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Algemene gegevens
Beknopte beschrijving
Uitvoerige beschrijving
Waterdienst: alle waterdiensten
Deze evaluatie bestaat erin na te gaan welke correcties aangepast of geschrapt moeten worden en
welke nieuwe correcties eventueel wenselijk zijn (teneinde te vermijden dat milieudoelstellingen
in het gedrang komen en sociale doelstellingen gemist worden). Ook laat deze maatregel een
transparante motivering van afwijkingen van kostenterugwinning toe. De correcties binnen de
verschillende waterdiensten moeten bovendien onderling consistent zijn.
Tijdens de 1ste planperiode werden de correcties in kaart gebracht:
De economisch toezichthouder beschikt over een overzicht van de verschillende vrijstellingen die
van toepassing zijn op de aanrekening van de redelijke bijdrage in de afvalwatersaneringskosten.
De reguleringsinstantie inventariseerde de door de drinkwatermaatschappijen toegepaste sociale
correcties, analyseerde de impact van een sociale correctie op de drinkwaterfactuur en startte met
de voorbereiding van een voor Vlaanderen uniforme sociale correctie voor de
drinkwatercomponent van de integrale waterfactuur.
Meer correcte en transparante toerekening van kosten met aandacht voor sociale,
ecologische en economische aspecten. Transparante motivering van afwijkingen
Doelstelling
van kostenterugwinning.
Evaluatie is uitgevoerd: ja/nee
Indicator
Initiatiefnemers
Vlaamse overheid : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
Andere
initiatiefnemer:
Hangt samen
met actie nr
Afhankelijk
van actie nr

Info maatregelprogramma
Maatregelgroep
Maatregel
Type actie
I.f.v.
overstromingsrichtlijn

2 - Kostenterugwinningsbeginsel en vervuiler-betaalbeginsel
Overkoepelende maatregelen inzake kostenterugwinning die gelden
voor meerdere/alle waterdiensten tegelijk
Bijkomende actie

Situering
Vlaanderen
Schaalniveau
SGD Maas - SGD Schelde Stroomgebieddistrict
Bekken
Deelbekken
Grondwatersysteem
Grondwaterlichaam
Grondwaterlichaamprobleemzone
In speciale beschermingszone Neen
Neen
In VEN-gebied
Gemeenten
Oppervlaktewaterlichaam Vhag

Timing en budget
Geplande start
Raming kosten
Doelgroep
Investering Operationele Budget
Vlaamse overheid : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) 80000.0
0.0
100.0 %
Totaal 80000.0 € 0.0 €/jaar
Effect
Vlaanderen
Primair effect in
Gelegen in lokaal OWL, maar
secundair effect op Vlaams OWL
Grondwaterlichaam merkbaar primair effect
Grondwaterlichaamprobleemzone met merkbaar primair effect
Oppervlaktewaterlichaam waarop het
primair effect merkbaar is
Oppervlaktewaterlichaam waarop het
secundair effect merkbaar is

Implementatie en klimaattoets

Implementatie-instrumenten
Klimaattoets

projecten op het gebied van onderzoek, ontwikkeling en
demonstratie
no regret maatregel
kosteneffectief in veranderd klimaat
levert bijdrage aan klimaatsadaptatie

Prioritering en motivatie
Scenario
Maximaal scenario
Scenario speerpunt- en aandachtsgeb. en klasse I-acties voor grondwater
Scenario uit te voeren met reguliere middelen
KRLW I
Prioritering na budgetcontrole

