
Provincie Oost-Vlaanderen – Arrondissement Oudenaarde 

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD 

Zitting van 27 mei 2003 

Aanwezig: Thienpont Peter, Burgemeester-Voorzitter; 
Frans Lust, Eric Van Eeckhout, Guy Duwijn, Anny Vande Catsyne, Schepenen; 
Marc Bauwens, Bernadette Casiers, Herman De Coker, Hilde De Maeseneire, Ivan Van 
Hoecke, Johan Cruypeninck, Steven Lippens, Chris Delaere, Mieke Jaenen, Jean-Paul 
Valepijn, Marie Josephe De Waele, Van Welden Angélique, Raadsleden; 
Didier Mark, Gemeentesecretaris. 

Verontschuldigd 

POLITIEREGLEMENT OP HET GEBRUIK VAN VOGELSCHRIKKANONNEN IN 
LAND- EN TUINBOUW. 

DE GEMEENTERAAD, IN OPENBARE ZITTING VERGADERD, 

Gelet op ons besluit dd. 11 juni 1996, houdende het treffen van een politiereglement inzake 
geluidshinder veroorzaakt door kanonnen, vuurwerk of andere artificiële geluidsbronnen; 

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”; 

Overwegende dat de luchtdruk- en kruitkanonnen in land- en 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; 

Gelet op de ministeriële omzendbrief dd. 27/03/2003; 

BESLUIT: met eenparigheid van stemmen, 

Artikel 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. 

Artikel 2. 



Luchtdrukkanonnen mogen enkel opgesteld worden op een afstand van meer dan 100 meter van een 
woongebied zoals bepaald in de ontwerp-gewestplannen of gewestplannen 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. 

Artikel 3.  
Het gebruik van luchtdrukkanonnen is verboden tussen 19.00 uur en 08.00 uur. 
Op gemotiveerd verzoek kan in de machtiging een ingekorte verbodsperiode worden bepaald. 

Artikel 4. 
De machtiging kan maximaal voor een duur van 4 weken na mekaar worden toegestaan, uitsluitend 
in de periode van 15 april tot 15 juni. 
Verder gebruik vereist het indienen van een nieuwe aanvraag. 

Artikel 5. 
Het kanon mag niet meer dan 6 knallen per uur produceren. 

Artikel 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. 

Artikel 7. 
De ambtenaren van politie, de hulpagenten van politie en de technische ambtenaren van de gemeente 
als bedoeld in artikel 58, 1° van Titel 1 van het VLAREM zijn gelast met het toezicht op de naleving 
van deze verordening en de vaststelling van overtredingen. 

Artikel 8. 
De machtiging kan worden geschorst of ingetrokken indien een overtreding van dit reglement of het 
bestaan van een overmatige hinder wordt vastgesteld. 

Artikel 9. 
Tenzij een wet of decreet daarin heeft voorzien, zullen overtredingen van dit reglement worden 
gestraft met een geldboete van 25 Euro. 

Artikel 10. 
Ons politiereglement dd. 11/06/1996 wordt ingetrokken. 

Artikel 11. 
Afschrift van deze politieverordening zal toegezonden worden aan de Bestendige Deputatie van de 
Provincieraad, aan de Procureur des Konings te Oudenaarde, aan de Voorzitter van de rechtbank van 
eerste aanleg te Oudenaarde, aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij de Politierechtbank 
te Oudenaarde, aan de Vrederechter van het kanton en de Politiecommissaris van de politiezone 
Brakel - Horebeke - Maarkedal - Zwalm. 

Namens de Raad : 
De gemeentesecretaris, De Burgemeester-voorzitter, 
M. DIDIER P. THIENPONT

Voor eensluidend uittreksel: 
Maarkedal, 28 mei 2003 

De gemeentesecretaris    De burgemeester 

M. DIDIER P. THIENPONT


