GEMEENTERAAD: 29 januari 2016

Subsidiereglement aanbrengen van
nestvoorzieningen voor gierzwaluw
Artikel 1. Doel

Met deze subsidie wil de stad Sint-Niklaas het aanbrengen van
aangepaste nestgelegenheid voor de gierzwaluw ondersteunen
binnen de perken van het in het budget voorziene krediet.

Artikel 2. Voorwaarden

Het plaatsen van nestkasten waarvoor een subsidie wordt aangevraagd, moet voldoen aan de volgende voorwaarden:
a. het gaat om nestvoorzieningen aan woningen en/of andere
gebouwen gelegen op het grondgebied van Sint-Niklaas;
b. de nestgelegenheden worden ten minste 4 meter boven de
grond aangebracht;
c. onder de in- of uitvliegopening is 3 meter voorzien voor een vrije
val die gierzwaluwen moeten kunnen maken bij het verlaten van
de nestplaats;
d. er zijn geen obstakels in de buurt van de nestgelegenheden (bv.
bomen, gebouwen, draden, …) die de vrije aanvliegmogelijkheden bemoeilijken;
e. de nestgelegenheden worden nooit in de zon geplaatst in
verband met de hitte die kan ontstaan in de broedruimte. In de
regel worden de nestgelegenheden enkel aan de koele noord- en
oostzijde aangebracht. Enkel als de nestgelegenheden in de
schaduw blijven onder bv. een dakrand tussen 9 en 19 uur,
kunnen ook andere windrichtingen overwogen worden;
De verkrijger van de subsidie verbindt zich ertoe de aangebrachte
nestgelegenheid ten minste 10 jaar te behouden in een staat die
geschikt is als nestplaats voor gierzwaluwen.
De subsidie kan teruggevorderd worden wanneer de verkrijger deze
verbintenis niet nakomt.

Artikel 3. Bedrag en
berekeningswijze

Voor het aanbrengen van inbouwstenen, geïntegreerde nestgelegenheden of nestkasten die ontworpen zijn voor de huisvesting van gierzwaluwen bedraagt de subsidie 50 EUR per nestgelegenheid.
De subsidie wordt beperkt tot 250 EUR per adres.

Artikel 4. Procedure
- Principiële aanvraag

De aanvraag moet vóór de plaatsing ingediend worden bij het
college van burgemeester en schepenen van Sint-Niklaas aan de
hand van een daartoe bestemd aanvraagformulier.
Dit aanvraagformulier is verkrijgbaar via www.sint-niklaas.be of bij

de milieudienst.
De aanvraag bevat gegevens over plaats, aantal, type, uitvoeringstijdstip van de bedoelde nestgelegenheden en de identiteit
van de aanvrager.
Beoordeling:
De milieudienst of Regionaal Landschap Schelde-Durme vzw
beoordeelt de aanvraag en adviseert het college van burgemeester
en schepenen.
Principiële beslissing:
Het college van burgemeester en schepenen oordeelt over toekenning van de subsidie. Het kan de subsidie weigeren wanneer het
van oordeel is dat de voorgestelde plaatsing onvoldoende geschikt is
voor de huisvesting van gierzwaluwen. De aanvrager wordt schriftelijk in kennis gesteld van de beslissing.
-

Betalingsaanvraag

Nadat de nestgelegenheid conform de goedgekeurde aanvraag
aangebracht is, kan de aanvrager een betalingsaanvraag indienen.
Beoordeling:
De milieudienst adviseert het college van burgemeester en
schepenen.
Beslissing:
Het college neemt een beslissing met betrekking tot het uitbetalen
van de subsidies. Bij een gunstige beslissing worden de goedgekeurde subsidies uitbetaald.
Indien blijkt dat de voorwaarden niet nageleefd zijn, dan zal de
subsidie niet uitgekeerd worden en wordt de aanvrager daarvan op
de hoogte gebracht. De aanvrager kan op dat moment aanpassingen
uitvoeren om toch aan de voorwaarden te voldoen en de uitbetaling
van de subsidie te bekomen.

Artikel 5. Controle en sancties

Elke aanvrager moet zich onderwerpen aan eventuele controles of
vragen om toelichting. Indien uit onderzoek blijkt dat een aanvrager
onjuiste gegevens heeft verstrekt, kan dit leiden tot geheel of
gedeeltelijk verlies of in voorkomend geval terugbetaling van de
subsidie.

Artikel 6. Algemene bepalingen

Alle betwistingen aangaande onderhavig reglement worden beslecht
door het college van burgemeester en schepenen.
Het reglement treedt in werking op 1 februari 2016.

