2_G_001: Onderzoek naar de haalbaarheid en methode voor de aanrekening van een heffing
(bijdrage/vergoeding) voor verharde oppervlaktes voor de afvoer van niet-verontreinigd
hemelwater.
Printdatum 06-04-2020
Algemene gegevens
Beknopte beschrijving
Uitvoerige beschrijving
Voor de afvoer van niet-verontreinigd hemelwater via de waterketen moet momenteel geen
vergoeding betaald worden. Er moet onderzocht worden of de afvoer van overtollig hemelwater
overeenkomstig de KRLW als waterdienst beschouwd moet worden en zo ja, hoe in dat geval
invulling gegeven moet worden aan de bepaling dat de sectoren een redelijke bijdrage aan de
kostenterugwinning voor deze dienst moeten leveren.
Een aanrekening van dergelijke heffing/bijdrage/vergoeding heeft o.m. als doelstellingen:
- De aanleg en het behoud van (niet-waterdoorlatende) verharde oppervlaktes ontmoedigen,
waardoor de natuurlijke infiltratiecapaciteit van de bodems gevrijwaard/behouden blijft.
- Responsabiliseren van de doelgroepen voor de kosten die ze veroorzaken.
- De aanleg en het behoud van (niet-waterdoorlatende) verharde oppervlaktes
wordt ontmoedigd, waardoor de natuurlijke infiltratiecapaciteit van de bodems
Doelstelling
behouden blijft.
- De doelgroepen responsabiliseren voor De kosten die ze veroorzaken.
Onderzoek 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
Studies en onderzoeksopdrachten rond kostenterugwinning ter
ondersteuning van het waterbeheer en -beleid
Bijkomende actie

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

Timing en budget
Geplande start
Raming kosten

2015-2018

Doelgroep
Investering Operationele Budget
Vlaamse overheid : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) 75000.0
0.0
100.0 %
Totaal 75000.0 € 0.0 €/jaar
Effect
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
kosteneffectief in veranderd klimaat

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

