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Vraag nr. 525 
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Subsidiëring regenwaterputten   -   Sportverenigingen 
 
Gemeenten kunnen in het kader van de Samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 (SO) projecten in-
dienen rond integraal waterbeheer. De SO voorziet daarbij in een gewestelijke subsidiëring van 250 
euro voor een regenwaterput bovenop een gemeentelijke subsidie van minimum 250 euro, in een keer 
uit te betalen door de gemeente. Mits aan een aantal voorwaarden voldaan wordt (subsidie is bv. uitge-
sloten bij nieuwbouw omdat een regenwaterput daar verplicht is) en in die gemeenten die ingeschre-
ven hebben op de Samenwerkingsovereenkomst, kunnen de subsidies aangevraagd worden voor “wo-
ningen of lokalen”. Navraag bij de Samenwerkingsovereenkomst leert dat “lokalen” zou slaan op 
sportverenigingen maar dat wordt dus niet duidelijk verwoord.  
 
1. Kan de minister bevestigen dat de subsidies inderdaad  aangevraagd kunnen worden door sport-

verenigingen en kan dat dan zowel voor sportvelden eigendom van de gemeente maar uitgebaat 
door een club als voor sportterreinen eigendom van en uitgebaat door particulieren? Indien niet, 
wat is daar de reden voor?  

 
2. Hoeveel gemeenten die de SO ondertekend hebben, hebben een subsidiereglement voor hemelwa-

terputten en hebben subsidies voor de installatie van regenwaterputten aangevraagd? Over welk 
totaalbedrag gaat het? In hoeveel gevallen ging het om een installatie op gemeentelijke eigendom, 
hoe vaak op particuliere grond?  

 
3. Hoe wordt kenbaar gemaakt dat sportverenigingen uitgebaat door particulieren aanspraak kunnen 

maken op de subsidie?  Wat kan gedaan worden om een ruimer bereik mogelijk te maken?  
 
4. Is het niet aangewezen, gezien de problematiek van verdroging, dat de Vlaamse overheid in elke 

gemeente (mits voldaan wordt aan een aantal voorwaarden) voorziet in de subsidiemogelijkheid 
voor regenwaterputten al of niet gekoppeld aan infiltratiemogelijkheden en niet alleen in gemeen-
ten die ingeschreven hebben op de Samenwerkingsovereenkomst?   

 
5. Kan er een inschatting gemaakt worden van de budgettaire consequenties die een verruiming van 

subsidies voor regenwaterputten zou meebrengen?  
 
 
 
 
ANTWOORD 
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1. Sinds 2008 kan een gemeente die de Samenwerkingsovereenkomst (SO) ondertekent, naast subsi-

die voor de woningen ook een subsidie geven voor lokalen van verenigingen. Deze uitbreiding 
kwam er na evaluatie van de SO 2002-2007.  
Het modelreglement vermeldt in de titel dat subsidie mogelijk is voor woningen en voor lokalen 
van verenigingen. De voetnoot specificeert dat de gemeente zelf kan bepalen welke verenigingen 
in aanmerking komen. De definitie van lokaal is vergund gebouw waarvan een vereniging gebruik 
maakt voor haar activiteiten. Lokalen voor verenigingen hebben dus betrekking op meer dan al-
leen sportverenigingen, ook jeugdverenigingen zijn een doelgroep. 

 
2. In 2011 tekenden 274 van de 308 gemeenten in op de SO. Van de 274 hebben er 255 een subsidie-

reglement.  
 Jaarlijks gaat naar schatting, op basis van de tot nu toe ingediende rapportering over de jaren 2008 

en 2009, 350.000 euro naar het subsidiëren van hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen voor 
gemeenten en particulieren. Een opsplitsing tussen particulieren en gemeenten is niet mogelijk.  

 
3.  Het is de keuze van de gemeente of verenigingen in aanmerking komen voor de subsidie. Het is 

aan de gemeente om te communiceren over hun subsidiereglementen. Voor het thema water van 
de SO moet jaarlijks ofwel gesensibiliseerd worden rond pesticiden of rond duurzaam waterge-
bruik (bijvoorbeeld het bestaan van subsidiereglementen). 

 
4-5.De problematiek van verdroging, infiltratiemogelijkheden en hemelwaterputten is uiteraard ook 

belangrijk in gemeenten die de SO niet ondertekend hebben. Eerder dan deze aangelegenheid op 
Vlaams niveau te regelen, moet hier de gemeentelijke verantwoordelijkheid ten volle spelen.  

 


