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Besprekingen en besluiten van de gemeenteraad in openbare zitting

Technische dienst - Afdeling Gebouwên, Stedenbouw en Milieu - Vaststellen van het
retributiereglement voor de inzameling van asbest bij landbouwers.

Bevoegdheid

r Het Decreet Lokaal Bestuur van22.'1,2.2017 artikels 40 en 4L

Wetten en Reglementen

o Het decreet van 23.L2.2011 betreffende het duurzaam beheer van materialenkringlopen en
afualstoffen.

r Het besluit van de Vlaamse regering van 17.02.2012 betreffende het duurzaam beheer van
materialenkringlopen en afualstoffen.

Verwijzingsdocu menten

r De brief van IVM van 13.06.2018 over het asbestproject.
o De brief van IVM van 30.04.2019 over de projectsubsidie van OVAM voor de bronophaling van

asbest.
r Het aanvraagformulier voor de ophaling van asbest bij landbouwers.
o Het gemeenteraadsbesluit 28.71.2019 over het retributiereglement voor de ophaling van asbest

bij particulieren.



Verantwoording

r ln 2018 heeft IVM een project ingediend bij OVAM voor de ophaling van asbest op afroep. De

gemeente heeft toen beslist in de collegezitting van 26.06.20L8 mee te stappen in het project.

o ln mei 201-9 werd het project goedgekeurd door OVAM. De goedkeuring van het project werd

besproken in de collegezitting van 14.05.2019.

r Het project voor de ophaling van asbest bij particulieren werd opgestart in februari 2020.

r IVM wil vanaf mei 2020 ook starten met de ophaling van asbest in containers bij landbouwers.
o IVM zal 2 containers ter beschikking stellen voor de verwijdering van asbestgolfplaten. Deze 2

containers stemmen ongeveer overeen met 400 m2 asbestgolfplaten. Hiervoor betaalt de

landbouwer 340 euro (170 euro per container). ln deze 340 euro zit zowel de levering van de

containers, het ophalen van de containers en het storten van het asbestafual op een vergunde

asbeststortplaats inbegrepen. lndien de landbouwer meer asbestgolfplaten wenst te verwijderen

dient hij voor het resterende deel beroep te doen op een privéophaler.

o De landbouwer kan een aanvraag indienen bij de gemeente via een aanmeldingsformulier dat te

downloaden is via de IVM website. Er wordt nagegaan of de aanvrager voldoet aan de

voorwaarden.
r Na controle en goedkeuring van de aanvraag en de betaling van 340 euro wordt er een set

overhandigd met 2 PBM's en contact opgenomen met IVM om een afspraak te maken met de

landbouwer om de levering van de containers te plannen, alsook afspraken te maken omtrent de

ophaling van de containers.

Stemmen

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen

BESTUIT

Artikell
ln het kader van het project van IVM voor de ophaling van asbest in containers bij landbouwers

wordt vanaf L mei 2020 volgende retributie vastgelegd:

- Kostprijs € 170,00 per container inclusief 2 PBM-kits. Max. 2 containers per landbouwer

De container mag enkel gebruikt worden voor het verwijderen van asbestcementgolfplaten.
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Art.2
Dit retributiereglement wordt toegezonden aan de toezichthoudende overheid en afgekondigd en
bekengemaakt.
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