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Aanneming voorstel van TMVW/Aquario inzake de afkoppeling van regenwater
en afvalwater

Beleidsdomein

Water

Inleiding

Eric De Vriendt, schepen

Voorwerp
en motivatie

De Europese ‘kaderrichtlijn water’ stelt tot doel om de watervoorraden, de
waterbeheersing en de kwaliteit van de leefomgeving tegen 2015 veilig te
stellen. Sinds 2005 is de saneringsverplichting in handen van de
drinkwaterbedrijven.
Het zoneringsplan van gemeente Zwalm is definitief van kracht geworden vanaf
07.09.2008 door publicatie van het ministerieel besluit betreffende de vaststelling
van het zoneringsplan in het Belgisch Staatsblad op 28.08.2008. Bij de opmaak
van de zoneringsplannen wordt een verbetering van de huidige waterkwaliteit
vooropgesteld. Deze verbetering dient onder andere gerealiseerd te worden
door de volledige scheiding van de riolering: dit impliceert dat de afvoer van
regen- en afvalwater gescheiden dient te gebeuren ook op het particulier
domein. Sinds augustus 2008 moeten alle aangelegde riolen, in uitbouw of
vervanging, van het gescheiden type zijn.
Het gebiedsdekkend uitvoeringsplan is in voorbereiding. Dit plan zal de
projecten oplijsten die zowel op gemeentelijk als op bovengemeentelijk niveau
moeten worden uitgevoerd om het definitieve zoneringsplan te realiseren. Er
dienen een aantal beleidsopties te worden genomen met betrekking tot de
wijze waarop en de middelen waarmee het GUP zal worden geraliseerd. In het
kader van de rioleringsprojecten in opmaak wordt door de VMM een
engangement van de gemeente gevraagd met betrekking tot de praktische
realisatie van de afkoppelingswerken op het private domein en de wijze
waarop de inwoner hiertoe zal aangezet worden.
De TMVW stelt de gemeente voor om de afkoppeling op perceelsniveau
collectief aan te bieden, zowel wat betreft de afkoppelingsstudie, de
afkoppelingswerken als de nazorg. De TMVW zal via marktconsultatie een
raamovereenkomst afsluiten voor de afkoppelingsstudies. De TMVW stelt
eveneens afkoppelingsmanagers ter beschikking om de werken te begeleiden.
De afkoppelingsmanager staat in voor de begeleiding en controle. De kost van
de afkoppelingsmanager wordt ten laste genomen via de AquaRio-budgetten
en dit bedraagt gemiddeld 500 euro per dossier.
De afkoppelingswerken zelf zijn ten laste van de betrokken inwoners. Ter
ondersteuning wordt een tussenkomst van maximaal 750 euro aangeboden, de
kost ervan is ten laste van de AquaRio-budgetten. De subsidie kan nooit meer
bedragen dan het bedrag op de voorgelegde factuur.
De ondersteuningen gelden voor die inwoners die bouwden of
verbouwingswerken uitvoerden waarbij waterhuishouding bij betrokken was en
dit voor het in werking treden van Vlarem II (sinds 1 juni 1995). Sinds 1995 moet er
bij (ver)bouwingswerken voldaan worden aan Hoofdstuk 6.2 Beheersing van
oppervlaktewaterverontreiniging van Vlarem II. Zo is ondermeer de afkoppeling
van hemelwater en afvalwater verplicht en geldt de aansluitingsplicht wanneer
de openbare weg voorzien is van riolering.
Dit sluit volledig aan bij de zienswijze van het bestuur, zoals voorzien in de
meerjarenplanning.

Verwijziging

Besluit van de gemeenteraad van 21.12.2004 betreffende de toetreding van de
gemeente tot de TMVW als zuiveringsvennoot
Besluit ven de gemeenteraad van 22.01.2008 betreffende de aanneming van
het ontwerp van het zoneringsplan van Zwalm

Regelgeving

Gemeentedecreet
Besluit van de Vlaamse Regering van 10 maart 2006 houdende de vaststelling
van de regels voor de scheiding tussen de gemeentelijke en

bovengemeentelijke saneringsverplichting en de vaststelling van de
zoneringsplannen
VLAREM II
Tussenkomsten

Albert Melkebeke, raadslid en Eric De Vriendt, schepen

Stemming

Stemming bij handopsteking over het voorliggend ontwerp van besluit, conform
het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, met volgende uitslag: 10
stemmen ja en 9 stemmen neen, verdeeld als volgt:
ja: Tuybens Bruno, De Vriendt Eric, Moreels Patrick, Vanwildemeersch Marleen,
Derijst Karim, Vandenmeersschaut Roger, Herregodts Emmy, Kesteleyn
Christiaan, Bousard Margaretha, Ghys Baudouin
neen: Baele Michel, Melkebeke Albert, Kellens Luc, Adriaens Pascale, Sapijn
Danny, Vercruysse Lydia, De Colfmacker Karen, Eeckhout Hilde, Baert Mario.

Besluit

Art. 1 – De gemeente gaat in op het voorstel van TMVW om de afkoppeling op
perceelsniveau collectief aan te bieden, zowel wat betreft de
afkoppelingsstudie, de afkoppelingswerken als de nazorg.
Art. 2 - TMVW stelt vrijblijvend afkoppelingsmanagers ter beschikking, de kost per
dossier wordt geraamd op € 500,00 per dossier en wordt ten laste genomen van
de Aquario-budgetten.
Art. 3 – De afkoppelingswerken op het private terrein vallen ten laste van de
betrokken inwoners. Er wordt een tussenkomst van € 750,00 aangeboden, ten
laste van de AquaRio-budgetten. De tussenkomst kan nooit meer bedragen
dan het bedrag op de voorgelegde factuur.
Art. 4 – De tussenkomsten voor de afkoppelingsstudie door de manager en de
afkoppelingswerken gelden voor die inwoners die bouwden of verbouwden en
waarvan de stedenbouwkundige vergunning werd afgeleverd voor 1 juni 1995.
(Ver)bouwingen na het inwerken treden van de Vlarem II dienen te voldoen
aan Hoofdstuk 6.2 beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging.
Art. 5 – Een afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan TMVW.

