
spectie heeft daarbij volgend aantal controles
uitgevoerd :

Buitendienst 1998 1999

Antwerpen 22 22

Limburg 26 10

Oost-Vlaanderen 35 36

Vlaams-Brabant 14 2

West-Vlaanderen 16 22

Totaal 113 92

Bij elke vastgestelde overtreding werd een pro-
ces-verbaal opgemaakt. Deze overtredingen zijn
van zeer uiteenlopende aard, maar hebben
vooral betrekking op het overschrijden van lo-
zingsnormen bij de lozing van afvalwater.

Daarnaast zijn er nog veel meer klasse 2-inrich-
tingen (vnl. droogkuis), waarbij het toezicht
door de gemeente zou moeten worden uitge-
voerd.

3. In een beperkt aantal gevallen werd bij de con-
trole van de lozing van het afvalwater de aan-
wezigheid van perchloorethyleen vastgesteld.
De nodige onderrichtingen werden gegeven.

Er is ook een bodemverontreiniging met per-
chloorethyleen bekend waarvan de sanering
nog moet starten. Het dossier is bij de Openba-
re Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams
Gewest (OVAM) bekend.

4. Er zijn geen verontreinigingen bekend die een
kennisgeving aan de Arbeidsinspectie tot gevolg
hadden.

5. De afdeling Milieu-inspectie heeft geen gere-
geld overleg met de Arbeidsinspectie. In enkele
individuele dossiers zijn er wel al contacten ge-
weest.

Bij overtredingen inzake leefmilieu die een aan-
wijzing zijn voor mogelijke ernstige inbreuken
op de gezondheid van de werknemers in de
door de afdeling Milieu-inspectie geinspecteer-
de bedrijven, worden de diensten bevoegd voor
de gezondheid van de werknemers ingelicht.

Ook kunnen zij het proces-verbaal met de vast-
stellingen van de toezichthoudende ambtenaar

van de afdeling Milieu-inspectie dan opvragen
bij de procureur-generaal.

Vraag nr. 308
van 19 september 2000
van de heer FRANCIS VERMEIREN

Doelstellingen afvalwaterzuivering  –  Kostprijs

Om zich in regel te stellen met de Europese richt-
lijn stedelijk afvalwater, die bepaalt dat Vlaande-
ren tegen 2005 al het afvalwater moet zuiveren,
zullen nog zware investeringen noodzakelijk zijn.

Er wordt door de Milieu-administratie een bedrag
vooropgesteld van 85 miljard om de gemeentelijke
infrastructuur van collectoren en waterzuiverings-
stations te bouwen, terwijl om de achterstand in te
halen inzake gemeentelijke riolen een bedrag van
125 miljard wordt vermeld.

In de regeringsverklaring van juli 1999 heeft de
Vlaamse regering als doel gesteld :

– de verdere uitbouw van het gemeentelijk riole-
ringsnet en de optimalisatie van de bestaande
rioleringsstelsels (afkoppeling en infiltratie van
regenwater) ;

– de verdere uitbouw van kleinschalige waterzui-
vering ;

– het stimuleren van zelfzuivering voor niet op
riolering aan te sluiten woningen.

1. Werd door de Vlaamse regering reeds opdracht
gegeven een raming op te stellen van de kosten
verbonden aan de realisatie van de in de rege-
ringsverklaring opgegeven doelstellingen zoals
hierboven vermeld ?

2. Wordt een gedeeltelijke subsidiëring overwogen
voor de aanleg van gemeentelijke rioleringen en
kleinschalige waterzuivering ?

Een aantal gemeenten hebben zich reeds zeer
zware investeringen getroost.

Komen zij eventueel in aanmerking voor een
dergelijke subsidiëring ?

3. Is in de vermelde bedragen rekening gehouden
met de kosten voor afkoppeling die eventueel
ten laste vallen van de individuele burgers ?

Kunnen zij ook op subsidies aanspraak maken ?
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4. Over welke juridische middelen beschikt de
Vlaamse regering om de bewoners ertoe aan te
zetten, aan te sluiten op de openbare riolering
op plaatsen waar de achterstand zeer aanzien-
lijk is ?

Moet de burgemeester hierop toezien ?

Antwoord

1. In het kader van de opmaak van het investe-
ringsprogramma voor de bovengemeentelijke
zuiveringsinfrastructuur 2002-2005 (2006), goed-
gekeurd door de Vlaamse regering op 30 juni
2000 werd, rekening gehouden met de nu nog
geldende bevoegdheidsregels inzake afvalwater-
zuivering, een inschatting gemaakt van de bud-
getten die binnen de beschikbare enveloppes
subsidieerbaar zijn. Voor de genoemde periode
kwam men op 21 miljard frank uit.

Het opstellen van een raming van de kosten
verbonden aan de verdere uitbouw van de wa-
terzuivering in Vlaanderen, waaronder het ge-
meentelijk rioleringsnet, de optimalisatie van de
bestaande rioleringsstelsels, de (uit)bouw van
kleinschalige waterzuivering en het toepassen
van zelfzuivering voor niet op riolering aan te
sluiten woningen, werd opgedragen aan een
ambtelijke projectgroep met vertegenwoordi-
gers van de administratie Milieu-, Natuur-,
Land- en Waterbeheer (Aminal) en de Vlaamse
Milieumaatschappij (VMM). Door de Vlaamse
Maatschappij voor Watervoorziening (VMW)
werd een werkgroep georganiseerd met deelna-
me van de NV Aquafin en de VMM om de ge-
meentelijke rioleringsinvesteringen te schatten,
waarbij gebruik wordt gemaakt van enerzijds
een extrapolatie op basis van gemeenten waar
een hydronautanalyse had plaatsgevonden en
anderzijds gemiddelde eenheidsprijzen per
meter aan te leggen riolering. Deze schatting
komt inderdaad uit in de buurt van 125 miljard
frank, zoals in de vraag aangegeven.

Het is evenwel zo dat dit cijfer enkel kan wor-
den verfijnd als men op gemeentelijk niveau
een duidelijke visie ontwikkelt van welke gebie-
den men in de toekomst nog wil berioleren en
aansluiten op een centrale zuivering, versus lo-
kale kleinschalige zuiveringen, versus individu-
ele aanpak. Op dit vlak moeten deze diensten
zich richten op het regeerakkoord, op mijn be-
leidsnota en op mijn visie in verband met de
toekomst van de waterzuivering zoals door de
Vlaamse regering in juni besproken.

2. Geruime tijd is er een subsidiëringsregeling van
toepassing voor de gemeentelijke rioleringsstel-
sels. Het initiële besluit dateert van 30 juni 1996
en werd aangepast met het besluit van 23 maart
1999, waarbij een aantal extra voorwaarden van
toepassing werden gesteld teneinde een gericht
beleid te voeren ten aanzien van de hemelwa-
teraanpak en -buffering.

Om hieraan uiting te geven, moeten de volgen-
de punten worden nagekomen :

– het vaststellen van een gemeentelijke veror-
dening 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 wordt gesteld ;

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

– 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.

Het subsidiepercentage wordt tot 75 % (eerder
besluit 50 %) van de kostprijs van de riolerings-
werken opgetrokken, op voorwaarde dat een
gescheiden stelsel wordt aangelegd waarbij het
hemelwater bij voorkeur wordt afgevoerd via
een geherwaardeerd grachtenstelsel. Eventuele
retentie- en/of infiltratievoorzieningen voor het
hemelwater zijn eveneens subsidieerbaar.

Het merendeel van de Vlaamse gemeenten
tracht gebruik te maken van de mogelijkheden
geboden door dit subsidiëringsbesluit. De vraag
is evenwel groter dan het aanbod, waardoor een
aantal voorstellen voorlopig niet kan worden
gehonoreerd.

3. De hierboven vermelde cijfers betreffen ramin-
gen van de werken uit te voeren op het open-
baar domein. M.b.t. het inschatten van de kos-
ten voor bijvoorbeeld de afkoppeling op privé-
domein hebben mijn diensten weinig ervaring.
We hebben een demonstratieproject opgestart
in Geel (Mosselgoren) om de kosten van dit
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soort werkzaamheden nauwkeuriger te leren
kennen.

Uit het antwoord op de tweede vraag is af te lei-
den dat de individuele burger voor de voor-
noemde werken subsidies kan verkrijgen, op
voorwaarde dat de gemeente de nodige subsi-
dieregeling treft.

4. Artikel 4.2.1.3 § 3 van het Vlarem II (besluit
van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 hou-
dende algemene en sectorale bepalingen inzake
milieuhygiëne) stelt duidelijk : "de lozing van
huishoudelijk afvalwater in de gewone opper-
vlaktewateren of in een kunstmatige afvoerweg
voor hemelwater is verboden wanneer de open-
bare weg van openbare riolering is voorzien".

Huishoudens die beschikken over een individu-
ele behandeling van afvalwater (IBA), die bijge-
volg enkel propere effluenten lozen, kunnen
niet worden beschouwd als een lozer van afval-
water. Bij de volgende herziening van Vlarem
zullen de regels voor IBA’s nader worden be-
paald.

Bovendien voorziet het Vlarem in geen enkele
afwijking hierop. De aansluitingsplicht op riool
is derhalve absoluut en direct afdwingbaar. Heel
wat Vlaamse gemeenten hebben een algemene
politieverordening van toepassing gesteld waar-
in deze aansluitingsplicht op riool is opgeno-
men. Overtredingen van de bepalingen van een
dergelijke verordening kunnen worden gesanc-
tioneerd.

Conform artikel 58 van Vlarem I wordt op de
toepassing van deze Vlarem-bepalingen toege-
zien door volgende hiervoor bevoegde instan-
ties :

– de burgemeester ;

– de door de gemeente aangewezen agenten
van de gemeentelijke politie en de techni-
sche ambtenaren van de gemeente die in het
bezit zijn van een bekwaamheidsgetuig-
schrift verkregen na een opleiding omschre-
ven in artikel 59 van Vlarem I ;

– de door de Vlaamse minister aangestelde
ambtenaren van de afdeling Milieu-inspectie
van Aminal, die echter in eerste instantie het
toezicht over de inrichtingen van klasse 1
uitvoeren.

Vraag nr. 309
van 19 september 2000
van de heer JAN LOONES

Jetski’s  –  Reglementering

Zie :
Minister vice-president van de Vlaamse regering,
Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken
en Energie 
Vraag nr. 432
van 19 september 2000
van de heer Jan Loones
Blz. 586

Antwoord

Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt
door de heer Steve Stevaert, minister vice-presi-
dent van de Vlaamse regering, Vlaams minister van
Mobiliteit, Openbare Werken en Energie.

Vraag nr. 310
van 19 september 2000
van de heer CARL DECALUWE

Geurhinder Menen  –  Metingen  –  Overleg met
Frankrijk

Reeds enkele maanden klagen de bewoners van de
Basse Censestraat in Menen over geurhinder af-
komstig van een bedrijf in het Franse Halluin.

Het betrokken bedrijf, dat gevestigd is op een aan-
palend industrieterrein, aan de andere kant van de
grens, zou compost aanmaken. Hiervoor wordt
afval aangevoerd, dat wordt afgedekt met aarde en
plastiek zakken.

De buurtbewoners maken zich ernstig zorgen om-
trent de gassen die vrijkomen. De omwonenden
zijn er zich van bewust dat de Vlaamse overheid
niet rechtstreeks kan ingrijpen en enkel kan aan-
dringen op een spoedige oplossing bij de Franse
overheid.

1. Is de minister op de hoogte van het geurpro-
bleem ter hoogte van de Basse Censestraat in
Menen ?

2. Zo ja, werden er reeds metingen uitgevoerd
naar de intensiteit en de samenstelling van de
geurhinder ? Wat waren de resultaten ?
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