
BIJLAGE 4

TECHNISCHE DIENST – RIANT – BEHEER VAN DE RIOLERINGSINFRASTRUCTUUR VAN DE
STAD MORTSEL DOOR AWW IN HET KADER VAN DE GEMEENTELIJKE
SANERINGSVERPLICHTING – AANPASSING GEMEENTELIJKE SANERINGSBIJDRAGE
PERIODE 2008-2013 – GOEDKEURING

Voorgeschiedenis
De gemeenteraad (21 juni 2005) ging akkoord om het rioolbeheer op haar grondgebied op te dragen aan
AWW - wat inhoudt dat de stad zich het recht ontzegt om voor dezelfde opdracht dit zelf of samen met
derden uit te voeren, behoudens toestemming van AWW - en keurt bijgevolg de overeenkomst tussen de
stad Mortsel en AWW goed.

De gemeenteraad (25 oktober 2005) hechtte goedkeuring aan de aanpassing van bijlage B van de
overeenkomst waarbij de stad aan AWW een gebruiksrecht verleent op haar rioleringsinfrastructuur in het
kader van de gemeentelijke saneringsverplichting als volgt:
Gemeentelijke saneringsbijdrage:
De gemeentelijke saneringsbijdrage is vastgelegd op 0,30 euro per m³ verbruikt drink- of geloosd rioolwater
(excl. BTW) of 0,318 euro per m³ verbruikt drink- of geloosd rioolwater (incl. 6% BTW);
De conversiefactor voor de forfaitaire bijdrage bedraagt 0,1559;
De bijdrage wordt opgelegd en geïnd op de wijze en volgens de modaliteiten bepaald in de algemene
voorwaarden voor watervoorziening en watersanering.

De gemeenteraad (26 september 2006) hechtte goedkeuring aan de aangepaste overeenkomst met een
update van het financieel plan waarbij de stad aan AWW een gebruiksrecht verleent op haar
rioleringsinfrastructuur in het kader van de gemeentelijke saneringsverplichting.

Feiten en context
Vanaf 1 augustus 2005 staat Ri Ant (samenwerkingsverband AWW-Aquafin NV) in voor het onderhoud en
beheer van het gemeentelijke rioleringsstelsel in Mortsel. De financiering van deze taak gebeurt via de
gemeentelijke saneringsbijdrage op de drinkwaterfactuur van 0.30 euro/m³ excl 6% BTW.
Op deze manier wordt jaarlijks een bedrag van ongeveer 695.000 euro gegenereerd.

Ri Ant krijgt nu een beter zicht op de kosten verbonden aan het onderhoud en beheer van het gemeentelijk
rioleringsstelsel.

Bovendien zorgen recente evoluties in de Europese en Vlaamse wetgeving voor bijkomende kosten bij de
uitvoering van rioleringsprojecten:
-Tegen 2015 zouden alle waterlopen aan de basiswaterkwaliteit moeten voldoen. De Koude Beek en
Fortloop voldoen hier niet aan omdat zij nog steeds teveel afvalwater van de overstorten van de openbare
riolering ontvangen. Om de werking van de overstorten te verminderen moet de uitbouw van een
gescheiden rioleringsstelsel versneld worden uitgevoerd. In uitvoering van het totaal rioleringsplan (TRP)
Koude Beek zullen de komende jaren naast de reeds geplande of uitgevoerde werken in de Kerkstraat,
Boechoutselei, Wolschaerderveldenstraat en Liersesteenweg  (geen Ri Ant project) nog heel wat straten in
het bekken Koude Beek van een gescheiden rioleringsstelsel voorzien worden (vb wijk Savelkoul in
combinatie met de heraanleg van de voetpaden).
-Bij heraanleg van de riolering is de aanleg van een gescheiden stelsel zowel op openbaar als privaat
terrein verplicht. Ri Ant zal een belangrijk deel van de kosten voor het afkoppelen van het privaat terrein op
zich nemen.
-Naast de aanleg van rioleringen moet ook werk gemaakt worden van de aanleg van buffering (cfr Fortloop
en Boechoutslei) en installaties voor de vertraagde afvoer van regenwater naar de ontvangende
waterlopen.
-Het grondverzet bij rioleringswerken kost steeds meer geld, vooral omdat uit de praktijk blijkt dat de
ondergrond van onze wegen en voetpaden bijna steeds verontreinig  is.



Naast de reeds vermelde projecten in de Boechoutslei en de Wolschaerderveldenstraat en het bekken van
de Koude Beek (vb wijk Savelkoul) staan er de komende jaren nog heel wat andere rioleringswerken op het
programma:
-Jozef Hermanslei.
-Oude Baan (tussen Molenstraat en Mechelsesteenweg).
-Edmond Thieffrylaan.
-Aanleg van het bufferbekken Fortloop in kader van de realisatie van het sportlandschap.
-Hendrik Kuijpersstraat.

Mogelijk moet ook de riolering in de Vredebaan vernieuwd worden (nog in onderzoek) en wordt er
momenteel nog gewerkt aan een gedetailleerd onderzoek (incl camera) van de toestand van het openbare
rioleringsstelsel. Uit dit onderzoek kunnen mogelijk nog bijkomende vervangingen aan het licht komen.

Om al deze uitgaven te kunnen financieren, dient de gemeentelijke saneringsbijdrage te worden verhoogd
van 0.30 euro/m³ naar 0.50 euro/m³.
Hierdoor stijgt de drinkwaterprijs van 2.48 euro/m³ naar 2.69 euro/m³ incl BTW.
Tegelijkertijd met deze prijsstijging zal ook een sociale vrijstelling worden ingevoerd volgens dezelfde
criteria als de  vrijstelling van de gewestelijke saneringsbijdrage. Voor mensen met een minimuminkomen
zakt de waterprijs van 1.68 euro/m³ naar 1.36 euro/m³ incl BTW.
Het jaarbudget van Ri Ant stijgt van 695.000 euro/jaar naar 1.150.000 euro/jaar.

Met een gemeentelijke saneringsbijdrage van 0.50 euro/m³ heeft Mortsel, samen met Antwerpen, nog
steeds de laagste bijdrage van het hele werkingsgebied van Ri Ant (gemiddeld 0.75 euro/m³).

Juridische grond
Artikel 117 van de nieuwe gemeentewet bepaalt de bevoegdheden van de gemeenteraad.

Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en de omzendbrief van 11 januari
2002 betreffende de toepassing van dit decreet.

Decreet van 24 december 2004 houdende bepalingen inzake de begeleiding van de begroting 2004,
inzonderheid hoofdstuk XIII betreffende de reorganisatie van de watersector, dat de exploitanten van een
openbaar waterdistributienetwerk, zoals  AWW, verplicht - op gemeentelijk en bovengemeentelijk niveau -
het aan haar abonnees geleverde water te saneren en toelaat daarvoor rechtstreeks bij de klant een
bijdrage te innen, en het Decreet van 23 december 2005 houdende bepalingen inzake de begeleiding van
de begroting van 2006 waarbij de mogelijkheid wordt ingevoerd een vergoeding te vragen aan de eigen
waterwinners.

Decreet betreffende water bestemd voor menselijke aanwending van 24 mei 2002, zoals gewijzigd door
artikel 86 van voornoemd Decreet van 24 december 2004, dat om te voldoen aan de uitvoering van de
gemeentelijke saneringsverplichting de drinkwatermaatschappijen gebiedt om een overeenkomst af te
sluiten met hun gemeenten-deelnemers op wiens grondgebied zij water leveren.

Wet van 26 maart 1971 inzake de bescherming op de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, zoals
gewijzigd door voornoemd Decreet van 24 december 2004 en het Decreet van 23 december 2005
houdende bepalingen inzake de begeleiding van de begroting 2006.

Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, zoals gewijzigd door
voornoemde Decreten van 24 december 2004 en 23 december 2005.

Richtlijn 91/271/EG van 21 mei 1991 inzake de behandeling van stedelijk afvalwater en op de Richtlijn
2000/60/EG van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen
betreffende het waterbeleid.

Decreet betreffende het Integraal Waterbeleid van 18 juli 2003.

Besluit van de Vlaamse regering van 1 juli 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake
milieuhygiëne.

Besluit van de Vlaamse regering van 1 februari 2002 met betrekking tot de subsidiëring van de aanleg door
de gemeenten van openbare rioleringen, andere dan prioritaire rioleringen, en van de bouw door de



gemeenten van kleinschalige rioolwater-zuiveringsinstallaties, zoals gewijzigd door het Besluit van de
Vlaams regering van 29 april 2005, dat het thans mogelijk maakt voor onder meer intergemeentelijke
samenwerkings-verbanden om subsidies te verkrijgen voor de aanleg van openbare rioleringen.

De statuten van AWW, en in het bijzonder op het statutair doel dat er in bestaat te zorgen voor het integraal
waterbeheer waaronder de watervoorziening, -sanering , -transport en -behandeling, evenals de
ontwikkeling en bevordering van hiermee verbonden activiteiten.

Adviezen
Advies milieuraad van 18 oktober 2007.

Argumentatie
Uit het financieel plan van Ri Ant blijkt dat de geplande projecten voor de periode 2008-2013 enkel
uitgevoerd kunnen worden indien het budget van Ri Ant verhoogd wordt door aanpassing van de
gemeentelijke saneringsbijdrage.

Financiële weerslag
Het jaarbudget van Ri Ant stijgt van 695.000 euro/jaar naar 1.150.000 euro/jaar.

Fasering
Geen.

DE GEMEENTERAAD BESLUIT IN OPENBARE ZITTING

Art.1:
De gemeenteraad beslist goedkeuring te hechten aan de aangepaste overeenkomst met een update van
het financieel plan waarbij de gemeentelijke saneringsbijdrage met ingang van 1 januari 2008 wordt
verhoogd van 0.30 euro/m³ naar 0.50 euro/m³ en er een sociale vrijstelling  voor inwoners met een
minimuminkomen wordt ingevoerd volgens dezelfde criteria als de  vrijstelling van de gewestelijke
saneringsbijdrage.

Art.2:
De gemeenteraad machtigt het college tot het afsluiten van deze overeenkomst.

Art.3:
De gemeenteraad belast het college met de uitvoering van dit besluit en zal onverwijld een afschrift van
deze beslissing bezorgen aan AWW, Mechelsesteenweg 64 te 2018 Antwerpen.

Art.4:
Kopie wordt bezorgd aan:
Dienst Aantal Opdracht
Technische dienst 3 Voor gevolg
Financiële dienst 1 Voor kennisneming
Stadswerken 1 Voor kennisneming


