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18) PoUITREGLEMENT VERBRANDEN VAN AFVALSTOFFEN DOOR PARTICULIEREN

De Gemeenteraad,

Gelet op het politiereglement d.d. 31 januari 1997 betreffende verbranding afvalstoffen;
Overwegend dat aanpassing van het reglement nodig is om te voldoen aan de bepalingen in de
m i I ieusa me nwe rki n gsovereen komst 2008- 2At3 ;
Gelet op het Veldwetboek van 7 oktober 1886;
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, meer bepaald op artikel LLg, 119bis en 135;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op de wet van 28 december L964 betreffende de bestrijding van de luchtverontreiniging;
Gelet op het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afualstof-
fen;
Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning;
Gelet op het Bosdecreet van 13 juni 1990;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 5 december 2003 tot vaststelling van het
Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer (Vlarea);
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van
het Vlaams reglement betreffende milieuvergunning (Vlarem I);
Gelet ep-hetåeslr+it-van-de,Meen+s#eg€ring+van 1 j{Jni 1995,hsudende-algernene,en-seetorale-
bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II);
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van B december 2006 betreffende het onderhoud
en het nazicht van stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van
warm verbruikswater;
Gelet op het advies van de milieuadviesraad van t7 november 2008;
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie van 26 november 2008;
Overwegende dat het illegaal verbranden van afvalstoffen in (hout)kachels, open haarden en
open lucht een belangrijk aandeel in de luchtverontreiniging in Vlaanderen heeft en de ge-
zondheid van de bevolking kan schaden;
Overwegende dat voldoende alternatieven voorhanden zijn op vlak van preventie, hergebruik
en verwerking van afvalstoffen;

BESLUIT:
met 16 stemmen voor vanwege H. Eyssen, A. Claes, A. Demarsin, R. Janssens, N, Deroost-Van
Horebeek, J, Miseur, A. Vander Bracht, G. Peers, E, Janssens, A. Spaepen, J. Minnen,
K. Vermijlen, O, Nijs, M. Neyns, P. Coosemans, H. Theys
en 4 stemmen tegen vanwege A. Van Goidsenhoven, P. Kimps, L. Van Uythem en Ph. Naert

1. Definities
Art. I
De begrippen en definities vermeld in het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming
en het beheer van afvalstoffen, het besluit van de Vlaamse regering van 5 december 2003 be-
treffende het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer (Vlarea), het decreet van
28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, het besluit houdende vaststelling van de
Vlaamse regering van 6 februari 1991 van het Vlaams reglement betreffende de milieuver-
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gunning (Vlarem I) en het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende alge-
mene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zijn steeds van toepassing op
dit politiereglement.

Art. 2
Voor de toepassing van dit reglement gelden bijkomend de hierna opgenomen definities:

a) Open haard: ingebouwde installatie waarvan de brandstof vast is en die in open verbin-
ding staat met het gebouw en omringd wordt door onbrandbaar materiaal.

b) Kachel: installatie waarvan de brandstof vast is en die bedoeld is om binnenshuis ruim-
ten te verwarmen door straling en/of convectie. De installatie heeft een brandplaats die
volledig afgesloten is van het gebouw d,m.v. deuren die onder normale verbrandings-
omstandigheden dicht zijn.

c) Sfeerverwarmer: vrijstaande of ingebouwde installatie waarvan de brandstof vast is en
die bedoeld is om buitenshuis te verwarmen.

2. Verbranding in open lucht (buitenshuis)
Art. 3
Het is verboden afualstoffen te verbranden in open lucht.

Art. 4
51 Onverminderd de toepassing van andere wettelijke bepalingen zijn van het verbod op ver-
branding in de open lucht evenwel uitgesloten:

' het maken van vuur indien noodzakelijk bij het beheer van bossen, natuur, tuinen en
landschappen als beheersmaatregel, als fytosanitaire maatregel of als onderdeel van
een wetenschappelijk experiment in overeenstemming met de bepalingen van het Bos-
decreet;

. het verbranden van plantaardige afualstoffen, afkomstig van eigen bedrijfslandbouw-
kundige werkzaamheden en onderhoud eigen tuin (als fytosanitaire maatregel);

. het verbranden van onbehandeld droog hout en onversierde kerstbomen bij periodieke
socio-culturele evenementen, waarvan alle niet-plantaardige stoffen en decoratie voor-
afgaand verwijderd worden;

. het verbranden van onbehandeld droog hout bij het maken van een kampvuur;

sfeerverwarmers en barbecues.

g2 De verbranding dient te gebeuren op ten minste 100 m afstand van gebouwen en bossen
en mag geen hinder veroorzaken voor de buren.
De toegelaten verbranding mag niet plaatshebben indien de rook ( enlof de opvliegende ver-
brande bestanddelen) door de heersende windrichting naar de bebouwing wordt gedreven, of
het zicht kan belemmeren op de openbare weg of enig brandgevaar kan opleveren voor omlig-
gende goederen zoals bossen, mijten gewassen enz.

g3 Bovenvernoemde activiteiten, uitgesloten van het verbod op verbranding in open lucht,
kunnen enkel plaatsvinden mits voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de burge-
meester of zijn afgevaardigde of mits voldaan aan alle wettelijke bepalingen en art..4.$2 en
schriftelijke melding aan de burgemeester of zijn afgevaardigde. De geschreven aanvraag of
melding met aanduiding van de plaats, zal ten minste 14 dagen op voorhand aan de burge-
meester of zijn afgevaardigde worden gericht. Deze toestemming is evenwel niet vereist voor
het verbranden in sfeerverwarmers en barbecues en wanneer het maken van vuur is opgeno-
men in een door de overheid goedgekeurd beheersplan.
Bij het verlenen van de toestemming kan de burgemeester of zijn afgevaardigde bijkomende
voorwaarden opleggen, De burgemeester of zijn afgevaardigde kan bovendien de verleende
toestemming op elk moment intrekken wanneer ongunstige meteorologische omstandigheden
zich voordoen of bij langdurige droogte.

3. Verbranding in (hout)kachels en open haarden (binnenshuis)
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Art. 5
$1 Het is verboden afvalstoffen te verbranden in (hout)kachels en open haarden

$2 Het in $1 vermeld verbod geldt niet voor het verbranden van onbehandeld stukhout in
houtkachels voor de verwarming van woonverblijven en werkplaatsen, in sfeerverwarmers en
gelijksoortige toestellen met een nominaal thermisch vermogen van maximaal 300 kW.

$3 Het in $1 vermeld verbod geldt niet voor installaties van meer dan 300 kW waarvoor over-
eenkomstig de Vlaremreglementering een milieuvergunning is verleend.

Art. 6
De gebruikers van deze verwarmingsinstallaties moeten verbranden in overeenstemming met
een code van goede praktijk om er zo voor te zorgen dat de installatie die ze gebruiken geen
geurhinder of hinder van rook en roet veroorzaakt., Dit houdt onder meer in dat de installaties
regelmatig dienen gecontroleerd, afvoerkanalen voldoende hoog op te trekken en deze jaar-
lijks te vegen overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

4. Strafbepalingen

Art. I
De burgemeester of zijn afgevaardigde, de lokale politiediensten en de technische ambtenaren
van de gemeenten, zoals bedoeld in art. 58 1o van Titel I van Vlarem volgens de hen toegewe-
zen bevoegdheden, zijn gelast met het toezicht en de controle op de uitvoering van de bepa-
lingen van dit reglement,

Art.9
Bij vaststelling door de politie of een bevoegde ambtenaar van overtreding van bovenstaande
bepalingen kan onmiddellijk het doven van het vuur en de verwijdering van eventuele ver-
brandingsrecipiënten en verbrandingsresten opgelegd worden. Bij niet-naleving kan de verwij-
dering ambtshalve en op kosten van de overtreder door de gemeente uitgevoerd worden.

Art. 10
s+ wetæn leereten $esluiten en-algemene,oeprsvrneiale-vers rd e n i n g e n g ee n

andere straffen voorzien zijn, worden de inbreuken op dit reglement gestraft met een admini-
stratieve geldboete van 100 euro. In geval van herhaling kan deze geldboete worden ver-
hoogd. De opgelegde administratieve geldboete kan niet hoger zijn dan het wettelijk voorziene
maximum van 250 euro.

5. Slotbepalingen

Art. 11
Een afschrift van dit politiereglement zal conform art. 119 van de nieuwe gemeentewet worden
toegezonden aan de deputatie van de provincieraad, aan de provinciegouverneur, aan de grif-
fie van de rechtbank van eerste aanleg en aan de griffie van de politierechtbank van het ge-
bied en de griffie het vredegerecht, aan de federale politie, aan de procureur des Konings, aan
de korpschef van de politiezone en aan de provinciale ambtenaren belast met het opleggen
van de administratieve geldboetes. Ter kennisgeving zal eveneens een afschrift worden toege-
zonden aan de afdeling Milieu-inspectie en de afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu &
Gezondheid van het Departement LNE en aan de OVAM.

Art. 12
Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 186 en 187 van het Ge-
meentedecreet

Art. 13
Dit reglement wordt van kracht 5 dagen na de vereiste afkondiging door middel van aanplak-
brief, overeenkomstig artikel 187 van het Gemeentedecreet.
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Aft. 14
Het huidige reglement vervangt en heft het vorige reglement beslist in gemeenteraad d.d, 31
januari 1997 die betrekking hebben op de in huidig reglement behandelde bepalingen op,

Namens de Gemeenteraad,
i.o.
De Secretaris,
Get. H. Verreckt

Voor eensluidend uittreksel :

Holsbeek, 30 december
De Secretaris, eBu emeester,

H, VER H N

De Bu rgemeester-Voo rzitter,
Get. H. Eyssen


