9. GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN EEN PREMIE VOOR DE BOUW
VAN INDIVIDUELE ZUIVERINGSINSTALLATIES.
De Raad,
Gelet op het verslag van de dienst milieu en infrastructuur dd. 25 juni 1999 ref.
DMI./865.113.1/99.09/EC/201 betreffende het ontwerp van gemeentelijke verordening;
Gelet op de art. 117, 119 en 135 § 2 van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het decreet dd. 28 april 1993, houdende regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het
administratief toezicht op de gemeenten, gewijzigd bij decreten dd. 27 mei 1997 en 18 mei 1999,
inzonderheid op art. 28;
Gelet op het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996;
Gelet op de overeenkomst (milieuconvenant) tussen het Vlaamse Gewest en het stadsbestuur
Nieuwpoort over het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid voor de periode 1997-1999;
Gelet op de subovereenkomst - optie 7 een duurzaam gemeentelijke beleid - van het
milieuconvenant 1997-1999, waarin bepaald is dat de gemeente zich ertoe verbindt samen met
AMINAL een actieplan op te stellen voor het gebruik van duurzame grondstoffen;
Gelet op de omzendbrief van de Vlaamse minister van Leefmilieu en Tewerkstelling dd. 23 maart
1999, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad dd. 28 april 1999 met betrekking tot de vaststelling
van de code van goede praktijk voor hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen;
Overwegende dat een eigenaar of bouwheer van een particuliere woning aanvullend op de
gemeentelijke premie voor de aanleg van een individuele zuiveringsinstallatie of een hemelwaterput of
een infiltratievoorziening een subsidie van het Vlaamse Gewest kan verkrijgen indien de gemeente
optie 10 ‘Geïntegreerd rioleringsbeleid’ van de gemeentelijke milieuconvenant 1997-1999
ondertekend;
Overwegende dat hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen als bufferopvang van hemelwater
dienen en zo bij hevige regenval de druk op het gemeentelijk rioleringsstelsel en de kans op mogelijk
overstromingen en overstorten 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; dat de grondwaterreserves worden aangevuld;
BESLUIT BIJ EENPARIGHEID:
Art.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:
a) normale huishoudelijke activiteiten;
b) sanitaire installaties;
c) keukens;
d) het reinigen van gebouwen zoals woningen, kantoren, plaatsen waar groot- of kleinhandel
wordt bedreven, 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;
e) 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 art. 32octies van de wet dd. 26
maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging;
- hetzij, op basis van het subsidiëringsprogramma bedoeld in art. 32duodecies van de wet dd.
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;
Art.2.- Een gemeentelijk premie voor de bouw van particuliere waterzuivering wordt verleend onder
volgende voorwaarden:
- het betreft de sanering van huishoudelijk afvalwater;
- het betreft een installatie bij een woning buiten de zuiveringszone 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;
- het hemelwater dient maximaal afgekoppeld te worden;
Art.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 14 dagen 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 copie van de gedragen kosten over aan het gemeentebestuur;
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 maand na definitieve goedkeuring de gemeentelijke
premie uitbetaald;
Art.4.- De gemeentelijke premie is éénmalig en bedraagt maximaal 20.000 F = 495,79 €. De premie
kan de helft van de bewezen kosten niet overschrijden.
Art.5.- De bijkomende gewestelijke subsidie wordt door de gemeente aangevraagd in het kader van
de optie 10 - deel B van de gemeentelijke milieuconvenant. Uiterlijk twee maanden na
ontvangst van deze gewestelijke subsidie wordt deze door de gemeente aan de particulier
overgemaakt.
Art.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.
Art.7.- Dit besluit treedt in werking met terugwerkende kracht vanaf 1 juni 1999.
Art.8.- Kennis van dit besluit te geven aan de betrokken stadsdiensten.

