
Vraag nr. 44 
van 21 november 2003 
van de heer CARL DECALUWE

Heraanleg doortochten  –  Rioleringsdossiers

Talrijke dossiers inzake de heraanleg van door-
tochten blijven geblokkeerd doordat de middelen
voor de rioleringen blijkbaar niet voorhanden zijn.

1. Wat is de reden voor het stilvallen van de be-
trokken dossiers inzake rioleringen ?

2. Wat is de geraamde kostprijs voor het departe-
ment van de minister ?

3. Wanneer worden deze financiële tegemoetko-
mingen vrijgegeven ?

N.B. Een vraag over dit onderwerp werd ook ge-
steld aan minister Bossuyt (vraag nr. 81).

Antwoord

1. De aanleg van doortochten wordt vaak gecom-
bineerd met de aanleg of heraanleg van riolen.
De aanleg of heraanleg van rioleringen door de
gemeenten kan  –  uiteraard binnen de beschik-
bare kredieten  –  worden gesubsidieerd door
de overheid. De procedure die hiertoe moet
worden gevolgd, is beschreven in het 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 ri-
oolwaterzuiveringsinstallaties.

Uiteraard moeten de bepalingen van dit besluit
worden gevolgd ; anders verliest de gemeente
de subsidie. Zo moet het project eerst worden
opgenomen op een investeringsprogramma, ver-
volgens moet een voorontwerp worden goedge-
keurd, moeten de benodigde kredieten worden
vastgelegd, enzovoort.

Bepaalde stappen van de procedure kunnen om
allerlei redenen soms lang duren. Het doorlo-
pen van de procedure voor de subsidiëring van
de gemeentelijke riolering kan dan het tijdsver-
loop van het volledige project bepalen. Mogelij-
ke oorzaken zijn bijvoorbeeld :

– de gemeente voldoet niet aan alle voorwaar-
den voor het verkrijgen van subsidie. Soms
ontbreken de nodige gemeenteraadsbeslis-

singen (i.v.m. gemeentelijke reglementering
inzake hemelwaterputten, enzovoort). Indien
deze gemeenteraadsbeslissingen op zich
laten wachten, kan het dossier niet goedge-
keurd worden ;

– het dossier is niet in overeenstemming met
de code van goede praktijk. Zolang de ge-
meente de aanpassingen niet uitvoert, wordt
het dossier niet goedgekeurd ;

– gemeenten dienen geen dossier in (of dienen
het te laat in) voor aanvraag van subsidie,
waardoor het wegenproject al heel wat voor-
sprong heeft.

Een andere reden is veel fundamenteler. Aan-
gezien de kredieten van de administratie Wegen
en Verkeer (AWV) niet in verhouding staan tot
de beschikbare kredieten van het gewest voor
subsidie voor rioleringen en er vanuit AWV
geen rekening wordt gehouden met het gegeven
of de gemeente dan wel het gewest over vol-
doende middelen beschikt voor rioleringen,
moet het gewest de vastlegging van riosubsidies
soms zeer lang uitstellen. Dit werd nog versterkt
doordat projecten door gemeenten stelselmatig
"onderschat" werden naar bijdrage toe, terwijl
deze bij de vastlegging stelselmatig "overschat"
werden.

Het is dus minder een kwestie van tekort aan
geld, dan van slechte afstemming van procedu-
res. Gecombineerde dossiers hebben in 2003
voorrang gekregen. De "doortocht"-dossiers die
momenteel "geblokkeerd" zijn, zijn dus alle-
maal dossiers die (wat het te subsidiëren riole-
ringsgedeelte betreft) technisch of procedureel
niet helemaal in orde zijn. Gezien de extra be-
schikbare middelen die voor rioleringen vrijge-
maakt werden, is het gewest in de mogelijkheid
om de achterstand in te halen.

2. Voorzover thans bepaald kan worden, zou het
door het gewest te betalen subsidiebedrag in to-
taal zo'n 13 miljoen euro bedragen voor in to-
taal een 20-tal projecten. Voor sommige van
deze dossiers is de uitvoering al gestart, maar
zal geen gewestbijdrage worden vastgelegd. De
eigenlijke uitvoering van de projecten gaat hier
dus wel door. Voor de dossiers is de uitvoering
nog niet aangevat. Belangrijke randopmerking
hierbij is dat in deze oplijsting niet enkel de
doortochten, maar ook andere AWV-werken
zijn opgenomen.
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3. Aangezien het over dossiers gaat die procedu-
reel of technisch niet in orde zijn, kan de vast-
legging van deze dossiers  –  zelfs bij vrijgave
van nieuwe kredieten  –  niet gebeuren.

Intussen heb ik samen met minister Bossuyt en
minister Van Mechelen de nodige initiatieven
genomen om deze problemen naar de toekomst
toe te vermijden.

Wat de andere probleemdossiers betreft, heb ik
met minister Bossuyt een regeling getroffen om
het probleem op te lossen.

Vraag nr. 45 
van 21 november 2003 
van mevrouw DOMINIQUE GUNS

Leie  –  Waterkwaliteit en visbestand

Vanaf de grens met Frankrijk tot Gent heeft de
Leie een lengte van 108 km. De Leie werd ten be-
hoeve van de scheepvaart grotendeels rechtgetrok-
ken tot in Deinze. Vanaf Deinze tot haar monding
in de Ringvaart in Gent heeft de Leie haar natuur-
lijke meandering behouden en heeft ze vegetatie-
rijke oeverstructuren met struiken en riet. Boven
Deinze begint het Afleidingskanaal van de Leie.

1. Wat is voor de Leie de kwaliteitsverbetering of
kwaliteitsverslechtering van het water (fysico-
chemische en biologische kwaliteit) voor het
jaar 2003 ?

2. Welke vooruitgang verwacht men de komende
jaren ?

Wanneer wordt een optimaal niveau van de wa-
terkwaliteit verwacht ?

3. Op welke plaatsen is het visbestand op de Leie
het grootst en op welke plaatsen bijna onbe-
staande ?

Antwoord

Vraag nr. 1

1. Algemeen

Het bekken van de Leie is nog steeds het meest
vervuilde rivierbekken op het Vlaams grondge-
bied. Zo wordt 6 % van de totale afvalwaterlozin-
gen in Vlaanderen in het Leiebekken geloosd. Via
de Deûle, de Becque de Neuville en de Leie zelf

stroomt een zware vuilvracht Vlaanderen binnen.
Bijkomend is de vervuiling van de Leie ook afkom-
stig van verschillende zijwaterlopen zoals de Heu-
lebeek, de Gaverbeek en de Mandel, die huishou-
delijke en industriële afvalwaters ontvangen.

Voor 2003 beschikt de Vlaamse Milieumaatschap-
pij (VMM) over maandelijkse fysico-chemische re-
sultaten tot en met oktober. Biologische kwaliteits-
gegevens zijn voor 2003 nog niet voorhanden.

Hoewel er nog geen globale evaluatie van de wa-
terkwaliteitstoestand in 2003 is gebeurd, kunnen
we stellen dat de kwaliteit van de Leie beïnvloed
werd door het warme en droge weer tijdens de af-
gelopen zomer. Het geringe debiet van de water-
loop vergroot immers het effect van talrijke lozin-
gen. Alhoewel het gemiddeld zuurstofgehalte op
bepaalde meetplaatsen nog zal voldoen aan de ba-
siskwaliteitsnormen van 5 mg/l, zijn vooral zeer
lage waarden gemeten tijdens de kritische zomer-
periode (tot 2 mg/l en minder). Zo werd op de Leie
in Lauwe in 2003, met de momenteel beschikbare
gegevens, een gemiddelde zuurstofconcentratie van
5,5 mg/l zuurstof gemeten, maar werd een mini-
mumconcentratie van 2 mg/l vastgesteld op 3 juli
2003.

Ook andere parameters zoals bijvoorbeeld biologi-
sche en chemische zuurstofvraag en ammonium
zullen negatief worden beïnvloed door het warme
en droge weer.

2. Huidige situatie

Algemeen kan worden gesteld dat de biologische
kwaliteit van de Leie slecht tot matig is. Fysisch-
chemisch gezien worden zuurstoftekorten, hoge
ammonium- en fosfaatconcentraties, hoge BZV- en
CZV-waarden alsook hoge concentraties aan zwe-
vende stoffen vastgesteld. Ondanks dit alles is toch
sinds 1989 een significante kwaliteitsverbetering
zichtbaar zowel biologisch als fysisch-chemisch
(BZV : biologisch zuurstofverbruik ; CZV : che-
misch zuurstofverbruik  –  red.).

a) Biologische kwaliteit

95 % van de in 2002 bemonsterde meetplaatsen in
het Leiebekken voldoet niet aan de biologische ba-
siskwaliteitsnormen (BBI 7). Hiervan is 72 %
slecht tot uiterst slecht (BBI 0 tot 4). 5 % kan een
goede kwaliteit (BBI > 7) genieten. De Leie zelf
heeft een matige tot slechte biologische kwaliteit.
(BBI : Belgische Biotische Index  –  red.)

Toch is er verbetering merkbaar, in 1989 was de
kwaliteit nog slecht tot uiterst slecht. Ook het vis-
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