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Openbare vergadering
Gemeentelijke tussenkomst voor de uitvoering van een gescheiden afvoer
van afvalwater en hemelwater op privéterrein n.a.v. werken aan de
openbare riolering in de Zevenster
De gemeenteraad
Feiten en context
De gemeente De Pinte vertrouwde de uitvoering van haar rioolbeleid toe aan FARYS|TMVW.
Het uiteindelijke doel is de uitbouw van een rioleringsstelsel dat voldoet aan de Europese
milieunormen, en dat wordt aangelegd volgens de huidige Vlaamse milieuwetgeving. De
goedkeuring van het herziene zoneringsplan werd op 2 maart 2016 in het Belgisch Staatsblad
gepubliceerd. Dit plan beoogt de verbetering van de huidige waterkwaliteit door:
 de aanleg van riolering die wordt aangesloten op een bestaande of nog te bouwen
collectieve zuiveringsinstallatie
 de bouw van Individuele Behandelingsinstallaties voor Afvalwater (IBA’s)
Het herziene zoneringsplan omvat drie zones:
 Centraal gebied: de zone waar het afvalwater via bestaande collectorleidingen wordt
afgevoerd naar een bestaande rioolwaterzuiveringsinstallatie
 Collectief te optimaliseren buitengebied: de zone waar gekozen werd voor collectieve
inzameling en zuivering van het afvalwater door aanleg van een nieuwe riolering
 Individueel te optimaliseren buitengebied: de zone waar aanleg van een riolering niet
mogelijk is. Daarom is een IBA in deze zone verplicht
De Zevenster valt binnen het collectief te optimaliseren buitengebied. Aangezien de woningen
in de Zevenster momenteel lozen in de grachten van het Parkbos, is ANB vragende partij om
deze cluster zo snel mogelijk af te koppelen. Op 12 januari 2017 heeft het Regionaal
Directiecomité Domeindiensten Centrum de studieopdracht voor dit project gegund aan AB
Infra.
Het project wordt getrokken en gefinancierd door Farys, gezien er enkel binnen de bestaande
verharding gewerkt wordt. De huidige verharding wordt opgebroken, een nieuwe DWAriolering wordt geplaatst en er wordt een nieuwe asfaltverharding aangelegd. De werken zijn
voorzien voor het voorjaar van 2019.
Hogere regelgeving




Decreet van 18 juli 2003 betreffende integraal waterbeleid
Vlaams reglement van 1 juni 1995 inzake milieuvoorwaarden (Vlarem II) en alle
wijzigingen daarvan
Besluit van de Vlaamse Regering van 10 maart 2006 houdende vaststelling van de
regels voor de scheiding tussen de gemeentelijke ne bovengemeentelijke
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saneringsverplichting en de vaststelling van de zoneringsplannen, gewijzigd door het
besluit van de Vlaamse Regering van 21 maart 2014
Motivering
De inwoners van de Zevenster worden verplicht om een gescheiden rioleringsstelsel aan te
leggen op privéterrein in het kader van de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in hun
straat. Om de individuele kost en dus de financiële last voor de betrokken inwoners te
verminderen komt de subsidie tegemoet in de gemaakte afkoppelingskosten. Preventieve
acties en een aanmoedigingsbeleid ter voorkoming van milieuverontreiniging hebben immers
meer nut dan repressieve acties door politioneel optreden en verbalisering.
Plaats in meerjarenplan en budget
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Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De private percelen gelegen langs het tracé van de voormelde rioleringswerken worden
verplicht om over te gaan tot een volledige scheiding van de vuilwater- en
hemelwaterstromen op hun private terrein, met een gescheiden aansluiting op het
rioleringsnet.
Artikel 2.
De gemeente De Pinte voorziet in een tussenkomst voor de uitvoering van deze
aanpassingswerken op privéterrein. Deze gemeentelijke tussenkomst behelst:
 Het aanstellen (via Farys) van een ontwerper die zal worden belast met de opmaak
van een uitvoeringsplan en meetstaat die dient als technische ondersteuning van de
afkoppelingswerken op privaat terrein in het kader van de gescheiden afvoer van het
afvalwater en hemelwater. De kosten voor deze studieopdracht worden ten laste
genomen door de gemeente via het investeringsfonds van Farys (TMVW-Aquario)
 Een tussenkomst in de kosten voor de uitvoering van de aanpassingswerken: 50% van
de kosten op basis van de voorgelegde facturen met een maximum tussenkomst van
1.000 euro per aan te sluiten woning
Artikel 3.
Deze subsidieregeling is geldig tot en met 31 augustus 2019.
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