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Lokaal Pact 

Engagementen van de Vlaamse regering (22 februari 2008) 
… 
5. Het Vlaamse Gewest zal via Aquafin een groter aandeel van de 

kosten, verbonden aan te nog te leveren rioleringsinspanningen, 
op zich nemen. 

⇓ 
Invulling van dit engagement 

tenlastename van investeringen 

gedurende 7 jaar 

à rato 100 mio euro per jaar 

via het Aquafin-investeringsprogramma  
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Lokaal Pact 

• (gedeeltelijke) overname van gemeentelijke investeringslast 

• versnelling uitbouw saneringsinfrastructuur in buitengebied 
→ projecten moet zich situeren in het tracé tussen (toekomstige) definitieve 

overnamepunten (zoals vast te leggen in gebiedsdekkende uitvoeringsplannen) en 
de zuiveringsinstallatie 

→ voorafname op Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan (GUP) 

• principes van zoneringsplan respecteren  
→ scheidingslijn gemeentelijk / bovengemeentelijk 

→ bepalen overnamepunten 

• ruimte creëren binnen het subsidieprogramma 

• gelijke behandeling van gemeenten + moeten alle 308 aan bod 
kunnen komen 
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Welke investeringen? 

4 categorieën afgebakend! 

1. tenlastename van gemeentelijke rioleringsinspanningen door het 
verschuiven van het overnamepunt 

2. tenlastename door een gefaseerde overname van tussenliggende 
leidingen 

3. uitbreiding van de tenlastename van de aanleg van dienstrioleringen 
bij collectoren of prioritaire rioleringen (zgn. gecombineerde dossiers) 

4. tenlastename in het kader van de RWA-aanpak 



5 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

1. Verschuiven overnamepunt 

indicatief overnamepunt ~ voorontwerp zoneringsplan 

door  aanpassingen  in definitief zoneringsplan 
↓ 

herbepaling overnamepunt mogelijk 
op basis van inkleuring & afvoerzin definitief zoneringsplan 

 
waarbij: 
• # IE o.b.v. ~ # aanwezige woningen 

 ~ type woningen /gebouwen 
• aan elkaar grenzen clusters = 1 cluster 
• einde cluster = t.h.v. laatste stroomafwaartse woning 

“definitief” overnamepunt ~ gebiedsdekkend uitvoeringsplan (GUP) 
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1. Verschuiven overnamepunt 

Tenlastename in volgende situaties: 

1. Aanwezigheid lozingspunt waarvan vuilvracht > omslagwaarde 
 
 
 
 
 

⇒ Overnamepunt verschuiven van rand cluster naar lozingspunt 
⇒ Lokaal Pact-opdracht start bij de opname van het meest opwaartse lozingspunt 

met een vuilvracht > omslagwaarde 
 

 

 
Bestaande rioleringen afwaterend naar dit lozingspunt moeten herbruikbaar zijn 
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1. Verschuiven overnamepunt 

2. Aanwezigheid knooppunt waar vuilvracht > omslagwaarde 
 
 
 
 
 
 
 

⇒ Overnamepunt verschuiven van rand cluster naar knooppunt 
⇒ Lokaal Pact-opdracht start bij meest opwaartse knooppunt waar omslagwaarde 

bereikt is! 

 

Telling vuilvracht in 1 richting, d.w.z. in richting van aansluiting op centraal gebied 
of reeds geplande infrastructuur 

 



1. Verschuiven overnamepunt 
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Bijkomende principes bij vastleggen overnamepunt 
 

• Gemeentegrensoverschrijdende verbindingen 
• voor gemeenteSA → meerekenen aan te sluiten vuilvracht v. cluster(s) 

gemeenteSO 
• omslagwaarde gemeenteSO  > omslagwaarde gemeenteSA 

→ laagste omslagwaarde van beide hanteren op grondgebied 
gemeenteSA 

 
• Gewest/landgrensoverschrijdende verbindingen 

• Ander gewest/land → VL: aan te sluiten vuilvracht meerekenen bij  
 bepaling overnamepunt  

• VL → ander gewest/land: zelfde principes als bij aansluiting op Aquafin- 
 infrastructuur 

 



1. Verschuiven overnamepunt 

9 

Bijkomende principes bij vastleggen overnamepunt 
 

• Overnamepunten worden in 1ste generatie GUP’s enkel bepaald in 
buitengebied (niet in centraal gebied) 
⇒ geldt ook voor groene clusters omgeven door centraal gebied 

 
• Als groene cluster rechtstreeks kan aansluiten op centraal gebied, 

maar men beslist toch aan te sluiten richting andere groene cluster 
⇒ vuilvracht cluster (én ev. centraal gebied) mag niet meegerekend 

worden voor bepaling overnamepunt clusterSA 
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2. Overname 
tussenliggende leidingen 
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Uitgangspunten / doelstellingen 
 

• Vorming van een aaneengesloten bovengemeentelijk netwerk 
 cf. 3-sporenbeleid  

 zuivering & transport = bovengemeentelijke opdracht 
 fijnmazige inzameling = gemeentelijke opdracht 
 gescheiden aanlevering = opdracht burger 

 lange termijn-doelstelling 
 

• Transparantie inzake beheer saneringsinfrastructuur 



2. Overname 
tussenliggende leidingen 
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• Gefaseerde overname in functie van … 
 noodzakelijke “optimalisaties”  

 renovaties 
 heraanleg (o.w.v. grotere diameters, scheiden DWA/RWA, …) 

 

 opportuniteiten n.a.v. concrete initiatieven  
 Bv: wanneer wegenis wordt heraangelegd door wegbeheerder 

 
 

 
 
 

Aansluiting van bovengemeentelijke leiding op gemeentelijke leiding 
→ overname “patrimonium” slechts als optimalisaties/renovatie nodig is 
→ investering wordt dan door gewest uitgevoerd 
 

• Overname van beheer gemeentelijke leiding binnen globaal kader 
inzake beheer van de saneringsinfrastructuur 



3. Gecombineerde aanleg 
van dienstrioleringen 
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Situatie tot vóór Lokaal Pact 
• Tenlastename dienstrioleringen bij uitvoering van leidingprojecten 

door nv Aquafin 
 binnen de sleufbreedte (technische onafscheidbaar) → Aquafin  
 buiten de sleufbreedte (technische afscheidbaar) → gemeente 

• Gewoon wegherstel is ten laste van Aquafin, ev. nieuwe 
weginrichting is steeds ten laste van de gemeente 
 

⇒ Nadelen 
• afremmen Aquafin-projecten 
• bezwaren subsidieprogramma’s gemeentelijke rioleringen 
• stemt niet steeds overeen met prioriteiten gemeente 



3. Gecombineerde aanleg 
van dienstrioleringen 
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Tenlastename i.h.k.v. Lokaal Pact 
 
• ook technisch afscheidbare dienstrioleringen bij Aquafin-projecten 

ten laste van Aquafin/VG 
• ev. nieuwe weginrichting blijft ten laste van de gemeente 

 
⇒ Voordelen 

• kortere doorlooptijd Aquafin-projecten 
• meer ruimte op subsidieprogramma’s voor, door de gemeente/riool-

beheerder ingediende, subsidieaanvragen  
• meer ruimte voor eigen prioriteiten van gemeente 



4. Investeringen i.h.k.v. 
RWA-aanpak 
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Optimalisatieprojecten van gemeentelijke aard die een 
rechtstreekse én positieve invloed hebben op de exploitatie 
van de saneringsinfrastructuur (RWZI’s, overstorten) 
 
zoals 
• projecten ter verhoging van het rendement van de RWA-aanpak 
• afkoppelen van relevante parasitaire debieten van de gemeentelijke 

riolering 
• strategische RWA-leidingen 



4. Investeringen i.h.k.v. 
RWA-aanpak 
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Globaal toetsingskader 
 
• globale RWA-visie 
• ontsluiten van een voldoende groot gebied 
• onmiddellijk rendement 
• concrete engagementen van de betrokken gemeente(n) 
• … 
 
⇒ criteria waarin impact moet worden ingeschat binnen een ruime RWA- 

en verdunningsproblematiek van het betrokken zuiveringsgebied 



Aandachtspunten! 
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Volgende voorwaarden gelden voor alle in aanmerking te 
nemen projecten, los van in welke categorie ze thuishoren. 
 
• Projecten die reeds op een subsidieprogramma zijn opgenomen 

vroeger dan GIP 2008 deel 2 komen niet meer in aanmerking voor 
overname i.h.k.v. het Lokaal Pact, evenals projecten waarvoor 
subsidie reeds is vastgelegd! 
 

• Alle voorheen gemaakte afspraken moeten gehonoreerd worden! 
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