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Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad
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Verontschuldigd

Afwezig

DE GEMEENTERAAD

Subsidiereglement hemelwaterputten met pompinstallatie om het hemelwater te hergebruiken bij 
een bestaande particuliere woning.

Feiten en context
Gelet dat de gemeenteraad dd. 09 maart 2020 het klimaatactieplan 2030 goedkeurde waarin de gemeente Herk-de-
Stad zich engageert om zich in te zetten in de strijd tegen klimaatverandering;
Overwegende dat het huidige reglement voor energiebesparende maatregelen om de bevolking aan te zetten tot 
isolatie amper werd aangevraagd door de zeer strenge en strikte voorwaarden en bijgevolg ook niet de juiste 
doelgroep aansprak;
Overwegende dat we niet enkel op het luik mitigatie moeten inzetten maar ook het luik adaptatie en de wijziging van 
het reglement een adaptatie tegen verdroging inhoudt;
Gelet op de nota dd. 8 december 2020 van de dienst Leefmilieu, waarbij wordt geadviseerd om de bevolking aan te 
zetten tot plaatsen van hemelwaterputten bij woningen met een bouwvergunning afgeleverd voor 7 september 1999 
om zo de verdrogingsproblematiek tegen te gaan;
Gelet het positief advies van de Minaraad dd. 27 oktober 2020;

Inhoudelijke motivering
Overwegende dat de gemeente Herk-de-Stad beoogt zich aan te passen (adaptatie) tegen de klimaatverandering. 
Dit kan door zuinig om te gaan met kraantjeswater en de burger op te roepen om zoveel mogelijk hemelwater op te 
slaan;
Overwegende dat vooral de oudere woningen nog niet beschikken over een hemelwaterput en ook niet verplicht zijn 
om deze te installeren;
Overwegende dat Fluvius eveneens een subsidie verleent voor een hemelwaterput met pompinstallatie;
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Overwegende dat in het verleden door Fluvius de volgende subsidieaanvragen voor hemelwaterputten uitbetaald 
worden:
- 2018 - 3 aanvragen
- 2019 - 17 aanvragen
- 2020 - 1 aanvraag;
Overwegende dat in 2019, 30 omgevingsvergunningen werden afgeleverd voor een verbouwing in Herk-de-Stad 
waarvan de jaaropbouw dateert voor het jaar 2000. 
Dit zijn potentiële woningen die in aanmerking zouden komen voor een hemelwaterput te plaatsen, aangezien men 
toch een kleine verbouwingsingreep dient te doen door bijkomende leidingen te plaatsen in het huis. In 2019 zijn er 
dus 13 eigenaars die niet hebben geopteerd om een hemelwaterput aan te leggen.
Overwegende dat het plaatsen van een hemelwaterput niet vergunningsplichtig is. Maar door de 
aanpassingswerken en ook het feit dat men vaak de oprit moet opbreken,gaat men een hemelwaterput vaak pas 
aanleggen bij grote verbouwingswerken;
Overwegende dat in 2019, 30 omgevingsvergunningen werden afgeleverd voor een verbouwing in Herk-de-Stad 
waarvan de jaaropbouw dateert voor het jaar 2000;
Overwegende dat door het geven van een extra subsidie van 250 euro bovenop de subsidie van Fluvius ( 250 
euro),dit een extra stimulans zou zijn om een hemelwaterput te installeren;
Overwegende dat de installatie van een regenwaterinstallatie met betonnen reservoir  tussen de  2.000 en 4.650 
euro kost. Voor een met een kunststof regenwaterreservoir ligt de prijs tussen 2.900 en 6.000 euro. De BTW, het 
transport en de installatiekosten zijn hier niet bij inbegrepen;
Overwegende dat naar schatting toch een budget moet worden vrijgemaakt van 7.500 euro, zijnde 30 aanvragen 
per jaar;
Overwegende dat het gemeentebestuur van Herk-de-Stad dient te streven naar administratieve vereenvoudiging, 
ook voor haar inwoners en dat de koppeling van deze subsidie aan deze van Fluvius een administratieve 
vereenvoudiging met zich meebrengt doordat de basiscontrole door Fluvius zal uitgevoerd worden;

Wettelijke motivering
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, zoals gewijzigd;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere 
wijzigingen;
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;

Financiële impact
Overwegende dat de dienst leefmilieu vraagt om elk jaar een budget van 7.500 euro vrij te maken;
Overwegende dat de nodige kredieten werden voorzien in de meerjarenplanning 2020-2025;

Stemming:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Beslissing:

Artikel 1.

Akkoord te gaan met onderstaand subsidiereglement:
 
Subsidiereglement hemelwaterputten met pompinstallatie om het hemelwater te hergebruiken bij een 
bestaande particuliere woning.
 
AFDELING 1. VOORWERP VAN HET SUBSIDIEREGLEMENT
Artikel 1. DOEL EN DOELGROEP
Binnen de perken van het jaarlijks goedgekeurde budget, kan het college van burgemeester en schepenen een 
subsidie verlenen aan particulieren voor:

 het plaatsen van een hemelwaterput met pompinstallatie om het hemelwater te hergebruiken bij bestaande 
particuliere woningen waarvan de bouwvergunning is afgeleverd voor 7 september 1999.

Artikel 2. VERKLARING TERMEN OF BEGRIPPEN 
 RWG: Rationeel WaterGebruik.
 Totale horizontale dakoppervlakte: de oppervlakte van de projectie van de buitenafmetingen van het dak op 

een horizontaal vlak.
 Hemelwater: verzamelnaam voor regen, met inbegrip van dooiwater van sneeuw en hagel.
 Hemelwaterput/hemelwatertank: reservoir voor het opvangen en stockeren van hemelwater.
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 Particulier gebouw: het betreft gebouwen waar 1 of meer personen gedomicilieerd zijn of mogen worden.
 Bestaande woning: als bestaand gebouw wordt beschouwd een  gebouw waarvan de eerste 

bouwvergunning dateert van vóór 07/09/1999
AFDELING 2. VOORWAARDEN VOOR SUBSIDIETOEKENNING
Artikel 3. VOORWAARDEN WAARAAN DE AANVRAGER MOET VOLDOEN
Om in aanmerking te komen voor een subsidie moet de aanvrager voldoen aan de volgende voorwaarde: De 
aanvrager moet eigenaar of huurder van de woning zijn. Indien de aanvrager huurder is, dient hij een schriftelijke 
toestemming van de eigenaar bij het aanvraagdossier te voegen.
Artikel 4. VOORWAARDEN WAARAAN HET PROJECT MOET VOLDOEN
Om in aanmerking te komen voor een subsidie moet het project voldoen aan de volgende voorwaarden:
§1. Algemeen geldende voorwaarden

 Voor het bekomen van een gemeentelijke premie dient de aanvrager vooraf een premie aan te vragen bij 
Fluvius. Uitsluitend goedgekeurde aanvragen van Fluvius kunnen in aanmerking komen voor de 
gemeentelijke premie. 

 Het gebouw waarop de aanvraag betrekking heeft, moet gelegen zijn op het grondgebied van Herk-de-Stad 
en dient vergund te zijn of wordt vergund geacht conform de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening.

§2. Specifieke voorwaarden
 Om in aanmerking te komen voor de premie dient de installatie een permanent karakter te hebben.
 Het volume van de put bedraagt minimum 50 l/m² totaal horizontaal dakoppervlak, afgerond naar het hogere 

duizendtal en met een minimum van 3000 l. Minstens 50% van de totale horizontale  dakoppervlakte dient 
te worden aangesloten op de put.

 Het hergebruik van het in de hemelwaterput opgevangen water is verplicht door middel van een 
aangesloten pompinstallatie met een minimale aansluiting van (1) één toilet of wasmachine. Een 
pompinstallatie is niet verplicht indien de verschillende aftappunten gravitair gevoed kunnen worden. Alle 
verbruikspunten waar hemelwater toegevoerd wordt, moeten voorzien worden van een sticker of aanduiding 
met de vermelding: “Géén drinkwater”.

 Er mag geen directe verbinding gecreëerd worden tussen het drink- waternet 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, ofwel dient 
een afzonderlijk leidingen- circuit voorzien te worden voor hemelwater en drinkwater.

AFDELING 3. INDIENEN VAN DE SUBSIDIEAANVRAAG
Artikel 5. TERMIJN, WIJZE EN ADRES VAN INDIENING VAN DE SUBSIDIEAANVRAAG 
§ 1. De aanvraag tot het verkrijgen van een subsidie kan op de volgende wijze gebeuren:

 per post
 afgeven tegen ontvangstbewijs
 via mail
 via de gemeentelijke website

§ 2. De aanvraag tot het verkrijgen van de subsidie moet gebeuren:
 nadat de werken zijn uitgevoerd
 uiterlijk 1 jaar na de datum die vermeld staat in de toewijzingsbrief van de premie door Fluvius
 uiterlijk op 30 september van het lopende budgetjaar om nog uitgekeerd te kunnen worden in het lopende 

budgetjaar. Aanvragen die ingediend worden in oktober, november of december komen in het lopende jaar 
niet in aanmerking voor subsidie.

§ 3.De aanvraag moet ingediend worden op volgend adres:
College van burgemeester en schepenen Herk-de-Stad
Dienst Leefmilieu
Pikkeleerstraat 14
3540 Herk-de-Stad
E-mail: leefmilieu@herk-de-stad.be
Website: www.herk-de-stad.be
Artikel 6. DOCUMENTEN IN TE DIENEN BIJ DE SUBSIDIEAANVRAAG
Voor iedere aanvraag moeten de volgende documenten gedateerd en ondertekend in 1 exemplaar ingediend 
worden:

 een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
 de toewijzingsbrief van de premie door Fluvius
 een kopie van de factuur waarop minstens volgende elementen vermeld staan:

o plaatsingsadres van de hemelwaterput met pompinstallatie
o duidelijke opgave van de inhoud van de hemelwaterput
o het type pomp
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Indien de aanvrager huurder is: de schriftelijke toestemming van de eigenaar.
Bij een elektronische aanvraag geldt het mailbericht als ondertekening.
Het aanvraagformulier kan opgevraagd worden op het adres vermeld in Artikel 5 §3 of kan van de gemeentelijke 
website worden gehaald.
AFDELING 4. TOETSING VAN DE SUBSIDIEAANVRAAG
Artikel 7. TOETSING OP TIJDIGHEID 
§ 1. De datum van ontvangst van de aanvraag bij het gemeentebestuur geldt als datum voor de toetsing op 
tijdigheid.
§ 2. Indien de aanvrager zijn subsidieaanvraag niet tijdig heeft ingediend, zal hij hiervan schriftelijk op de hoogte 
worden gebracht.
Artikel 8. TOETSING OP VOLLEDIGHEID
De aanvraag wordt onderzocht op volledigheid.
De aanvrager die een onvolledige aanvraag indient, krijgt schriftelijk de vraag om de ontbrekende documenten 
alsnog in te dienen binnen een termijn van 14 kalenderdagen na postdatum van desbetreffende brief.
Een aanvraag die niet vervolledigd wordt binnen deze termijn komt niet meer in aanmerking voor een subsidie in het 
kader van dit reglement.
De aanvrager zal hiervan schriftelijk op de hoogte worden gebracht.
Artikel 9. TOETSING OP INHOUD
De aanvraag wordt getoetst aan de voorwaarden vermeld in dit reglement. Aanvragen die niet beantwoorden aan 
de bepalingen van dit reglement zullen worden geweigerd.
Artikel 10. TOETSING OP KREDIET 
§ 1. Het krediet dat in het budget voor dit reglement wordt ingeschreven, wordt in de loop van het budgetjaar niet 
verhoogd.
§ 2. Indien de kredieten die in het budget voor dit reglement zijn ingeschreven ontoereikend zijn, zullen de 
goedgekeurde uit te betalen subsidiebedragen worden herberekend in verhouding tot het voorziene budget. De 
aanvrager zal hiervan schriftelijk op de hoogte worden gebracht.
Artikel 11. BESLUITVORMING OVER DE SUBSIDIEAANVRAAG
Het college van burgemeester en schepenen beslist binnen een termijn van 3 maanden te rekenen vanaf 30 
september van het lopende budgetjaar over de subsidieaanvraag.
De aanvrager zal schriftelijk op de hoogte worden gebracht van deze beslissing.
AFDELING 5. BEREKENING VAN HET SUBSIDIEBEDRAG
Artikel 12. BEPALING VAN HET SUBSIDIEBEDRAG
§ I .Er geldt een maximum subsidiebedrag van € 250,00 per woning voor het plaatsen van een hemelwaterput.
§ 2. De premies kunnen slechts éénmalig toegekend worden per adres.
§ 3.Bij een eventuele aanvraag voor een appartementsgebouw is de subsidie bestemd voor de vereniging van 
mede-eigenaars tenzij ontegensprekelijk kan vastgesteld worden dat de investering verbonden is aan een 
individueel appartement. In dit laatste geval kunnen de gebruikers van dit appartement de subsidie aanvragen en 
bekomen.
Artikel 13. MAXIMUMSUBSIDIEBEDRAG
De gecumuleerde subsidie voor het plaatsen van een hemelwaterput, die door Fluvius en de gemeente tezamen 
uitbetaald wordt, mag het factuurbedrag (in geen geval overtreffen.
AFDELING 6. BETALING VAN HET SUBSIDIEBEDRAG
Artikel 14. WIJZE VAN BETALING
Het subsidiebedrag wordt in 1 schijf uitbetaald door middel van storting op het rekeningnummer dat op het 
aanvraagformulier vermeld staat.
AFDELING 7. CONTROLE EN SANCTIES
Artikel 15. CONTROLE OP DE AANWENDING VAN DE TOEGEKENDE SUBSIDIE
De gemeente heeft steeds het recht toezicht en controle uit te oefenen bij de begunstigde van de subsidie die hem 
in het kader van dit reglement werd toegekend.
De begunstigde verbindt zich er toe de nodige inlichtingen te verstrekken en de controle van de gemeente Herk-de-
Stad te aanvaarden.
Artikel 16. SANCTIES
Indien de begunstigde één of meerdere verplichtingen voortvloeiend uit dit reglement niet nakomt, kan de gemeente 
het reeds betaalde subsidiebedrag geheel of gedeeltelijk terugvorderen of in voorkomend geval beslissen tot het 
niet uitbetalen of het gedeeltelijk niet uitbetalen van de toegekende subsidie. Verder kan voor een periode 
vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen de begunstigde uitgesloten worden om in de 
toekomst in aanmerking te komen voor subsidies van de gemeente Herk-de-Stad.
AFDELING 8. SLOTBEPALINGEN
Artikel 17. INWERKINGTREDING EN GELDIGHEIDSDUUR
Dit reglement treedt in werking 5 dagen na publicatiedatum.
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Artikel 18. INTERPRETATIEGESCHILLEN EN ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN
Alle interpretatiegeschillen en onvoorziene omstandigheden betreffende de toepassing van dit reglement worden 
behandeld door het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 2.
Het gemeentelijk reglement - goedgekeurd 10 december 2018 houdende gemeentelijk subsidiereglement 
energiebesparende maatregelen — wordt opgeheven.
Artikel 3.
Onderhavig raadsbesluit in toepassing van artikel 286 tot en met 288 en artikel 330 van het decreet lokaal bestuur 
van 22 december 2017 en latere wijzigingen, mee te delen aan de Heer Provinciegouverneur terwijl een afschrift 
van dit besluit ter kennisgeving en uitvoering wordt overgemaakt aan:
- de Stedelijke Minaraad
- de dienst Leefmilieu
- de financiële dienst
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