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SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 281
van MATTHIAS DIEPENDAELE
datum: 7 januari 2015

aan JOKE SCHAUVLIEGE
VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW

Subsidiëring gescheiden riolering  -  Kwetsbare gebieden  -  Maarkedal

Tegen uiterlijk 2027 wordt er volgens de Europese Kaderrichtlijn Water een goede 
waterkwaliteit van de Vlaamse waterlopen verwacht. De Maarkebeekvallei is in het 
Bovenscheldebekken als aandachtsgebied geselecteerd, en er worden momenteel vanuit 
de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en provincie tal van projecten opgezet die zullen 
bijdragen aan een goede ecologische toestand in de huidige planperiode.

Het nieuwe zoneringsplan (dat nu in openbaar onderzoek is) is daar echter niet echt op 
afgesteld. Zelfs woningenclusters die nu lozen in brongebieden (Bos te Rijst / Burreken / 
Hotond- en Muziekbos) waar nog kwetsbare soorten voorkomen, zijn op deze 
zoneringsplannen grijs ingekleurd, wat de laagste prioriteit betekent.

In de gemeente Maarkedal zijn er zo goed als geen prioritaire projecten vooropgesteld, 
waardoor ze bij de toekenning van subsidies voor rioleringswerken uit de boot zal vallen.

In Maarkedal is er momenteel nog geen 10 % van de bevolking aangesloten op een 
gescheiden riolering. Volgens de ramingen opgemaakt door de VMM moet Maarkedal nog 
24 miljoen euro investeren in het rioleringsnetwerk. Gemiddeld kost de riolering 10.000 
euro per inwonerequivalent (IE) of zo’n 24.000 euro per woning. Er moeten ook nog zo’n 
525 IBA's (individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater) worden geplaatst.

Bij de consultatie vooraleer de zoneringsplannen opgemaakt werden, had de gemeente 
Maarkedal hoofdzakelijk IBA's gepland in de buitengebieden, wat de kostprijs per woning 
op 2500 euro voor de gemeente brengt.

Het is opvallend dat bepaalde landbouwbedrijven in het kader van de programmatische 
aanpak stikstof een brief kregen omwille van hun vervuilingsimpact op Natura2000-
zones, terwijl de gemeente zich afvraagt of er voor het lozen van huishoudelijk 
afvalwater in dergelijke gebieden wel degelijk prioriteit werd gegeven in de 
zoneringsplannen.

1. Zullen er extra budgetten voor subsidiëring van rioleringswerken in 
plattelandsgemeenten worden vooropgesteld?

2. Kunnen gemeentelijke projecten in dunbevolkte gebieden langs Natura2000-zones 
ook prioriteit krijgen in de zoneringsplannen?



3. Zal er bij subsidiëring van rioleringsprojecten voorrang gegeven worden aan deze 
kwetsbare gebieden?

4. Wat zullen de consequenties zijn voor landelijke gemeenten indien ze tegen 2027 niet 
voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water?



JOKE SCHAUVLIEGE 
VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW

ANTWOORD
op vraag nr. 281 van 7 januari 2015
van MATTHIAS DIEPENDAELE

1. Het budget voorzien voor de subsidiëring van de gemeenten wordt ingevuld in functie 
van het type project en maakt geen onderscheid tussen het al of niet landelijk 
karakter van een gemeente.

2. Bij de prioritering van de projecten binnen de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen 
(GUP) wordt rekening gehouden met de aanwezigheid van Natura 2000 gebieden. Ook 
in dunbevolkte gebieden kunnen bijgevolg projecten prioritair zijn.

3. Bij de prioritering van de projecten bij de opmaak van de GUP wordt rekening 
gehouden met de kwetsbare gebieden. Ook bij de selectie van projecten voor opname 
op het  gemeentelijke subsidieprogramma of het bovengemeentelijke programma is 
de ligging in speerpunt- of aandachtsgebieden een belangrijke factor.

4. De Kaderrichtlijn Water en het Decreet Integraal Waterbeleid stellen het bereiken van 
de goede toestand tegen 2027 voorop, behoudens motivatie van eventuele 
afwijkingen hierop. Deze afwijkingen kunnen betrekking hebben op de termijn of op 
het ambitieniveau. Alhoewel nog veel landelijke gemeenten belangrijke inspanningen 
moeten leveren inzake de uitbouw van de saneringsinfrastructuur, zal de komende 
jaren verder onderzocht worden in welke mate de saneringsinfrastructuur uitgebouwd 
moet worden om de doelstellingen te realiseren.
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