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GAVERE 

PREMIE HEMELWATERINSTALLATIE 
 

Het gemeentebestuur voorziet in een premie voor de aanleg van een 

hemelwaterinstallatie en/of een infiltratievoorziening. 
 

Voorwaarden 
 

 Installatie bij een bestaand gebouw of bij verbouwing van een bestaand gebouw. 

 Indien de hemelwaterinstallatie niet verplicht is volgens een 

omgevingsvergunning. 

 De minimale inhoud van de hemelwaterput dient in overeenstemming te zijn met 

de aangesloten horizontale dakoppervlakte, met een minimum van 3000 liter: 

o 50 tot 60 m2  3000 liter 

o 61 tot 80 m2  4000 liter 

o 81 tot 100 m2  5000 liter 

 De volledige dakoppervlakte is aangesloten op de hemelwaterput. Een toelage bij 

een onvolledig aangesloten dakoppervlakte is slechts toegestaan mits grondige 

motivering.  

 Hergebruik van het hemelwater is verplicht door middel van een aangesloten 

pompinstallatie met een minimale aansluiting van 1 WC of wasmachine.  

 Er is geen directe verbinding tussen het drinkwaternet en het hemelwater. 

 De overloop van de hemelwaterput wordt bij voorkeur aangesloten op een 

infiltratievoorziening op eigen terrein. Indien dit niet mogelijk is wordt volgende 

rangschikking van mogelijke aansluiting gerespecteerd: 

o openbare infiltratievoorziening, waterloop, gracht of ander 

oppervlaktewater 

o openbare riolering bestemd voor de afvoer van hemelwater 

o gemengde openbare riolering (mits scheiding van hemel- en afvalwater tot 

op het lozingspunt) 
 

Bedrag 
 

De premie bedraagt maximaal 250 euro:  

 50 euro  1 WC of wasmachine aangesloten 

 125 euro  1 WC en wasmachine aangesloten 

 250 euro  1 WC en wasmachine aangesloten en minstens 1 bijkomend 

aftappunt 
 

Aanvraag 
 

De aanvraag van de premie gebeurt (bij voorkeur) vóór de aanleg van de installatie met 

het aanvraagformulier. 

De facturen, met duidelijke vermelding van de inhoud van de hemelwaterput, worden 

toegevoegd. 
 

Meer info 
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