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Wijziging reglement premie alternatieve energie - goedkeuring.

De Gemeenteraad, zetelend met open deuren,
Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet
Gelet op het besluit van de gemeenteraad d.d. 4 april 2006 en de wijziging op 26/3/2013 betreffende
de betoelaging alternatieve energievormen
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van
19/11/2010 waarbij vanaf 1/1/2014 het gebruik van hernieuwbare energie verplicht wordt bij
nieuwbouw van woningen;
Overwegende dat de premie werd ingevoerd om het gebruik van alternatieve energie te stimuleren;
Overwegende dat het betoelagen van verplichte installaties in strijd is met deze filosofie;
Overwegende dat hierdoor een wijziging aan het reglement zich opdringt
Gelet op het voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
BESLUIT, unaniem :
Artikel 1 :
Binnen de kredieten van de door de gemeenteraad goedgekeurde budget wordt een subsidie van €
250 verleend voor de aankoop en het plaatsen van thermische zonne-installaties en
warmtepompsystemen voor captatie en omzetting van zonne-energie in warm water en dit
overeenkomstig onderhavig subsidiereglement.
Artikel 2 :
in het subsidiereglement wordt verstaan onder
- thermische zonne-installaties: zonneboilerinstallaties die zonnewarmte opvangen, opslaan en
verdelen

-

warmtepompsystemen: systemen die warmte op relatief laag temperatuursniveau onttrekken
aan lucht, grond of water en door middel van een warmtepomp deze warmte op een hoger
temperatuursniveau terug afgeven

Artikel 3 :
De subsidie kan niet toegekend worden voor nieuw op te richten woongebouw waarvan de
stedenbouwkundige vergunning aangevraagd wordt vanaf 1/3/2014.
Artikel 4:
De subsidie kan slechts éénmaal per type installatie en per adres worden toegekend. Indien het aantal
aanvragen het totaal in het budget voorziene bedrag overstijgt, zal het toekennen van de subsidies
verlopen in functie van de datum van aanvraag tot uitputting van het totaal in het budget voorziene
bedrag voor het betrokken dienstjaar. Een combinatie van subsidies voor de verschillende technieken
is toegestaan met een maximum van 500 EUR per adres
Artikel 5:
Voorwaarden met betrekking tot de installatie
- de subsidie wordt enkel verleend voor installaties geplaatst in wettelijk vergunde gebouwen
die volledig gelegen zijn op het grondgebied van de stad Wervik
- de gebouwen zijn uitsluitend bestemd voor huisvesting, woningen en woongebouwen, met
uitsluiting van alle bedrijfsgebouwen.
- de installatie betreft een nieuwe installatie. Uitbreiding van bestaande installaties komen niet
in aanmerking.
- zwembadverwarming, geheel of gedeeltelijk komt niet in aanmerking
- de plaatsing van de installatie moet geschieden door een erkend en geregistreerd vakman, in
overeenstemming met de bestaande actuele reglementen, verordeningen, gebruiken en
regels van goed vakmanschap.
Artikel 6:
Aanvraag- en toekenningsprocedure
Aanvraag: de aanvraag gebeurt via het daartoe voorziene aanvraagformulier. Het indienen kan hetzij
per post, hetzij via afgifte op de milieudienst.
Bij het aanvraagdossier moeten volgende documenten zijn gevoegd:
- volledig en correct ingevuld aanvraagformulier
- een kopie van alle aankoopfacturen (geen offerte, leveringsbon, kasticket of proforma factuur)
- in de gevallen waar een milieuvergunning/melding voor de plaatsing van het
warmtepompsysteem nodig is, kan de subsidie alleen worden toegekend als de
vergunning/melding werd verkregen.
De milieudienst onderzoekt het dossier, controleert de correcte uitvoering van de werken en adviseert
het college van burgemeester en schepenen. Het college van burgemeester en schepenen neemt de
beslissing met betrekking tot de uitbetaling van de subsidies voor de uitgevoerde werken. Bij
goedkeuring worden de subsidies uitbetaald.
Artikel 7:
Overgangsmaatregelen
Dit reglement treedt in werking vanaf 1/3/2014.
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