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Subsidiereglement afkoppeling van hemelwater met of zonder hergebruik en groendaken 

De gemeenteraad, 
 
Gelet op het gemeentedecreet; 
 
Gelet op de wet van 26 maart 1971 inzake de bescherming van de oppervlaktewateren tegen 
verontreiniging, zoals gewijzigd; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het 
Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem I), zoals gewijzigd; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale 
bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 maart 1999 tot wijziging van het besluit van de 
Vlaamse regering van 30 maart 1996 houdende vaststelling van de voorwaarden waaronder, alsook 
van de verhouding waarin het Vlaamse gewest bijdraagt in de kosten verbonden aan de aanleg en 
de verbetering door de gemeenten van openbare riolen, andere dan prioritaire rioleringen, evenals 
houdende vaststelling van nadere regels met betrekking tot de procedure tot vaststelling van de 
subsidiëringsprogramma’s; 
 
Gelet op de omzendbrief van de Vlaamse minister van Leefmilieu en Tewerkstelling van 31 juli 1996 
met betrekking tot de vaststelling van de code van goede praktijk voor de aanleg van openbare 
riolen en individuele voorbehandelingsinstallaties; 
 
Gelet op de omzendbrief van de Vlaamse minister van Leefmilieu en Tewerkstelling van 19 
december 1996 met betrekking tot de vaststelling van de code van goede praktijk voor de aanleg 
van kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties; 
 
Gelet op de omzendbrief van de Vlaamse minister van Leefmilieu en Tewerkstelling van 23 maart 
1999 met betrekking tot de vaststelling van de code van goede praktijk voor hemelwaterputten en 
infiltratievoorzieningen; 
 
Gelet op de Europese kaderrichtlijn Water 2000/60/EG; 
 
Gelet op het decreet van de Vlaamse regering van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, 
en de uitvoeringbesluiten van 09 september 2005, 20 juli 2006 en 24 juli 2009; 



 
Gelet op de provinciale stedenbouwkundige verordening van 7 juni 2005 inzake afkoppeling van 
hemelwater afkomstig van verharde oppervlakten en de provinciale stedenbouwkundige verordening 
van 7 juni 2005 inzake de afkoppeling van hemelwater afkomstig van dakvlakken; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een 
gewestelijke stedenbouwkundige verordening “infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en 
gescheiden riolering van afvalwater en hemelwater” die de bewoners van bepaalde gebouwen 
verplicht hun afval- en regenwater te scheiden. 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juli 2013 waarbij een nieuwe verordening 
hemelwater definitief werd goedgekeurd; 
 
Gelet op het feit dat de bescherming van het leefmilieu een der prioritaire opdrachten van de 
gemeente is; 
 
Overwegende dat, naast de functie van hemelwaterinstallaties en infiltratievoorzieningen als 
bufferopvang van hemelwater, ook de afkoppeling van het hemelwater van de gewone of 
gescheiden riolering bij hevige regenval de druk op het gemeentelijk rioleringsstelsel en de kans op 
mogelijke overstromingen en overstortingen verkleint, er minder water moet worden afgevoerd, de 
afvoer bovendien vertraagt en de grondwaterreserves aanvult; 
 
Overwegende dat hierin voorzien is dat de aanvoer van niet-vervuild hemelwater naar de 
rioolwaterzuiveringsinstallaties zoveel mogelijk beperkt moet worden om deze installaties naar 
behoren te laten werken; 
 
Overwegende dat drinkwater kwalitatief te hoogwaardig is om gebruikt te worden voor het 
doorspoelen van toiletten, voor het gebruik in de tuin, voor de schoonmaak of voor andere 
laagwaardige toepassingen; 
 
Overwegende dat met het gebruik van hemelwater de mogelijkheid geschapen wordt om minder 
drinkwater te verbruiken en op te pompen uit de grondwaterlagen; dat hiermee het aanwenden van 
een schaarse grondstof op een oordeelkundige en duurzame manier beperkt wordt en dat 
verdrogingverschijnselen tegengegaan worden en dit met gunstig effect op de versterking en het 
behoud van de diversiteit; 
 
Overwegende dat preventieve acties en een aanmoedigingsbeleid ter voorkoming van 
milieuverontreiniging meer nut hebben dan repressieve acties; 
 
Overwegende dat de gemeente sterk investeert in de aanleg van gescheiden rioleringssystemen; 
 
Overwegende dat het wenselijk is, om de rendabiliteit van deze investeringen te verhogen, de 
inwoners te overtuigen het hemelwater op privé-domein af te koppelen; 
 
Overwegende dat de aanleg van 2 droogweerafvoerleidingen met een optimale afkoppeling op 
woningniveau noodzakelijk is om in aanmerking te komen voor de maximale subsidies voor de 
uitvoering van rioleringswerken vanwege de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM); 
 
Overwegende dat bij nieuwbouw of verbouwing de gescheiden aanleg van afval- en 
hemelwaterleiding tot aan de perceelsgrens wordt opgelegd in de stedenbouwkundige vergunning; 
 
Overwegende dat een aantal woningen niet aangesloten kunnen worden op de openbare riolering, 
dat de gemeente individuele waterzuiveringsinstallaties voorziet om het afvalwater van deze 
woningen te zuiveren; 
 
Overwegende dat de gemeente al zijn bewoners op een gelijke manier wenst te behandelen inzake 
de sanering van afvalwater, ongeacht de woonplaats; 
 
Overwegende dat de collectieve levering, plaatsing en beheer van een individuele 
behandelingsinstallatie van afvalwater de voorkeur verdient boven een individuele benadering; 



 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 27 januari 2005 (gewijzigd op 30 november 2006 en 27 
november 2008) ‘duurzaam waterbeheer’ waarbij een subsidie wordt verleend voor de installatie van 
een hemelwaterinstallatie, het afkoppelen van hemelwater, een individuele installatie voor het 
behandelen van afvalwater, een groendak; 
 
Overwegende dat dit besluit van 27 januari 2005 kan worden opgeheven; 
 
Overwegende dat de nodige kredieten voor het uitvoeren van afkoppelingswerken in de begroting 
van de gemeente zijn voorzien; 

BESLUIT:  

met eenparigheid van 'ja' stemmen 

 

Artikel 1: Definities 
Voor de toepassing van deze subsidieregeling gelden volgende definities: 
- Huishoudelijk afvalwater: afvalwater 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 en wassalons, waar de toestellen uitsluitend door het cliënteel zelf 
worden bediend; 
- Hemelwater: verzamelnaam voor regen, sneeuw en hagel, met inbegrip van dooiwater; 
- Horizontale dakoppervlakte:  de oppervlakte van de projectie van de buitenafmetingen van het dak 
op een horizontaal vlak; 
- Verharde oppervlakte: verhardingen waarvan het niet vervuilde hemelwater kan worden 
opgevangen zoals daken, terrassen en verharde parkeerplaatsen en oppervlakten voorzien van 
ondoorlatend materiaal; 
- Groendak: een extensief groendak (vetplanten-,mos-, gras-, en/of kruidendak) - het betreft een 
daksysteem waarbij minstens een draineerlaag, een substraatlaag en een vegetatielaag aanwezig 
zijn; 
- Bestaand gebouw of constructie: is een vergund of vergund geacht gebouw of constructie dat niet 
vermeld wordt op de lijst van verkrotting en leegstand, die niet wordt verbouwd, uitgebreid of 
herbouwd, dit kan zowel een woning, een bedrijf als een constructie (vb.berging) zijn. 
- Hemelwaterput: reservoir voor het opvangen en stockeren van zuiver en niet behandeld 
hemelwater; 
- Putinhoud: de inhoud van de hemelwaterput gemeten tussen de bodem en de overloop van de put; 
- Hemelwaterinstallatie: : het opvangen van hemelwater in een hemelwaterput voorzien van een 
filter, waaruit het hemelwater door middel van een pomp verdeeld wordt naar minstens 1 aftappunt 
of enkel de pompinstallatie aangesloten op een bestaande hemelwaterput; 
- Infiltratievoorziening: voorziening voor het doorsijpelen van hemelwater in de bodem; 
- Gescheiden riolering: een dubbel stelsel van leidingen of openluchtgreppels waarvan het ene 
stelstel bestemd is voor het opvangen en transporteren van afvalwater en het andere stelsel 
bestemd voor hemelwater; 
- DWA-leiding: droogweerafvoer(leiding): leiding voor uitsluitend afvalwater zonder hemelwater; 
- RWA-leiding: regenwaterafvoer(leiding): leiding voor uitsluitend hemelwater;  
- kunstmatige afvoerweg van hemelwater: infiltratievoorziening infiltratiebed, zink- of besterfput, 
drainagebuizen of een specifieke technische ingreep voor het doorsijpelen van hemelwater in de 
bodem op eigen terrein; 
- Afkoppelingsdeskundige: specialist aangesteld door het college van burgemeester en schepenen. 
Informeert de bewoners, maakt het afkoppelingsplan, de kostenraming, volgt de uitvoering van de 
afkoppelingswerken op en controleert de facturen; 



- Keuringsattest: attest overeenkomstig het Ministerieel Besluit betreffende de keuring van de 
binneninstallatie en de privéwaterafvoer d.d. 28 juni 2011, dat wordt afgeleverd na de keuring van de 
privéwaterafvoer. Deze keuring dient na te gaan of de scheiding van hemelwater en afvalwater wordt 
nageleefd op het private terrein. Het keuringsattest bevat ten minste  volgende gegevens: adres van 
de keuring, datum van de keuring, naam van de keurder, beslissing (uitspraak inzake conformiteit, 
aandachtspunten, type keuring, handtekening keurder). 
Artikel 2:  Algemene toekenningsvoorwaarden 
§1. Het college van burgemeester en schepenen verleent een subsidie voor: 
1. De aanleg van een nieuwe hemelwaterinstallatie; 
2. De afkoppeling van hemelwater met het oog op onmiddellijke lozing; 
3. De aanleg van een groendak. 
§2. De subsidie kan enkel toegekend worden voor vergunde, vergund geachte en hoofdzakelijk 
vergunde gebouwen zoals bedoeld in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009. 
§3. Zowel natuurlijke als rechtspersonen komen in aanmerking voor een subsidie. 
§4. De subsidie wordt enkel verleend voor hemelwaterinstallaties, afkoppeling en/of groendak, 
dewelke gelegen zijn op het grondgebied van de gemeente Tervuren en een permanent en definitief 
karakter hebben. 
§5. De subsidie wordt niet toegekend  wanneer het gaat om werken uitgevoerd in functie van de 
verplichtingen in een stedenbouwkundige vergunning - of milieuvergunning. 
Artikel 3: afkoppeling met hergebruik van hemelwater – installatie van een hemelwaterput 
§1 Algemeen 
- Het college van burgemeester en schepenen verleent voor bestaande gebouwen een subsidie voor 
een nieuwe hemelwaterinstallatie waarop door middel van een pompinstallatie ten minste twee 
aftappunten, met een minimale aansluiting van tenminste 1 WC en wasmachine of kranen, zijn 
aangesloten. 
- De subsidie wordt niet toegekend voor de installatie van een hemelwaterinstallatie die werd 
opgelegd in de stedenbouwkundige of andere vergunning voor de betreffende woongelegenheid. 
- De subsidie is niet cumuleerbaar met de subsidie voor afkoppeling zonder hergebruik, maar wel 
met de subsidie voor groendaken. 
- De subsidie is eenmalig per gebouw. 
§2. Voorwaarden 
- De hemelwaterinstallatie moet voldoen aan de richtlijnen zoals bepaald in de “ code van goede 
praktijk voor hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen” van het Vlaamse gewest. 
- Het volume van de nieuw te plaatsen hemelwaterput moet in overeenstemming zijn met de 
aangesloten dakoppervlakte, als volgt: 

 Horizontale dakoppervlakte Minimale putinhoud  

 tot 60 m² 3000 liter  

 61 tot 80 m² 4000 liter  

 81 tot 100 m² 5000 liter  

 101 tot 120 m² 6000 liter  

 121 tot 140 m² 7000 liter  

 141 tot 160 m² 8000 liter  

 161 tot 180 m² 9000 liter  

 181 tot 200 m² 10000 liter  

 > 200 m² 1000 liter per begonnen m²  

- Enkel op basis van het ontwerpplan en na gunstig advies van het college van burgemeester en 
schepenen, kan er afgeweken worden van de minimale putinhoud.  
- Het gebruik van het in de hemelwaterput opgevangen water is verplicht door de installatie van een 
pompinstallatie waarop ten minste twee aftappunten met een minimale aansluiting van tenminste 1 
WC en wasmachine of kranen, zijn aangesloten. 
- 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. 
Wanneer dit niet mogelijk is, kan de overloop van de hemelwaterput ook afgeleid worden naar een 
gracht, naar een beek of waterloop. Wanneer een gescheiden stelsel aanwezig is mag de overloop 
van de hemelwaterput eveneens aangesloten worden op de RWA-leiding. Enkel bij ontstentenis van 
een van deze mogelijkheden mag de overloop van de hemelwaterput worden afgeleid naar een 
gemengde riool. 
- Er werd een gunstig keuringsattest opgemaakt na de uitvoering van de werken 
§3 Subsidiebedrag 
- De subsidie voor de aanleg van een hemelwaterinstallatie bij een bestaand gebouw bedraagt 
maximum 1000,00 euro en wordt vastgesteld op basis van bewijsbare facturen of rekeningen van 
gemaakte kosten. Indien de bewezen kosten minder bedragen dan 1000€, wordt de subsidie beperkt 
tot die bewezen kosten. 
§4 Procedure 
- De aanvraag tot het bekomen van de subsidie moet ingediend worden middels een  volledig 
aanvraagdossier, en dit op het moment dat aan alle voorwaarden werd voldaan en dit kan 
gecontroleerd worden. 
- Het aanvraag dossier omvat: 
o het volledig ingevulde door de gemeente ter beschikking gestelde aanvraagformulier 
o het situeringsplan van het gebouw; 
o een technische beschrijving van de hemelwaterinstallatie, infiltratievoorziening en/of groendak; 
o een plan op schaal waarop het gebouw en de installatie met aanduiding van leidingen en 
aftappunten schematisch voorgesteld wordt; 
o een kopie van de factuur van de aankoop van de installatie en/of uitgevoerde werken; 
o een kopie van het keuringsattest waaruit de conformiteit blijkt 
- Vooraleer over te gaan tot de uitbetaling van de subsidie zal het college van burgemeester en 
schepenen zich er van vergewissen dat aan de toekenningsvoorwaarden van artikel 2 en artikel 3 §2 
van onderhavig regelement is voldaan.  
De aanvrager geeft de toelating aan de door het college van burgemeester en schepenen 
aangewezen ambtenaren om de toepassing van dit reglement ter plaatse te komen controleren.  
Blijken de toekenningsvoorwaarden niet nageleefd, dan zal de subsidie niet uitgekeerd worden.  
Het is de eigenaar op alle momenten toegestaan om de nodige aanpassingen binnen hetzelfde jaar 
door te voeren om alsnog voor de subsidie in aanmerking te komen. 
- Binnen de twee maanden na ontvangst van de aanvraag beslist het college van burgemeester en 
schepenen of de subsidie kan worden toegekend.  
De aanvrager wordt ook binnen de twee maanden schriftelijk in kennis gesteld van de beslissing van 
het college. 
Artikel 4: afkoppeling zonder hergebruik (lozing van hemelwater) 
§1 Algemeen 
- Het college van burgemeester en schepenen verleent een subsidie voor de optimale afkoppeling 
van hemelwater afkomstig van de dakoppervlakte en verharde oppervlakten, met het oog op de 
lozing ervan. 
- De subsidie wordt niet toegekend voor de afkoppeling of de aanleg van een gescheiden 
afvoersysteem opgelegd in de stedenbouwkundige of andere vergunning voor de betreffende 
woongelegenheid. 
- Indien de afkoppeling een verplichting is in het kader van de aanleg van een gescheiden 
rioleringsstelsel in opdracht van de gemeente, wordt de subsidie enkel toegekend indien de 
afkoppeling werd uitgevoerd binnen de zes maanden na formele verwittiging per aangetekende 
zending met ontvangstbewijs door de gemeente. 
- De subsidie is eenmalig per bestaand gebouw. 
- De subsidie is niet cumuleerbaar met de subsidie voor afkoppeling met hergebruik, wel met de 
subsidie voor groendaken. 
§2 Voorwaarden 
- De afkoppeling werd uitgevoerd volgens het ontwerpplan opgesteld door de 
afkoppelingsdeskundige, aangesteld door de gemeente. 
- De lozing van het afgekoppelde hemelwater gebeurt bij voorkeur in een infiltratievoorziening. 
Wanneer dit niet mogelijk is, kan dit ook geloosd worden in een gracht, een beek, waterloop of RWA-
leiding. De lozing mag in geen geval gebeuren in een DWA-leiding of een gemengd stelsel. 
- Er werd een gunstig keuringsattest opgemaakt na de uitvoering van de werken 
§3 Subsidiebedrag 
- Het subsidiebedrag bedraagt maximaal 750,00 euro en wordt vastgesteld op basis van bewijsbare 



facturen of rekeningen van de gemaakte kosten.  
- Indien de bewezen kosten minder bedragen dan 750,00 euro, wordt de subsidie beperkt tot die 
bewezen kosten. 
- Enkel facturen of rekeningen van de door de afkoppelingsdeskundige voorgeschreven werken 
komen in aanmerking. 
§4 Procedure 
- De aanvraag tot het bekomen van de subsidie moet ingediend worden middels een  volledig 
aanvraagdossier en dit op het moment dat aan alle voorwaarden werd voldaan en dit kan 
gecontroleerd worden. 
- Het aanvraagdossier omvat: 
o het volledig ingevulde door de gemeente ter beschikking gestelde aanvraagformulier 
o een plan op schaal waarop het gebouw en de afkoppeling met aanduiding van leidingen en lozing 
schematisch voorgesteld wordt; 
o een kopie van de factuur indien de werken werden uitgevoerd door een aannemer, een kopie van 
de factuur (facturen) of rekeningen van het aangekochte materiaal indien de werken door de 
aanvrager zelf werden uitgevoerd; 
o een kopie van het keuringsattest waaruit de conformiteit blijkt. 
- Vooraleer over te gaan tot de uitbetaling van de subsidie zal het college van burgemeester en 
schepenen zich er van vergewissen dat aan de toekenningsvoorwaarden van artikel 2 en artikel 4 § 
4 van onderhavig subsidiereglement is voldaan.  
De aanvrager geeft de toelating aan de door het college van burgemeester en schepenen 
aangewezen ambtenaren om de toepassing van dit reglement ter plaatse te komen controleren.  
Blijken de toekenningsvoorwaarden niet nageleefd, dan zal de subsidie niet uitgekeerd worden.  
Het is de eigenaar op alle momenten toegestaan om de nodige aanpassingen binnen hetzelfde jaar 
door te voeren om alsnog voor de subsidie in aanmerking te komen. 
- Binnen de twee maanden na ontvangst van de aanvraag beslist het college van burgemeester en 
schepenen of de subsidie kan worden toegekend.  
De aanvrager wordt ook binnen de twee maanden schriftelijk in kennis gesteld van de beslissing van 
het college. 
Artikel 5: GROENDAKEN 
§1 omschrijving 
- Het college van burgemeester en schepenen verleent een subsidie voor de aanleg van een 
groendak. 
- De subsidie wordt niet toegekend voor een groendak opgelegd in de stedenbouwkundige of andere 
vergunning van het betreffende gebouw. 
- De subsidie is cumuleerbaar met de subsidie voor afkoppeling met hergebruik, en met de subsidie 
voor afkoppeling zonder hergebruik 
- De subsidie is eenmalig per gebouw. 
§2 Technische voorwaarden 
- Het groendak moet minstens uit een drainagelaag, een substraatlaag en een vegetatielaag uit 
levende planten bestaan. 
- Mislukte aanplantingen of werken dienen hersteld te worden. Gebeurt de herstelling niet, dan zal 
de subsidie teruggevorderd worden. 
§3 Subsidiebedrag 
De subsidie bedraagt 31,00 euro per vierkante meter gerealiseerde groenoppervlakte. Per gebouw 
kan maximum een subsidie verkregen worden van 2.500,00 euro. 
§4 Procedure 
- De aanvraag tot het bekomen van de subsidie moet ingediend worden middels een  volledig 
aanvraagdossier en dit op het moment dat aan alle voorwaarden werd voldaan en dit kan 
gecontroleerd worden. 
- Het aanvraagdossier omvat: 
o het volledig ingevulde door de gemeente ter beschikking gesteld aanvraagformulier 
o het situeringsplan van het gebouw; 
o een technische beschrijving van het groendak; 
o een plan op schaal waarop het gebouw en de afkoppeling met aanduiding van het groendak 
o een kopie van de factuur indien de aanleg van het groendak werd uitgevoerd door een aannemer, 
een kopie van de factuur (facturen) of rekeningen van het aangekochte materiaal indien de aanleg 
van het groendak door de aanvrager zelf werden uitgevoerd; 
- Vooraleer over te gaan tot de uitbetaling van de subsidie zal het college van burgemeester en 
schepenen de gemeente zich er van vergewissen dat aan de toekenningsvoorwaarden van artikel 2 



en artikel 5 §4 van onderhavig reglement is voldaan.  
De aanvrager geeft de toelating aan de door het college van burgemeester en schepenen 
aangewezen ambtenaren om de toepassing van dit reglement ter plaatse te komen controleren.  
Blijken de toekenningsvoorwaarden niet nageleefd, dan zal de subsidie niet uitgekeerd worden.  
Het is de eigenaar op alle momenten toegestaan om de nodige aanpassingen binnen hetzelfde 
dienstjaar door te voeren om alsnog voor de subsidie in aanmerking te komen. 
- Binnen de twee maanden na ontvangst van de aanvraag beslist het college van burgemeester en 
schepenen of de subsidie kan worden toegekend.  
De aanvrager wordt ook binnen de twee maanden schriftelijk in kennis gesteld van de beslissing van 
het college. 
§5 Het gemeentebestuur behoudt het recht blijvende controle uit te oefenen op het groendak. 
ARTIKEL 6: SLOTBEPALINGEN 
§1 Het college van burgemeester en schepenen is gelast met de uitvoering van dit reglement. De 
gemeente staat in voor de opvolging en de controle ter plaatse. 
§2 De bijlage met name het aanvraagformulier voor subsidie voor hemelwaterinstallatie, afkoppeling 
en/of groendak wordt goedgekeurd. 
§3 Dit besluit treedt in werking vanaf 19/12/2013 en vervangt van dan af aan het voorgaande 
subsidiereglement 'duurzaam waterbeheer', goedgekeurd door de gemeenteraad van 27/1/2005, 
gewijzigd op 30/11/2006 en 27/11/2008. 
§4 Het gemeentebestuur behoudt het recht blijvende controle uit te oefenen op de geplaatste 
hemelwaterinstallatie, afkoppeling en/of het aangelegde groendak. 
§5 Een afschrift van dit besluit zal ter kennisgeving gezonden worden naar: 
- de provinciegouverneur 
- Aquafin 

 
 
 

Door de raad: 
Algemeen directeur,  
Roeland Dekerk 

De raad:  
De voorzitter 

(get.) Sebastiaan Coudré 

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL : 
Tervuren, 2 november 2018 

De algemeen directeur De voorzitter 
 

 


