Onderwerp: Gemeentelijk subsidiereglement voor de installatie van een
hemelwaterput met pompsysteem en/of i nfi ltratievoorzieni n g bij bestaa nde
particuliere woningen

Cemeente Alken
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD.
OPENBARE ZITTING VAN 17 DECEMBER 2015

Aanwezig: Igor Philtjens, voorzitter; Marc Penxten, burgemeester;
Filip Vanvinckenroye, Ingrid Loix, André Vanhex, Cindy Vandormael, Anita
Reekmans en Frank Vroonen, schepenen; Danny Hasevoets, Benny Vreven,
Frank Deloffer, Marcel Daniëls, Paul Dirickx, Pierrette Putzeys, Alex Dubois,
Bart Jeuris, Peter Bollen, Niels Jaenen, Peter Schroyen, Dimitri Driesen,
Sabine Van de Sande en Marina Boussu, raadsleden; Pascal Giesen,
secreta ris;

De oemeenteraad
Gelet op de aftikelen 7I7, tL9,135, g 2van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het Decreet van 28 april 1993 houdende regeling, voor het
Vlaamse Gewest, van het administratief toezicht op de gemeenten;
Gelet op de Wet van 26 maaft L97L inzake de bescherming van de
oppervlaktewateren tegen verontreiniging ;
Gelet op het Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal
waterbeleid;
Gelet op het Decreet van 1B mei 1999 houdende de organisatie van de
ruimtelijke ordening;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse regering van 1 februari 2002 met
betrekking tot de subsidiëring van de aanleg door de gemeenten van
openbare rioleringen, andere dan prioritaire rioleringen, en van de bouw
door de gemeenten van kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties;
Gelet op de Ministeriële Omzendbrief van 23 maart 1999 met betrekking
tot de vaststelling van de code van goede praktijk voor hemelwaterputten
en infiltratievoorzieningen ;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse regering van 29 juni 1999 houdende
vaststelling van een algemene gewestelijke bouwverordening inzake
hemelwaterputten;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse regering van 1 oktober 2004
houdende vaststel i n g va n een gewestel ij ke stedenbouwkund ige
verorden i n g inza ke hemelwaterputten, i nfi ltratievoorzieni n gen,
buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater;
Gelet op de gemeentelijke bouwverordening van 30.06.2005;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 16 december 2010 betreffende het
gemeentelijk subsidiereglement voor installatie hemelwaterput met
pompsysteem en/of i nfi ltratievoorzi en i ng bij besta a nde pa rti culiere
wonrngen;
Overwegende dat de bescherming van het leefmilieu tot één van de
prioritaire opdrachten van de gemeente behoort;
Overwegende dat preventieve acties en een aanmoedigingsbeleid ter
voorkoming van milieuverontreiniging meer nut hebben dan repressieve
acties door politioneel optreden en verbalisering;
Overwegende dat water gebruikt voor spoeling van toiletten, gebruik in de
tuin, schoonmaak, en andere laagwaardige toepassingen (wasmachine)
niet de kwaliteit van drinkwater hoeft te hebben;
Overwegende dat met het gebruik van hemelwater de mogelijkheid
geschapen wordt om minder drinkwater te verbruiken en op te pompen uit
de grondwaterlagen, dat hiermee het aanwenden van een schaarse
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grondstof op een oordeelkundige en duurzame manier beperkt wordt en
dat verdrogingsverschijnselen tegengegaan worden;
Overwegende dat deze putten als bufferopvang van hemelwater dienen en
zo bij hevige regenval de druk op het gemeentelijk rioleringsstelsel en de
kans op mogelijke overstromingen en overstorten verkleinen;
Overwegende dat hemelwater maximaal moet worden afgekoppeld van de
openbare riolering en in de mate van het mogelijke worden hergebruikt,
opdat dit een positieve invloed zou uitoefenen op de efficiëntie en het
rendement van de rioolwaterzu iveri ngsi nstallaties;
Overwegende dat door de aanleg van infiltratievoorzieningen er minder
water, trager naar de oppervlaktewateren wordt afgevoerd en dat de
grondwaterreserves worden aangevuld ;
Gelet op het advies van de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur
van 14.10.2015.

Besluit.
eenparig

Artikel

1

Het besluit van de gemeenteraad van 16 december 2010 met als titel
'gemeentelijk subsidiereglement voor installatie hemelwaterput met
pompsysteem en/of i nfiltratievoorzien ing bij bestaa nde pa ft iculiere
woningen' wordt opgeheven per 1 januari 2OL6. Vanaf 1 januari 2016 tot
en met 31 december 2019 is het onderhavige reglement van toepassing.

Artikel 2 - Definities
10 Totale horizontale dakoppervlakte: de oppervlakte van de projectie van
de buitenafmetingen van het dak op een horizontaal vlak;
2" Hemelwater: verzamelnaam voor regen, sneeuw en hagel, met inbegrip
van dooiwater;
30 Hemelwaterput/hemelwatertank: reservoir voor het opvangen en
stockeren van hemelwater;
40 Infiltratievoorziening: voorziening voor het doorsijpelen van hemelwater
in de bodem;
5" Infrax: Infrax CVBA, met maatschappelijke zetel gevestigd te Koning
Albert Il-laan 37, 1030 Brussel, die optreedt in naam en voor rekening van
Inter-aqua o.v., Infrax Limburg o.v., Inter-energa o.v., Inter-media o.v.,
Iveg o.v., Infrax West o.v,, Riobra o.v. en PBE cvba, hierna genoemd
'Infrax';
60 Particulier gebouw: Het betreft gebouwen waar 1 of meer personen
gedomicilieerd zijn of mogen worden.
Artikel 3 - Subsidie
Binnen de kredieten van de door de hogere overheid goedgekeurde
begroting wordt een subsidie verleend voor de installatie van een
hemelwaterput met pompsysteem en/of infiltratievoorzieni ng bij bestaande
particuliere woningen op het grondgebied van Alken.
Indien het aantal aanvragen het totaal in de begroting voorziene bedrag
overstijgt, zal het toekennen van de subsidies verlopen in functie van de
datum van aanvraag tot uitputting van het totaal in de begroting voorziene
bedrag voor het betrokken dienstjaar.
Indien het totaal in de begroting voorziene bedrag tijdens het betrokken
dienstjaar niet is uitgeput, wordt een bedrag, ten behoeve van de
goedgekeurde dossiers van installaties die tijdens het volgende jaar
worden gefactureerd, overgeheveld naar het volgende dienstjaar.
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De aanvraag om een bijkomende gemeentelijke subsidie te bekomen (na
de goedkeuring van de subsidie door Infrax) moet schriftelijk gebeuren en
kan slechts éénmaal per woning toegekend worden. De installaties dienen
een permanent karakter te hebben. De aanleg van een
hemelwaterinstallatie met pompsysteem en/of een infiltratievoorziening bij
pafticuliere woningen mag niet verplicht zijn opgelegd door een
gewestelijke stedenbouwkundige verordening in de bouwvergunning van de
betreffende woning. De hemelwaterinstallatie en de infiltratievoorziening
dienen te voldoen aan de eisen van Infrax.
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Artikel 5 - Subsidiebedraq
De gemeentelijke subsidie voor hemelwaterputten en
infiltratievoorzieningen bedraagt 500 euro wanneer 100o/o van het
dakoppervlak of het maximaal technisch haalbare van het dakoppervlak
wordt aangesloten op de hemelwaterput of infiltratievoorziening.
De gemeentelijke subsidie bedraagt 250 euro wanneer niet de volledige
dakoppervlakte, met een minimum van 50%o van de dakoppervlakte, wordt
aangesloten op de hemelwaterput of infiltratievoorziening.
De subsidies kunnen nooit de helft van de bewezen kosten overschrijden.

Artikel 6- Aanvraaq tot subsidie
De aanvraag tot het bekomen van de gemeentelijke subsidie dient op het
daaftoe voorziene en volledig ingevulde aanvraagformulier te worden
overgemaakt aan het gemeentebestuur Alken, Hoogdorpsstraat 38 te 3570
Alken. De aanvraag moet de gemeente bereiken uiterlijk 6 maanden na de
goedkeuring van de subsidie door Infrax.
De volgende stukken dienen aan het aanvraagformulier toegevoegd te
worden:
-schriftelijk bericht tot uitbetafing van de subsidies voor de installatie van
de hemelwaterput met pompsysteem en/of infiltratievoorziening bij
bestaande particuliere woningen door Infrax met vermelding
dossiernummer
-Kopie van het ingediende aanvraagformulier en de nodige bewijsstukken
bij Infrax

Indien aan één van deze bovengenoemde voorwaarden niet voldaan wordt,
zal er niet overgegaan worden tot het verlenen van de subsidie.
Artikel 7
De aanvrager zal schriftelijk op de hoogte worden gebracht van de
goedkeurings- of weigeringsbeslissr ng.
De subsidie zal binnen een redelijke termijn na het indienen van de
aanvraag worden uitbetaald na beslissing van het college van
burgemeester en schepenen.

Het college van burgemeester en schepenen behoudt zich het recht om de
uitbetaling van de subsidie te weigeren of uit te stellen indien de aanvraag
niet beantwoordt aan de gestelde eisen.
Het college van burgemeester en schepenen kan de vermelde voorwaarden
desgewenst laten controleren door een daartoe bevoegde dienst die
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hiermee door het gemeentebestuur werd belast. Deze dienst moet
toegang krijgen tot de installatie.

Artikel 8
De in dit gemeentelijk subsidiereglement opgenomen artikels gelden voor
alle aanvragen voor de installatie van een hemelwaterput met
pompsysteem en/of infiltratievoorzi eni ng bij bestaa nde particuliere
woningen waarvoor de Infrax- premieaanvraag gebeurde na 01.01.2016.
Artikel 9
De subsidies kunnen betaald worden van het budget dat jaarlijks wordt
voorzien onder registratiesleutel 1419 001 013 001 001 0329 64910000

Artikel 10
Een afschrift van dit subsidiereglement zal ter kennisgeving worden
verstuurd naar de Bestendige Deputatie van de provincie Limburg, het
Depaftement Leefmilieu, Natuur en Energie en Infrax.
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