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 7 GOEDKEURING SUBSIDIEREGLEMENT VOOR BESCHERMING VAN ZWALUWEN 
 
Overwegende dat het aantal broedende zwaluwen ook in Riemst de laatste jaren sterk afneemt; 
Overwegende dat ook het plaatsen van een modderbadje een gunstige invloed heeft op de versteviging 
van zwaluwkolonies en een sensibilisering hieromtrent zal gevoerd worden samen met dit reglement;   
Overwegende dat het behouden van de nog bestaande nesten en het plaatsen van kunstnestjes een 
positieve invloed heeft op het aantal broedsels en dus op het aantal jongen; 
Gelet op het feit dat zwaluwnesten verwijderd worden omwille van mogelijke “overlast” 
Gelet dat hiervoor oplossingen kunnen aangeboden worden 
Gelet het feit dat een financiële tegemoetkoming deze maatregelen kan stimuleren 
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 met betrekking tot soortenbescherming 
en soortenbeheer – het Soortenbesluit; in bijzonder art 10, art 14, art 16§1 en §3 waarin wordt gesteld 
dat het vangen van o.a. zwaluwen, het vernielen, beschadigen, wegnemen van eieren of nesten , 
verstoren van rustplaatsen  e.d. verboden is.  
Gelet op de Conventie van Bern (19 september 1979)  welke door België werd  goedgekeurd (Belgisch 
Staatsblad, 29.12.1990) en het behoud van bedreigde wilde dieren en planten en hun natuurlijk milieu in 
Europa en het mediterraan gebied beoogt. De landen die de Conventie ondertekenden, worden geacht 
alle passende en noodzakelijke maatregelen te nemen om de leefmilieus van in het wild voorkomende 
dier- en plantensoorten – in het bijzonder trekkende dieren – in  de bijlagen van de conventie te 
beschermen. Hierbij dient elk land passende maatregelen te treffen om de nesten, rust- ,rui- en  
voederplaatsen van deze dieren  te beschermen. 
Gelet op het gunstig advies van de milieuraad d.d. 12.10.09 over dit voorstel van subsidiereglement.   
Gelet op de bepalingen van de nieuwe gemeentewet. 
 
BESLUIT: goedgekeurd met 14 stemmen voor (CD&V en NVA), 0 stemmen tegen en 8 onthoudingen 
(VLD, Spa en Vlaams Belang, J. Monard) 
Artikel 1.- 
De gemeente Riemst wenst een subsidie uit te keren voor het in stand houden van nesten van 
Boerenzwaluw, Huiszwaluw en Gierzwaluw aan of in woningen en/of andere gebouwen gelegen op het 
grondgebied van Riemst 
Artikel 2.- 
De subsidie wordt uitgekeerd aan gebruikers van gebouwen (huisgezinnen, landbouwers, scholen, 
bedrijven,…) waar of waarin een zwaluwkolonie zich bevindt. Voor appartementsblokken zou de premie 
kunnen gaan naar de vereniging van mede-eigenaars, tenzij kan aangetoond worden dat de 
zwaluwnesten verbonden zijn aan 1 individueel appartement. 

 
 



 

 

 
 
Artikel 3.- 
Voor het in stand houden van een zwaluwkolonie wordt een subsidiebedrag verleend van: 
- € 10  per jaar per bewoond zwaluwnest  waarbij meerdere legsels per nest geen recht geven op een 
extra premie 
- € 5 per jaar per 3 en voor minstens 3 onbewoonde maar intacte nesten van Huis- en/of Boerenzwaluw 
en waarbij onbewoonde kunstnestjes geen recht geven op een subsidie. 
Artikel 4.- 
De aanvragen voor subsidiëring dienen te gebeuren via een voorgeschreven aanvraagformulier en 
worden ingediend tussen 1 mei en 1 augustus.  
Artikel 5.- 
De controles gebeuren door de milieudienst nadat de zwaluwen hun nesten bezet hebben. 
Artikel 6.-  
Geplaatste kunstnestjes bestemd voor zwaluwen worden eenmalig betoelaagd met volgende bedragen: 
- € 5   per Huiszwaluwkunstnestje 
- € 5   per Boerenzwaluw”kom” 
- € 10 per Gierzwaluwbak/ -neststeen/ -dakpan        
Een betoelaagd zwaluwkunstnestje mag door de bewoner en/of eigenaar van het pand niet verwijderd 
worden.  
Artikel 7.-  
Het plaatsen van kunstnestjes voor zwaluwen in uitvoering van opgelegd (stedenbouwkundige e.a.) 
vergunningsvoorwaarden wordt niet betoelaagd 
Artikel 8.- 
De aanvrager verbindt er zich toe:  
-Geen nesten te verwijderen en ook verlaten nesten te behouden.  
-Bij het schoonmaken van de muren, de stallen of andere ruimten waar de zwaluwnesten zich bevinden, 
de nesten te sparen,  
-Voldoende vliegopeningen te voorzien in de stallen of andere ruimten waar de zwaluwnesten zich 
bevinden om de toegang van zwaluwen mogelijk te maken, 
Artikel 9.- 
De aanvrager verleent de gemeente toestemming de nodige controles uit te oefenen 
Artikel 10.- 
Het is toegelaten om mogelijke overlast van uitwerpselen te beperken door het plaatsen van een 
mestplankje onder het betreffende zwaluwnest. Aan te raden is dergelijke plankjes enkel te plaatsen  
vanaf het moment dat er jongen worden gevoederd en op een afstand van minimum 1m onder het nest.   
Artikel 11.- 
Dit reglement is cumuleerbaar met  gelijkaardige subsidiereglementen van andere overheden 
Artikel 12.- 
De nodige kredieten worden jaarlijks voorzien in de begroting 
Artikel 13.- 
Dit reglement treedt in voege op 1 januari 2010. Het College van Burgemeester en Schepenen is belast 
met de uitvoering van dit reglement. 
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