
 

 

 

Artikel 1. Er wordt een subsidie voorzien ter bevordering van het broedsucces van zwaluwen, met 

name huiszwaluw (Delichon urbicum), boerenzwaluw (Hirundo rustica) en gierzwaluw (Apus apus) 
op het grondgebied van Zedelgem. 

 
Artikel 2.- Subsidie voor kunstnesten voor gierzwaluw 

§1. Voor het aanbrengen van kunstnesten voor gierzwaluwen bedraagt de toelage het 

aankoopbedrag van de kunstnesten met een maximum van 50 EUR per nestgelegenheid. Deze 

kunstnesten bestaan uit inbouwstenen, dakpannen of nestkasten die ontworpen zijn voor de 
huisvesting van gierzwaluwen. De toelage wordt aan de aanvrager (huurder of eigenaar) verstrekt. 

§2. De toelageaanvraag is vóór de plaatsing door de bouwheer schriftelijk te richten aan het 

college van burgemeester en schepenen via het daartoe ter beschikking gestelde 
aanvraagformulier. De aanvraag bevat gegevens over plaats, aantal, aard, uitvoeringstijdstip van 
de bedoelde nestgelegenheden, alsook de identiteit van de aanvrager. Indien de aanvrager een 

huurder is, is het akkoord van de eigenaar vereist. Verder moet ook een aankoopbewijs 

overgemaakt worden waarop de kostprijs van de nestgelegenheden te zien is. 

§3. De plaatsing van de nestgelegenheden moet in overeenstemming zijn en verlopen met de van 
toepassing zijnde regelgeving. 

§4. Het college oordeelt over toekenning van de toelage op advies van de milieudienst en de 
vogelwerkgroep van Natuurpunt Zedelgem. Ze kan de toelage weigeren wanneer zij van oordeel is 

dat de vooropgestelde plaatsing onvoldoende geschikt is voor de huisvesting van gierzwaluwen. 
De toelage wordt beperkt tot 250 EUR per jaar. 

§5. De verkrijger van de toelage verbindt zich ertoe de aangebrachte nestgelegenheid ten minste 
10 jaar te behouden in een staat die geschikt is als nestplaats voor gierzwaluwen. De toelage kan 

teruggevorderd worden wanneer de verkrijger deze verbintenis niet nakomt. 

 

Artikel 3.- Toelage voor goede zorg van zwaluwnesten 

§1. Volgende toelagen worden verstrekt voor goede zorg voor huiszwaluw-, boerenzwaluw- en 
gierzwaluwnesten:  

- 1 tot 3 bewoonde nesten: 25 EUR 
- 4 tot 10 bewoonde nesten: 50 EUR  

- meer dan 10 bewoonde nesten: 100 EUR 

§2. De aanvrager die de toelage wenst te verkrijgen, dient het daartoe ter beschikking gesteld 

aanvraagformulier in vóór 30 juni op de milieudienst. De aanvrager kan zowel eigenaar als huurder 

zijn. 
De toelage kan jaarlijks worden aangevraagd. Ze wordt telkens bepaald a rato van het aantal 

bewoonde nesten.  
Kunstnesten die met betoelaging geplaatst werden, komen niet in aanmerking voor de toelage 

voor goede zorg. 



§3. Na melding wordt de aanwezigheid van de bewoonde nesten in de daaropvolgende maand juli 

bij een plaatsbezoek geverifieerd door een medewerker van de vogelwerkgroep van Natuurpunt 
Zedelgem. De aanvrager verschaft de toegang tot het pand die nodig is om de vaststelling te 

kunnen doen. Bij positief advies wordt de subsidie uitbetaald. 

§4. De verkrijger van de toelage verbindt zich ertoe de nesten na het broedseizoen niet te 

verwijderen en in het algemeen zorg te dragen voor het behoud van de nestgelegenheid. De 
toelage kan teruggevorderd worden wanneer de verkrijger deze verbintenis niet nakomt. 
 

Artikel 4.- De subsidie wordt verleend binnen de perken van het daartoe voorzien budgetkrediet. 
 

Artikel 5.- Het reglement treedt in werking op 1 mei 2020. 
 


