
huishoudelijk afvalwater rechtstreeks loost in op-
pervlaktewater, dat eerst dient te melden via de
"meldingsprocedure" bij het gemeentebestuur.
Voor lozingen op de riolering dient dit niet te ge-
beuren, ook al mondt deze riolering uit in opper-
vlaktewater. De overgangstermijn die Vlarem be-
paalde, liep tot 1 september 1999. Deze bepaling is
in de praktijk nooit opgevolgd. Aangezien zo goed
als niemand voor die datum een lozing in opper-
vlaktewater gemeld heeft, betekent dit dat juri-
disch gezien praktisch iedereen de facto be-
schouwd wordt als een nieuwe lozing. Dit impli-
ceert dat iedereen die huishoudelijk afvalwater op
oppervlaktewater loost, in principe over een IBA
moet beschikken.

Uit het voorgaande blijkt duidelijk dat, gezien de
complexiteit van de problematiek alsook de gevol-
gen van de geldende wetgeving, een aanpassing
nodig is.

Voor zonevreemde woningen waarvoor een indivi-
duele zuiveringsinstallatie verplicht is, geldt er geen
uitstel van plaatsing. Er is als dusdanig ook niet in
uitstel voorzien in de wetgeving, dus ook niet voor
de zonevreemde woningen. Vlarem maakt immers
abstractie van de ligging op basis van het gewest-
plan, maar houdt enkel rekening met impact van
de lozing.

De regeling betreffende de indeling van de zuive-
ringsgebieden is momenteel dan ook het voorwerp
van een herziening. Hierbij wordt getracht om tot
een meer consistente en ecologisch indeling van de
zuiveringsgebieden te komen. Het is de bedoeling
dat op basis van de masterplanning van Aquafin en
met een fijnafstemming door de gemeenten, geko-
men wordt tot een eenduidige afbakening van de
zuiveringszones. Samenhangend hiermee zal de ge-
meente moeten aangeven welke woningen indivi-
dueel dienen te zuiveren en welke op een centrale
zuivering  –  in de vorm van een RWZI dan wel een
KWZI  –  zullen worden aangesloten (RWZI : ri-
oolwaterzuiveringsinstallatie ; KWZI : kleinschalige
waterzuiveringsinstallatie  –  red.). Via deze werk-
wijze wordt intrinsiek beoogd dat de gemeente re-
kening houdt met de door haar op te maken ruim-
telijke uitvoeringsplannen.

Vraag nr. 55
van 6 november 2001
van de heer CARL DECALUWE

Gescheiden rioleringsstelsels  –  Stand van zaken

De zuivering van het afvalwater in het Vlaamse ge-
west laat nog steeds te wensen over. Het is een
complexe problematiek, waarvoor een mix van
maatregelen noodzakelijk is om een verbetering te
realiseren.

Veel wordt verwacht van het afkoppelingsbeleid,
zowel door particulieren als door bedrijven. Het
vermengen van regenwater en huishoudelijk afval-
water enerzijds, en van bedrijfsafvalwater en huis-
houdelijk afvalwater anderzijds leidt tot disfuncties
bij de waterzuiveringsinstallaties.

De afkoppeling van regenwater voor particuliere
nieuwbouwwoningen is verplicht en wordt gesubsi-
dieerd in het kader van het milieuconvenant. Het
afkoppelingsbeleid bij de bedrijven blijft voor hevi-
ge discussies zorgen. Vanuit milieuoogpunt is een
afkoppeling van riolering en het bouwen van een
eigen bedrijfswaterzuiveringsinstallatie misschien
te verdedigen, maar vanuit financieel oogpunt is dit
dikwijls zeer moeilijk haalbaar.

1. In welke mate wordt het principe van geschei-
den rioleringsstelsels in het Vlaamse gewest toe-
gepast ? Kan de minister een overzicht geven
per gemeente ?

2. Welke gemeenten namen reeds maatregelen
(subsidies, ...) om de uitbouw van gescheiden
rioleringsstelsels aan te moedigen ?

3. Bestaat er een lijst van bedrijven die hun afval-
water moeten afkoppelen van de rioleringen ?
Zo ja, over welke bedrijven gaat het precies ?

Antwoord

1. Uit de evaluatie van de subsidiëringsprogram-
ma's 1996 tot en met 2000 blijkt dat de aanleg
van gescheiden riolering meer de regel dan de
uitzondering wordt. In 1996 werd nog 30% van
de dossiers als gemengd stelsel aanvaard. In
2000 is dit gedaald tot 5 % van de momenteel
reeds goedgekeurde dossiers.

Het is echter wel zo dat deze cijfers enkel be-
trekking hebben op de dossiers waarvoor ge-
westbijdrage wordt aangevraagd. Deze dossiers
worden volgens de procedure van het subsidie-
besluit van 30 maart 1996, gewijzigd op 23 maart
1999, beoordeeld door de ambtelijke commissie,
die erop toeziet dat de krachtlijnen voor een
geïntegreerd rioleringsbeleid worden gerespec-
teerd.
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Het geven van een overzicht per gemeente lijkt
niet echt zinvol, aangezien de aanleg van een
gemengd stelsel niet noodzakelijk betekent dat
de gemeente geen inspanning levert op het vlak
van de scheiding van hemel- en afvalwater. In
een aantal gevallen kan geen scheiding worden
doorgevoerd en is de aanleg van een gemengd
stelsel de enige mogelijkheid om het afvalwater
te collecteren.

2. In het kader van de subsidiëring van de ge-
meentelijke rioleringen dienen de gemeenten
algemene voorwaarden te vervullen. De ge-
meenten dienen een gericht beleid inzake buffe-
ring van hemelwater te voeren door:

– het vaststellen van een gemeentelijke bouw-
verordening waarbij voor nieuwbouw en ver-
nieuwbouw de installatie van een hemelwa-
terput met een minimale inhoud van 3 m3

met hergebruik of de installatie van een infil-
tratievoorziening verplicht gesteld wordt, en

– het vaststellen van een gemeentelijke subsi-
dieregeling voor de installatie van een he-
melwaterput en/of een infiltratievoorziening
conform de code van goede praktijk, en

– het vaststellen van een gemeentelijke veror-
dening inzake afzonderlijke huisaansluitin-
gen voor nieuwbouw en vernieuwbouw voor
de gescheiden afvoer van afvalwater en he-
melwater, waarbij de afvoer van hemelwater
naar een gemengd stelsel slechts wordt toe-
gelaten bij ontstentenis van een infiltratie-
voorziening, een gracht, een oppervlaktewa-
ter of een regenwederafvoerleiding.

Door 208 gemeenten (67 %) wordt momenteel
aan deze voorwaarden voldaan. Door twintig
gemeenten dienen een aantal opmerkingen ver-
werkt te worden. De overige 80 gemeenten heb-
ben de gemeenteraadsbeslissingen nog niet aan
de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) be-
zorgd. Dit betekent echter niet dat deze ge-
meenten geen financiële stimulans geven naar
de particulieren om de scheiding van hemel- en
afvalwater door te voeren. De gemeenteraads-
beslissingen dienen immers enkel aan de
Vlaamse Milieumaatschappij te worden overge-
zonden wanneer de gemeente wenst subsidie te
verkrijgen voor de aanleg van gemeentelijke
rioleringen.

Rekening houdende met het gegeven dat twee
gemeenten op drie thans reeds maatregelen ge-
nomen hebben voor de uitbouw van gescheiden
stelsels, lijkt een lijst van gemeenten niet zinvol.

Daarenboven werden reeds wetgevende initia-
tieven genomen om de subsidie voor gescheiden
stelsels nog te verhogen. Dit zal ongetwijfeld tot
gevolg hebben dat een nog groter aantal ge-
meenten maatregelen zullen nemen voor de
scheiding van de stelsels.

3. Teneinde het al dan niet vergunnen van de lo-
zing van bedrijfsafvalwater op de openbare rio-
lering op een uniforme wijze te laten verlopen,
werd eind november 2001 een ministeriële om-
zendbrief voorgelegd aan de Vlaamse regering
waarin de te volgen beleidslijnen werden aange-
geven die door alle betrokken diensten en in-
stanties moeten worden nageleefd.

Deze omzendbrief kwam tot stand in concen-
susoverleg met de direct betrokken administra-
ties  –  VMM en afdeling Milieuvergunningen
van de administratie Milieu-, Natuur-, Land- en
Waterbeheer (Aminal)  –  en de NV Aquafin.

Inmiddels werd opdracht gegeven tot publicatie
in het Belgisch Staatsblad.

In deze omzendbrief worden de beoordelings-
criteria omschreven voor de zogenaamde P-be-
drijven, die in beginsel zelf moeten instaan voor
de zuivering van hun afvalwaterstromen (P-be-
drijf : prioritair bedrijf = met relevante impact op
kwaliteit oppervlaktewater en belasting RWZI's
–  red.).

De lijst van P-bedrijven is binnenkort raad-
pleegbaar op de website van de VMM
(www.vmm.be) en Aminal (www.mina.vlaande-
ren.be).

De afkoppeling van P-bedrijven is een hoge pri-
oriteit, die overeenkomstig de in de omzend-
brief beschreven aanpak moet worden georga-
niseerd op basis van overleg tussen de bevoegde
administraties en de betrokken bedrijven, waar-
bij realistische overgangstermijnen moeten wor-
den vastgelegd. Om de uitvoering van de om-
zendbrief in de vergunningenaanpak gestructu-
reerd te laten verlopen, werd een administratie-
ve opvolgingscommissie opgericht die systema-
tisch dient te rapporteren over de vorderingen
en/of problemen.

In een aantal gevallen zal Aquafin op vraag van
de betrokken bedrijven kunnen worden inge-
schakeld bij de aanleg van leidingen  –  in casu
effluentleidingen en/of toevoerleidingen die het
ecologisch transport dienen te verzekeren  –  of
de uitbouw van noodzakelijke zuiveringscapaci-
teit voor de medezuivering van bedrijfsafvalwa-
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ter op de bestaande RWZI's (rioolwaterzuive-
ringsinstallaties  –  red.). Uitgangspunt hierbij is
dat deze contractuele betrokkenheid op kosten
van de betrokken bedrijven moet worden geor-
ganiseerd.

Vraag nr. 58
van 6 november 2001
van de heer CARL DECALUWE

Rio-dossiers  –  Uitbetalingen

Onlangs werd vastgesteld dat een groot aantal ge-
meenten nog achterstallige uitbetalingen te goed
heeft van het Vlaams Gewest in het kader van het
Rio-besluit.

In de Commissie voor Landbouw en Leefmilieu
van 17 mei jongstleden bevestigde de minister dit
en zij verklaarde dat er geen personeel beschikbaar
was om de achterstand weg te werken. Er werd
daartoe dan een noodprogramma opgesteld en
er zouden vijf bijkomende personeelsleden worden
aangeworven. (Vraag om uitleg van Johan De
Roo ; Handelingen Commissievergadering nr. 179
van  17 mei 2001, blz. 1-4  –  red.)

1. Over hoeveel dossiers met achterstand in beta-
ling gaat het hier ? Voor welk bedrag ?

2. Zijn deze vijf nieuwe personeelsleden inmiddels
in dienst getreden ?

Zo neen, welke maatregelen worden genomen
om de indiensttreding versneld te laten gebeu-
ren ?

Zo ja, hoeveel dossiers werden reeds afgehan-
deld ?

3. Wanneer zal de totale achterstand weggewerkt
zijn ?

Antwoord

De achterstand in deze dossiers waarover de
Vlaamse volksvertegenwoordiger informatie
vraagt, werd opgelopen in 1999. Begin 2000 werd
deze bevoegdheid overgedragen naar de afdeling
Water van de administratie Milieu-, Natuur-, Land-
en Waterbeheer (Aminal) en werd een plan uitge-
werkt om via bijkomende contractuele personeels-
leden deze achterstand op korte termijn weg te
werken.

1. In de maand juli 2000 waren er naar schatting
600 aanbestedingsdossiers, 300 voorschotaan-

vragen en een 200-tal eindafrekeningsdossiers
reeds ingediend bij de administratie en nog te
behandelen.

2. Op 31 oktober 2001 moesten nog 40 oude be-
talingsdossiers behandeld worden. Hiervoor
moet echter gewacht worden op het toekomen
van nog ontbrekende documenten in het dos-
sier. In totaal is er reeds voor 2.135 miljoen
frank betaald in 2001. Er kan dus vastgesteld
worden dat geen nieuwe achterstand opge-
bouwd wordt.

Voor 2001 was er een vastleggingskrediet van
2.579.700.000 frank beschikbaar en dit krediet
zal de geplande bestemming krijgen tijdens dit
begrotingsjaar.

3. Afhankelijk van het binnenkomen van de opge-
vraagde documenten, wat soms langzaam ver-
loopt, kan worden vooropgesteld dat de vroege-
re achterstand weggewerkt zal zijn op 1 april
2002.

Er komen evenwel jaarlijks ongeveer 200 nieu-
we dossiers bij, die elk in verschillende fasen
van de procedure (ontwerp, aanbesteding, voor-
schot betaling, afrekening) door de administra-
tie moeten worden behandeld.

Vraag nr. 59
van 12 november 2001
van de heer JAN ROEGIERS

Overheidscampagnes  –  Evaluatie

Zie :
Minister-president van de Vlaamse regering
Vraag nr. 9
van 12 november 2001
van de heer Jan Roegiers
Blz. 1075

Antwoord

Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt
door de heer Patrick Dewael, minister-president
van de Vlaamse regering.

Vraag nr. 60
van 12 november 2001
van de heer FRANCIS VERMEIREN

Westerschelde  –  Visserij
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