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U I T T R E K S E L  U I T  D E  N O T U L E N  V A N  D E  G E M E E N T E R A A D  

Zi t t i n g  va n  1 9  o k to b e r  20 11 .  

AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; 

Robert De Meuleneire, Cecile Verheyen en Guy Glorieux, schepenen; 

Hendrik Blommaert, schepen - voorzitter OCMW; 

Sabine Roobroeck, Carla Santens, Regina De Rodder, Filip Hebbrecht, Patrick Minnaert, 

Michel Meuleman en Marleen Rogge, raadsleden; 

Freddy De Cuyper, gemeentesecretaris. 

Dagorde : Milieu. - Goedkeuren beleid inzake de afkoppelingswerken van hemelwater en afvalwater op privaat 

domein. 

De Gemeenteraad, 

Vergaderd in openbare zitting, met het vereiste quorum; 

Gelet op de artikelen 41 en 162 van de grondwet; 

Gelet op de artikelen 42, 43 en  248 tot en met 261 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

Gelet op de artikelen 1, 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen; 

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 

Gelet op de Europese kaderrichtlijn water; 

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid; 

Gelet op het beslissing van de Vlaamse executieve van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams 

reglement betreffende de milieuvergunning (VLAREM I); 

Gelet op het beslissing  van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake 

milieuhygiëne (VLAREM II); 

Gelet op de beslissing van de Vlaamse regering van 10 maart 2006 houdende de vaststelling van de regels voor de 

scheiding tussen de gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsverplichting en de vaststelling van de 

zoneringplannen; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 31 maart 2008 tot goedkeuring van het zoneringplan; 

Gelet op de ministeriële beslissing van 24 juni 2008 tot vaststelling van het zoneringplan van de gemeente 

Horebeke; 

Overwegende dat het gebiedsdekkend uitvoeringsplan in voorbereiding is; dat dit plan de projecten zal oplijsten die 

zowel op gemeentelijk als op bovengemeentelijk niveau moeten uitgevoerd worden om het definitieve zoneringsplan 

te realiseren; dat een aantal beleidsopties dienen genomen met betrekking tot de wijze waarop en de middelen 

waarmee het GUP zal worden gerealiseerd; dat een engagement van de gemeente wordt gevraagd met betrekking tot 

de praktische realisatie van de afkoppelingswerken op het private domein en de wijze waarop de inwoners hiertoe 

zullen aangezet worden; 

Gelet op het voorstel dd. 4 maart 2009 van de TMVW/AquaRio om de afkoppeling op perceelsniveau collectief aan te 

bieden, zowel wat betreft de afkoppelingsstudie, de afkoppelingswerken als de nazorg; 

BESLUIT EENPARIG : 

Art.1. - In te gaan op het voorstel van de TMVW/AquaRio om de afkoppeling op perceelsniveau collectief aan te 

bieden, zowel wat betreft de communicatie, de afkoppelingsstudie, de afkoppelingswerken als de nazorg. 

Art.2. - Aan de betrokken inwoners een gratis afkoppelingsstudie aan te bieden. De kostprijs wordt geraamd op 500 

EUR en wordt ten laste genomen van de AquaRio-budgetten. 

Art.3. - De TMVW/AquaRio stelt ook vrijblijvend afkoppelingsmanagers ter beschikking.  De kost wordt geraamd op 

500 EUR per dossier en wordt ten laste genomen van de AquaRio-budgetten. 



Art.4. - De afkoppelingswerken op het private terrein vallen ten laste van de betrokken inwoners.  Er wordt een 

tussenkomst van 500 EUR aangeboden ten laste van de AquaRio-budgetten.  De tussenkomst kan nooit meer bedragen 

dan het bedrag op de voorgelegde factuur. 

Art.5. - De tussenkomsten voor de afkoppelingsstudie door de manager en de afkoppelingswerken gelden voor die 

inwoners die bouwden of verbouwden en waarvan de stedenbouwkundige vergunning werd afgeleverd voor 1 juni 

1995. (Ver)bouwingen na het inwerking treden van Vlarem II dienen immers te voldoen aan Hoofdstuk 6.2 : 

beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging. 

Art.6. - Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de intercommunale TMVW/AquaRio, Stropkaai 14 

te 9000 Gent. 

Art.7. - In toepassing van artikel 252 van het gemeentedecreet deze beslissing ter kennis te brengen van het publiek en 

een beknopte omschrijving te versturen aan de provinciegouverneur van Oost-Vlaanderen. 

Aldus vastgesteld in voormelde zitting. 

Namens de Gemeenteraad : 

De secretaris, 

get. F. De Cuyper 

De burgemeester-voorzitter, 

get. J. Browaeys 

Voor eensluidend afschrift : 

De secretaris, 
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