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Ref. 485
SUBSIDIEREGLEMENT
VOOR
HET
ENERGIEBRONNEN - AANPASSING

AANWENDEN

VAN

ALTERNATIEVE

EN

DUURZAME

DE GEMEENTERAAD,
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 30 maart 2010 houdende subsidiereglement voor het aanwenden van
alternatieve en duurzame energiebronnen;
Overwegende dat een subsidiemaatregel een tijdelijke bijdrage van de overheid is ten behoeve van het starten
of stimuleren van een activiteit;
Overwegende dat ook de hogere overheden de subsidiemaatregelen voor zonnepanelen in sterke mate hebben
gereduceerd;
Overwegende dat naast zonne-energie voor warmwater- en warmeluchtproductie (zonneboilers) ook
windenergie kan worden behouden als te promoten alternatieve energievorm;
BESLUIT :

14 ja-stemmen (Pierre Deneyer, Patrick Decat, Armand Biesemans, Ludo Persoons, Claudine
Carels, Marc Deteye, Ludo Van Paepegem, Kurt Penninck, Maria De Beuf, Lutgarde De Borre,
Marleen Merckaert, Sara De Pelsemaeker, Melissa Van Eesbeek, Veerle Dero) bij 5 onthoudingen
(Jean-Paul Souffriau, Jonas De Boeck, An Werst, Dirk Hauters, Rudy Thiebaut).

Artikel 1. :

Vanaf 1 januari 2014 verleent het gemeentebestuur binnen de perken van het goedgekeurde
budget een subsidie aan particulieren voor de aankoop met installatie van toestellen voor de
opwekking en aanwending van alternatieve energievormen welke met de eventueel
noodzakelijke vergunningen geplaatst worden bij regelmatig vergunde woongebouwen, volledig
gelegen op het grondgebied van Galmaarden.

Artikel 2. :

Voor toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:
Particuliere woning: woongebouw met als hoofdfunctie wonen en waarin complementair
functies zoals kantoor, vrij beroep, handel, horeca, dienstverlening en ambacht kunnen
worden uitgeoefend, mits de woonfunctie te behouden als hoofdfunctie en de
complementaire functie een geringere oppervlakte beslaat dan de woonfunctie met een
maximale vloeroppervlakte van 100 vierkante meter.
Bij meergezinswoningen komt elke woongelegenheid afzonderlijk als particuliere woning
in aanmerking.
Installatie: de installatie die uitsluitend betrekking heeft op toestellen met opwekking en
aanwending van alternatieve energiebronnen.
Opwekking: de installatie moet met het oog op het vooropgestelde doel, namelijk de
bescherming van het leefmilieu door de aanwending van alternatieve energiebronnen,
perfect functioneren en zodoende energie aanleveren.

-

-

Aanwending: het normaal en persoonlijk gebruik van de installatie gedurende een
opeenvolgende periode van tenminste 10 jaar, ingaand binnen de periode van één jaar
na het verlenen van de toelage. De installatie kan onder geen beding verkocht of
verwijderd worden.
Alternatieve energievormen in het kader van dit reglement:
1)
de thermische omzetting van zonne-energie in warm water of warme lucht,
2)
de omzetting van windenergie in de rechtstreekse productie van elektriciteit.

Artikel 3. :

Per toegepaste alternatieve energievorm, zoals beschreven onder artikel 2 van onderhavig
besluit, kan een subsidie van 125 euro worden aangevraagd en dit bij een minimale investering
van 3.000,00 euro exclusief btw per installatie.
De maximum totale subsidie voor toepassing van voornoemde alternatieve energievormen
wordt vastgesteld op 250,00 euro per woongelegenheid. De combinatie van de verschillende
alternatieve energievormen is mogelijk.

Artikel 4. :

De plaatsing moet geschieden in overeenstemming met bestaande wetten, decreten,
reglementen, verordeningen, gebruiken en de regels van goed vakmanschap.

Artikel 5. :

De premie wordt toegekend aan de aanvrager. Deze persoon dient gerechtigd te zijn tot het
laten plaatsen van de installatie waarvoor de aanvraag wordt ingediend en is bijgevolg:
de eigenaar van het gebouw
de gebruiker of huurder van het gebouw mits de eigenaar het aanvraagformulier voor
akkoord heeft ondertekend. Het akkoord van de eigenaar houdt in dat deze de
installatie bestendigt en verder onderhoudt indien de huurovereenkomst ophoudt te
bestaan binnen de 10 jaar na toekenning van de subsidie.
De subsidie kan enkel worden toegekend voor vergunde gebouwen en installaties, zoals
bedoeld in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009, met latere
wijzigingen en uitvoeringsbesluiten.

Artikel 6. :

De aanvraag tot subsidie dient te gebeuren met het standaardformulier dat door de gemeente
ter beschikking wordt gesteld. Een aanvraag tot subsidie is slechts geldig bij het terugbezorgen
van het volledig ingevulde aanvraagformulier met bijlagen aan de milieudienst van de gemeente
Galmaarden, Marktplein 17 te 1570 Galmaarden.
Na ontvangst van de schriftelijke aanvraag onderzoekt de betrokken gemeentelijke ambtenaar
het dossier.

Artikel 7. :

De aanvrager verbindt er zich toe om de installatie goed te onderhouden. De installatie moet
minstens 10 jaar na de toekenning van de subsidie in goede staat van werking blijven op
hetzelfde adres en kan onder geen beding verkocht of verwijderd worden. Bij het niet naleven
van voorafgaande voorwaarden behoudt het gemeentebestuur van Galmaarden zich het recht
voor de toegekende premie terug te vorderen van de aanvrager. Om dit te controleren behoudt
het gemeentebestuur van Galmaarden zich het recht voor ten allen tijden door plaatsbezoek na
te gaan of aan de bepalingen van dit reglement voldaan is.

Artikel 8. :

Het college van burgemeester en schepenen
toepassingsvoorwaarden van dit reglement.

Artikel 9. :

Dit reglement is van toepassing voor subsidieaanvragen voor voormelde installaties die het
gemeentebestuur bereiken vanaf 1 januari 2014.

Artikel 10. :

Van dit besluit wordt kennis gegeven aan de provinciegouverneur van Vlaams-Brabant met het
oog op de uitoefening van het bestuurlijk toezicht.
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