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Beslissingen Vlaamse Regering
22 februari 2008: Start Lokaal pact
Vlaams Gewest zal groter aandeel van gemeentelijke rioleringsinspanningen op
zich nemen via het bovengemeentelijk investeringsprogramma (OP)*
à rato 100 mio euro per jaar gedurende 7 jaar (OP 2010 t.e.m. OP 2016)
investeringen moeten passen binnen 4 afgebakende categorieën

12 december 2013: Verlenging Lokaal Pact
verlenging met 5 jaar (OP 2017 t.e.m. OP 2021)

3 april 2015 – Begrotingscontrole
vermindering subsidiebudget voor gemeentelijke rioleringen (- € 30 mio/jr)
ter compensatie verhoging budget voor Lokaal Pact (+ € 30 mio/jr)

17 juli 2015 – Verruiming Lokaal Pact
verruiming van de categorieën waarbinnen projecten kunnen ten laste genomen
worden
beheer van de infrastructuur na realisatie  ten laste van de saneringsplichtige

* Aquafin zorgt voor uitvoering + pre-financiering
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Welke investeringen?
‘Herdefiniëren’ bestaande categorieën
Tenlastename door het verschuiven van het overnamepunt gemeentelijk
/ bovengemeentelijk (LP1)
Tenlastename door een gefaseerde overname van gemeentelijke
leidingen gelegen in het bovengemeentelijk collectorennetwerk (LP2)
Tenlastename van de aanleg van de gemeentelijke infrastructuur bij de
aanleg in het tracé van collectoren, prioritaire rioleringen en lokaal pact
dossiers (LP3)
+ technisch onafscheidbare dienstrioleringen
uitzondering: extra (dienst)leidingen in LP4-dossiers waarvoor in initiële opdracht maar 1
leiding voorzien

Tenlastename van gemeentelijke investeringsprojecten in het kader van
de optimalisatie van de DWA- en RWA-aanpak met een belangrijke
impact op de bovengemeentelijke saneringsinfrastructuur (LP4)
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Welke investeringen?
Nieuwe categorieën
Tenlastename van investeringsprojecten in het kader van de (her)aanleg
van gewestwegen (LP5)
overname (her)aanleg van gemeentelijke rioleringsinfrastructuur in gewestwegen
waarbij timing wordt bepaald door AWV
bestaande afspraken m.b.t. kostenverdeling inzake aanleg RWA blijven geldig

Tenlastename van investeringsprojecten in het kader van de realisatie van
de doelstellingen van de kaderrichtlijn Water, Natura 2000 en de
Zwemwaterrichtlijn (LP6)
Overname (her)aanleg van gemeentelijke rioleringsinfrastructuur gelegen in speerpunt- of
aandachtsgebied, Natura 2000 of zwemwaterrichtlijn op voorwaarde dat
de doelstellingen daar nog niet bereikt zijn
deze voorwerp uitmaken van het voorbehoud
GUP-prioriteit = maximaal 7
beperkt tot delen in betrokken gebieden

Herstel wegenis in bestaande toestand ten laste van Gewest (uitz. LP5)
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Voorwaarde voor overname
investeringen
na uitvoering dient het beheer ten laste te komen van de saneringsplichtige!
engagement d.m.v. voorafgaand afsluiten van (gebruiks)overeenkomst
van toepassing op gemeentelijke infrastructuur gerealiseerd i.h.k.v. lokaal pact,
opgedragen zowel vóór als ná 17/7/2015
toepasselijke categorieën: LP3, LP4 (deels), LP5 & LP6
niet voor LP1, LP2 & deels LP4
ook voor dienstrioleringen reeds ‘opgedragen’ en te realiseren binnen regulier
budget
waar nodig overgangsbepalingen voor reeds opgedragen projecten
ondertekening: 1 x per gemeente/rioolbeheerder (addendum toevoegen per
project)
basis voor overdracht (in 2-richtingen) van beheer van reeds bestaande
infrastructuur (DWA)
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Overeenkomst
Opmaak ‘modelovereenkomst’
VMM in overleg met Aquafin, Rioolbeheerders, VVSG & Aquaflanders
wordt eerstdaags overgemaakt aan minister Joke Schauvliege
Ondertekening: gefaseerd

Inhoud

de modaliteiten voor overdracht van het beheer  gebruiksrecht
overdracht van beheer, niet van eigendom
eigendom kan ná 33 jaar worden overgedragen (bijhorende kosten ten laste
van ‘verwerver’)
de procedure voor goedkeuring van het technisch plan, het ontwerp en het bestek
door de gemeentelijke rioolbeheerder
de garantie dat gemeentelijke saneringsplicht niet bijkomend wordt bezwaard
de garantie dat art. 54.1 van Beheersovereenkomst (BO) tussen Aquafin en Vlaams
Gewest wordt gerespecteerd
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Overeenkomst
Procedure m.b.t. uitwerking & uitvoering van gemeentelijke LP-projecten
Aquafin organiseert startvergadering
Aquafin verwerkt de ontwerprichtlijnen, bestekteksten en materiaalkeuzes van
gemeentelijke saneringsplichtige (GS) in haar (standaard)bestek voor realisatie van
overgedragen project
verdere dossierbehandeling door Aquafin conform BO
+ GS wordt in elke fase betrokken
ontwerp-technisch plan (TP)  ter advisering naar GS
technische wijzigingen na goedkeuring TP  ter advisering naar GS
voorafgaand publicatie: nazicht ‘aanbestedingsdossier’
tijdens uitvoering: GS kan (op eigen kosten) een gemandateerd waarnemer aanstellen
na uitvoering: rondgang einde der werken + voorlopige oplevering aan de aannemer

bij voorlopige oplevering: ondertekening Beheersoverdrachtformulier
toezicht door VMM
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Modaliteiten voor overdracht GIPLP
overdracht kan ongeacht of betrokken projecten reeds op een definitief
subsidieprogramma (GIP) werden opgenomen
Nog niet op GIP opgenomen: subsidie-aanvraag is niet noodzakelijk
Reeds op GIP opgenomen: aanbestedingsprocedure mag wel nog niet gestart zijn

gemeente / rioolbeheerder heeft recht om overdracht van GIP naar LP te
weigeren (met behoud van recht op subsidie)
schriftelijk akkoord van gemeente / rioolbeheerder vereist

Voorafgaande (vanaf OP2018) ondertekening (gebruiks)overeenkomst
vereist
OP2017: voorafgaandelijk schriftelijk akkoord + ondertekening
(gebruiks)overeenkomst van zodra beschikbaar (zal gefaseerd verlopen)

Overdracht in functie van beschikbare budgetten & ‘aanbod’ aan projecten
Niet alle potentiële LP-projecten zullen ook via LP uitgevoerd worden!
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Modaliteiten voor overdracht GIPLP
Project nog niet op goedgekeurd GIP
Aquafin organiseert startvergadering
Aquafin start met opmaak voorontwerp (technisch plan)
verdere dossierbehandeling door Aquafin conform BO én ondertekende
(gebruiks)overeenkomst

Projecten reeds op goedgekeurd GIP + in uitwerking
afronding lopende fase door gemeente / rioolbeheerder (erelonen voor afgeronde
fasen worden vergoed)
overdracht na goedkeuring
indien gemeente / rioolbeheerder lopende fase niet wenst af te werken
opgave reden noodzakelijk (oa met oog op prioritering)
geen vergoeding voor gemaakte ereloonkosten van niet-afgewerkte fasen

Aquafin organiseert startvergadering + verdere dossierbehandeling door Aquafin
conform BO én ondertekende (gebruiks)overeenkomst
goedgekeurd voorontwerp = goedgekeurd TP
indien reeds goedgekeurd ontwerp = basis voor bestek Aquafin
(indien nog niet goedgekeurd door gouverneur  goedkeuring door AC)
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