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Conclusies

Goede praktijken
PROJECTKEUZE
•

Maak gebruik van objectieve instrumenten, modellen en studies om risico’s en missing links van het
rioleringsstelsel in kaart te brengen en mogelijke ecologische winsten te detecteren
Kies voor een objectieve ecologische prioritering
Bewaar alle rioleringsgegevens op een gestructureerde manier

•
•

SUBSIDIES
Maak maximaal gebruik van subsidiemogelijkheden, doch wacht niet op subsidies om
te starten. Zoek in eerste instantie alternatieve financieringsmogelijkheden
Voorzie voldoende tijd om een volledig dossier samen te stellen (of na te kijken) zodanig dat de
goedkeuringsprocedure vlot kan verlopen

•
•

BUDGETTERING
•
•
•

Maak gebruik van standaardprijzen bij budgettering van een projectportefeuille
Maak gebruik van (gemiddelde) éénheidsprijzen en raming van bijkomende kosten (oa milieuhygiënisch
onderzoek, geotechnisch onderzoek) bij budgetopmaak voor een individueel project
Volg de verschillen tussen budget en werkelijke kosten op een gestructureerde manier op

DOORLOOPTIJD
•

Voor een volledig overzicht van de in de werkgroep vastgestelde vertragende factoren per fase van
een project met inschatting van de duur van de vertraging, alsook mogelijke acties om de
vertragingen te beperken verwijzen wij naar de tabel OVERZICHT VAN DE VERTRAGENDE FACTOREN BIJ
RIOLERINGSPROJECTEN in bijlage

BIJLAGE : OVERZICHT VAN DE VERTRAGENDE FACTOREN BIJ RIOLERINGSPROJECTEN

Hartelijk dank aan alle deelnemers van de werkgroep Planning en Budgetopmaak
Wenst u ook deel te nemen aan het leertraject RIO-LEREN?
Hebt u een vraag die nader onderzoek vergt?
Wenst u uw ervaringen te delen met collega-rioolbeheerders?
Neem dan contact op via rio-leren@vmm.be.

www.vmm.be

WERKGROEP PLANNING EN BUDGETOPMAAK
Bijlage - Overzicht van de vertragende factoren bij rioleringsprojecten (1) (2)

(1) Niet-limitatieve

lijst van vertragende factoren in de doorlooptijd van rioleringsprojecten die door de werkgroep als belangrijk
werden beschouwd

(2) Vertraging

: inschatting door de werkgroep van de toename in doorlooptijd ten gevolge van de vertragende factor

Invloed (J/N) : Geeft aan of de gemeentelijke rioolbeheerder volgens de werkgroep al dan niet invloed kan uitoefenen
op de vertragende factor
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