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Actiefiche 7B_L_0012
Extra inzetten op toezicht en handhaving van de aansluitingsplicht op rioleringTitel:

Verontreiniging oppervlaktewater

Uitwerken en toepassen van een handhavingsbeleid gericht op het herstellen en beschermen van
oppervlaktewater

Maatregelgroep:

Maatregel:

Info omtrent het maatregelenprogramma

Bron: SGBP 2022-2027

Schaalniveau: Generieke actie

Planonderdeel: Vlaams deel 2022-2027

Algemene gegevens

Beschrijving: Extra inzetten op toezicht en handhaving van de aansluitingsplicht op riolering en hierbij aandacht hebben voor
zowel ‘compliance promotion’ als vaststelling van milieu-inbreuken en -misdrijven, en waar nuttig het opleggen
van bestuurlijke maatregelen.
De overheid investeert een belangrijke hoeveelheid financiële middelen om zoveel mogelijk afvalwater te
collecteren en te zuiveren alvorens dit in het milieu terecht komt. Deze investeringen worden deels teniet
gedaan door geen gescheiden stelsel aan te leggen (ondanks de wettelijke verplichting), afvalwater van
woningen of gebouwen niet aan te sluiten op rioleringen, fout aan te sluiten of regenwater niet af te koppelen
(waardoor de overstortwerking verhoogt), in die gevallen waar dit verplicht is. Ook het behoud en onderhoud
van grachtenstelsels vormt een belangrijke schakel in de afvoer van regenwater. Het administratief toezicht
van de ecologisch en economisch toezichthouder moet er voor zorgen dat rioolbeheerders hier correct tewerk
gaan.  Met betrekking tot saneringsinfrastructuur wordt de handhavingsfocus gelegd bij de aansluitingsplicht
voor de privéwaterafvoer.  In de schoot van de CIW werkgroep waterzuivering werden de afgelopen jaren
goede afspraken gemaakt met de rioolbeheerders en de lokale toezichthouders om deze problematiek aan te
pakken. Er werd een plan van aanpak uitgewerkt om aansluiting bij aanleg of heraanleg van rioleringen
maximaal te realiseren.Hier is de lokale toezichthouder (gemeente of het intergemeentelijk
samenwerkingsverband) aan zet, tenzij het om het correct aansluiten van bedrijfsafvalwater uit een klasse 1-
bedrijf gaat, waar de afdeling handhaving aan zet is

Type Actie: Definitief

Initiatiefnemer(s):Vlaamse overheid : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), Alle rioolbeheerders, Alle Gemeenten

Betrokkenen:

Maximaal realiseren van correcte aansluiting privéwaterafvoer bij aanleg of heraanleg van rioleringenDoelstelling:

Is voortzetting van actie uit vorige planperiode met actienummer:

Hangt samen met/is afhankelijk van actie uit huidige planperiode met actienummer:
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Kwalitatieve inschatting van het effect:

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:

Speciale beschermingszone :

VenGebied:

Gemeenten:

Geplande start: 2019-2021

  Financier   Investeringkosten
(in €/planperiode)

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

  % Voorzien
operationeel

Alle Gemeenten 0 100 0 100

Alle rioolbeheerders 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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