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UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

ZITTING VAN 19 NOVEMBER 2009
AANWEZIG:

de heer Miel CRAEGHS, burgemeester,
de heren Tom SEURS, Jo SANTERMANS, Marc BERGMANS en mevrouw Kathleen DE CLEENE, schepenen,
de heren Jean MARTENS, Luc NIJS, Nico KNEVELS, Valeer HOOGMARTENS, mevrouw Nathalie VAN MELE, de
heren Ben KNOOPS, Guido HOOGMARTENS, mejuffrouw Nele STEEGMANS, mevrouw Jacqueline
SCHRIJVERS, de heer Leo DEGRAEVE, mevrouw Marleen KIGGEN, mevrouw Marleen CROES en mevrouw
Marina HANOT, raadsleden,
de heer Jos TRUYEN, voorzitter en de heer Jean MEERMANS, gemeentesecretaris.

DAGORDE:

SUBSIDIEREGELEMENT VOOR HET VERWIJDEREN OF OPVULLEN VAN BUITEN
GEBRUIK GESTELDE STOOKOLIETANKS

DE GEMEENTERAAD:
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 2008‐04‐24 betreffende het intekenen op de samenwerkingsovereenkomst
2008‐2013 met het Vlaams gewest;
Gelet op het Milieubeleidsplan As 2008‐2013;
Gelet op art. 6.5.5.5 van Vlarem II, dat bepaalt dat buiten gebruik gestelde stookolietanks geledigd en verwijderd dienen
te worden of opgevuld indien het verwijderen technisch niet mogelijk is;
Overwegende dat lokale overheden een rol dienen te spelen in het voorkomen van bodemverontreiniging bij
particulieren;
Overwegende dat een subsidiereglement een stimulans is voor particulieren om buiten gebruik gestelde stookolietanks
effectief te laten verwijderen of op te vullen;
Met 19 stemmen voor, 0 stemmen tegen bij 0 onthoudingen

BESLUIT:
Het subsidiereglement voor het verwijderen of opvullen van buiten gebruik gestelde tanks wordt goedgekeurd als volgt:
Artikel 1
De subsidieaanvraag moet ingediend worden bij het college van burgemeester van schepenen.
Artikel 2
De subsidie is afhankelijk van volgende voorwaarden:
1. De buiten gebruik gestelde stookolietank moet gelegen zijn op het grondgebied van de gemeente As.
2. De verwarmingsinstallatie van het onroerend goed waar de stookolietank aan verbonden is, dient te zijn aangepast
aan een andere brandstof dan stookolie. Indien dit niet het geval is dient er een andere stookolietank te zijn
geïnstalleerd die volledig voldoet aan hoofdstuk 6.5 van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995
houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II).
3. De stookolietank hoorde bij de woonfunctie van een onroerend goed dat hoofdzakelijk als woongelegenheid wordt
gebruikt of bij een gebouw met een openbare of sociale functie.
4. De tank mag uitsluitend in gebruik zijn geweest voor de opslag van stookolie. De maximale inhoud van de tank
bedraagt 10.000 liter.
5. Het verwijderen omvat:
- Het leegpompen, reinigen en verwijderen van de tank, onverminderd de bepalingen van het decreet van 2 juli
1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen en zijn uitvoeringsbesluiten.
- Bij materiële onmogelijkheid tot verwijderen moet worden overgegaan tot opvulling. Dit omvat het
leegpompen, reinigen en opvullen van de tank met zand, schuim of een ander gelijkwaardig inert materiaal.

6.

Het verwijderen of opvullen gebeurt onder toezicht van een erkend technicus of milieudeskundige, zoals bedoeld in
art.6.5.6.3 van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen
inzake milieuhygiëne (VLAREM II).

Artikel 3
Het aanvraagdossier moet volgende bewijsstukken bevatten:
1. De nodige bewijsstukken waaruit ondubbelzinnig blijkt dat de particulier is omgeschakeld op een andere
brandstof dan stookolie of een nieuwe stookolietank heeft geplaatst. Dit bewijsstuk omvat bij voorkeur
het aankoopbewijs van de nieuwe verwarmingsinstallatie of stookolietank.
2. Een afschrift van het erkenningsbewijs van de erkende technicus, zoals bedoeld art.6.5.6.3 van het
besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake
milieuhygiëne, die het toezicht heeft gehouden op het verwijderen of opvullen van de tank.
3. Een geschreven en ondertekend verslag van de erkende technicus, waarin deze duidelijk en
ondubbelzinnig verklaart dat de tank werd verwijderd of opgevuld overeenkomstig art.6.5.5.5 van het
besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake
milieuhygiëne.
4. Het in art.21 van het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen
bedoelde ontvangstbewijs voor de afgifte van afvalstoffen.
5. De factuur van de firma die de stookolietank verwijderd of opgevuld heeft.
Artikel 4
Particulieren die deelnemen aan het gemeentelijk project ‘Tankslag As’ hoeven bewijsstukken 2, 3 en 4 niet aan het
gemeentebestuur voor te leggen. Het gemeentebestuur vraagt dit bewijsstuk, dat voor iedere deelnemer hetzelfde is,
rechtstreeks op bij de uitvoering van de werken.
Artikel 5
1. De subsidie voor het verwijderen of opvullen van een buiten gebruik gestelde stookolietank bedraagt
maximaal € 200,‐. Het bedrag van de subsidie bedraagt in principe 25% van de werkelijke kostprijs van
het verwijderen of opvullen en kan éénmaal per tank worden toegekend.
2. De subsidie wordt uitbetaald na een controle van de bevoegde ambtenaar. Indien blijkt dat niet aan de
voorwaarden van dit reglement voldaan wordt zal er geen subsidie worden uitbetaald.
3. De subsidies worden uitbetaald binnen de in de begroting voorzien kredieten.
Artikel 6
Het subsidiereglement is van toepassing op alle aanvragen daterend van na goedkeuring van dit subsidiereglement.
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