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Feitelijke context
Door de goedkeuring van het nieuwe GAS-reglement op 23.01.2020 is er een anomalie
ontstaan tussen de bepalingen in dit reglement (art 27) inzake het gebruik van
vogelschrikkanonnen en het betreffende politiereglement van 22.06.2010.
Politieverordening 22/06/2010
GAS-reglement - art 27 - GR jan 2020
> 200 m van een woongebied en/of > 100 m van een > 300 m van de dichtste woning en 200
woning en/of 200 m van een openbare weg
m van de openbare weg
max. 5 weken tussen 15 april en 15 september
max. 3 weken
in meest gunstige richting plaatsen
idem
niet tussen 21u en 7u
is te bepalen in de verordening
max. 6 knallen /u
is te bepalen in de verordening
De politieverordening dienaangaande dient in overeenstemming gebracht te worden met het
GAS-reglement voor wat betreft:
•
•

De afstand tot de woningen en de openbare weg
De duur van de vergunning

Juridisch kader
Politiereglement op het gebruik van vogelschrikkanonnen (gemeenteraad 22.06.2010)

GAS-reglement (gemeenteraad 23.01.202
Besluit van de Vlaamse regering van 01.06.1995 houdende algemene en sectorale bepalingen
inzake milieuhygiëne (VLAREM II);
Decreet lokaal bestuur;
Besluit van de Vlaamse Executieve tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 september
1981 betreffende de bescherming van vogels in het Vlaamse Gewest;
Financiële aspecten
Kostprijs:
Beschikbaar budget:
Budgettaire sleutel:
BESLUIT
Art. 1. Het gebruik van vogelschrikkanonnen voor het verjagen van vogels bij het beschermen
van de akkerbouw, tuinbouw en fruitteelt is enkel toegestaan na schriftelijke machtiging van
de burgemeester. De aanvraag wordt gemotiveerd en moet toelaten de mogelijke hinder van
de installatie te beoordelen.
Art.2. Luchtdrukkanonnen mogen enkel opgesteld worden op meer dan 300 meter van de
dichtstbij gelegen woning, begraafplaats of woonzorgcentrum en 200 m van de openbare weg.
Art. 3. Het gebruik van luchtdrukkanonnen is verboden tussen 21u en 7u. Op gemotiveerd
verzoek kan in de machtiging een ingekorte verbodsperiode worden bepaald.
Art.4. Het gebruik van deze toestellen kan maximaal voor een duur van 3 weken na elkaar
worden toegestaan, uitsluitend in de periode van 15 april tot 15 september. Verder gebruik
vereist het indienen van een nieuwe aanvraag.
Art. 5. Het kanon mag niet meer dan 6 knallen per uur produceren.
Art.6 . De opening van het kanon dient steeds in de meest gunstige richting te worden geplaatst
ten aanzien van de hindergevoelige plaatsen.
Art.7. De ambtenaren van politie en de ambtenaren van de gemeente gelast met het toezicht
cfr. VLAREM II, zijn gelast met het toezicht op de naleving van dit reglement en de vaststelling
van overtredingen.
Art.8. De vergunning kan worden geschorst of ingetrokken indien overmatige hinder wordt
vastgesteld of de bepalingen van dit reglement worden overtreden.
Art. 9. De regeling dienaangaande is ook opgenomen in het GAS-reglement van toepassing
binnen de politiezone Hageland (art 27). Overtredingen zullen dan ook worden bestraft met
een GAS-boete.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.
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