Provincie West-Vlaanderen
Arrondissement Tielt

Uittreksel uit de notulen van
de gemeenteraad

GEMEENTE PITTEM
Vergadering van 26 mei 2003.
Tegenwoordig : De heer Ivan Delaere, burgemeester-voorzitter;
De heer Daniel Cloet, Mevrouw Christine De Ceuninck, de heren Danny Pollet en Paul Lambrecht
schepenen;
Mevrouw Gisèle Gardeyn-Debever, de heer Lucien Van de Kerckhove, mevrouw Annick Debonné,
de heer Denis Fraeyman, mevrouwen Linda Deman-Van Maele, Mieke De Laere-Serry, de heren
Wim Biesbrouck, Stefaan Lampaert en mevrouwen Marijke Deseyne-Couvreur, Nadine DewitteCools en de heren Roland De Muynck en Marc Popelier, raadsleden;
De heer Geert Mahieu, gemeentesecretaris;

Betreft : Vaststellen gemeentelijk reglement voor instellen premie voor de bouw van particuliere
waterzuivering
De gemeenteraad,
In openbare vergadering;
Gelet op artikelen 117 en 118 van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet van 26 maart 1971 inzake de bescherming van de oppervlaktewateren tegen
verontreiniging;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams
reglement betreffende de milieuvergunning, en wijzigingen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen
inzake milieuhygiëne, en wijzigingen;
Gelet op de omzendbrief van de Vlaamse minister van Leefmilieu en Tewerkstelling van 16 juli 1996,
bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 10 september 1996, met betrekking tot de vaststelling van
de code van goede praktijk voor de aanleg van openbare riolen en individuele voorbehandelingsinstalIaties;
Gelet op de omzendbrief van de Vlaamse minister van Leefmilieu en Tewerkstelling van 19 december
1996, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 4 februari 1997, met betrekking tot de vaststelling van
de code van goede praktijk voor de aanleg van kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties;
Overwegende dat volgens de artikelen 6.2.1.3. §3. en 4.2.7. 1.1. §§ 1. en 2. van Vlarem titel II een
individuele voorbehandelingsinstallatie verplicht is in geval geloosd wordt in een openbare riolering die niet
aangesloten is, of aangesloten zal worden op basis van de goedgekeurde investerings- en/of
subsidiëringsprogramma's voor de aanleg van gemeentelijke rioleringen, op een operationele
rioolwaterzuiverjngsinstallatie (m.a.w. een openbare riolering in de zuiveringszone C) of in geval van lozing
in oppervlaktewater, bij ontstentenis van een openbare riolering;
Overwegend dat door de ondertekening van niveau 1 van de cluster Water van de nieuwe
samenwerkingsovereenkomst Vlaamse overheid -gemeenten, de gemeente zich ertoe verbindt een
gemeentelijke premieregeling voor de bouw van individuele voorbehandelingsinstallaties vast te stellen;
Overwegend dat de particulier hierdoor aanvullend op deze gemeentelijke premie een subsidie van het
Vlaamse gewest kan verkrijgen;
Gelet op het gunstig advies van de gemeentelijke MINA-raad dd. 11 december 2002;
Gelet op artikel 874/331-01van de gemeentebegroting 2003;

Besluit : éénparig
Artikel 1 – Definities
- afvalwater: water waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen,
met uitzondering van niet verontreinigd hemelwater;
- hemelwater: verzamelnaam voor regen, sneeuw en hagel, met inbegrip van dooiwater;
- huishoudelijk afvalwater: afvalwater dat enkel bestaat uit water afkomstig van:
- normale huishoudelijke activiteiten;
- sanitaire installaties;
- keukens;
- het reinigen van gebouwen zoals woningen, kantoren, plaatsen waar groot- of kleinhandel wordt
gedreven, zalen voor vertoningen, kazernen, kampeerterreinen, gevangenissen, onderwijsinrichtingen
met of zonder internaat, klinieken, hospitalen en andere inrichtingen waar niet besmettelijke zieken
opgenomen en verzorgd worden, zwembaden, hotels, restaurants, drankgelegenheden, kapsalons;
- afvalwater afkomstig van wassalons, waar de toestellen uitsluitend door het cliënteel zelf worden
bediend;
- gewone oppervlaktewateren: alle oppervlaktewateren met uitzondering van de kunstmatige afvoerwegen
voor hemelwater en de openluchtgreppels, behorend tot de openbare riolering;
- openbare riolering: het geheel van openbare leidingen en openluchtgreppels bestemd voor het
opvangen en transporteren van afvalwater;
- zuiveringszone A of openbaar waterzuiveringssysteem: een geheel bestaande uit een operationele
openbare afvalwaterzuiveringsinstallatie, het stelsel van de openbare rioleringen en collectoren die
ermee verbonden zijn, alsook de zone van 50 meter gelegen rondom dit stelsel;
- zuiveringszone B: de zone van 50 meter gelegen rond het stelsel van de openbare riolering en
collectoren waarvan de aansluiting op een operationele openbare afvalwaterzuiveringsinstallatie is
gepland:
- hetzij, op basis van het investeringsprogramma bedoeld in artikel 32octies van de wet van 26 maart
1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging;
- hetzij, op basis van het subsidiëringsprogramma bedoeld in artikel 32 duodecies van de wet van 26
maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging;
- zuiveringszone C: het gedeelte van het stelsel van de openbare riolering en collectoren dat niet valt
onder de zuiveringszone A, noch onder zuiveringszone B, alsook de zone van 50 meter gelegen rond
dit stelsel;
- kunstmatige afvoerweg voor hemelwater: de greppels, grachten, duikers en leidingen bestemd voor het
afvoeren van hemelwater, bodemwater, grondwater, bemalingswater en desgevallend ook afvalwater,
behandeld conform de van toepassing zijnde wetgeving;
- individuele voorbehandelingsinstallatie: septische putten of gelijkaardige inrichtingen voor de
voorbehandeling van normaal huisafvalwater ter verwijdering van vetstoffen, bezinkbare en drijvende
stoffen.
- code van goede praktijk : krachtlijnen voor een geïntegreerd rioleringsbeleid in Vlaanderen – code van
goede praktijk voor de aanleg van openbare riolen, individuele voorbehandelingsinstallaties en
kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties (omzendbrieven van de Vlaamse Minister van Leefmilieu
en Tewerkstelling van 31 juli 1996 en 19 december 1996);
- IBA : individueel behandelingssysteem van afvalwater;
Artikel 2
Een gemeentelijke premie voor de bouw van particuliere waterzuivering wordt verleend onder volgende
voorwaarden:
- het betreft de sanering van huishoudelijk afvalwater afkomstig van uitsluitend voor bewoning dienende
gebouwen;
- het betreft een installatie bij een woning buiten de zuiveringszones A en B;
- het betreft een verdergaande zuivering dan enkel een septische put;
- de installatie dient gebouwd en geëxploiteerd te worden conform de code van goede praktijk en aan de
gestelde lozingsvoorwaarden in Vlarem II;
- het hemelwater dient maximaal afgekoppeld te worden.

Artikel 3
Teneinde een gemeentelijke premie te bekomen dient volgende procedure in acht genomen te worden:
1. De particuliere aanvraag van de premie gebeurt aan de hand van deel 1 van het inlichtingenformulier
(ter beschikking bij het gemeentebestuur). De aanvraag dient te gebeuren in het jaar dat de installatie
gebouwd wordt. Binnen de maand na aanvraag ontvangt de particulier een principiële goedkeuring of
een afkeuring van de gemeente;
2. na principiële goedkeuring van de aanvraag en na de bouw van de installatie maakt de particulier een
kopie van de gedragen kosten over aan het gemeentebestuur; op deze facturen bevestigt de aannemer
dat de installatie gebouwd werd volgens de code van goede praktijk en voldoet aan de gestelde
lozingsvoorwaarden in Vlarem II;
3. op basis van een plaatsbezoek door de gemeente wordt de bouw en de exploitatie van de installatie
getoetst aan de code van goede praktijk. De gemeente brengt advies uit aan de particulier binnen de
maand na indienen van de kopie van de kosten;
4. op basis van dit advies wordt binnen de twee maanden na definitieve goedkeuring de gemeentelijke
premie uitbetaald.
Artikel 4 - premiebedrag
De gemeentelijke premie is éénmalig en bedraagt € 625.
Artikel 5 - gewestelijke subsidie
De bijkomende gewestelijke subsidie wordt door de gemeente aangevraagd in het kader van artikel 5.3.3.1
§2 van de cluster Water van de samenwerkingsovereenkomst 2002-2004 tussen de Vlaamse Overheid en
de gemeente Pittem. Uiterlijk binnen een maand na ontvangst van deze gewestelijke subsidie wordt deze
door de gemeente aan de particulier overgemaakt.
De subsidies van gemeente en Vlaams Gewest zijn cumuleerbaar maar mogen een totaal van 90 % van de
kosten niet overschrijden.
Artikel 6
Bij afkeuring van de aanvraag of van de installatie heeft de particulier steeds de mogelijkheid aanpassingen
uit te voeren om alsnog in aanmerking te komen voor de premie.
Artikel 7
De kredieten voor deze uitgave zullen benomen worden op artikel 874/331-01 van de gewone begroting.
Artikel 8
Dit besluit treedt in werking vanaf 1 januari 2003.
Artikel 9
Een afschrift van dit reglement zal ter goedkeuring gezonden worden naar de provinciegouverneur;
Een afschrift van dit reglement zal ter kennisgeving gezonden worden naar:
- de hoofdgriffier van de Rechtbank van Eerste Aanleg;
- de hoofdgriffier van de Politierechtbank;
- VMM, afdeling Planning, A. Van De Maelestraat 96 te 9320 Erembodegem (tav Leentje De Backer).
- De heer Rik Deklerck, voorzitter gemeentelijke Mina-raad, Veldstraat 29 te 8740 Pittem
Namens de gemeenteraad,
De gemeentesecretaris,
(get.) Geert Mahieu.

De burgemeester-voorzitter,
(get.) Ivan Delaere.

Voor eensluidend afschrift :
De gemeentesecretaris,

De burgemeester,

Geert Mahieu.

Ivan Delaere.
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