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Uittreksel uit de gemeenteraadsbeslissing van 19 juni 2014

GEMEENTELIJKE TOELAGE VOOR HET PLAATSEN VAN HEMELWATERPUTTEN.

Art. 1.- Bij nieuwbouw of herbouw van eengezinswoningen is de plaatsing van één of meer
hemelwaterputten met een totale inhoud van minimaal 5.000 liter verplicht.
Art. 2.- Hemelwater moet maximaal worden afgekoppeld van de openbare riolering en in de mate
van het mogelijke worden herbruikt.
Installatievoorschriften:
1° het hergebruik van het in de hemelwaterput opgevangen water is verplicht door middel van een
aangesloten pompinstallatie met een minimale aansluiting van 3 aftappunten in woningen en 1
aftappunt in niet-woningen.
2° Er mag geen directe verbinding gecreëerd worden tussen het drinkwaternet en het leidingennet
aangesloten op de hemelwaterput.
Hiertoe dient ofwel een afzonderlijk leidingencircuit voorzien te worden voor leidingwater en
drinkwater ofwel dient leidingwater in de hemelwaterput bijgevuld te worden door middel van
een bijvulsysteem met onderbreking overeenkomstig de code van goede praktijk.
3° De overloop van de hemelwaterput wordt aangesloten op een infiltratievoorziening of een
buffervoorziening als die aanwezig of verplicht is overeenkomstig de gewestelijke
stedenbouwkundige
verordening
inzake
hemelwaterputten,
infiltratievoorzieningen,
buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater.
Art. 3.- Het gemeentebestuur verleent binnen de perken van de jaarlijkse op het budget voorziene en
goedgekeurde kredieten een subsidie voor de aanleg van een hemelwaterput onder de volgende
voorwaarden:
de premie wordt verleend voor bestaande woningen en voor nieuwbouw woningen;
de premie is onafhankelijk van de kostprijs van de installatie en kan slechts éénmaal per woning
worden toegekend, hetzij aan de eigenaar, hetzij aan de huurder mits de toestemming van de
eigenaar of aan enige andere houder van zakelijk recht;
voor appartementsgebouwen kan evenwel per geplaatste hemelwaterput éénmaal een premie
toegekend worden, maar het aantal premies is beperkt tot het maximum van de in de
stedenbouwkundige vergunning toegelaten aantal woongelegenheden;
er wordt één premie per woning toegekend.
Art. 4.- De gemeentelijke premie is éénmalig en bedraagt 5,00 euro / 100 liter waterinhoud van de te
plaatsen hemelwaterput en per woning, voor de waterinhoud boven de 5.000 liter. De premie
bedraagt maximaal 250 EUR.
Art. 5.- De installaties moeten een permanent en definitief karakter hebben en uitgevoerd zijn
conform de voorschriften van artikel 2.
Art. 6.- De hemelwaterput moet gelegen zijn binnen de gemeentegrenzen.
Art. 7.- De aanvraag voor de betoelaging wordt bij het gemeentebestuur ingediend op het daartoe
bestemde formulier, ten laatste op 30 juni van het jaar volgend op de factuurdatum.

Art. 8.- De toelage wordt uitbetaald na controle door bevoegd gemeentepersoneel en na voorlegging
van de vereiste facturen met betrekking tot de geïnstalleerde hemelwaterput.
Art. 9.- Dit subsidiereglement is van toepassing op installaties die uitgevoerd zijn vanaf 1 juli 2014.
Er wordt een overgangsmaatregel voorzien voor hemelwaterputten die geplaatst werden vóór de
inwerkingtreding van dit reglement. Op basis van facturen van vóór 1 juli 2014 kan nog een subsidie
verkregen worden van 2,50€ / 100 liter met een maximum van 250 €. Deze aanvragen kunnen
ingediend worden tot ten laatste 30 juni 2015.

