2_C_003: Uitwerken van een kader voor een duurzame financiering van de publieke
inzameling en zuivering van afvalwater op gemeentelijk niveau.
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Algemene gegevens
Beknopte beschrijving
Uitvoerige beschrijving
Op het gebied van financiering van de publieke inzameling en zuivering op gemeentelijk niveau
zijn er momenteel verschillende financierende pijlers: algemene middelen van de gemeente,
geheel of gedeeltelijke doorrekening aan de abonnees van de drinkwatermaatschappij via een
gemeentelijke bijdrage op het drinkwaterverbruik (2_C_001). Aan degene die beschikt over een
eigen waterwinning en daarbij gebruik maakt van de gemeentelijke riolering kan eveneens een
aandeel in de kosten doorgerekend worden, namelijk via de gemeentelijke vergoeding (2_C_001).
Een duurzame financiering houdt rekening met de principes in de KRLW en zorgt ervoor dat de
gemeentelijke saneringsverantwoordelijken de beschikbare financile middelen en de
doelstellingen van de gemeentelijke saneringsopdracht op elkaar kunnen afstemmen. Om een
duurzame financiering te bekomen wordt een kader uitgewerkt die duidelijkheid geeft over de
evolutie van de bestaande pijlers en die extra financierende pijlers mogelijk maakt. Bij de
uitwerking van dit kader worden volgende aspecten onderzocht: de kosten voor de inzameling van
regenwater en afvalwater; een tariefstructuur met vaste en variabele componenten die zowel
rekening houdt met een capaciteit die moet worden uitgebouwd als met de nood aan adequate
prikkels voor duurzaam waterbeheer; mate van kostenterugwinning tov de noodzakelijke uitgaven
zowel in functie van de vraag naar adequate prikkels, als in functie van de financierbaarheid van
de doelstellingen; sociale aspecten.
Doelstelling
Indicator
Initiatiefnemers
Vereniging Vlaamse Steden en Gemeenten (V.V.S.G.)
Vlaamse overheid : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
Andere initiatiefnemer:
2_C_001
Hangt samen met actie nr
Afhankelijk van actie nr

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

2 - Kostenterugwinningsbeginsel en vervuiler-betaalbeginsel
Kostenaanrekening van de publieke inzameling en zuivering van
afvalwater op gemeentelijk niveau afstemmen op nieuwe,
voortschrijdende inzichten inzake de toe te rekenen kosten aan de
gebruikssectoren
Bijkomende actie

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

Timing en budget
Geplande start
Raming kosten
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 null
Oppervlaktewaterlichaam waarop het
primair effect merkbaar is
Oppervlaktewaterlichaam waarop het
secundair effect merkbaar is

Implementatie en klimaattoets
Implementatie-instrumenten
Klimaattoets
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

