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GOEDKEUREN SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET ONDERHOUD VAN HUISZWALUWEN - EN 
BOERENZWALUWENKOLONIES EN NESTEN VAN DE KERKUIL

Gelet op het art. 40. §3 en 41, tweede lid,23° van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 20 december 2010 houdende goedkeuring van het subsidiereglement 
voor het onderhoud van huiszwaluwenkolonies;

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 16 december 2019 houdende goedkeuring van het meerjarenplan 
2020-2025, in bijzonderheid ACT-156;

Overwegende dat het verlies van biodiversiteit een belangrijk mondiaal probleem is;

Overwegende dat de gemeente Koksijde gekenmerkt wordt door een uitgebreide soortenrijkdom;

Overwegende dat naast de Huiszwaluw ook de Boerenzwaluw een typerende soort is die sterk onder druk staat, o.a. 
door de klimaatverandering (vb. lange periodes van droogte in 2018, 2019);

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;

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 een nest extra onderhoudswerk van de onderliggende vloer, muur, … met zich meebrengt en dat 
deze hinder toeneemt met de grootte van de kolonie;

Overwegende dat een gemeentelijke premie dat ongemak kan verzachten en een stimulans is om de kolonie in stand 
te houden en te laten uitbreiden;

Overwegende dat de nodige kredieten worden voorzien in het gemeentelijk meerjarenplan onder ACT-156;

BESLUIT: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Art. 1.   Binnen de kredieten van het door de gemeenteraad goedgekeurde budget op het meerjarenplan onder ACT-
156 wordt een subsidie verleend aan de gebruiker van een gebouw of infrastructuur, gelegen op hetzelfde adres, op 
grondgebied van Koksijde, waar huiszwaluwen, boerenzwaluwen en/of kerkuilen broeden.

Art. 2.   Deze subsidie kan jaarlijks aangevraagd worden en bedraagt voor:

-      één zwaluwnest: 10 euro,

-      een kleine zwaluwkolonie (twee tot vijf nesten): 15 euro,

-      een middelgrote zwaluwkolonie (zes tot tien nesten): 25 euro,

-      een grote zwaluwkolonie (elf tot twintig nesten): 40 euro,

-      een zeer grote zwaluwkolonie (meer dan twintig nesten) of nest van de Kerkuil: 50 euro.

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 dienst Milieu en 
Duurzame Ontwikkeling door middel van een daartoe bestemd formulier. 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 besluit van de gemeenteraad van 20 december 2010 houdende goedkeuring van het subsidiereglement 
voor het onderhoud van huiszwaluwenkolonies wordt opgeheven en vervangen door dit besluit voor aanvragen 
ingediend vanaf 1 januari 2020.

Art. 6. Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de dienst Financiën, de dienst Milieu en Duurzame 
Ontwikkeling en aan Natuurwerkgroep De Kerkuil.
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