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ZITTING: 27 november 2014

Aanwezig: Claessens Jos - burgemeester-voorzitter
Van Baelen Stijn, PIessers Jos, Schrijvers Jan, Croonen Mia, Verjans Jan - schepenen
Geenen Ivo - ocmw-voorzitter-schepen
Bloemen Henri, Coolen Paul, Dries Sylvia, Driesen Jos, Goijens Jaklien, Joosten Pierre,
Kusters-Willems Lieve, Martens Jan, Peuskens Jean-Paul, Theuwissen Lieve, Thijs Ria,
Van Humskerken Jacque, Van Mierlo Lode, Vanherk Mark, Vanmierlo Erik, Vanmontfort
Jos - raadsleden
Brebels Eddie - secretaris

Afwezig: Dingenen Christel - raadslid

Aanpassing reglement 'toelage voor het verwijderen of opvullen van buiten gebruik gestelde
stookolietanks'

DE GEMEENTERAAD

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en alle latere wijzigingen;

Gelet op de nog geldende bepalingen van de nieuwe gemeentewet;

Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de
aanwending van sommige toelagen;

Gelet op de ministeriële besluiten van 25 juni 2010 en 1 oktober 2010 inzake de beleids- en
beheerscyclus gemeenten, provincies en OCMW's en alle latere wijzigingen;

Gelet op het raadsbesluit van 1 juni 2006 houdende vaststelling van een "gemeentelijke
premieregeling voor het verwijderen of opvullen van na 1 juni 1995 buiten gebruik gestelde
stookolietanks;

Gelet op het raadsbesluit van 16 mei 2007 houdende "wijziging van de gemeentelijke premieregeling
voor het verwijderen of opvullen van na 1 juni 1995 buiten gebruik gestelde stookolietanks";

Gelet op het raadsbesluit van 24 maart 2005 houdende goedkeuring van de
samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaamse gewest en de gemeente Bocholt - milieu als
opstap voor duurzame ontwikkeling 2005-2007;

Gelet op de contracttekst, de handleiding en de toelichting van de samenwerkingsovereenkomst
tussen het Vlaamse gewest en de gemeente Bocholt - milieu als opstap voor duurzame ontwikkeling
2005-2007, cluster hinder;

Overwegende dat het instellen van een gemeentelijke premieregeling voor het verwijderen of opvullen
van buiten gebruik gestelde stookolietanks een goede actie is in het kader van de bovenvernoemde
samenwerkingsovereenkomst;

Overwegende dat private personen sinds 1 juni 1995 wettelijk verplicht zijn om buiten gebruik gestelde
stookolietanks te ledigen, te reinigen en vervolgens te verwijderen of op te vullen met een inert
materiaal;

Overwegende dat ondanks deze wettelijke verplichting veel personen nalaten om buiten gebruik
gestelde stookolietanks te ledigen, te reinigen en vervolgens te verwijderen of op te vullen met een



inert materiaal en er zich bijgevolg nog heel wat ondergrondse stookolietanks, vervuild met stookolie
of stookolieresten, bij privaatwoningen bevinden;

Overwegende dat deze tanks vroeg of laat zullen doorroesten waardoor de stookolie in de bodem of
het grondwater kan terecht komen;

Overwegende dat de gemeente daarom met dit premiereglement ook de private personen een extra
stimulans wil geven om aan deze wettelijke verplichting te voldoen;

Overwegende dat het aangewezen is om eenvormigheid in alle subsidiereglementen na te streven;

Overwegende dat in het kader van de bepalingen van de beleids- en beheerscyclus kredieten binnen
één beleidsdomein kunnen verschoven worden zonder dat een budgetwijziging nodig is en de
bepaling 'binnen de perken van de daartoe voorziene kredieten' dient aangepast te worden;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Gelet op de uitslag van de stemming;

BESLUIT: eenparig

Artikel 1: Het reglement "toelage voor het verwijderen of opvullen van buiten gebruik gestelde
stookolietanks" als volgt vast te stellen:

Artikel 1: Doel en doelgroep
Er kan een toelage voor het verwijderen of opvullen van buiten gebruik gestelde stookolietanks
verleend worden tot een maximum bedrag dat vastgelegd is op budgetsleutel
jaar/6490110/ruimte/0350 Toelagen verwijdering stookolietanks van het goedgekeurde budget van het
jaar waarin de toelage wordt aangevraagd.

Artikel 2: Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor de premie moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
a. de buiten gebruik gestelde stookolietank moet behoren bij een woning of gebouw gelegen in de
gemeente Bocholt;
b. de stookolietank hoort bij de woonfunctie van een onroerend goed dat hoofdzakelijk als
woongelegen-heid wordt gebruikt, gebouwen van onderwijsinstellingen en erkende verenigingen;
c. de tank mag uitsluitend in gebruik zijn geweest voor de opslag van stookolie. De maximale inhoud
van de tank bedraagt 20.000 liter;
d. 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;

e. 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 11).

Artikel 3: Aanvraag, toekenning en uitbetaling
De aanvragen voor een toelage dienen toegezonden aan het gemeentebestuur van Bocholt op het
daartoe ter beschikking gesteld formulier, vergezeld van:
- een afschrift van het erkenningsbewijs van de erkende technicus, 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, die het toezicht heeft gehouden op het verwijderen of opvullen van de tank;

- een geschreven en ondertekend verslag van de erkende technicus, waarin deze duidelijk en
ondubbel-zinnig 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 milieuhy-giëne;
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- 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;

- de factuur van de firma die de stookolietank verwijderd of opgevuld heeft;

De toelage voor het verwijderen of opvullen van een buiten gebruik gestelde stookolietank bedraagt
€200 indien de stookolietank is ingegraven in volle grond of is geplaatst in een groeve. Het bedrag van
de toelage is onafhankelijk van de werkelijke kostprijs van het verwijderen en kan slechts één maal
per woning of gebouw worden toegekend.

De toelage voor het verwijderen of opvullen van een buitengebruik gestelde stookolietank bedraagt
€150 indien de stookolietank bovengronds of in een kelder is geplaatst. Het bedrag van de toelage is
onafhankelijk van de werkelijke kostprijs van het verwijderen en kan slechts één maal per woning of
gebouw worden toegekend.

Artikel 4: Controle en bijzondere bepalingen
Controle op de naleving van de voorschriften en op de juistheid van de ingediende gegevens kan op
ieder ogenblik worden uitgeoefend door een afgevaardigde van het gemeentebestuur.
Wanneer de ontvanger van de toelage de verplichte verantwoording niet verstrekt, of zich verzet tegen
de uitoefening ter plaatse van controle, is hij/zij krachtens de wet gehouden tot terugbetaling van de
toelage. De toekenning van de toelage kan eveneens worden geschorst wanneer o.m. de vereiste
verantwoording uitblijft.

Het schepencollege beslist over de concrete toepassing van het reglement, alle onvoorziene gevallen
en
betwistingen na advies van de administratie.

Artikel 2: Dit reglement in voege te laten treden vanaf heden en alle vorige reglementen en
aanpassingen aan reglementen "premie voor het verwijderen of opvullen van stookolietanks" onder
welke naam deze ook vastgesteld werden, op te heffen.

Artikel 3: Afschrift van dit besluit over te maken aan de verantwoordelijke ambtenaar voor milieubeleid,
de financiële dienst, Departement LNE, Koning Albert II-Iaan 20 bus 8 te 1000 Brussel en OVAM,
Stationsstraat 110 te 2800 Mechelen.

Aldus gedaan in vergadering als boven
Namens de raad

de secretaris
(get.) Eddie Brebels

Voor eensluidend afschrift

de voorzitter
(get.) Jos Claessens

de burgemeesterde secretaris
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