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Gemeenteraad
18 december 2017

Gemee ntel ijk subsidiereg leme nt voor hemelwatergebru¡ k en
i

Aanwezig

nfiltratievoorz¡en¡ngen

Odette VAN HAMME, voozitter
Koen LOETE - burgemeester;

Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Bob D'HAESELEER,
schepenen;
Danny SMESSAERT, schepen/voozitter OCMW zonder stemrecht;
Janvier BUYSSE, Marc WINDEY, Luc VANDEVELDE, Lutgarde DE JAEGER, Carol¡ne D'AUBIOUL, Filip LECOMPTE, Wilfried VAN
KERREBROECK, Michel DE SUTTER, Gertjan BLOMME, Tineke VERSTRAETE, Rudi DESMET, Paul VERSTRAETE, Filip SMET, Rita

GYSELS

en Ann

EGGERMONT, Hilde LAMPAERT, Peter

DE GRAEVE, Sofìe

VERMEULEN

en Janick

SMESSAERT,

gemeenteraadsleden;
Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

De gemeenteraad,
Gelet op de goedkeuring door de gemeenteraad van 15 december 2008 van het
subsidiereglement voor hemelwatergebruik en infiltratievoorzieningen;
Gelet op de goedkeuring door de gemeenteraad dd. 1911212016 van het gemeentelijk
subsidiereglement voor hemelwatergebruik en infiltratievoorzieningen voor een periode van I
januari 2017 tot 3l december 2017;

Gelet op het feit dat het subsidiereglement eindigt op 3111212017 en dat geopteerd wordt voor
een verlenging van dit reglement in 2018;
Gelet op de bespreking van het schepencollege dd.2811112017;

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 grondstof op een oordeelkundige en duurzame manier beperkt wordt en dat
verd rogi n gsverschijnsele n tegen gegaan 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
overstortingen 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 rioolwaterzuiveringsinstallaties;
Overwegende dat door de aanleg van infiltratievoorzieningen er minder water, trager naar de
oppervlaktewateren wordt afgevoerd en dat de grondwaterreserves worden aangevuld;
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BESLUIT:

Het gemeentelijk subsidiereglement voor hemelwater en infiltratievoorzieningen wordt gewijzigd
en vastgesteld als volgt:

I

Artikel

Voor de toepassing van deze premieregeling gelden volgende definities:
Dakoppervlakte

Horizontale projectie van de buitenafmetingen van het dak

Hemelwater

Verzamelnaam voor regen, sneeuw en hagel, met inbegrip van
dooiwater

Hemelwaterput =
hemelwatertank

Reservoir voor het opvangen en stockeren van hemelwater

nfiltratievoorzieni ng

Voorziening voor het doorsijpelen van hemelwater in de bodem

I

Artikel2 - Premie
$2.1 Binnen de perken van de jaarlijks op de begroting voorziene en goedgekeurde kredieten,
verleent het College van Burgemeester en Schepenen voor woningen waarvoor de
bouwvergunning verkregen werd vôór 7 september 1999 een premie voor de aanleg van een
hemelwateri nstal latie.

De premies worden uitbetaald zolang het beschikbare budget toereikend is.
De datum van indienen van de betalingsaanvraag geldt als opvolgingsdatum waarbij de
eerste indieners voorrang krijgen.

$2.2 Binnen de perken van de jaarlijks op de begroting voorziene en goedgekeurde kredieten,
verleent het College van Burgemeester en Schepenen voor woningen waarvoor een
bouwvergunning is verkregen vóór februari 2005 een premie voor de installatie van een
infiltratievoorziening. Deze infíltratievoorziening dient te voldoen aan de voorwaarden in art. 4
53.1. 6. Deze premie kan gecumuleerd worden met de premie voorzien in 52. L

.

Artikel 3 - Premiebedrag
De premie voor de aanleg van een hemelwaterinstallatie bedraagt:
lnhoud

subsidie

5.000 liter-1 0.000liter

500 €

Voor infiltratievoorzieningen wordt volgende premie voorzien

Aangesloten verharde oppervlakte
(dakoppervlakte en andere) in m2
>80
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Artikel 4 - Algemene voolwaarden
$4.1 De hemelwaterinstallatie en de infiltratievoorziening zoals bedoeld in artikel 2 dienen te
voldoen aan de richtlijnen zoals deze bepaald zijn in 'Krachtlijnen voor een geÏntegreerd
rioleringsbeleid in Vlaanderen', meer bepaald de'code van goede praktijk voor
hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen'en aan de gewestelijke stedenbouwkundige
verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en
gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater van 5 juli 2013.

1. De premie wordt aan de eigenaar van een woning of huurder - mits toestemming van de
eigenaar- van de woning gelegen op het grondgebied Eeklo slechts éénmalig toegekend

2. Het volume van de hemelwatertank dient in overeenstemming te zijn

met de aangesloten

dakoppervlakte met een minimum van 5000 liter

3.

Horizontale dakoppervlakte

Minimale tankinhoud

50 tot 100 m2

5000

I

101 tot 120 m2

6000

I

121tot140
141tot 160

m2

7000

I

m2

8000

I

161 tot 180 m2

9000

I

181 tot 2OOm2

10000

> 200 m2

5000 I per 100 m2

I

Het hergebruik van het in de hemelwaterput gecapteerde water is verplicht door middel van
een aangesloten pompinstallatie met een minimale aansluiting van 1 WC of wasmachine. Een
pompinstallatie is niet verplicht indien de verschillende aftappunten gravitair gevoed kunnen
worden.

4. Er mag

geen directe verbinding gecreëerd worden tussen het drinkwaternet en het leidingennet
aangesloten op de hemelwaterput. Hiertoe dient de hemelwaterput met drinkwater bijgevuld te
worden door middel van een bijvulsysteem met onderbreking overeenkomstig de code van goede
praktijk, ofi¡vel dient een afzonderlijk leidingencircuit voorzien te worden voor hemelwater en
drinkwater.

5.

De overloop van de hemelwaterput wordt bij voorkeur aangesloten op een infiltratievoorziening.
De overloop van de hemelwaterput mag echter ook afgeleid worden naar een openbare
infiltratievoorziening, een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater of een oppervlaktewater.
Wanneer een gescheiden stelsel aanwezig is mag de overloop van de hemelwaterput eveneens
aangesloten worden op het gedeelte van de openbare riolering bestemd voor de afvoer van
hemelwater. Slechts bij ontstentenis van een van deze mogelijkheden mag het hemelwater via
een afzonderlijke aansluiting geloosd worden op de openbare riolering voor afvalwater.

6. lnfiltratievoorzieningen

zonder voorafgaande buffering, als alternatieJ voor hemelwaterhergebruik, moeten voldoen aan de volgende eisen:
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terugkeerperiode = 1 jaar

Afvoerdebiet

Buffervolume

10|/s/ha
3601/h/100m'z

100 m3/ha
1000 l/100

5l/s/ha
l80l/h/100m'?

150 m3/ha
15001/100 m

2llslha
72llhl100m2

200 m3/ha
20001/100 m

I

275 m3lha

l/s/ha
361/h/ 100m

275O

lll0}

m'z

m

7. lndien een infiltratievoorziening met een hemelwaterput wordt gecombineerd, moet slechts de
helft van het bufferingsvolume worden voorzien.
De minimum aangesloten dakoppervlakte is 80 m2.

8. Voor subsidiëring

komen enkel particulieren in aanmerking. Onder particulieren wordt begrepen
natuurlijke personen en zij die een privaatrechtelijke rechtspersoonlijkheid hebben.
lndien de aanvrager geen eigenaar is van het gebouw waarvoor de premie wordt aangevraagd,
verklaart de eigenaar, via mede-ondertekening van de aanvraag, zijn akkoord.

9. De aanvrager geeft de toelating aan een door het College van Burgemeester en Schepenen
aangestelde ambtenaar om de toekenning van dit reglement ter plaatse te komen controleren.
lndien blijkt dat niet aan alle voorwaarden van dit reglement wordt voldaan, zal er geen subsidie
worden uitbetaald. Het is de aanvrager op alle momenten toegestaan om de nodige aanpassingen
uit te voeren om alsnog voor de subsidie in aanmerking te komen.
10. De subsidies voor de aanleg van een hemelwaterinstallatie en infiltratievoorziening zijn

cumuleerbaar.

Artikel 5 - Procedure
De aanvraag tot het bekomen van een subsidie dient op het daartoe voorziene en volledig
ingevulde aanvraagformulier te worden overgemaakt aan het stadsbestuur Eeklo ter attentie van
de milieudienst.
Het aanvraagform ulier:

o
o

.

Bevat het rekeningnummer van de aanvrager
Bevat het adres en situeringsplan van het gebouw waarop de installatie van toepassing is.
Dient een technische beschrijving van de installatie en de uitgevoerde werken te bevatten.

o Moet vergezeld zijn van een kopie van de officiële facturen van de uitvoerende aannemer(s). De
facturen moeten gedetailleerd worden opgemaakt op datum (vanaf 0110112018 tot31l12l2O1B),
op naam van de aanvrager van de subsidie met duidelijke vermelding van het adres waar de
hemelwaterinstallatie en/of infiltratievoorziening werd geplaatst.
¡ De aanvraag moet vergezeld zijn van foto's van de hemelwaterinstallatie en/of
inf

.

iltratievoorzien ng.
i

Aanvragen mogen ingediend worden tot uiterlijk 31 januari2019.
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lndien aan één van deze bovengenoemde voon¡vaarden niet voldaan wordt, zal er niet overgegaan
worden tot het verlenen van de subsidie. lndien dit reeds gebeurd zou zijn, wordt het bedrag
teruggevorderd.
Binnen 30 dagen na ontvangst van het aanvraagformulier wordt beslist over het al dan niet
toekennen van de premie. Aan het toekennen kunnen bijzondere voonvaarden verbonden worden
Bij gemotiveerde beslissing kan de toekenning van de premie geweigerd worden. De aanvrager
wordt binnen de 60 dagen na het indienen van de aanvraag schriftelijk in kennis gesteld van de
beslissing met betrekking tot de aanvraag.
De milieudienst adviseert het College om al dan niet subsidies toe te kennen. Bij een gunstige
beslissing worden de goedgekeurde subsidies uitbetaald

Artikel6
Dit besluit treedt in voege vanaf 01/0112018 en geldt tot

3111212018

Collegebesl issing verlengd worden.

ArtikelT
Een afschrift van dit besluit zal ter kennisgeving gezonden worden naar:

.

o

deprovinciegouverneur
de VMM (Vlaamse Milieumaatschappii).

Namens de gemeenteraad,
Meike Van Grembergen

Odette Van Hamme
de voorzitter

stadssecretaris
Voor eensluidend uittreksel:
voor de burgemeester,
de stadssecretaris
(arl. 126 nieuwe gemeentewet)
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AANVRAAGFORMULIER
SUBS I DI EREGELI NG H EMELWATERI NSTALLATI E EN/OF
I NFI LTRATI EVOORZI EN I NG
Naam en voornaam
Straat:
Postnummer:

Gemeente

Telefoon/GSM nr:
Rekeningnummer:

Datum uitvoering werken
Kadastrale gegevens:
Naam installateur:

L Hemelwaterinstallatie (invullen indien van toepassing)
ls de volledige dakoppervlakte aangesloten ?

Zoniet,

motivering:

... ¡.....

Horizontale dakoppervlakte (in m'z)

Volume van de hemelwaterput (in m3):
Aangesloten

op:

O W.C.

O wasmachine

O buitenkraan
O andere: ......

Overloop naar:

O infiltratievoorzieni ng
O oppervlaktewater of gracht

O hemelwaterafvoerleiding
O gemengd rioolstelsel (motivering):

Bedrag van de bewezen kosten (factuur toevoegen):

lndienen op de milieudienst Eeklo

Tel.09 21828 20

I lndustrielaan Z I ggOO eemo

I e-mail milieudienst@eeklo.be

2. lnfiltratievoorzieningen (invullen indien van toepassing)
Als overloop op de hemelwaterinstallatie ?
Zoniet:

Aangesloten dakoppervlak (m')
Afgekoppelde verharde oppervlakte anders dan dak (m'z):
Type van infiltratie:

O oppervlakte-infiltratie
O ondergrondse infiltratie

De aanleg gebeurt

door:

O bouwheer
O leverancier infiltratiesysteem

Overloop naar:

O oppervlaktewater of gracht

O hemelwaterafvoerleiding
O gemengd rioolstelsel (motivering):

Dimensionering: lnfiltratiesnelheid Kv (cm/h):
lnfiltratiecapaciteit (l/h/m'z):
lnfiltratie-oppervlakte (m"): ...
Afvoerdebiet (l/h/f 00 m'): ...

.

Buffervolume infiltratievoorziening (l): . .
Voldoet de dimensionering aan T = 1 iaar ?
Bedrag van de bewezen kosten (factuur toevoegen)

! Bij de aanvraag moeten de volgende documenten gevoegd worden:

o
.
.

n

(bouw)plan / situatieschets + aanduiding waar de hemelwaterinstallatie geplaatst is
Foto's van de hemelwaterinstallatie (eventueel via milieudienst@eeklo.be)
Kopie originele factuur met datum tussen 110112018 en 31/1212018.

Ondergetekende, verklaart kennis te hebben genomen van alle voorwaarden in het reglement.

Te Eeklo op
Handtekening

lndienen op de milieudienst Eeklo I lndustrielaan Z I ggOO
Tel. 09 2182820 e-mail milieudienst@eeklo.be

I

fetlo

