
 

Beste leden,  

Hierbij dan eindelijk weer eens een nieuwbrief. Jullie vinden hierin de jaarstukken over 2019 en 2020, de resultaten 

van de enquête onder de leden, een oproep om mee te doen aan temperatuuronderzoek, een uitspraak van de Raad 

van State en nog meer kleine feitjes. 

De afgelopen anderhalf jaar, vanaf de extra ledenvergadering in september 2019, is een bewogen jaar geweest. Met 

GB als vereniging is het niet soepel verlopen. Het bestuur bestaat inmiddels uit twee personen: Rick Wortelboer als 

voorzitter en waarnemend penningmeester en Margreet Bloemers als secretaris. Officieel moet het bestuur volgens 

de statuten uit drie personen bestaan. We verwelkomen dus een uitbreiding van het bestuur, maar, zoals duidelijk uit 

de resultaten van de enquête blijkt, zijn er weinig tot geen mensen die daar zin/tijd/fut/moeite voor over hebben. We 

zijn daarin niet de enige vereniging. We zien er daarom ook niet meteen een oplossing voor. 

We willen hier wel graag een keer met jullie over doorpraten. Daarnaast willen we graag de resultaten van de 

enquête met jullie delen, toelichten en vragen van jullie beantwoorden. Bovendien lijkt het ons leuk om weer eens 

verhalen uit te wisselen en bijvoorbeeld ook de beelden van de camera’s bij de nesten te kunnen laten zien. We 

willen daarom op zaterdag 29 mei een gierzwaluwmiddag organiseren van 14.00 tot 17.00 uur online via Zoom. 

Binnenkort volgt hierover meer informatie. Het wordt niet een lange zit, maar een afwisselende middag met veel 

ruimte voor verhalen en contacten. 

Veel leesplezier gewenst. 

Rick 

Margreet 

 

 



 

Resultaten van de enquête 

Op 4 oktober 2020 is er een enquête uitgestuurd onder de leden. Hiervan zijn er 102 ingevuld en zijn er daarnaast 

nog 13 emails met opmerkingen binnengekomen. Op de circa 250 uitgestuurde enquêtes (leden met bekend 

emailadressen) is dit een hoge respons. Hieronder worden de resultaten in grafieken gepresenteerd. Je kan de 

Nieuwsbrief vergroten om de grafieken beter te zien. De resultaten worden toegelicht op de landelijke dag op 29 

mei. 

Rick & Margreet 
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8a. Wat vind je dat GBN met deze spullen moet doen? 
Verschillende suggesties 

 

Verdere toelichting op de landelijke dag op 29 mei. 

 

---------------------- 
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Camera-project 2021: oproep 

Dit jaar heeft het camera-project weer een stimulans gekregen. Het onderwerp is de temperatuur in bezette 

nestkasten met Gierzwaluwen. De afgelopen jaren zijn er verschillende onderzoeken geweest naar de 

temperatuur. O.a. bij mislukte projecten (pand voormalige V&D in Utrecht), aan mussen nesten en her en der 

in neststenen en nestkasten. Over het algemeen wordt erg geheimzinnig gedaan door de mensen die de 

metingen hebben uitgevoerd om verschillende redenen. Soms is men bang dat andere mensen er andere 

conclusies mee zouden trekken dan de opdrachtgever heeft bedoeld, soms worden de metingen gedaan als 

onderdeel van een wetenschappelijke opleiding en wil men (lang) wachten tot een artikel met de data is 

goedgekeurd en gepubliceerd. De gegevsn worden in die tijd niet gedeeld. Dit is jammer omdat hierdoor 

onder andere geen gegevens over temperatuur konden worden gebruikt om het Kennisdocument 

Gierzwaluwen te verbeteren.  

Door de Provincie Fryslân is opdracht gegeven voor het onderzoeken van de klimaatbestendigheid van 

maatregelen om nestgelegenheid van stadsvogels te behouden of te compenseren. Hiervoor worden 

temperatuurmetingen door het gehele seizoen verricht met temperatuurloggers. Vaak betreft het legen 

nestkasten en -stenen. 

GBN heeft zich hierbij aangesloten door het meten van de temperatuur bij bezette nesten van gierzwaluwen 

waarin camera’s zijn geïnstalleerd. Hierdoor kunnen de waarnemingen via de camera’s gecombineerd worden 

met de gegevens over de temperatuur. GBN heeft hiervoor temperatuurloggers aangeschaft die het hele 

seizoen door binnen en buiten de nesten de temperatuur meten en opslaan. Een aantal temperatuurloggers 

zijn al geïnstalleerd voor het broedseizoen 2021. Er zijn nog loggers beschikbaar. Wie het leuk vind om mee te 

doen kan contact opnemen met ondergetekende. Doe het wel snel, want de eerste gierzwaluwen zijn al 

waargenomen en het broedseizoen begint heel binnenkort. 

Rick Wortelboer 

E rickwortelboer@gmail.com 

T 06 373 000 92 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

mailto:rickwortelboer@gmail.com


 

Bezwaar maken tegen onterecht gegeven vergunningen: geen zienswijze meer nodig. 

Onlangs (14- april 2021) heeft de Raad van State een uitspraak gedaan die van belang is voor mensen die 

bezwaar willen maken tegen een omgevingsvergunning. De uitspraak houdt in dat de Raad van State het niet 

langer nodig vindt dat iemand eerst een zienswijze heeft ingediend om daarna bezwaar te kunnen maken. 

Daarmee wordt het gemakkelijker om bezwaar te maken. Soms is namelijk geen vergunning aangevraagd (en 

kon er geen zienswijze ingediend worden) voor een activiteit terwijl die toch dreigt te worden uitgevoerd, 

waarbij bijvoorbeeld beschermde vogels bedreigd worden. Dit betekent ook dat er bezwaar gemaakt kan 

worden op gronden die niet eerst in een zienswijze zijn genoemd, waardoor het bezwaar op meer gronden 

kan worden ingediend. 

Zie voor de volledige tekst van de uitspraak Ruimere toegang tot de bestuursrechter bij omgevingsrechtelijke 

besluiten: 

https://www.raadvanstate.nl/actueel/nieuws/@125054/toegang-bestuursrechter-

omgevingsrecht/#highlight=Zienswijze 

 

RIck 

 

https://www.raadvanstate.nl/actueel/nieuws/@125054/toegang-bestuursrechter-omgevingsrecht/#highlight=Zienswijze
https://www.raadvanstate.nl/actueel/nieuws/@125054/toegang-bestuursrechter-omgevingsrecht/#highlight=Zienswijze


 

Jaarverslag GBN 2019-2020-2021 

 

Heel erg bezwaard voelen wij ons over het feit, dat er afgelopen 1 ½ jaar zo weinig is gebeurd en dat u zo 

weinig heeft vernomen van wat er gaande is. 

We kunnen niet helemaal de corona van alles de schuld geven….. 

 

U allen (behalve de nieuwe leden) weet nog, dat in november 2019, bij de laatste fysieke ALV, de 

bestuurlijke problemen afliepen in een voltallig terugtrekken van het bestuur. 

Er was toen de keus: stoppen met de GNB of nieuwe bestuursleden aanstellen. 

Drie mensen staken uiteindelijk de vinger op, omdat zij optie 1 niet wilden accepteren. 

Ook een drietal anderen bleven aan als bestuursleden. 

Niet iedereen was blij met de personen, die zich aanmeldden, maar alternatieven waren er niet….. 

 

Bij de eerste bestuursvergadering werd het nodige besproken, geprobeerd plannen te maken en taken te 

verdelen tussen de aanwezigen: 

• Hoe gaat het nieuwe bestuur eruit zien?  

• Nul-op-de-meter 

• PR , Pers en sociale media Twitter   

• Nieuwsbrief (4x per jaar); bulletin (2x per jaar, oktober, april) 

• Website (nieuwe hosting, onderhoud, email-adressen)  

• Advies/aanspreekpunt voor adviezen betr. nestkasten, camera’s, per provincie;  

• Inventariseren en monitoren 

• Wet- en regelgeving bewaking, info. Kennisoverdracht naar andere vogelwerkgroepen 
• Shows en markten 
• Presentatie- en tentoonstellingsmateriaal  

•  To Do  -  Ledenadministratie:  samen secretaris en penningmeester         
 

etc, etc.                                            

Helaas trokken 3 bestuursleden zich na een paar weken toch terug en een tijdje later bleek ook de voltallige 

redactie van het Bulletin zich terug te trekken, zonder overleg of opvolgers…. 

Margreet heeft nog wel een paar Nieuwsbrieven verstuurd. 

In het najaar trok ook de penningmeester zich terug, zodat het bestuur nu uit twee personen bestaat! 

 



 

 Het laatste Bulletin verscheen dan ook helaas in november 2019. 

Heel jammer, want er stonden altijd de notulen van de ALV’s in, interessante artikelen in van leden (zie onder) en 

zaken, die motiverend werkten. 

 

De twee overgebleven bestuursleden staken de koppen bij elkaar, hoe er verder gegaan moest worden. Het 

resultaat was de enquête, die u afgelopen oktober heeft ontvangen. Hierin kon u aangeven, hoe u de toekomst ziet 

voor Gierzwaluw Bescherming Nederland. 

Een groot percentage antwoorden hebben we gekregen en die werden geordend in een Excelbestand. Het 

resultaat ziet u in deze Nieuwsbrief. 

PROJECTEN en subsidie uit het projectenfonds: 

 

Gierzwaluwbescherming Nederland heeft voor haar leden een projectfonds in het leven geroepen om projecten ter 

bescherming van de gierzwaluw met een geldbedrag tot maximaal € 500, - te ondersteunen.  

De afgelopen 1 ½ jaar zijn de volgende projecten gesteund:  

 

• Toegekend in okt. 2019 

Project: Renovatie van camerasysteem in kerk te Groede 

Aanvrager: Huub Buysse uit Groede van Natuurbeschermingsvereniging ’t Duumpje’ West Zeeuwsch-

Vlaanderen.  

 

Het project betreft het zichtbaar maken van de gierzwaluwen in de observatiekasten van de Evangelisch-Lutherse 

kerk te Groede. De oude installatie is verouderd en versleten door degradatie van kabels, connectoren en 

convertors. De subsidie is aangevraagd voor het monitoren van 4 nestkasten via 4x Dahua IP camera’s + 1x 

Netwerk videoconverter (recorder)   €  565,00  Incl. 23,6“  monitor (refurbished). Rick is in juli in Groede langs 

geweest en heeft een rondleiding gekregen door de kerk met de  nieuwe installatie. 

 
Observatiekast Groede 

 



 

• Toegekend in maart 2020 

Project: Nestkasten Amerpoort te Utrecht 

Aanvrager: Kerstin Steinhart  

 
In de buurt is bewonersplatform Staatslieden & Lauwerecht samen met de bewoners gierzwaluwen en insecten gaan 

helpen. De gierzwaluwkasten hangen aan de muur van Amerpoort aan de Oudlaan 269, te Utrecht. De kasten en 

het ophangen zijn mogelijk door een bijdrage van de gemeente Utrecht (initiatievenfonds), KfHein fonds, GBN en 

Collé. En het is een samenwerking met de Van der Hoeven Kliniek. Zij zagen de planken voor de nestkasten. Met 

buurtbewoners timmerden ze de kasten in elkaar.  

 
Project Amerpoort te Utrecht 

 

Er zijn ook projecten afgewezen die niet aan de criteria van het projectfonds voldeden.  

 

--------- 

 

 



 

WAT VOND ER NOG WEL PLAATS EN WAT NIET? 

 

* Gelukkig vond in het najaar 2019 nog wel de SOVON-dag plaats, die veel bezoek trok! 

* Helaas ging door Corona de World Swift Day (door Martine Wauters) niet door. 

* Ook de grote Conferentie over Gierzwaluwen in Segovia kon geen doorgang vinden. 

 

Wat wel doorliep was de verhuizing van de website naar en nieuwe provider. Tegelijkertijd heeft er een remake en 

update plaatsgevonden. Ook zijn veel oude brochures bijgewerkt. 

 

Via de website kwamen vele vragen binnen over geluid, nestkasten, dreigende sloopwerkzaamheden en nog veel 

meer. Deze zijn alle beantwoord door Rick en Margreet. 

 

GBN is door BIJ12 gevraagd om mee te werken aan een vernieuwing van het Kennisdocument Gierzwaluw. Rick 

Wortelboer en Gert de Jong hebben een deel van het kennisdocument herschreven en op andere delen veel 

commentaar gegeven. En nu maar hopen dat ze veel overnemen en dat het Kennisdocument een heel stuk 

verbeterd. 

 

Gelukkig waren veel enthousiaste leden lokaal bezig er vele activiteiten te organiseren voor de vogels. 

 

Tot spoedig! 

Uw “bestuur”   

 

Rick Wortelboer, voorzitter en waarnemend penningmeester 

Margreet Bloemers, secretaris 

 

 

 

 



 

Financieel jaarverslag 2019 

Gierzwaluwenbescherming Nederland 

 

Inleiding 

Het penningmeesterschap van GBN is in 2019 overgedragen van Egbert Leijdekker naar Kevin Collins. Kevin heeft 

zich daarvoor beschikbaar gesteld op de extra ledenvergadering van september 2019. In de praktijk (zo is het bestuur 

achteraf gebleken) is Egbert Leijdekker feitelijk penningmeester gebleven,  heeft de boekhouding gedaan en heeft 

zeggenschap over de bankrekeningen gehouden. Dit financieel verslag is grotendeels door Egbert opgesteld. 

Commentaar van het bestuur is er niet in verwerkt. Het is onduidelijk of de kascommissie dit jaarverslag gezien heeft. 

Het wordt hier gepresenteerd ‘as is’. 

 

Rick Wortelboer 

Penningmeester Gierzwaluwbescherming Nederland 

22 april 2021 

 

 

 

 



 

INKOMSTEN 

Bankrente: het ontvangen bedrag aan rente heeft betrekking op de spaarrekeningen. De rente-vergoeding in het 

bankwezen is extreem laag (nagenoeg nihil).   

Contributies en giften. Dit betreft de jaarlijks ontvangen contributie, maar er zijn ook veel trouwe leden die meer 

betalen en die ontvangsten worden opgenomen als gift. De ontvangen contributie is ten opzichte van vorig jaar 

opnieuw toegenomen, mede door de aanwas van leden.  

De giften zijn eveneens hoger uitgevallen dan begroot. Dat is het gevolg van het feit dat deze, gelijk aan de 

contributies altijd in het kader van het voorzichtigheidsprincipe, laag worden ingeschat.  

 

Ledenadministratie   

 

 

Ten aanzien van de automatische incasso kan worden gemeld dat meer dan de helft van de leden zich daarvoor 

hebben opgegeven en dat is verheugend te noemen. Helaas hebben we als bestuur 11 leden moet royeren, omdat 

die de contributie niet hebben betaald. 

Lezingen: er zijn twee lezingen gegeven waar een financiële vergoeding voor is ontvangen. 

Opbrengsten CD-verkoop. De vereniging beschikt over een zogenaamde master CD en daarvan worden jaarlijks 

kopieën gemaakt en verkocht. De inkoop van de blanco CD’s worden, gezien het relatief geringe bedrag, verantwoord 

onder de algemene kosten. De verkoop gaat gestaag door. 

Opbrengsten verkoop huifjes en hesjes: deze artikelen worden niet meer als balanspost opgenomen gezien de 

bewerkelijkheid daarvan en niet in de laatste plaats de kleinschaligheid. Met name de verkoop hesjes is wat 

afgenomen, hetgeen conform de verwachting was. 

UITGAVEN 

Aanschaf apparatuur: in de begroting was een bedrag gereserveerd in het kader van een nieuwe laptop om 

presentaties te kunnen geven.  

Algemene kosten: hoofdzakelijk kleine kantoorkosten en wat overige zaken. De gerealiseerde kosten zijn hoger 

uitgevallen omdat er extra kosten zijn gemaakt (circa € 200,-) in het kader van een mailingactie dierenambulances. 

Deze waren niet in de begroting meegenomen. 

 

 

 

 



 

Algemene Ledenvergadering: gemaakte kosten in het kader van de algemene ledenvergaderingen. 

Bankkosten: kosten in verband met het aanhouden van de rekening-courant bij de Rabobank en Triodosbank.  

Bulletin: Twee keer per jaar wordt er een bulletin verstuurd en deze kosten hebben betrekking op zowel de druk- als 

de verzendkosten. In verband met het vertrek van Fred van der Lelie uit de redactie hebben wij ons genoodzaakt 

gezien de opmaak van het blad te moeten uitbesteden (ontbreken expertise).  

Cameraonderzoek: kosten in het kader van testen van camera’s. De uitgaven zijn lager dan verwacht. 

Evenementen: betreft de kosten SOVON 

Ledenadministratie: voornamelijk portokosten en printertoner.  

Portokosten: de kosten zijn dit jaar voor het eerst in evenwicht. De afwijking ten opzichte van 2018 lijken fors, maar 

zijn verklaarbaar. In 2018 zijn namelijk portokosten ad € 80,- vergoed die eigenlijk betrekking hadden op het jaar 

2017. Tevens waren er in 2018 extra postzegels aangeschaft. 

Promotiemateriaal: de kosten inzake het vervaardigen van brochures. De uitgaven zijn aanzienlijk lager dan 

verwacht.  

Reiskosten: gedeclareerde reiskosten die betrekking hebben op verschillende bijeenkomsten, zoals 

bestuursvergaderingen (een aantal bestuursleden wonen op grote reisafstand) en de kascommissie. De kosten zijn 

toegenomen doordat de reisafstand van de nieuwe bestuursleden aanzienlijk hoger zijn dan verwacht. 

Website: kosten provider en in verband met de bestuurswisseling heeft de (externe) webmaster extra kosten moeten 

maken voor wat betreft de e-mailaccounts. 

Resultaat: door de hogere inkomsten en lagere uitgaven is het exploitatieresultaat wederom als rooskleurig aan te 

merken en dat is al enkele jaren zo. Het vinden van nuttige en zinvolle gier-zwaluwprojecten, om daar geld aan uit 

te geven, blijft lastig.  

 

 

 

 

 



 

 

 

ACTIVA 

Bank: in het kader van “groene/eerlijke banken” heeft de vereniging ook een rekening-courant bij de Triodosbank 

naast de Rabobank. Om praktische redenen wordt de Rabobank nog aangehouden in het kader van de automatische 

incasso. Het streven was om die over te zetten naar de Triodosbank, maar dat is een uiterst bewerkelijke actie.  

Nog te ontvangen: de bankrente die per 1 januari wordt geboekt. 

 

PASSIVA 

Nog te betalen: de bankkosten over het vierde kwartaal die pas in januari worden afgeschreven en voorts de kosten 

van het verenigingsblad (drukker, opmaak) . 

Vooruit ontvangen contributie en giften: in de loop van het jaar worden de contributies voor het jaar daarop al 

betaald en worden deze geactiveerd als vooruit ontvangen bedragen.  

Projectfonds:  

 

In het boekjaar is er maar één gierzwaluwproject gefinancierd, namelijk: 

• Nestkasten aan de Groesbeekseweg te Nijmegen.  

 

Eigen vermogen. Aan eigen vermogen, ook wel algemene reserve genoemd, is het positieve exploitatie-resultaat 
toegevoegd. 

 

Conclusie 

Zoals steeds wordt aangegeven is het absoluut niet de bedoeling om alleen maar een winstgevende organisatie te 

zijn. Kostenneutraal of een geringe winst is het uitgangspunt. Het blijft, voor wat dat betreft, eigenlijk vervelend dit 

steeds te moeten melden, want het lukt maar niet om meer te doen op dit gebied. De financiële positie is dermate 

goed dat financiële tegenvallers of extra uitgaven wel opgevangen kunnen worden. 

 

 

 



 

. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Voor de activiteiten in het jaar 2020 wordt onderstaande begroting voorgesteld. 

 

Uitgangspunt voor deze begroting zijn de gerealiseerde gegevens over het vorige jaar, waarbij eventuele 

incidentele mutaties buiten beschouwing zijn gelaten. 

 

 

 

------------------------------------ 



 

Gierzwaluwenbescherming Nederland 

Financieel jaarverslag 2020 

Inleiding 

2020 is bestuurlijk en financieel een raar jaar geweest. Zie hiervoor ook het algemeen jaarverslag. 

Rick Wortelboer heeft halverwege 2020 het penningmeesterschap overgenomen. Het heeft lang geduurd voordat 

we als bestuur weer toegang hadden tot de financiële middelen. 

Resultatenrekening 

 

Toelichting 

Ondanks dat in 2020 al geen activiteiten meer gepland waren en het bestuur op apegapen lag, is er toch 

contributie geïnd. Hiervoor was binnen het bestuur geen unanimiteit, maar is dit op grond van een 

meerderheidsbesluit besloten. 

Er is ruim € 9300 binnengekomen aan contributies en restituties. In de boekhouding is dit onderscheid niet meer te 

maken. 

Aan de uitgaven zijn vooral van belang de uitgave van het Gierzwaluw Bulletin in voorjaar 2020. Daarnaast is een 

deel van de automatisch geïnde contributies terugbetaald vanwege dubbelbetalingen en enkele opzeggingen. Er is 

voor 2 projecten een bijdrage uit het projectfonds uitgekeerd (Utrecht en Groede). Vanwege de versimpeling van 

de boekhouding staat dit nu in de resultatenrekening. Andere kosten zijn € 0 omdat ze niet zijn gemaakt 

(Evenementen, ledenadministratie, promotiemateriaal, camera-onderzoek) of zijn gegroepeerd omdat de posten 

relatief klein zijn (portokosten, algemene kosten). 

Het resultaat over 2020 is wederom zeer hoog te noemen: € 6038,07. 

 

 

 

Resultatenrekening GBN 2020 Inkomsten Uitgaven

Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk

Contributies 6 900.00€         € 8 161.00

Donaties 2 000.00€         € 1 211.68

Contributies + Donaties 8 900.00€         9 372.68€    

Overige inkomsten -€                    2.15€            

Restitutie contributies -€                      205.00€               

Gierzwaluw Bulletin 2 000.00€            € 1 186.51

Projectfonds -€                      1 000.00€            

Aanschaf apparatuur 650.00€               -€                      

Algemene kosten 550.00€               -€                      

ALV 250.00€               -€                      

Bankkosten 325.00€               380.29€               

Camera-onderzoek 150.00€               -€                      

Evenementen 100.00€               -€                      

Ledenadministratie 175.00€               -€                      

Portokosten 100.00€               -€                      

Promotiemateriaal 500.00€               -€                      

Reiskosten 200.00€               165.40€               

Website 150.00€               35.00€                 

Overige onkosten -€                      364.56€               

Resultaat 3 750.00€            6 038.07€            

8 900.00€         9 374.83€    8 900.00€            9 374.83€            



 

Balans 

 

 
 

Toelichting 

De vereenvoudigde balans laat zien dat het vermogen van GBN ook in 2020 weer aanzienlijk gestegen is en nu 

meer dan € 33.000,- bedraagt. 

Het projectfonds is uit de balans gehaald omdat het bij deze stand van de financiën onnodig is om daar een aparte 

reservering voor aan te houden. 

 

Begroting 

 

 

 

 

 

GBN Balans 2020

Activa (bezittingen) Passiva (schulden)

2019 2020 2019 2020

Triodos-bank Rekening courant 4 316.92€                  5 457.67€                   

RABO-bank Rekening courant 1 437.49€                  6 332.66€                   

Spaarrekening 21 482.13€                21 484.28€                 

Nog te ontvangen pm

Nog te betalen 1 308.00€     pm

Vooruitontvangen 150.00€        

Projectfonds 2 613.00€     

Algemene reserve 23 165.54€   33 274.61€  

Totaal 27 236.54€                33 274.61€                 27 236.54€   33 274.61€  

Toename eigen vermogen: 6 038.07€    

GBN Begroting 2021 Inkomsten Uitgaven

Contributies + Donaties 1 000.00€           

Gierzwaluw Bulletin 1 500.00€  

Projectfonds 1 500.00€  

Camera-project 2 500.00€  

Bankkosten 400.00€     

Reiskosten 200.00€     

Website 35.00€        

Overige onkosten 200.00€     

Resultaat 5 335.00€           

Totaal 6 335.00€           6 335.00€  



 

De begroting voor 2021 laat een negatief resultaat zien. Hierbij is aangenomen dat er dit jaar geen contributie 

geheven wordt. Het camera-project heeft dit jaar weer activiteiten gepland en daarvoor is € 2500 in de begroting 

opgenomen (voor een toelichting, zie de Nieuwsbrief van April 2021). Verder wordt een Gierzwaluw-bulletin 

gepland voor de tweede helft van het jaar en wordt verwacht dat er een drietal projectaanvragen binnen zullen 

komen. Met deze begroting wordt voor het eerst in vele jaren ingeteerd op het grote vermogen van de vereniging. 

Dit kunnen we als vereniging zo nodig nog 5 jaar volhouden. 

Rick Wortelboer 

Nijmegen, 22-4-2021 

 

----------------------- 

 

 



 

Verheugend nieuws uitspraak Raad van State, ook voor de gierzwaluw. Nu de praktijk 
nog.. 

https://www.raadvanstate.nl/@125173/minister-lnv-gedragscode-renovatie/ 

De gedragscode voor het duurzaam renoveren van woningen met een zogenoemd ‘Nul op de 
Meter (NOM)’-keurmerk voldoet in zijn huidige vorm niet. Met de informatie in de gedragscode 
kan niet met zekerheid worden vastgesteld dat wordt voldaan aan de eisen die de Wet 
natuurbescherming en de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn daaraan stellen. De minister van 
LNV had de gedragscode in deze vorm dan ook niet mogen goedkeuren. Dit oordeelt de Afdeling 
bestuursrechtspraak in een uitspraak van vandaag (21 april 2021). Hiermee komt de hoogste 
algemene bestuursrechter tot een ander oordeel dan de rechtbank Noord-Holland in november 
2018. 

De renovaties zouden moeten bijdragen aan een efficiënte uitvoering van de energietransitie die 
weer van belang is voor het behalen van de doelstellingen van het Energieakkoord uit 2013. 
Voor renovaties die worden uitgevoerd volgens de werkwijze in de gedragscode zijn geen 
individuele ontheffingen op grond van de Wet natuurbescherming nodig, ook niet wanneer door 
die renovaties beschermde diersoorten worden gedood of hun verblijfplaatsen worden vernield. 

In woningen die gerenoveerd worden, kunnen beschermde diersoorten voorkomen. Volgens de 
Gedragscode kan het gaan om twaalf soorten vleermuizen, de huismus, de gierzwaluw, de 
steenmarter en zogenoemde algemene soorten. De partijen zijn het erover eens dat het zonder 
maatregelen verrichten van NOM-renovaties ertoe kan leiden dat deze dieren worden gedood, 
gestoord en dat hun verblijfplaatsen worden vernield. Zo kunnen vleermuizen en huismussen en 
hun verblijfplaatsen en nesten aanwezig zijn onder dakpannen of in spouwmuren. Het 
aanbrengen van isolatie kan ertoe leiden dat deze dieren ingesloten raken, of dat zij hun nesten 
en verblijfplaatsen niet meer kunnen bereiken. 

Evert Pellenkoft 

 

----------------------------- 

 

 

 

Een fijn gierzwaluwjaar en tot ziens! 

 

Rick en Margreet 



 

De vereniging 

 

GBN bestuur 

Voorzitter en waarnemend penningmeester 
Rick Wortelboer, De Bilt,   E-mail: voorzitter@gierzwaluwbescherming.nl , advies@gierzwaluwbescherming.nl 
Aanspreekpunt voor: website, Natuurwet, contacten met SOVON, financiën, versturen Nieuwsbrief en Bulletin. 
 

Secretaris 
Margreet Bloemers, Amsterdam. Email: secretaris@gierzwaluwbescherming.nl, info@gierzwaluwbescherming 
Aanspreekpunt voor: secretariaat, ledenadministratie, algemene informatie. 
  

 

 

 

 

Gegevens vereniging 
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32092778, RSIN 811388608 
Bankrekening: IBAN: NL82 TRIO 0391 1161 42  
 
U vindt Gierzwaluwbescherming Nederland ook op Facebook: 
https://www.facebook.com/Gierzwaluwbescherming 
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