SUBSIDIEREGLEMENT INZAKE DE TOELAGEN VOOR DUURZAAMHEID EN LEEFMILIEU
Gestemd in de gemeenteraadszitting van 25 februari 2019
Het reglement is van kracht 1 januari 2019
Afdeling I: Toelage voor hernieuwbare energie en energiebesparende maatregelen
Artikel 1. Warmtepomp en zonneboiler
1.1.: Warmtepompsystemen zijn systemen die warmte op relatief laag temperatuurniveau
onttrekken aan lucht, grond of water en door middel van een warmtepomp deze warmte op een
hoger temperatuurniveau terug afgeven;
1.2.: De subsidie voor warmtepomp bedraagt:




250 euro per adres voor een warmtepompsysteem voor woningverwarming;
15 % op de kostprijs (inclusief plaatsing en BTW) van een warmtepomp voor de
verwarming van sanitair water met een maximum van 250 euro per adres;
350 euro per adres voor een combiwarmtepompsysteem voor woningverwarming en de
verwarming van sanitair water.

De plaatsing van de installatie moet geschieden in overeenstemming met bestaande wetten,
reglementen, verordeningen, gebruiken en regels van goed vakmanschap. Dit houdt onder meer
in dat warmtepompsystemen en combiwarmtepompsystemen worden geïnstalleerd volgens de
‘Code van goede praktijk voor de toepassing van warmtepompsystemen in de woningbouw’,
uitgegeven door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Afdeling Natuurlijke Rijkdommen
en Energie (ANRE).
De subsidie voor warmtepompsystemen en combiwarmtepompsystemen wordt toegekend op
voorwaarde dat:




de warmtepomp instaat voor de hoofdverwarming van het gebouw;
water zorgt voor de warmteafgifte;
de COP van de warmtepomp minstens 3,4 bedraagt, gemeten volgens de ‘standaard
rating conditions’ van EN 14511 voor vloerverwarming of gelijkwaardig.

De subsidie voor warmtepompboilers wordt toegekend op voorwaarde dat de COP van de
warmtepompboiler minstens 2 bedraagt, gemeten volgens EN 255-3. COP: de winstfactor van
een warmtepomp, de verhouding van de geleverde nuttige energie ten opzichte van de
opgenomen elektrische energie van de compressor;
1.3.: De subsidie voor zonneboiler bedraagt 15 % op de kostprijs (inclusief plaatsing en BTW) van
een zonneboiler voor de verwarming van sanitair water of van woningen, met een maximum van
250 euro per adres;
Enkel installaties die geplaatst worden in wettelijk vergunde constructies die volledig op het
grondgebied van Stabroek liggen komen in aanmerking voor subsidie.
De aanvrager verbindt zich ertoe om de installatie goed te onderhouden. De installatie moet
tenminste 10 jaar na de toekenning van de subsidie in goede staat van werking blijven op
hetzelfde adres en kan onder geen beding binnen deze termijn verwijderd worden.
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De subsidie wordt toegekend aan de aanvrager. Deze persoon dient gerechtigd te zijn tot het
(laten) plaatsen van de installatie waarvoor de aanvraag wordt ingediend. Als gerechtigd worden
beschouwd:



de eigenaar van het gebouw;
de gebruiker of huurder van het gebouw mits de eigenaar het aanvraagformulier voor
akkoord heeft ondertekend.

De plaatsing van de installatie moet geschieden in overeenstemming met bestaande wetten,
reglementen, verordeningen, gebruiken en regels van goed vakmanschap.
Dit houdt onder meer in dat zonneboilers worden geïnstalleerd conform de technische
voorlichting 212 van het WTCB ‘Leidraad voor de installatie van zonneboilers’.
De subsidie voor zonneboilers wordt toegekend op voorwaarde dat de collector getest is volgens
en conform is aan EN 12975 of één systeem uit het gamma geprefabriceerde systemen getest is
volgens en conform is aan EN 12977.
Artikel 2. Dakisolatie
De subsidie bedraagt:
 Indien de isolatie wordt aangebracht door een geregistreerd aannemer:
Rd-waarde >= 4,5 = 3 euro/m²
 Indien de aanvrager ze zelf plaatst:
Rd-waarde >= 4,5 = 1,5 euro/m²
De subsidie is enkel geldig voor bestaande woningen op grondgebied Stabroek.
Zoldervloerisolatie van een onbewoonde zolder wordt eveneens beschouwd als dakisolatie.
De Rd-waarde is de warmteweerstand van de isolatielaag.
Artikel 3. Muurisolatie
De subsidie bedraagt:
 Spouwmuurisolatie 3 euro/m²
De Lambdawaarde of warmtegeleidingscoëfficiënt mag maximaal 0,065 W/mK, de
volledige spouw moet gevuld worden, de spouw moet minstens 50 mm bedragen.
 Muurisolatie buitenzijde 7,5 euro/m²
De Rd-waarde of warmteweerstand van de isolatielaag moet minimum 3 m² K/W
bedragen.
De subsidie is enkel geldig voor bestaande woningen op grondgebied Stabroek.
 Muurisolatie binnenzijde 7,5 euro/m²
De Rd-waarde of warmteweerstand van de isolatielaag moet minimum 2 m² K/W
bedragen.
De subsidie is enkel geldig voor bestaande woningen op grondgebied Stabroek.
Artikel 4. Vloerisolatie
De subsidie bedraagt: 3 euro/m².
De Rd-waarde of warmteweerstand van de isolatielaag moet minimum 2 m² K/W bedragen.
De subsidie is enkel geldig voor bestaande woningen op grondgebied Stabroek.
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Artikel 5. Hoogrendementsbeglazing
De subsidie bedraagt:
5 euro/m² voor een U-waarde <= 1,0 W/m²K
Artikel 6. Wijze van aanvragen subsidies voor warmtepompen
De aanvragen voor warmtepompen dienen te worden ingediend bij het gemeentebestuur van
Stabroek, Dorpsstraat 99 op een door de gemeente ter beschikking gesteld aanvraagformulier.
De aanvrager dient het aanvraagformulier in samen met een factuur bij het gemeentebestuur.
Indien de subsidieaanvraag werd afgewezen, blijkt de reden tot weigering (bijvoorbeeld omdat
de budgetten voor dat jaar uitgeput zijn, of omdat de offerte niet beantwoordt aan de
voorschriften van dit reglement, of omdat er onvoldoende garanties zijn voor de kwaliteit)
duidelijk uit de motieven van het schrijven van het gemeentebestuur. Indien de subsidieaanvraag
werd afgewezen kan er steeds een nieuwe aanvraag worden ingediend voor zover rekening
gehouden werd met de motivering van de vorige weigering.
Artikel 7. Wijze van aanvragen subsidie voor zonneboiler, dak-, muur-, vloerisolatie en
hoogrendementsglas
Deze aanvragen worden ingediend via het door Eandis ter beschikking gesteld aanvraagformulier
en gebeurt in drie fasen:
 Het aanvraagformulier van de netbeheerder wordt verstuurd, samen met een kopie van
de factuur van de werken of de aankoop van materiaal, naar de netbeheerder.
 De REG dienst van de netbeheerder verwerkt de aanvragen en meldt de aanvrager
schriftelijk of een premie toegekend wordt. Kort na de schriftelijke melding ontvangt de
aanvrager de premie.
 Eandis bezorgt nadien de benodigde gegevens aan de gemeente Stabroek via de
maandelijkse lijst met premiebegunstigden, opgemaakt door Eandis ingevolge het
daartoe afgesloten samenwerkingsprotocol met de gemeente Stabroek. De gemeente
betaalt op haar beurt de subsidie uit indien aan alle voorwaarden van onderhevig
reglement is voldaan.
Artikel 8.
Indien aan een van deze voorwaarden niet is voldaan, zal van de aanvrager een terugvordering
worden geëist in evenredigheid met de nog resterende termijn, te rekenen vanaf de vaststelling
van de feiten.
Artikel 9.
De subsidie kan aangevraagd worden tot maximaal 12 maanden na de factuurdatum.

Gestemd in de gemeenteraadszitting van 25 februari 2019

Afdeling II: Toelage voor kleine landschapselementen, hoogstamboomgaarden, bebossing,
milieu- en natuurprojecten
Hoofdstuk 1: Toelage voor aanplant of aanleg
Artikel 1. Algemene bepalingen
1.1.: Binnen de perken van de jaarlijks op de begroting voorzien en goedgekeurde kredieten kan
het college van burgemeester en schepenen een subsidie verlenen voor het aanleggen,
aanplanten en/of onderhouden van kleine landschapselementen, hoogstammige fruitbomen,
bebossing en natuurontwikkelings- en milieueducatieve projecten.
1.2.: De betoelaagbare projecten dienen gelegen te zijn op niet-bebouwde percelen in het
landelijk gebied van de gemeente Stabroek. Onder landelijk gebied wordt verstaan de zones die
op het Gewestplan, B.P.A. of R.U.P. aangeduid als agrarisch gebied, bosgebied, natuurgebied,
natuurreservaat of parkgebied. Beplantingen of heraanplantingen die deel uitmaken van de
voorwaarden begrepen in een bouw- of milieuvergunning komen niet in aanmerking voor een
toelage voor aanplant.
1.3.: De lijnvormige aanplantingen, zoals hagen, heggen, houtkanten en bomenrijen dienen te
bestaan uit streekeigen bomen- en struiksoorten waarvan de lijst opgenomen werd in dit
reglement. Het college van burgemeester en schepenen kan hierop bij gemotiveerd advies
afwijkingen toestaan.
Artikel 2. Bedrag toelage voor aanplant of aanleg
2.1.: Voor een haag, heg of houtkant: 0,5 euro per plant.
De aanplanting van een haag, heg of houtkant dient een lengte van minimaal 50 m te hebben.
De plantafstanden zijn: 0,3 tot 0,5 m in hagen, 1 m in heggen en in houtkanten.
Het plantgoed heeft een minimumformaat van 60-80 cm.
2.2.: Voor een bomenrij:
De plantafstand in de rij bedraagt 7 tot 10 meter voor hoogstammige bomen. Voor knotbomen
bedraagt deze afstand 5 tot 7 meter.
2.2.1.: Hoogstammig beworteld plantgoed: 8 euro per boom.
Het plantgoed heeft op 1 m boven het maaiveld een stamomtrek van minstens 8 tot 10 cm.
De aanplanting betreft minstens 10 bomen.
2.2.2.: Niet-bewortelde poten: 2 euro per stuk. De poten hebben op 1 m boven het maaiveld een
stamomtrek van minstens 25 cm. De aanplanting betreft minstens 20 bomen.
2.3.: Hoogstammige fruitbomen: 10 euro/stuk.
Het plantgoed heeft een stamomtrek van minimum 8 tot 10 cm.
Plantafstand: 5 tot 10 m
De aanplanting betreft minstens 15 hoogstamfruitbomen.
2.4.: Bebossing met streekeigen soorten: 25 euro/are.
2.5.: Voor de aanleg van een veedrinkpoel voor vee, met een oppervlakte ter hoogte van het
maaiveld van minimaal 40 m² en voldoende diep om het jaar rond water te bevatten: 5 euro/m³.
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Hoofdstuk 2: Toelage voor onderhoud.
Artikel 3. Bedrag toelage voor onderhoud
3.1.: Voor een onderhoudssnoei van een haag met een lengte van minimaal 50 meter: 0,50 euro
per lopende meter. De toelage is om de 2 jaar of meer toekenbaar.
3.2.: Voor een onderhoudssnoei van een heg of een houtkant met een lengte van minimaal 25
meter: 2,50 euro per lopende meter. De toelage is om de 5 jaar of meer toekenbaar.
3.3.: Voor het knotten van een knotbomenrij: 10 euro per boom. De toelage is om de 5 jaar of
meer toekenbaar.
3.4.: Voor een gecombineerde aanplant van een haag of heg met een bomenrij geldt de
samenvoeging van de overeenkomstige bepalingen en bedragen.
3.5.: Voor het heruitdiepen of herstellen van een bestaande veedrinkpoel, ten einde het jaar
rond water te bevatten: 5 euro/m³.

Hoofdstuk 3: Toelage voor projecten.
Artikel 4. Projecten die in aanmerking komen voor een toelage
 Projecten gericht op de verbetering van natuurlijke biotopen;
 Projecten gericht op de bescherming van een bepaalde diergroep of diersoort;
 Projecten gericht op milieueducatieve acties voor een ruim publiek.
De voorgestelde projecten richten zich tot het grondgebied en/of de inwoners van de gemeente
Stabroek en dienen een duurzaam karakter te hebben.
Het bedrag van de toelage wordt bepaald in functie van het belang van het project en de
gemaakte kosten met een maximum van 50 %.
De aanvragen dienen ingediend te worden ten laatste 1 maand voor de uitvoering ervan. De
inrichter bezorgt na het uitvoeren van het project een kort verslag van de uitgevoerde actie en
een kopie van de facturen van de werkelijk gemaakte kosten.

Hoofdstuk 4: Aanvraag- en uitkeringsmodaliteiten.
Artikel 5.
De aanvraag dient minimaal één maand voor de aanvang van de uitvoering van de werken te
worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 6.
De aanvraag dient de volgende elementen te bevatten:
1. De naam, de hoedanigheid, het adres en het rekeningnummer van de aanvrager.
2. Een uittreksel van de topografische kaart op schaal 1/10.000 en een uittreksel van het
kadastraal plan waarop de aanvrager het object van de toelage aanduidt.
De benodigde planuittreksels kunnen bij de milieudienst worden aangevraagd.
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3. Een beschrijving van de aard van de werken die voorgenomen worden:
 aanleg of onderhoud haag, heg, houtkant, bomenrij of poel
 voor beplantingsobjecten: lengte, aantallen, plantafstand, soorten en afmetingen van het
plantgoed
 voor poelen: oppervlakte, diepte, volume van de verdieping voorgenomen periode van
uitvoering.
4. Een overeenkomst waarbij de aanvrager zich verplicht het object van betoelaging minstens
10 jaar te laten bestaan en om de normale onderhouds- en behoudswerken uit te voeren. Dit
houdt onder meer in het vervangen van eventueel afgestorven aanplantingen wanneer dit
nodig zou zijn om het kleine landschapselement te herstellen.
Artikel 7.
De aangevraagde werken dienen in overeenstemming te zijn met de bestaande wetgeving, de
reglementeringen en de plaatselijke gebruiken.
Artikel 8.
De betoelaging wordt toegekend aan de aanvrager. De aanvrager dient gerechtigd te zijn tot het
verrichten van de aanleg- of onderhoudswerken waarvoor de aanvraag wordt ingediend.
Artikel 9.
Na advies van de dienst leefmilieu beslist het college van burgemeester en schepenen over een
voorlopige toekenning van de toelage en het bedrag ervan. Aan de toekenning van de toelage
kunnen door het college nadere condities worden verbonden met betrekking tot de
soortensamenstelling of de uitvoering.
De toekenning van de toelage kan worden geweigerd wanneer de uitvoering van het
voorgestelde werk om natuur- of landschapsredenen of gezien de staat van het object door het
college ongewenst geacht wordt.
De betoelaging die wordt toegekend, kan worden beperkt tot 250 euro.
De aanvrager wordt van de beslissing van het college schriftelijk in kennis gesteld.
Artikel 10.
De aanvrager van de toelage moet het gemeentebestuur na de voltooiing van de aanleg- of
onderhoudswerken uitnodigen voor nazicht.
Voor de aanplant van een haag, heg, houtkant of bomenrij of voor de aanleg van een
veedrinkpoel dient dit te gebeuren na 2 jaar.
Voor het onderhoud van een haag, heg, houtkant of bomenrij of voor het heruitdiepen of
herstellen van een veedrinkpoel dient dit te gebeuren binnen een termijn van 6 maanden na de
uitvoering van de werken.
Artikel 11.
De toelage wordt definitief toegekend nadat het college van burgemeester en schepenen heeft
vastgesteld dat de aanplant, aanleg of onderhoud aan de voorgeschreven normen beantwoord
en op voorwaarde dat tussen de aanvrager en de gemeente een overeenkomst is gesloten met
betrekking tot het beheer en onderhoud van het object van de toelage.
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Artikel 12.
Wanneer de uitvoering onvolledig of gebrekkig uitgevoerd is kan de toelage bij beslissing van het
college verminderd, uitgesteld of geweigerd worden.
Er wordt in geen geval een hogere vergoeding uitgekeerd dan bij de voorlopige toekenning
voorzien.
De toelage kan geheel of gedeeltelijk worden teruggevorderd wanneer:
 belangrijke delen van de beplanting door kennelijk gebrek aan zorg of vervanging niet tot
uitgroei komen;
 een poel geheel of gedeeltelijk wordt gedempt, of derwijze wordt behandeld dat de
natuurfunctie ervan ernstig wordt geschaad.
Artikel 13.
Voor de toepassing van dit reglement worden als streekeigen planten beschouwd:
Acer campestre
Veldesdoorn of Spaanse aak
Acer platanoïdes
Noorse esdoorn
Acer pseudoplatanus
Gewone esdoorn
Alnus glutinosa
Grauwe els
Amelanchier lamarckii
Krenteboompje
Betula pubescens
Zachte berk
Carpinus betulus
Haagbeuk
Castanea sativa
Tamme kastanje
Cornus sanguine
Rode kornoelje
Corylus avellana
Gewone hazelaar
Craetagus monogyna
Eenstijlige meidoorn
Cytusus scoparius
Bezembrem
Fagus sylvatcia
Gewone beuk
Fraxinus excelsior
Gewone es
Ilex aquifolium
Scherpe of groene hulst
Juglans regia
Okkernoot
Juniperus communis
Gewone jeneverbes
Prunus avium
Boskers
Prunus padus
Vogelkers
Prunus spinosa
Sleedoorn
Quercus robur
Zomereik
Rhamnus frangula
Gewone vuilboom of spork
Ribes nigrum
Zwarte bes
Rosa canina
Hondsroos
Salix alba
Schietwilg
Salix aurita
Geoorde wilg
Salix caprea
Waterwilg
Salix cinerea
Grauwe wilg
Salix fragilis
Kraakwilg
Salix triandra
Amandelwilg
Salix vinimalis
Katwilg
Sambucus nigra
Gewone vlier
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Sorbus aucuparia
Taxus baccata
Tillia cordata
Tillia plataphyllos
Tillia vulgaris
Ulmus carpinifolia
Ulmus minor
Viburnum opulus

Lijsterbes
Gewone taxus
Winter- of kleinbladige linde
Zomer- of grootbladige linde
Hollandse linde
Veldiep
Olm
Gelderse roos.

Afdeling III: Toelage voor groendaken
Artikel 1. Toepassingsgebied
De toelage wordt verleend voor het aanleggen van een groendak op een woning of andere
gebouwen op het grondgebied van Stabroek voor zover dit niet verplicht wordt door bestaande
wettelijke of reglementaire bepalingen.
Onder groendak wordt in dit reglement verstaan een extensief groendak (vetplanten-, mos-,
gras- en/of kruidendak). Het betreft een daksysteem waarbij minstens een draineerlaag, een
substraatlaag en een vegetatielaag aanwezig zijn. Indien het dak hellend is, is een draineerlaag
niet noodzakelijk.
Artikel 2.
2.1.: Binnen de perken van de goedgekeurde begrotingskredieten wordt een subsidie verleend
van maximum 20 euro per vierkante meter groendak dat aangelegd wordt met een maximum
van 2.015 euro per woning of woongebouw. Indien de aanlegkosten (inclusief BTW) van het
groendak lager zijn dan 20 euro/m2, wordt de werkelijke kostprijs beschouwd als het
subsidiebedrag.
De minimale oppervlakte van het groendak bedraagt 6 m².
2.2.: Om in aanmerking te komen voor subsidie moet het groendak aangelegd zijn door een
particulier op een gebouw waarvan de benutte oppervlakte hoofdzakelijk dient voor
privégebruik. De BTW mag niet worden ingebracht voor de aftrek (voor BTW-plichtigen). Indien
de aanvrager geen eigenaar is van het gebouw waarvoor de premie wordt aangevraagd, verklaart
de eigenaar, via mede-ondertekening van de aanvraag, zijn akkoord.
Artikel 3. Algemene voorwaarden
3.1.: Het betreffende dak kan slechts éénmaal betoelaagd worden.
3.2.: De aanvraag tot het bekomen van de subsidie dient vóór het uitvoeren van de werken te
worden ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen. Voor het aanvragen van de
subsidie moet gebruik gemaakt worden van het subsidieaanvraagformulier dat daarvoor door de
gemeente ter beschikking wordt gesteld.
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3.3.: Op dit formulier moeten duidelijk de volgende elementen worden vermeld:


naam, adres en rekeningnummer van de aanvrager;



adres van de woning waar het extensief groendak wordt geplaatst;



het aantal m² extensief groendak en een aanduiding op plan van de plaats op het dak;



een gedetailleerde beschrijving van de concrete zaken waarvoor men een premie vraagt,
waaronder een beschrijving van de verschillende elementen die tot de installatie of
voorziening behoren en een schets van de installatie of voorziening;



een verklaring op eer dat de aanvraag correct is ingevuld;



een toelating tot controle van de aanleg van het groendak en van de goede staat van het
dak gedurende de periode zoals bepaald in artikel 3 §7.

3.4.: De gemeente is in geen enkel opzicht verantwoordelijk voor de werken en hun uitvoering,
noch voor de eventuele schade die eruit kan voortvloeien.
3.5.: De subsidie kan alleen toegekend worden voor vergunde gebouwen, zoals bedoeld in het
decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening.
3.6.: De handelingen die uitgevoerd worden voor het realiseren van het groendak, moeten
overeenkomstig de bestaande wettelijke bepalingen gebeuren. In voorkomend geval moet tijdig
een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd worden.
3.7.: Mislukte aanplantingen of werken dienen hersteld te worden. Gebeurt dit niet, dan zullen
de subsidies teruggevorderd worden.
De aanvrager engageert zich om minimum 10 jaar lang het groendak in goede staat te behouden.
Artikel 4. Procedure
4.1.: Procedure
 Na ontvangst van de schriftelijke aanvraag onderzoekt de milieudienst het dossier en
adviseert het college;
 Het College neemt een principiële beslissing m.b.t. het uitbetalen van de uit te voeren
werken;
 De aanvrager wordt schriftelijk in kennis gesteld van de beslissing. Bij een gunstige
principiële beslissing komen de werken in aanmerking voor subsidiëring en ontvangt de
aanvrager een betalingsaanvraagformulier;
 De werken worden uitgevoerd overeenkomstig de aanvraag;
 De betalingsaanvraag wordt ingediend bij de milieudienst. De betalingsaanvraag dient te
gebeuren binnen de zes maand na de aanleg van het groendak. Alle nuttige
bewijsstukken (facturen, betalingsbewijzen, foto’s, …) moeten aan de aanvraag worden
toegevoegd;
 Een afgevaardigde van het gemeentebestuur kan ter plaatse de uitgevoerde werken
controleren alvorens tot betaling wordt overgegaan. De milieudienst adviseert het
college;
 Het College neemt een beslissing m.b.t. het uitbetalen van de subsidies voor de
uitgevoerde werken. Bij een gunstige beslissing worden de goedgekeurde subsidies
uitbetaald.
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4.2.: Indien blijkt dat de voorwaarden niet nageleefd zijn, dan zal de premie niet uitgekeerd
worden en wordt de aanvrager daarvan op de hoogte gebracht. De aanvrager kan op dat
moment aanpassingen uitvoeren om toch aan de voorwaarden te voldoen en de uitbetaling van
de subsidie te bekomen.
Artikel 5. Afwijkingen
Het college kan in uitzonderlijke gevallen, mits gemotiveerd besluit, afwijkingen toestaan op de
bepalingen van dit reglement.

Afdeling IV: Toelage voor zwerfvuilacties voor verenigingen
Artikel 1.
Erkende verenigingen en scholen, die gevestigd zijn op het grondgebied van de gemeente
Stabroek, kunnen een toelage bekomen voor het inzamelen van zwerfvuil. De toelage wordt
toegekend onder de voorwaarden van dit reglement.
Artikel 2.
Onder zwerfvuil wordt verstaan het afval dat men aantreft in wegbermen en grachten aan
weerszijden van een straat of weg, langs wandel- en fietspaden en langs baangrachten. Het
betreft afval dat door grijpers, schepnetten of met de hand kan verzameld worden en in
vuilzakken kan worden gestopt. Het zwerfvuil dat zich in de grachten bevindt boven of op de
waterlijn wordt ook in de mate van het mogelijke ingezameld.
Artikel 3.
Het gemeentebestuur voorziet voor de inzameling voor alle deelnemers degelijk
(veiligheids)materiaal: fluovestjes, werkhandschoenen, grijpers en vuilzakken. Het materiaal
dient vóór de ophaling door een afgevaardigde van de vereniging of school worden opgehaald bij
de milieudienst. De grijpers dienen ten laatste een week na de inzameling terug te worden
gebracht. Voor scholen bestaat tevens de mogelijkheid om de benodigde materialen te laten
leveren voor de zwerfvuilactie, en terug te laten ophalen. Dit dient expliciet te worden vermeld
op het aanvraagformulier. De milieudienst informeert de school wanneer de materialen zullen
worden geleverd/opgehaald.
Artikel 4.
Het ingezamelde zwerfvuil wordt in zakken gedaan, die ter beschikking worden gesteld door het
gemeentebestuur. De volle zakken worden verzameld op een locatie die vooraf wordt
afgesproken met de milieudienst, afhankelijk van de plaats waar men opruimt. Het verzamelde
zwerfvuil wordt daarna door het gemeentebestuur opgehaald.
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Artikel 5.
De locatie van de grotere stukken afval en sluikstort, dat niet door de vereniging of school kan
worden meegenomen dient aan de milieudienst gemeld te worden. Deze locatie kan worden
aangegeven via huisnummers of de gele nummering van de elektriciteitspalen. Digitaal
fotomateriaal toevoegen is zeer wenselijk. Het grotere afval wordt bij voorkeur zoveel mogelijk
bij elkaar gelegd, goed zichtbaar op de berm.
Artikel 6.
De aanvraag van de vereniging of school gebeurt op een formulier dat door het
gemeentebestuur ter beschikking wordt gesteld via de website.
Artikel 7.
Indien de vereniging of school in aanmerking komt (zie artikel 1) zal ze zo snel mogelijk op de
hoogte worden gebracht van de toegewezen opruimtaak. In onderling overleg wordt dan beslist
over:
 de datum van de inzameling;
 het traject waarlangs zwerfvuil zal ingezameld worden;
 de plaats waar het ingezamelde zwerfvuil dient verzameld te worden.
Artikel 8.
Vooraleer de taak kan worden aangevat dient de vereniging of school er zich van te vergewissen
dat zij, voor de in dit reglement bedoelde activiteit gedekt zijn door een verzekering burgerlijke
aansprakelijkheid voor schade aan derden en lichamelijke ongevallen van de deelnemers.
Artikel 9.
De deelnemers respecteren ten allen tijde de wegcode en brengen zichzelf of anderen niet in
gevaar.
Artikel 10.
De goedkeuring van de opruimactie houdt niet in dat de deelnemers in opdracht of onder
toezicht van het gemeentebestuur of zijn aangestelde handelen.
Artikel 11.
Een beknopt verslag over de zwerfvuilactie wordt door een verantwoordelijke van de vereniging
of school opgesteld en binnen één week na de actie zelf via e-mail bezorgd aan de milieudienst.
Het verslag bevat minstens volgende gegevens:





een beschrijving van het traject waarlangs het zwerfvuil effectief werd verwijderd;
een verklaring dat de voorwaarden van dit reglement werden nageleefd;
de melding van het sluikstorten van grote stukken afval;
datum of periode wanneer er werd opgeruimd.

Bij voorkeur worden ook enkele digitale foto’s aangeleverd van de opruimactie, met het oog op
bekendmaking via de gemeentelijke kanalen.
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Artikel 12.
Indien de opruimactie niet op de overeengekomen datum kan plaatsvinden door overmacht
(weersomstandigheden, onvoldoende aanwezigen…) dient dit dezelfde dag nog te worden
gemeld aan de milieudienst, zodat de ophaling niet nodeloos gebeurt.
Artikel 13.
Het bedrag van de toelage is afhankelijk van de lengte van het traject zoals bepaald bij
toewijzing. De vergoeding bedraagt:
 50,00 EUR per schoongemaakte kilometer
 100,00 EUR per schoongemaakte hectare.
Voor specifieke taken kan het college van burgemeester en schepenen een afwijkende
vergoeding bepalen.
De gemeenteschool (GBS De Rekke) komt niet in aanmerking voor een gemeentelijke subsidie bij
de organisatie van een zwerfvuilactie. Wel kan ze een afwijkende beloning krijgen ter waarde van
het bedrag dat overeenkomt met het subsidiebedrag voor het opgeruimde traject.
Artikel 14.
De toelage wordt betaald na elke ophaalbeurt, nadat elke vereniging of school de ophaling heeft
voltooid en na de goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen van het verslag
zoals bepaald in artikel 13. Indien de verantwoordelijke van de gemeente vaststelt dat de mate
waarin het zwerfvuil werd verwijderd in het aangegeven gebied ontoereikend is, kan het college
van burgemeester en schepenen beslissen tot een beperking van de toelage. Ook het niet
retourneren of vernielen van het materiaal kan leiden tot een verminderde toelage.

Afdeling V: Toelage voor wasbare luiers
Artikel 1.
Het gemeentebestuur verleent een premie voor de aankoop of huur van een pakket
herbruikbare luiers met bijhorende benodigdheden volgens de voorwaarden die hierna worden
bepaald.
Artikel 2.
De premie dient te worden aangevraagd door de vader, moeder of wettelijke voogd van het kind.
Zowel de aanvrager als het kind, dienen te zijn ingeschreven in het gemeentelijk
bevolkingsregister.
Artikel 3.
Alle kinderen tot drie jaar komen in aanmerking voor de premie.
Artikel 4.
De premie kan vóór de geboorte worden aangevraagd met een attest van de huisarts en de
aanvraag dient minstens te worden ingediend vóór de derde verjaardag van het kind bij de
gemeentelijke milieudienst.
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Artikel 5.
Bij de premieaanvraag dient een originele factuur te worden gevoegd met vermelding van de
factuurprijs, getekend "voor voldaan" of een origineel aankoopbewijs met het bewijs van
betaling.
Artikel 6.
De premie bedraagt 60 euro voor een aankoop- of huurbedrag van minstens 200 euro. Deze
premie van 60 euro kan slechts tweemaal worden toegekend. Bij een totaal aankoop- of
huurbedrag van minstens 400 euro, volstaat 1 aanvraag voor het bekomen van 2x de premie
indien nog geen voorgaande premie werd toegekend.
De aanvaarde aanvragen worden tweemaal per jaar gebundeld en doorgegeven aan het college
van burgemeester en schepenen voor betaling.

Afdeling VI: Subsidiereglement voor hemelwaterinstallaties voor woningen en lokalen van
erkende verenigingen
Artikel 1. Definities
horizontale
dakoppervlakte
hemelwater
hemelwaterput /
hemelwaterreservoir
hemelwaterinstallatie
gewestelijke
stedenbouwkundige
verordening
gebouw
lokaal
‘bestaande’ woning

verbouwing
herbouw

de oppervlakte van de projectie van de buitenafmetingen van het dak op
een horizontaal vlak
verzamelnaam voor regen, sneeuw en hagel, met inbegrip van dooiwater
reservoir voor het opvangen en stockeren van hemelwater
het geheel van hemelwaterput met eventueel bijhorend leiding- en
pompsysteem, filters enz. met het oog op hergebruik van hemelwater
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
vergunde woning of vergund lokaal
vergund gebouw waarvan een vereniging gebruik maakt voor haar
activiteiten
woning waarvoor een bouwvergunning werd verkregen vóór 07/09/1999,
d.w.z. 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad van de algemene
bouwverordening inzake hemelwaterputten
een bouwproject waarbij 60 % of meer van de buitenmuren wordt
behouden
een bouwproject waarbij minder dan 60 % van de buitenmuren wordt
behouden

Gestemd in de gemeenteraadszitting van 25 februari 2019

Artikel 2. Subsidie
2.1.: Binnen de perken van de jaarlijks op de begroting voorziene en goedgekeurde kredieten,
verleent het College van Burgemeester en Schepenen voor een bestaand gebouw of bij
verbouwing van een bestaand gebouw, een subsidie voor de aanleg van een
hemelwaterinstallatie indien gebouwd na 31 december 2007. Deze hemelwaterinstallatie moet
voldoen aan de voorwaarden in art.3 §3.1.
2.2.: Binnen de perken van de jaarlijkse op de begroting voorziene en goedgekeurde kredieten
verleent het College van Burgemeester en Schepenen een subsidie voor de aanleg van een
hemelwaterinstallatie indien aangelegd na 31 december 2007 bij nieuwbouw of herbouw van
een gebouw en als de aanleg niet verplicht is volgens de gewestelijke stedenbouwkundige
verordening inzake hemelwaterputten e.a. (2004). Deze hemelwaterinstallatie moet voldoen aan
de voorwaarden in art. 3 §3.1.
Artikel 3. Toekenningsvoorwaarden voor subsidie
3.1.: De hemelwaterinstallatie 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
in tweede instantie aan de technische voorwaarden van de gewestelijke stedenbouwkundige
verordening inzake hemelwaterputten e.a. (2004). De belangrijkste voorwaarden die hierin
vervat zitten zijn:
De minimale inhoud van de hemelwaterput dient in overeenstemming te zijn met de aangesloten
dakoppervlakte, met een minimum van 3000 l, zoals aangegeven in onderstaande tabel.
horizontale dakoppervlakte
50 tot 60 m2
61 tot 80 m2
81 tot 100 m2
101 tot 120 m2
121 tot 140 m2
141 tot 160 m2
161 tot 180 m2
181 tot 200 m2
> 200 m2

minimale tankinhoud
3000 l
4000 l
5000 l
6000 l
7000 l
8000 l
9000 l
10000 l
5000 l per 100 m2

Indien de horizontale dakoppervlakte niet groter is dan 75 m², is de installatie van een
hemelwaterput bij nieuwbouw of herbouw van een gebouw niet verplicht, maar wordt wel een
gemeentelijke subsidie toegekend indien voldaan wordt aan de in dit reglement gestelde
voorwaarden.
De volledige dakoppervlakte is aangesloten op de hemelwaterput. Een subsidie bij een onvolledig
aangesloten dakoppervlakte is slechts toegestaan mits grondige motivering.
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.
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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, ofwel dient een afzonderlijk leidingencircuit voorzien te worden voor hemelwater
en drinkwater.
De overloop van de hemelwaterput wordt bij voorkeur aangesloten op een infiltratievoorziening
op eigen terrein.
De overloop kan ook aangesloten worden op een openbare infiltratievoorziening, een waterloop,
gracht of een ander oppervlaktewater. Wanneer deze afvoermogelijkheden niet aanwezig zijn of
aansluiting hierop niet haalbaar is, mag de overloop van de hemelwaterput aangesloten worden
op het gedeelte van de openbare riolering bestemd voor de afvoer van hemelwater.
Als er geen openbare riolering bestemd voor afvoer van hemelwater aanwezig is, mag het
hemelwater op de gemengde openbare riolering aangesloten worden. Wel moeten tot aan het
lozingspunt op de openbare riolering het hemelwater en afvalwater gescheiden worden.
3.2.: De hemelwaterinstallatie is gebouwd na 31 december 2007 volgens, of in overeenstemming
gebracht met, de code van goede praktijk voor hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen en
in tweede instantie met de gewestelijke stedenbouwkundige verordening.
3.3.: Een (voor eensluidend verklaard) afschrift van de facturen dient door de bouwheer
voorgelegd te worden.
Artikel 4. Subsidiebedrag
De subsidie voor de aanleg van een hemelwaterinstallatie bedraagt 0,05 EUR per liter
waterinhoud met een minimum van 150 euro en een maximum van 500 euro.
De gemeentelijke subsidie mag de 50 % van de bewezen kosten niet overschrijden;
Artikel 5. Controle
Vooraleer over te gaan tot de uitbetaling van de subsidie zal een door de gemeente gemachtigde
instantie of ambtenaar zich er van vergewissen dat aan de voorwaarden van het
subsidiereglement voldaan is. Blijken deze voorwaarden niet nageleefd, dan zal de subsidie niet
uitgekeerd worden. Het is de eigenaar op alle momenten toegestaan om de nodige aanpassingen
door te voeren om alsnog voor de subsidie in aanmerking te komen.
Artikel 6. Aanvraag tot subsidie
De aanvraag tot het bekomen van de subsidie dient te worden ingediend bij het college van
burgemeester en schepenen. Voor het aanvragen van de subsidie moet gebruik gemaakt worden
van het subsidieaanvraagformulier dat daarvoor door de gemeente ter beschikking wordt
gesteld.
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Artikel 7
De subsidie wordt aan de eigenaar, gebruiker of huurder (mits toestemming van de eigenaar) van
een gebouw gelegen op het grondgebied van gemeente Stabroek slechts éénmalig toegekend.
Inwerkingtreding
Indien het aantal aanvragen het totaal in de begroting voorziene bedrag overstijgt, zal het dossier
automatisch overgedragen worden naar het volgende jaar.
Het reglement is van toepassing tot uitputting van de gebudgetteerde middelen.
Dit reglement gaat in vanaf 1 januari 2019 en vervangt alle reglementen met hetzelfde
onderwerp.
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