Provincie
Oost-Vlaanderen
Arrondissement
Sint-Niklaas
Gemeente
Beveren

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD
OPENBARE ZITTING VAN 17 DECEMBER 2013
WAREN AANWEZIG :
De Wael, voorzitter gemeenteraad;
Van de Vijver, burgemeester;
Claus, Vlegels, Deckers, De Meulemeester, Van Roeyen, Kegels en Van
Esbroeck, schepenen;
De Block, Heirwegh, Schelfhout, L. Maes, W. Maes, Smet, Tindemans, Smet,
Buyl, Smet, Weyers, Goeminne, Hulstaert, Vincke, Cools, Balliauw, Tielens,
Hendrickx, De Kerf, Van Dooren, Apers, Maes, Benali, Van de Perre, Van
Strydonck en Noppe, raadsleden;
Noppe, secretaris.
Punt 09 : ALGEMEEN PREMIEREGLEMENT KLEINE
LANDSCHAPSELEMENTEN EN ZWALUWEN
DE RAAD,
Overwegende dat steeds meer bomen en struikengroepen verdwijnen uit het
landschap en een premie voor kleine landschapselementen een grote
stimulans is om bij te dragen aan de landschapszorg;
Overwegende de ontegensprekelijke bijdrage aan de biodiversiteit;
Overwegende de nood aan duidelijke bepalingen omtrent premies voor
beplanting die voortvloeit uit stedenbouwkundige en natuurvergunningen;
Gelet op de zorgplicht van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende
natuurbehoud en het natuurlijk milieu;
Overwegende dat het aantal broedende zwaluwen in Vlaanderen sterk
afneemt;
Overwegende dat de gemeente Beveren deels landelijk gebied is en huis-,
gier- en boerenzwaluwen onlosmakelijk verbonden zijn met de landelijke
gemeenten;
Gelet op het gunstig advies van het Schepencollege dd. 25/11/2013;
Gelet op art. 117 van de gemeentewet;
BESLUIT MET 30 STEMMEN VOOR EN 4 STEMMEN TEGEN:
Artikel 1. ALGEMENE BEPALINGEN
§1. De voorgaande reglementen aangaande aanplanten en onderhoud van
kleine landschapselementen en de bescherming van zwaluwen worden
opgeheven en vervangen door onderhavig reglement.
§2. Overgangsregeling: facturen tot en met 31 december 2013 komen in
aanmerking voor de voorgaande premiereglementen, aanvragen dienen te
gebeuren voor 1 april 2014.
Alle facturen vanaf 1 januari 2014 komen in aanmerking voor onderhavig
nieuw reglement.
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Artikel 2. AANPLANTEN EN ONDERHOUD VAN KLEINE
LANDSCHAPSELEMENTEN
Artikel 2.1 – Definities
- haag of haagkant: een lijnvormige aanplanting van houtige gewassen met
compacte structuur die bij normaal onderhoud door periodieke snoei in
vorm wordt gehouden, de mate van onderhoud bepaalt de term ‘haag’
(frequent onderhoud), dan wel ‘haagkant’ (minimaal onderhoud);
- houtkant: elke strook grond, inbegrepen taluds, welke met bomen, struiken
en kruiden begroeid is. Het onderhoud bestaat uit een periodiek kappen
van de houtige gewassen; door het natuurlijke opslagvermogen worden
dan op de stronk nieuwe loten gevormd;
- houtwal: een strook grond begroeid met bomen, struiken en kruiden die op
een herkenbare wal staan. Het onderhoud bestaat uit periodiek kappen
van de houtige gewassen;
- grienden: hakhoutopstanden in vochtige gebieden met laag geknotte
houtige gewassen. De wilg en de els zijn de meest voorkomende
gewassen (groene bindwilg, kraakwilg, amandelwilg, bittere wilg, zwarte
els);
- bomenrij, dreef of knotbomen: een opeenvolging of aaneenschakeling van
bomen van dezelfde soort, grootte en leeftijd die (meestal) in een rechte
lijn zijn geplaatst of gerangschikt en desgevallend periodiek worden
geknot;
- hoogstammige fruitbomen: aanplanting van minstens 5 hoogstammige
fruitbomen die niet voor commerciële doeleinden gebruikt worden. Een
hoogstammige fruitboom heeft een minimum takvrije stamhoogte van 180
cm, uitgezonderd mispel en kwee;
- poelen: een poel of put gevormd op natuurlijke wijze of door menselijke
ingreep, gevoed door bron-, grond- en/of regenwater, met een bestaande
of een ontwikkelbare ecologische waarde, en oorspronkelijk bedoeld als
drinkplaats voor het vee, voor het roten van het vlas of als hoekput tussen
percelen.
Artikel 2.2
De betoelaagbare objecten zijn gelegen in, of grenzend aan de landelijke
ruimte (onder landelijke ruimte wordt verstaan de zones die op het gewestplan
aangeduid zijn als agrarisch gebied, bosgebied, groengebied, natuurgebied,
natuurreservaat, parkgebied en bufferzone) van het grondgebied van de
gemeente of grenzend aan percelen met agrarisch bodemgebruik (akkers,
weiden en boomgaarden).
Het betoelaagbaar object in agrarisch gebied moet ecologisch waardevol zijn.
Artikel 2.3
§1. De volgende kleine landschapselementen komen in aanmerking voor een
premie:
- lijnvormige beplantingen zoals hagen, houtkanten en houtwallen die als
zelfstandig element voorkomen in het landschap en die bestaan uit
streekeigen boom- of struiksoorten;
- grienden;
- bomenrijen, dreven of knotbomen;
- hoogstammige fruitbomen;
- poelen, zijnde vlasrootputten, veedrinkputten en hoekputten.
§2. Komen ook in aanmerking voor een premie:
- onderhoud van aanplantingen die voortvloeien uit de toekenning van een
bouw- of milieuvergunning;
- onderhoud van aanplantingen of herbeplantingen die deel uitmaken van de
voorwaarden begrepen in de kapvergunning;
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§3. Komen niet in aanmerking voor een premie:
- beplantingen of herbeplantingen die voortvloeien uit de toekenning van een
bouw- of milieuvergunning;
- beplantingen of herbeplantingen die deel uitmaken van de voorwaarden
begrepen in de kapvergunning;
- onderhoud en aanplantingen van populieren in groepsverband,
bosaanplantingen en louter commerciële laagstam- en
halfstamboomgaarden;
- onderhoud en aanplant van randbeplantingen van siertuinen;
- landschapselementen welke bij vonnis, kap-, bouw- of milieuvergunningen,
terug in de oorspronkelijke toestand dienen hersteld of bij de vergunning
worden opgelegd;
- alle vormen van commerciële beplantingen;
- onderhoud en aanplantingen door openbare besturen.
Artikel 2.3
De aanplanting van hagen, houtkanten, houtwallen, grienden (wilg en zwarte
els), bomenrijen en dreven, uitgezonderd de hoogstammige fruitbomen, moet
bestaan uit streekeigen soorten.
A. Bepalingen met betrekking tot het aanplanten van hagen, houtkanten
en houtwallen, grienden, bomenrijen, dreven of knotbomen en
hoogstammige fruitbomen.
Artikel 2.4 – Premie en specifieke voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor het bekomen van een premie moet de
aanplanting aan de volgende voorwaarden voldoen en worden de volgende
premies uitgekeerd:
§1. Voor een haag, haagkant, houtwal, houtkant: 0,5 EUR per plant.
Deze aanplantingen dienen een minimum lengte van 25 meter te hebben.
De plantafstanden zijn:
- hagen: 4 planten per meter;
- hagen bestaande uit een mengeling van soorten: 2 planten per meter;
- houtkanten, houtwallen: 1,5 m te planten in driehoeksverband.
Het plantgoed heeft een minimum formaat van 40-60 cm.
§2. Voor een bomenrij: 15 EUR per stuk.
Deze aanplanting heeft een minimum lengte van 50 meter (minstens 5
bomen). De bomen moeten voorzien worden van een steunpaal en een
boomband. De plantafstand in de rij bedraagt 7 tot 10 meter.
Het plantgoed heeft een stamomtrek van minstens 8 tot 10 cm.
§3. Voor poten 2,5 EUR per stuk (canada, wilg).
§4. Voor een griend: 0,05 EUR per m².
Deze aanplantingen dienen een minimum oppervlakte van 1 000 m² te
hebben.
§5. Voor hoogstammige fruitbomen: 15 EUR per boom.
De aanplant bedraagt minstens 5 bomen. Het plantgoed heeft een
stamomtrek van minstens 8 tot 10 cm. De aanvrager zal de nodige
voorzorgsmaatregelen nemen om eventuele vraat bij ingeschaard vee te
voorkomen door middel van een degelijke boomkorf. Bovendien zal er per
boom steeds een steunpaal aangebracht worden.
Volgende plantafstanden dienen in acht genomen te worden:
- appel: 10-12 m
- peer:
8-10 m
- kers:
8-10 m
- pruim: 6-8 m
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- noot: 12-15 m
De aanplanting van hagen, houtkanten, houtwallen, grienden, bomenrijen en
dreven, uitgezonderd de hoogstammige fruitbomen, moet bestaan uit
streekeigen soorten.
Artikel 2.5
De aanplanting waarvoor een premie werd uitgekeerd, dient minimaal
gedurende 10 jaar integraal en intact op dezelfde plaats te blijven staan. Het
is de aanvrager niet toegestaan handelingen te verrichten of door derden te
laten verrichten, die kunnen leiden tot een aantasting van het karakter van de
structuur van de landschappelijke waardevolle elementen. Zo is het
verplaatsen, vellen, rooien of definitief verwijderen van de betoelaagde
aanplanting niet toegestaan. Met vellen of rooien wordt gelijkgesteld: aan de
betoelaagde landschapselementen schade toebrengen of ze verminken of
vernielen onder andere door ringen, ontschorsen, verschroeien, gebruik van
scheikundige middelen, inkerven of benagelen, evenals door vraat van wild of
vee.
Enkel nieuwe aanplantingen worden betoelaagd en hierbij alleen het
aangeslagen plantsoen; het afgestorven plantsoen komt niet in aanmerking
voor de premie.
B. Bepalingen met betrekking tot de aanleg van poelen zijnde
veedrinkputten, vlasrootputten en hoekputten.
Artikel 2.6 – Premie en specifieke voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor het bekomen van een premie moet de
aanleg aan de volgende voorwaarden voldoen.
Poel met een oppervlakte ter hoogte van het maaiveld van minstens 40 m² en
voldoende diep om het jaar rond water te bevatten.
De aanlegpremie bedraagt 5 EUR /m³ graafwerk.
De betoelaging wordt toegekend aan de aanvrager. De aanvrager dient
gerechtigd te zijn tot het verrichten van de aanleg- of onderhoudswerken
waarvoor de aanvraag wordt ingediend. Indien de aanvrager eigenaar is moet
deze zich voorzien van de instemming van de eventuele gebruiker.
De aangevraagde werken dienen in overeenstemming te zijn en te verlopen
met de van toepassing zijnde regelgevingen en gebruiken, bv. het
vegetatiewijzigingsbesluit.
De aanvrager verbindt zich tot de nodige instandhoudingszorg zoals
beschreven in artikel 14 voor de objecten waarvoor toelage wordt verkregen.
Het gemeentebestuur behoudt zich het recht voor om premieaanvragen te
weigeren die in strijd zijn met de geest van het voorstel tot subsidiëring van
aanleg en onderhoud van kleine landschapselementen, in dit geval de poelen.
De toelage kan geheel of gedeeltelijk worden teruggevorderd wanneer een
poel geheel of gedeeltelijk wordt gedempt, of derwijze wordt behandeld dat de
natuurfunctie ervan ernstig wordt geschaad. De gepremieerde poel dient 10
jaar intact en integraal op dezelfde plaats te blijven bestaan.
C. Bepalingen met betrekking tot het onderhoud van hagen, houtkanten,
houtwallen en grienden. Bomenrijen, dreven of knotbomen,
hoogstammige fruitbomen en poelen.
Artikel 2.7
De aanplantingen van hagen, houtkanten en houtwallen dienen een minimum
lengte van 25 meter te hebben. Grienden hebben een minimum oppervlakte
van 1000 m². De aanplantingen van bomenrijen en dreven dienen een
minimum lengte van 50 meter te hebben. Hoogstammige fruitbomen bestaan
uit minimum 5 stuks.
Artikel 2.8 – Hagen
De onderhoudspremies bedraagt 0,70 EUR per lopende meter. De premie
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wordt maximaal 1 maal per jaar uitgekeerd. De premie bedraagt 0,35 EUR per
meter voor beide aanpalenden indien de haag door beide aanpalenden wordt
onderhouden. De aanvrager dient in te staan voor het onderhoud en het
instandhouden van de hagen waarvoor hij zijn aanvraag indient. De
onderhoudswerken bestaan er minimaal in om jaarlijks de hagen te snoeien,
te scheren of te knippen. Bij het ontstaan van openingen in de hagen, dient er
zorg voor gedragen dat deze opgevuld worden met dezelfde plantensoort als
waaruit de haag is samengesteld. Bij het verkrijgen van een aanplantpremie
voor hagen kan de onderhoudspremie hiervoor pas na twee jaar verkregen
worden.
Artikel 2.9 – Houtkanten en houtwallen
De onderhoudspremie bedraagt 0,70 EUR per m². De premie wordt maximaal
om de 5 jaar uitgekeerd. De aanvrager dient in te staan voor het onderhoud
en het instandhouden van de houtkanten en houtwallen waarvoor hij zijn
aanvraag indient. Bij het verkrijgen van een aanplantpremie voor houtkanten
en houtwallen kan de onderhoudspremie hiervoor pas na 5 jaar verkregen
worden.
Artikel 2.10 – Grienden
De onderhoudspremie bedraagt 0,02 EUR per m². De premie kan jaarlijks
worden toegekend. De aanvrager dient in te staan voor het onderhoud en het
instandhouden van de grienden waarvoor hij zijn aanvraag indient. Bij het
verkrijgen van een aanplantpremie voor grienden kan de onderhoudspremie
hiervoor pas na 3 jaar verkregen worden.
Artikel 2.11 – Bomenrijen, dreven of knotbomen
De onderhoudspremie bedraagt 0,50 EUR per boom van een bomenrij of
dreef. De bomen hebben een minimum omtrek van 50 cm op 1,20 m hoogte.
De premie wordt jaarlijks uitgekeerd.
De onderhoudspremie voor knotbomen bedraagt 4 EUR per boom. De premie
wordt slechts om de 5 jaar uitgekeerd. De aanvrager dient in te staan voor het
onderhoud en het instandhouden van de bomenrij, dreven of knotbomen
waarvoor hij zijn aanvraag indient. Bij het verkrijgen van een aanplantpremie
voor knotbomen, bomenrijen of dreven, kan de onderhoudspremie pas na 5
jaar worden verkregen.
Voor het onderhoud van belangrijke solitaire bomen die een onmiskenbare
landschapsbepalende functie hebben kan het college van burgemeester en
schepenen, na voorlegging door de aanvrager van een raming van de kosten
opgemaakt door een ter zake bevoegde en deskundige firma/persoon,
beslissen om een premie te verlenen. Het bedrag van deze premie wordt door
het college van burgemeester en schepenen vastgesteld op basis van de
geraamde kostprijs en na advies van haar diensten.
Artikel 2.12 – Hoogstammige fruitbomen
De onderhoudspremie voor hoogstammige fruitbomen bedraagt 0,50 EUR per
boom. De premie wordt jaarlijks uitgekeerd. De aanvrager dient in te staan
voor het onderhoud en het instandhouden van de hoogstammige fruitbomen
waarvoor hij zijn aanvraag indient. Bij het verkrijgen van een aanplantpremie
voor hoogstammige fruitbomen kan de onderhoudspremie reeds na het eerste
jaar worden verkregen omdat de onderhoudssnoei best 1 jaar na aanplant
dient aan te vangen.
Artikel 2.13 – Poelen
De onderhoudspremie bedraagt 120 EUR per poel (vlasrootput, veedrinkput,
hoekput). De premie wordt om de 5 jaar uitgekeerd. De aanvrager verbindt er
zich toe de poel in stand te houden en te onderhouden. Hieronder wordt
verstaan:
- het gefaseerd verwijderen van overtollige plantengroei, het snoeien van
beplantingen op zodanige wijze dat de helft van de poel niet beschaduwd
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is, het op peil houden van de waterstand met een minimaal niveau van 50
cm (uitgezonderd bij extreme droogteperiodes), het maaien van de oevers
bij eventuele inrastering ten behoeve van het ingeschaarde vee. Dit
onderhoud dient jaarlijks plaats te vinden in de maanden september,
oktober of november;
- het vermijden van een homogeen karakter van steilranden van de poel
zodat minimum één zijde een geleidelijke overgang vormt van water naar
land;
- het verhinderen van een volledige betreding van de poel door het
de
ingeschaarde vee op een zodanige wijze dat slechts 1/4 van de oever
bereikbaar is. Eveneens kan een beplanting met inheemse
loofboomsoorten de afrastering geheel of gedeeltelijk vervangen;
- het tegengaan van de verslechtering van de waterkwaliteit door
verontreiniging ten gevolge van chemische behandelingen in de directe
omgeving van de poel (insecticiden of herbiciden);
- het zich onthouden van het schoonspoelen in de poel van instrumenten die
in contact geweest zijn met chemische middelen zoals herbiciden,
insecticiden en kunstmest;
- het niet uitzetten van eend- en gansachtigen;
- het zich onthouden van uitzetten en in stand houden van vissen van welke
soort dan ook;
- het niet toestaan dat puin, huisafval, agrarisch afval, industrievuil e.d. aan
de poel wordt toegevoegd;
- het zich onthouden van onttrekking van water aan de poel uitgezonderd
ten behoeve van het ingeschaarde vee.
Onder herstel van de poel en wegwerken van achterstallig onderhoud wordt
verstaan het regulariseren van de poel conform voorgaande omschrijving. De
aanvrager zal het slib verwijderen in de poel. Dit slib mag in de directe
omgeving van de poel gespreid worden. Het slib moet geruimd worden op een
zodanige wijze dat de waterpartij minimaal 1 m diepte vertoont ten aanzien
van het maaiveld of bij ruiming de kleilaag zichtbaar wordt.
De aanvrager verklaart zich akkoord om gedurende 5 jaren de poel volgens
dit reglement in stand te houden. Indien hij in de loop van deze overeenkomst
de poel dichtstort of laat verwijderen, zonder toestemming van het
gemeentebestuur, kunnen de betaalde vergoedingen teruggevorderd worden
of kan een boete opgelegd worden overeenkomstig de wet van 14.11.1983
betreffende de aanwending van toelagen.
D. Algemene bepalingen
Artikel 2.14
De premie wordt toegekend aan de aanvrager.
Enkel particulieren komen hiervoor in aanmerking.
De aanvrager dient gerechtigd te zijn tot het verrichten van de onderhouds-,
aanplant- of aanlegwerken waarvoor de aanvraag wordt ingediend.
De premie kan worden aangevraagd door:
- de eigenaar of de pachter;
- de beheerder of gebruiker mits geschreven toelating van de eigenaar.
De aangevraagde werken dienen in overeenstemming te zijn en uitgevoerd te
worden volgens de bestaande wetten, reglementen, verordeningen en
gebruiken.
Artikel 2.15
§1. De aanvraag voor het bekomen van een premie wordt gericht aan het
college van burgemeester en schepenen en gebeurt ten laatste 1 maand voor
de uitvoering van de werken.
De aanvraag gebeurt op formulieren ter beschikking gesteld door het
gemeentebestuur. Het aanvraagdossier omvat:
- het volledig ingevuld aanvraagformulier (indien de aanvrager geen
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eigenaar of pachter is, dient de eigenaar het aanvraagformulier voor
akkoord mee te ondertekenen);
- een situeringsplan met de ligging van het perceel en van de beplantingen
waarvoor een premie wordt aangevraagd.
De maximum premie per aanvrager en per dienstjaar bedraagt 500 EUR.
§2. Ingeval bij “onderhoud KLE” alles hetzelfde blijft (aantallen, soorten, …)
dan kan de premie een volgende keer rechtstreeks aangevraagd worden bij
de groendienst.
Artikel 2.16
Het college van burgemeester en schepenen beslist omtrent de toekenning
van de premie en het bedrag ervan, na advies van haar bevoegde diensten.
Aan de toekenning kunnen door het college van burgemeester en schepenen
nadere condities worden verbonden met betrekking tot de
soortensamenstelling of de uitvoeringswijze.
De toekenning van de toelage kan worden geweigerd wanneer de uitvoering
van het voorgestelde werk om natuur- of landschapsredenen door het college
van burgemeester en schepenen ongewenst geacht wordt.
De premie die aan een aanvraag wordt toegekend kan steeds worden
beperkt.
De aanvrager wordt van de beslissing van het college schriftelijk in kennis
gesteld.
De uitbetaling van deze premie wordt beperkt tot het specifiek voor deze
premie vastgesteld bedrag in het budget.

Artikel 2.17
De aanvrager aan wie een premie werd toegekend, dient binnen de 2
maanden het gemeentebestuur schriftelijk op de hoogte te brengen van de
voltooiing der aanplant-, aanleg- of onderhoudswerken.
Hiertoe dient het voorziene controleformulier ingevuld te worden. Het
gemeentebestuur zal de uitvoering ter plaatse controleren alvorens tot
uitbetaling over te gaan.
De aanvrager of eigenaar verbindt er zich toe deze controle te aanvaarden.
De premie kan slechts bekomen worden indien de aanplant, de aanleg of het
onderhoud overeenkomstig de ingediende inlichtingen werden uitgevoerd.
Artikel 2.18
Wanneer de uitvoering onvolledig of gebrekkig uitgevoerd is kan de premie bij
beslissing van het college van burgemeester en schepenen verminderd,
uitgesteld of geweigerd worden.
Er wordt in geen geval een hogere premie uitgekeerd dan bij de toekenning
voorzien.
De premie kan geheel of gedeeltelijk worden teruggevorderd wanneer
belangrijke delen van de beplanting door kennelijk gebrek aan zorg,
vervanging of instandhouding niet tot uitgroei komen of verdwijnen.
Artikel 2.19
De premie is niet cumuleerbaar met soortgelijke premies van om het even
welke andere overheid.
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Artikel 3. BESCHERMING VAN ZWALUWEN
Artikel 3.1
§1. Het gemeentebestuur van Beveren verleent een premie aan de inwoner
van de woning of de gebruiker van het gebouw waar één of meerdere
succesvolle broedgevallen worden vastgesteld van huis-, gier- en/of
boerenzwaluwen.
§2. Voorwaarden:
- de nesten worden ook na het broedseizoen niet verwijderd;
- er worden geen chemische insectenbestrijders gebruikt op de muren
of plafond van de stallen waarin de nesten zich bevinden;
- bij het schoonmaken van stallen of kroonlijsten worden de nesten
gespaard;
- er worden voldoende openingen voorzien om toegang voor zwaluwen
mogelijk te maken;
- er worden geen lakverven gebruikt op muren en/of plafonds van
stallen;
- er wordt voor voldoende bescherming gezocht tegen katten en andere
rovers;
- de nesten blijven minimaal 3 jaar behouden.
Artikel 3.2
Alle gebouwen op eenzelfde adres komen in aanmerking voor deze premie
waarbij het totaal aantal nesten per adres in rekening wordt gebracht voor
berekening van de premie. De gebouwen moeten gelegen zijn op het
grondgebied van Beveren.
Enkel particulieren komen in aanmerking.
Artikel 3.3
§1. De premie bedraagt
- 20 euro/jaar voor 1 nest per adres;
- 30 euro/jaar voor 2 nesten per adres;
- 40 euro/jaar voor 3 of meer nesten per adres;
Meerdere legsels per nest geven geen recht op een bijkomende premie.
§2. De premie wordt verleend aan de gebruiker van de woning waar de
nesten zich bevinden. In geval van een meergezinswoning wordt de premie
verleend aan de gemeenschap waarbij de bewoners de premie onderling
dienen te verdelen.
§3. De premie wordt enkel verleend indien er effectief huis-, gier- of
boerenzwaluwen in nestelen.
Artikel 3.4
De premie moet worden aangevraagd in de periode van het broedseizoen
(maanden april, mei, juni, juli) opdat controle mogelijk zou zijn.
Artikel 3.5
De aanvraag tot het verkrijgen van deze premie moet worden ingediend bij het
College van Burgemeester en Schepenen door middel van een formulier dat
hiertoe door het gemeentebestuur ter beschikking wordt gesteld.
Artikel 3.6
De uitbetaling van deze premie wordt beperkt tot het specifiek voor deze
premie vastgesteld bedrag in het budget.
Artikel 3.7
De aanvrager verleent door het indienen van de aanvraag het
gemeentebestuur de toelating om de nesten te komen inspecteren. De
controles gebeuren tussen 15 juni en 31 augustus nadat de zwaluwen hun
nesten hebben bezet.
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