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Provinciaal reglement voor het toekennen van een subsidie aan gemeenten
voor de opmaak van een hemelwaterplan
Artikel 1 - Doel
§ 1. Binnen de perken van de daartoe op het budget van de provincie Vlaams-Brabant goedgekeurde
kredieten en overeenkomstig de bepalingen van dit reglement, kan de deputatie een subsidie
toekennen aan gemeenten in Vlaams-Brabant voor de opmaak van een hemelwaterplan.
§ 2. Een hemelwaterplan moet een integrale ruimtelijke visie uitwerken over waar en hoe het
hemelwater, afkomstig van bestaande en geplande wegenis, woningen, gebouwen en (on)verharde
oppervlakten, infiltreert, gebufferd wordt en vertraagd afgevoerd wordt.
Artikel 2 - Begunstigden
§ 1. Gemeenten in Vlaams-Brabant die een hemelwaterplan opstellen, opgemaakt na 1 januari 2017.
Artikel 3 - Voorwaarden
§ 1. Om in aanmerking te komen voor subsidiëring dient een hemelwaterplan opgemaakt te worden
conform de meest recente methodologie van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW)
voor de opmaak van een hemelwaterplan.
§ 2. Voor het aanstellen van een dienstverlener voor de opmaak van een hemelwaterplan dient de
gemeente gebruik te maken van het modelbestek dat VLARIO ( Overlegplatform & Kenniscentrum
voor rioleringen- en afvalwaterzuiveringssector in Vlaanderen) ter beschikking heeft gesteld.
§ 3. Een hemelwaterplan dient het volledige grondgebied van de desbetreffende gemeente te
omvatten. Hiervan kan gemotiveerd afgeweken worden.
§ 4. Gemeenten kunnen een intergemeentelijk hemelwaterplan opmaken. Om in aanmerking te komen
voor subsidiëring, dient een motivatie van elke betrokken gemeente aan de deputatie overgemaakt te
worden.
§ 5. Een gemeente kan slechts éénmaal een subsidie aanvragen voor de opmaak van een
hemelwaterplan per plangebied.
§ 6. De subsidie bedraagt 6€ per hectare plangebied , met een maximum van 90% van de werkelijke
studiekost. De subsidie wordt uitbetaald na finalisering van het hemelwaterplan.
§ 7. De gemeente voorziet minstens twee tussentijdse vergaderingen in de periode van de opmaak
van het hemelwaterplan, waarbij een vertegenwoordiger van de provincie Vlaams-Brabant uitgenodigd
wordt. Deze vergaderingen hebben tot doel om het hemelwaterplan optimaal af te stemmen op het
provinciale waterbeleid.
Een vertegenwoordiger van de provincie wordt eveneens uitgenodigd voor de opstart- en
eindvergadering van het hemelwaterplan.

Datum van goedkeuring van het reglement: 25-04-2017
Datum van inwerkingtreding van het reglement: 25-04-2017
Datum van publicatie: 28-04-2017

11

Artikel 4 - Aanvraagprocedure
§ 1. Het aanvraagdossier wordt ingediend binnen het jaar nadat de gemeenteraad het hemelwaterplan
goedkeurde. Het bevat volgende stukken:
1° het door de gemeenteraad goedgekeurde hemelwaterplan;
2° het afschrift van de goedkeuring van het hemelwaterplan door de gemeenteraad;
3° bewijsstukken: rekeningen/facturen van de dienstverlener die het hemelwaterplan opstelde;
4° verslagen van de vergaderingen die in het kader van de opmaak van het hemelwaterplan
werden belegd;
§ 2. Indiening is enkel digitaal mogelijk via www.vlaamsbrabant.be/subsidies.
De datum van registratie in het provinciaal systeem is de datum van ontvangst.
Artikel 5 - Beoordelingsprocedure
§ 1. De deputatie toetst na advies van de dienst waterlopen elke aanvraag aan de
toepassingsvoorwaarden van het reglement.
§ 2. Het provinciebestuur kan bijkomende informatie opvragen of een plaatsbezoek afleggen. De
subsidie kan geweigerd worden indien geen medewerking wordt verleend.
Artikel 6 – Betalingsmodaliteiten
§ 1.De subsidie wordt volledig vereffend bij toekenning.
§ 2. De provinciale subsidie wordt overgeschreven op de door de aanvrager vermelde post- of
bankrekening.
Artikel 7 - Verantwoordingsprocedure
§ 1. Met toepassing van de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en
de aanwending van sommige toelagen, wordt de in § 2 vermelde regeling opgelegd.
§ 2. Ongeacht het toegekende subsidiebedrag:
1° wordt de subsidie aangewend voor het doel waarvoor ze werd toegekend;
2° geeft de begunstigde aan de provincie Vlaams-Brabant inzage in alle relevante stukken om
ter plaatse de correcte aanwending van de toegekende subsidie te kunnen controleren;
Artikel 8 - Sancties
§ 1. De subsidies worden voorwaardelijk toegekend.
§ 2. De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant kan de onder § 3 vermelde sancties opleggen
indien de subsidieaanvrager:
1° een of meerdere bepalingen van dit reglement niet naleeft;
2° onjuiste of onvolledige gegevens aan de provinciale overheid meedeelt;
§ 3. De volgende sanctie kan worden uitgevaardigd:
1° de gehele of gedeeltelijke terugvordering van de uitbetaalde subsidie;

Artikel 9 - Inwerkingtreding
Dit subsidiereglement treedt in werking onmiddellijk na de goedkeuring door de provincieraad.

Contact
Dienst Waterlopen 016-26 75 02 hemelwaterplan@vlaamsbrabant.be
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