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PROVINCIE
LIMBURG

Aanwezig: Dames en Heren: Buekers Paul, Burgemeester-Voorzitter; Vanuytrecht,
Vandenrijt, Machiels en Gruyters, Schepenen; Steenbergen, Appeltans, Princen,
Raskin, Boesmans, Geerdens, Vanleeuw, De Norre, Spooren, Bulens-Lucas, MeysHermans, Vermeulen, Vanhaeren en Stevens, Raadsleden en Wilms Marie-José,
dienstdoend Stadssecretaris.

ARRONDISSEMENT
HASSELT

————————

DE GEMEENTERAAD:
Goedkeuring van het
politiereglement ter
beperking van de
overlast door het gebruik van vogelschrikkanonnen.
———

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid op de artikelen 119 en 135;
Gelet op de Wet van 18 juli 1973 op de geluidshinder;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 9 september 1981 betreffende de bescherming
van vogels in het Vlaams Gewest;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene
en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) inzonderheid op bijlage
2.2.1.
"Milieukwaliteitsnormen en richtwaarden voor geluid in open lucht";
Gelet op het politiereglement op het lawaai, goedgekeurd door de gemeenteraad
van 13 juni 1978;
Overwegende dat luchtdruk- en kruitkanonnen of andere geluidsbronnen in landen tuinbouw worden ingezet als middel om de schade die vogels aan gewassen
kunnen aanbrengen te voorkomen of te beperken;
Overwegende dat de efficiëntie van deze toestellen vaak slechts tijdelijk is en het
gebruik van
alternatieve methoden die meer mens- en milieuvriendelijk zijn dient aangemoedigd te worden;
Overwegende dat het inmiddels noodzakelijk is het gebruik van de vogelschrikkanonnen te
reglementeren teneinde de overlast die zij voor mens en milieu kunnen meebrengen te beperken en de schade aan de gezondheid te voorkomen.
BESLUIT met algemene stemmen:
Artikel 1.
Navolgend politiereglement ter beperking van de overlast door het gebruik van
vogelschrikkanonnen, goed te keuren.
Art. 1.
Het gebruik van vogelschrikkanonnen of andere geluidsbronnen 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 of andere geluidsbronnen zoals bedoeld in art. 1 mogen enkel
opgesteld worden op een afstand van meer dan 200 meter van een woongebied
zoals bepaald in het gewestplan en/of andere plannen van aanleg of RUP’s, en/of
op een afstand van meer dan 100 meter van een woning en/of op een afstand van
meer dan 100 meter van een openbare weg.
Art. 3.
Het gebruik van luchtdrukkanonnen of andere geluidsbronnen is verboden tussen
20.00 uur en 08.00 uur.
Op gemotiveerd verzoek kan in de machtiging een ingekorte verbodsperiode worden bepaald.
Art. 4.
De machtiging kan maximaal voor een duur van 4 weken na mekaar worden toegestaan.
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 moet steeds in de meest gunstige richting geplaatst worden ten
aanzien van de hindergevoelige plaatsen of gebieden vermeld in artikel 2.
Art. 7.
De ambtenaren van politie, de hulpagenten van politie en de technische ambtenaren
van de
gemeente als bedoeld in artikel 58, 1° van Titel I van het VLAREM zijn gelast met
het
toezicht op de naleving van deze verordening en de vaststelling van overtredingen.
Art. 8.
De machtiging kan worden geschorst of ingetrokken indien een overtreding van dit
reglement
of het bestaan van een overmatige hinder wordt vastgesteld.
Art. 9.
Inbreuken op deze reglementering zullen worden bestraft met de gebruikelijke politiestraffen.
Art. 10.
Artikel 12 van het politiereglement op het lawaai, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 13 juni 1978, komt te vervallen, voor het overige blijft dit politiereglement integraal van toepassing.

Artikel 2.
Afschrift van deze politieverordening zal toegezonden worden aan de Bestendige
Deputatie van de Provincieraad, aan de Procureur des Konings te Hasselt, aan de
Voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt, aan de Ambtenaar van het
Openbaar Ministerie bij de Politierechtbank te Hasselt, aan de Vrederechter van het
kanton en de Hoofdcommissaris te Herk-de-Stad.
NAMENS DE GEMEENTERAAD:
In opdracht:
De wnd. Secretaris, dd.
Wilms Marie-José

De Burgemeester-Voorzitter,
W.g.Buekers P.

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT:
Herk-de-Stad, 14 december 2004.
In opdracht:
De wnd. Secretaris,

De Burgemeester,

