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17. Pidpa-HidroRio - goedkeuring reglement ‘aanleg van rioleringsinfrastructuur in
ontwikkelingen’
Motivering
Aanleiding en context
Een gemeentelijke HidroRio-opdrachtverlening aan Pidpa inzake de beheersing van afvalwater en
hemelwater is gepaard gegaan met de overdracht in volle eigendom (inclusief accessoire rechten) van
de gemeentelijke rioleringsinfrastructuur. Hieruit volgt dat, bij ontwikkelingen waarin
rioleringsinfrastructuur wordt aangelegd die later deel zal uitmaken van het openbaar
saneringsnetwerk, deze rioleringsinfrastructuur moet worden overgedragen aan Pidpa HidroRio, en
dat Pidpa HidroRio verder instaat voor het beheer en het onderhoud van deze infrastructuur.
Het is noodzakelijk, gelet op het voorgaande, Pidpa HidroRio zo snel mogelijk en minstens reeds van
bij de conceptfase, te betrekken bij het ontwerp en de realisatie van de rioleringsinfrastructur. Dat het
verder noodzakelijk is dat, met het oog op de overname door Pidpa van het onderhoud en het beheer,
de overdrachtsprocedure van de rioleringsinfrastructuur wordt vastgelegd.
Juridische grond
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid de artikelen 2, 42 en 43 betreffende de
bevoegdheden van de gemeenteraad, en latere wijzigingen.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen.
Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald de artikelen 248 tot en met 264 betreffende het
bestuurlijk toezicht.
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald de artikelen 186 en 187 betreffende de
bekendmaking en de inwerkingtreding van gemeentelijke reglementen.
Het Decreet Intergemeentelijke Samenwerking van 6 juli 2001.
Het Decreet van 24 mei 2002 betreffende Water voor Menselijke Aanwending.
Het Decreet betreffende het Integraal Waterbeleid van 18 juli 2003.
De Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening van 5 juli 2013.
De ‘Vlaamse Codex ruimtelijke Ordening’ dd. 15 mei 2009, en latere wijzigingen.
De gemeente is deelnemer van Pidpa o.v..
Het gemeenteraadsbesluit van 5 december 2005 betreffende de toetreding van de gemeente tot Pidpa
HidroRio.
Adviezen
De beslissing dd. 27 april 2015 van de raad van bestuur van Pidpa tot goedkeuring van de tekst van
het gemeentelijk reglement betreffende ‘de aanleg van de rioleringsinfrastructuur in ontwikkelingen’,
zoals die door de gemeentelijke leden van het adviescomité B (HidroRio) van Pidpa op 24 februari
2015 gunstig werd geadviseerd.

Argumentatie
De werking van Pidpa HidroRio is gebaseerd op het solidariteitsprincipe tussen de deelnemende
steden en gemeenten, waardoor het aangewezen is dat in de deelnemende steden en gemeenten
vergunningsaanvragen, waarbij in de aanleg wordt voorzien van rioleringsinfrastructuur die later deel
zal uitmaken van het openbaar saneringsnetwerk, op een gelijke wijze kunnen worden behandeld en
dat het meest aangewezen instrument hiervoor een door alle HidroRio-gemeenten en -steden
goedgekeurd gelijkluidend reglement is.
Pidpa-HidroRio stelt dd. 13 mei 2015 de vraag om dit reglement in de gemeenteraad van de
verschillende deelnemende gemeenten te bekrachtigen.
Besluit
De Raad beslist eenparig:
Artikel 1
De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan het reglement betreffende ‘de aanleg van
rioleringsinfrastructuur in ontwikkelingen’.
Artikel 2
Het college van burgemeester en schepenen staat in voor de uitvoering van dit besluit en zal
onverwijld een afschrift van deze beslissing bezorgen aan Pidpa, Desguinlei 246, 2018 Antwerpen.
Artikel 3
De bekendmaking van dit reglement zal gebeuren overeenkomstig de artikelen 186 en 187 van het
Gemeentedecreet.
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