
2_J_0001Actiefiche:

Actiefiche 2_J_0001
Responsabiliseren van de spelers binnen de SI door het opvolgen van investeringsplannen en financiële
middelen om netwerken verantwoord te onderhouden, optimaliseren en uit te breiden en te innoveren rond
circulaire en decentrale technologieën

Titel:

Kostenterugwinningsbeginsel en vervuiler-betaalt-beginsel

Kostenterugwinning van de publieke waterdiensten ten aanzien van de gebruikssectoren afstemmen op de toe
te rekenen kosten en maatschappelijke evoluties.

Maatregelgroep:

Maatregel:

Info omtrent het maatregelenprogramma

Bron: SGBP 2022-2027

Schaalniveau: Generieke actie

Planonderdeel: Vlaams deel 2022-2027

Algemene gegevens

Beschrijving: In uitvoering van de beleidsnota Omgeving en krachtlijn 6, doel 3 van de waterbeleidsnota zal (nog meer)
worden ingezet op het responsabiliseren van de verschillende actoren in de drink- en afvalwatersector. De
financiering en de werking van deze sectoren moet efficiënter en effectiever. Geld voor afvalwater moet
gebruikt worden waarvoor het geïnd wordt, namelijk aanleg en onderhoud van riolering en
zuiveringsinstallaties. We evalueren de saneringscomponent van de waterfactuur in functie van de
financieringsnood van de saneringsinfrastructuur en zetten in op responsabiliseringsmechanismen, zoals
tariefregulering. Via de tariefregulering met de daaraan gekoppelde opmaak van investeringsplannen
responsabiliseren we de rioolbeheerders om het rioleringsnetwerk verantwoord te onderhouden,
optimaliseren en uit te breiden.We sturen aan op geresponsabiliseerde actoren in de openbare
afvalwatersector door ons te concentreren op het uitzetten van de randvoorwaarden voor de openbare
dienstverlening gelinkt aan de impact op waterkwaliteit en de betaalbaarheid van drinkwater. We leggen
ambitieuze doelstellingen en criteria vast die de actoren in acht nemen bij het plannen, uitvoeren en
financieren van hun activiteiten en bij het in stand houden van hun installaties.

Type Actie: Definitief

Initiatiefnemer(s):Vlaamse overheid : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)

Betrokkenen:

Doelstelling:

Is voortzetting van actie uit vorige planperiode met actienummer:

Hangt samen met/is afhankelijk van actie uit huidige planperiode met actienummer:

Kwalitatieve inschatting van het effect:
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Kosten LAAG GEMIDDELD HOOG ZEER HOOG

Effect op de doelstelling van de eigen
maatregelengroep ZEER GROOT GROOT MATIG KLEIN

Neveneffecten op andere
maatregelengroepen GROOT POSITIEF KLEIN POSITIEF GEEN NEGATIEF

Uitvoerbaarheid (administratief,
technisch, draagvlak) VERZEKERD GROTE KANS ONZEKER ONTBREKEN

Klimaatmitigatie (terugdringen van
broeikasgassen) GROOT POSITIEF KLEIN POSITIEF GEEN NEGATIEF

Klimaatadaptatie (omgaan met gevolgen
klimaatverandering) GROOT POSITIEF KLEIN POSITIEF GEEN NEGATIEF

Situering

Stroomgebieden: SGD Maas, SGD Schelde

Speciale beschermingszone : Nee

VenGebied: Nee

Gemeenten:

Geplande start: 2022-2027

  Financier   Investeringkosten
(in €/planperiode)

% Voorzien investering  Operationele kosten
per jaar    (in €/jaar)

  % Voorzien
operationeel

Vlaamse overheid :
Vlaamse

0 100 0 100

Timing & budget

Raming tabel:

Laatst gerapporteerde status in het jaar

Laatst gerapporteerde detailstatus in het jaar

Voortgang

:

:
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