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MILIEU - Subsidiereglement voor het aanleggen van een eigen waterbevoorradingsinstallatie – 

wijziging - goedkeuring gemeenteraad 20 november 2008. 

 

 

 

De gemeenteraad, 

 

Gelet op algemene verordening d.d. 20 mei 1999 inzake afzonderlijke huisaansluitingen voor 

nieuwbouw en voor vernieuwbouw voor de gescheiden afvoer van afvalwater en hemelwater, 

inzonderheid de punten die betrekking hebben op het plaatsen van een regenwaterput of 

infiltratievoorziening; 

Gelet op de beslissingen van de gemeenteraad d.d. 31 januari 2002 en 28 september 2005 houdende 

het goedkeuren van het subsidiereglement voor het aanleggen van een eigen 

waterbevoorradingsinstallatie en infiltratievoorziening; 

Gelet op de bespreking van het college van burgemeester en schepenen d.d. 29 september 2008 

betreffende de wijziging van dit reglement; 

Gelet op het advies van de milieuraad d.d. 17 september 2008; 

Overwegende dat bij nieuwbouwprojecten een hemelwaterinstallatie steeds verplicht is, zodat het 

weinig zinvol is om dan een premie te geven; 

Overwegende dat bij verbouwingen enkel een regenwaterput wordt opgelegd bij uitbreiding van een 

bestaande woning en dat de inhoud van deze verplichte regenwaterput enkel in overeenstemming 

dient te zijn met de extra bebouwde oppervlakte; 

Overwegende dat een subsidie voor een regenwaterput voor bestaande woningen en voor 

verbouwingen dus wel zinvol is, waarbij de inhoud van de regenwaterput in overeenstemming moet 

zijn met de bebouwde oppervlakte van de volledige woning; 

Overwegende dat het subsidiereglement de bedoeling heeft particulieren te stimuleren zoveel 

mogelijk regenwater op te vangen en te hergebruiken, zodat zo weinig mogelijk regenwater naar de 

riolering of naar waterlopen stroomt;  

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een 

gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, 

buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater; 

Gelet op de code van goede praktijk voor de aanleg van hemelwaterputten en 

infiltratievoorzieningen; 

 

Besluit:  

 

Artikel 1.- Omschrijving: 

Een subsidie wordt uitbetaald voor het aanleggen van een regenwaterput in het kader van het 

integraal waterbeleid en een boorput. 

 

Artikel 2.- Begunstigde: 

De subsidie wordt verleend aan de persoon die een regenwaterput  of boorput plaatst. 

 

Artikel 3.- Voorwerp: 

De subsidie wordt verleend voor het plaatsen van een regenwaterput met een volume dat in 

overeenstemming is met de volledige dakoppervlakte van de woning bij bestaande woningen en 

verbouwingen.  

De subsidie wordt verleend voor het aanleggen van een boorput in bestaande en nieuwe woningen 

die niet op het openbaar drinkwaternet kunnen aansluiten binnen de gemeente doordat het openbaar 



waterdistributienet niet aangelegd werd in de betreffende straat of die zich op meer dan 100 meter 

bevinden van de openbare weg voor de overige straten. 

Deze subsidies worden enkel verleend indien de installatie is uitgevoerd overeenkomstig alle 

wettelijke bepalingen en voldoet aan de code van goede praktijk voor de aanleg van 

hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen. 

 

Artikel 4.- De installatie moet voldoen aan volgende voorwaarden: 

1. Regenwaterput: 

- Het volume moet in overeenstemming zijn met de volledige dakoppervlakte, met een minimum van 

3000 l 

horizontale 

dakoppervlakte 

minimale tankinhoud 

50 tot 60 m² 3.000 liter 

61 tot 80 m² 4.000 liter 

81 tot 100 m² 5.000 liter 

101 tot 120 m² 6.000 liter 

121 tot 140 m² 7.000 liter 

141 tot 160 m² 8.000 liter 

161 tot 180 m² 9.000 liter 

181 tot 200 m² 10.000 liter 

> 200 m² 5.000 liter per 100 m² 

Het volledige dakoppervlak dient in één of meerdere regenwaterputten af te wateren, met 

uitzondering van een gebouw dat wordt verbouwd in gesloten bebouwing, waarbij afwatering van 

de helft van de horizontale oppervlakte volstaat. 

- De regenwaterput moet door middel van een aangesloten pompinstallatie met een minimale 

aansluiting met 1 WC of wasmachine verbonden zijn.  Een pompinstallatie is niet verplicht indien de 

verschillende aftappunten gravitair gevoed kunnen worden.   

- Er mag geen directe verbinding gecreëerd worden tussen het drinkwaternet en het leidingennet 

aangesloten op de regenwaterput.  Hiertoe dient ofwel een afzonderlijk leidingencircuit voorzien te 

worden voor leidingwater en drinkwater ofwel dient leidingwater in de regenwaterput bijgevuld te 

worden door middel van een bijvulsysteem met onderbreking overeenkomstig de code van goede 

praktijk. 

- De overloop van de regenwaterput wordt bij voorkeur aangesloten op een infiltratievoorziening. 

De overloop van de regenwaterput 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 regenwaterput 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. 

2. Boorput: 

- minimumdiepte 15m 

- voorzien van een pompinstallatie die het oppompen van boorputwater mogelijk maakt 

 

Artikel 5.- Bedrag van subsidie  

- 150 EUR voor het uitvoeren van een boorput 

- 75 EUR voor het plaatsen van regenwaterput(ten) 

De gemeentelijke premies kunnen voor dezelfde woning slechts éénmaal per categorie uitbetaald 

worden. 

 

Artikel 6.- Volgende procedure moet gevolgd worden voor het verkrijgen van subsidie: 

1.- Een aanvraagformulier moet aangevraagd worden op de milieudienst. 

2.- Het aanvraagformulier wordt ingediend voorzien van de bijlagen hierop vermeld.  

 

Artikel 7.- De aanvraag wordt op volgende wijze beoordeeld: 

1.- Er wordt nagezien of de aanvraag in aanmerking kan komen voor subsidie. 



2.- De aanvraag wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Een plaatsbezoek 

mag steeds door de milieudienst uitgevoerd worden, indien noodzakelijk om de juistheid van de 

verstrekte gegevens na te gaan. 

3.- Het college van burgemeester en schepenen beslist over de al dan niet uitbetaling binnen de 

beschikbare kredieten. 

 

Artikel 8.- Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2009. De datum waarop de aanvraag met de 

noodzakelijke bijlagen wordt ingediend, is bepalend voor de behandeling van de aanvraag en voor het 

van toepassing zijnde reglement. 

 

Artikel 9.- De beslissing van de gemeenteraad d.d. 28 september 2005 houdende goedkeuren van 

het gemeentelijke subsidiereglement voor het aanleggen van een eigen waterbevoorradingsinstallatie 

of infiltratievoorziening wordt opgeheven. 

 

Artikel 10.- De subsidie wordt verleend binnen de perken van het daartoe voorziene 

begrotingskrediet (artikel 922/331-01, subartikel 92207). 


