitgaand’ ;
Overwegende dat de oeverzwaluw als typische vogel in waterrijke gebieden ondersteuning verdient;
Overwegende dat afkalvende oevers de natuurlijke broedplaatsen zijn van oeverzwaluwen;
Overwegende dat deze natuurlijke broedplaatsen quasi niet voorkomen in Vlaanderen en dat de soort bijgevolg
moet uitwijken naar kunstmatige broedplaatsen;
Overwegende dat de soort in Vlaanderen vooral zijn toevlucht moet nemen tot verticale wanden van hopen zand
of aarde bij zandwinningen of bij aannemers van grondwerken op industriezones;
Overwegende dat deze broedlocaties tijdelijk zijn en de ingenomen infrastructuur een economische waarde heeft;
Overwegende dat de oeverzwaluw een kolonievogel is en dat bijgevolg het aantal broedparen in zo’n
kunstmatige wand kan oplopen tot verschillende tientallen;
Overwegende dat de impact van het vernietigen van zo’n wand met broedende oeverzwaluwen door het verder
zetten van de economische activiteit nefast is;
Overwegende dat voor het veiligstellen van de kolonie tijdens het broedseizoen (15 april – 15 augustus) het
noodzakelijk is dat de wand immobiel blijft;

Overwegende dat het wenselijk is dat de eigenaar van de wand voor deze tijdelijke immobilisatie een vergoeding
ontvangt om het economische verlies te compenseren;
Overwegende dat iedere burger en bedrijf een zorgplicht heeft ten aanzien van de natuur;
Overwegende dat een financiële tussenkomst moet aanzien worden als een stimulans om de kolonie in stand te
houden en te onderhouden;
Overwegende dat een subsidiereglement kan aanzien worden als een actie in uitvoering van een
soortbeschermingsplan binnen de cluster natuurlijke entiteiten van de Samenwerkingsovereenkomst met het
Vlaamse Gewest;
Gelet op het gunstig advies van de mina-raad van 25 september 2007;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Besluit : eenparig :
Artikel 1 : Een subsidie te verlenen aan de eigenaar van een kunstmatige wand waar oeverzwaluwen tot broeden
komen. Deze subsidie bedraagt 5 % van de waarde van de kunstmatige oeverzwaluwwand. Slechts het gedeelte
van de wand dat tijdens het broedseizoen immobiel moet blijven komt hiervoor in aanmerking. Het gedeelte van
een oeverzwaluwwand dat het jaar rond immobiel blijft, komt hiervoor niet in aanmerking. Daarnaast wordt een
subsidie verleend naargelang het aantal nesten aanwezig in de oeverzwaluwwand :
 1 tot 10 nesten : 15 EUR;
 11 tot 20 nesten : 25 EUR;
 21 tot 40 nesten : 40 EUR;
 Meer dan 40 nesten : 50 EUR.
Artikel 2 : De aanvraag moet jaarlijks worden ingediend door middel van een daartoe bestemd formulier uiterlijk
voor 1 juli.
Artikel 3 : Door het indienen van een aanvraag stemt de aanvrager er mee in om volgende voorwaarden strikt na
te leven :
- het is verboden om tussen 15 april en 15 augustus de kunstmatige wand waarin de oeverzwaluwen broeden,
te mobiliseren;
- het is verboden om hindernissen aan te brengen teneinde de oeverzwaluw te beletten om een nest te graven
of het nest via een normale aanvliegroute te bereiken en dit minimaal 15 meter voor de verticale wand;
- de aangestelde van het stadsbestuur moet worden toegelaten om de broedlocatie aan te duiden voor de
gebruikers van de site.
Artikel 4 : De uitbetaling van de subsidie gebeurt pas na controle door een aangestelde van het stadsbestuur.
Gedaan in zitting, dagtekening als hoger.
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