Provincie OOST-VLAANDEREN
Gemeente Zelzate

GEMEENTELIJKE TUSSENKOMST IN AFKOPPELINGSWERKEN OP
PRIVAAT DOMEIN
GESTEMD IN DE GEMEENTERAAD VAN ZELZATE VAN
26 OKTOBER 2010

DE RAAD:
−

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 21 december 2004 inzake de
toetreding van de gemeente Zelzate tot de zuiveringsdivisie van de
intercommunale Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor
Watervoorziening (TMVW), Stropkaai 14 te 9000 Gent;

−

Gelet op het 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;

−

Gelet op hoofdstuk 6.2 van de Vlarem-wetgeving van toepassing sedert
1 juni 1995 en meer bepaald de verplichting tot aansluiting op de
riolering en de verplichte afkoppeling van afvalwater en hemelwater;

−

Gelet op de basislijnen van 8 mei 2009 van TMVW - AquaRio: gescheiden
stelsels, IBA’s en afkoppeling;

−

Overwegende dat voor de wegenis- en rioleringswerken in de
Onteigeningsstraat een gescheiden riolering zal worden aangelegd en dat
dit impliceert dat de afvoer van regen- en afvalwater gescheiden dient te
gebeuren, ook op particulier domein;

−

Overwegende dat de afkoppeling op particulier domein bestaat uit volgende
delen
- (voor)studie
- afkoppelingswerken
- begeleiding door een afkoppelingsmanager en eventueel nazorg

−

Overwegende dat TMVW aan de gemeente voorstelt om deze afkoppeling op
perceelsniveau collectief aan te bieden;

−

Overwegende dat de kosten voor een afkoppelingsstudie en van de
begeleiding door een afkoppelingsmanager/nazorg elk geraamd worden op
gemiddeld 500 euro per dossier;

−

Overwegende dat wordt voorgesteld om de kosten voor de afkoppelingsstudie
en afkoppelingsmanager van de Aquariobudgetten te nemen en hiervoor geen
kosten aan de burger door te rekenen;

−

Overwegende dat het gemeentebestuur wenst tussen te komen in de
afkoppelingswerken ten laste van de particulier; dat deze financiële
tussenkomst wordt beperkt tot 500 euro per woning en dat de tussenkomst
nooit meer kan bedragen dan het bedrag vermeld op de voorgelegde factuur;

−

Overwegende dat deze tussenkomst in de afkoppelingswerken niet van
toepassing is indien de afkoppeling van het afval- en regenwater tot aan
de rooilijn werd opgelegd in een stedenbouwkundige vergunning;

−

Overwegende dat dit besluit ook van toepassing is voor alle nieuwe
rioleringsdossiers vanaf heden;

BESLUIT:
Voor de afkoppelingswerken op private percelen wordt:
−
de voorstudie en de inschakeling van een afkoppelingsmanager ten laste
genomen van de Aquariobudgetten;

−

de effectieve afkoppelingswerken gesubsidieerd tot maximum 500 euro per
woning zonder dat de subsidie meer kan bedragen dan het bedrag van de
voor te leggen factuur.

