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SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 235
van TINNE ROMBOUTS
datum: 17 december 2014

aan JOKE SCHAUVLIEGE
VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW

Waterzuivering  -  Gebiedsdekkende uitvoeringsplannen

De kaderrichtlijn Water beoogt voor oppervlaktewater een goede ecologische en een 
goede chemische toestand tegen 2015. Ze is in Vlaanderen vertaald door het decreet 
integraal waterbeleid. De kaderrichtlijn Water bepaalt echter ook dat elke lidstaat twee 
keer een uitstel van telkens zes jaar kan toepassen als het goed gemotiveerd wordt. De 
uiteindelijke datum voor het realiseren van een goede ecologische toestand van de 
waterlichamen is dus 2027. 

Vandaag lozen nog steeds veel Vlamingen afvalwater van het toilet, douche en uit de 
badkamer rechtstreeks in de waterloop. Om dat aan te pakken werden zoneringsplannen 
opgemaakt. Die tonen waar er riolering (collectieve zuivering) zal komen en waar er 
individuele zuiveringsinstallaties moeten komen. De gebiedsdekkende uitvoeringsplannen 
(GUP) gaan nog een stapje verder. De gebiedsdekkende uitvoeringsplannen die in 
opmaak zijn, horen thuis in de volgende generatie stroomgebiedbeheersplannen. De 
Vlaamse overheid wil hiermee aangeven wie wat moet realiseren en wanneer. De 
stroomgebiedbeheersplannen bevatten de zoneringsplannen en de gebiedsdekkende 
uitvoeringsplannen. Deze stroomgebiedbeheersplannen worden nu onderworpen aan een 
openbaar onderzoek. Iedere inwoner kan de ontwerpen van de plannen raadplegen en er 
bezwaar tegen indienen.

1. Zijn alle gebiedsdekkende uitvoeringsplannen voor elke gemeente klaar?

a) Kan de minister een overzicht geven van alle gemeenten met aanduiding van de 
fase waarin de opmaak van het GUP zich bevindt?

b) Wanneer verwacht de minister dat alle GUP’s klaar zijn?

2. Is er een exacte timing vastgesteld in de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen? Zo ja, 
wat is die? 

3. Hoe houden de plannen rekening met de budgettaire mogelijkheden van de 
gemeenten en het gewest? 

4. Hoeveel IBA’s (individuele behandelingsinstallaties voor afvalwater) dienen volgens de 
plannen geplaatst te worden? Graag een opsplitsing per provincie. Kan de minister een 
overzicht geven van het aantal IBA’S hiervan reeds zijn geplaatst?



5. Kan men op basis van het GUP een scherpe analyse maken van het totale aantal 
kilometer riolering dat moet worden aangelegd? Graag een overzicht per provincie en 
per jaar volgens de geplande GUP’s en de totale kostprijs hiervoor. (opgesplitst in 
kostprijs gemeente, subsidie VMM, Aquafin)?



JOKE SCHAUVLIEGE
VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW

ANTWOORD 
op vraag nr. 235 van 17 december 2014
van TINNE ROMBOUTS

1. a. Voor elke gemeente werd een ontwerp van gebiedsdekkend uitvoeringsplan (GUP) 
opgemaakt dat als onderdeel van de ontwerp stroomgebiedbeheerplannen 
onderworpen werd aan het openbaar onderzoek dat liep van 9 juli 2014 tot 8 
januari 2015. 

b. Na de verwerking van de opmerkingen uit het openbaar onderzoek, zullen de 
stroomgebiedbeheerplannen, inclusief de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, 
voor definitieve vaststelling tegen uiterlijk eind 2015 aan de Vlaamse Regering 
voorgelegd worden, conform de bepalingen van het decreet Integraal Waterbeleid 
en de kaderrichtlijn Water.

2. De rioleringsprojecten worden in de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen ingedeeld in 
2 planperiodes (2016-2021, resp. 2022-2027), die zijn afgestemd op de planperiodes 
van de stroomgebiedbeheerplannen. In de planperiode 2016-2021 wordt aan de 
rioleringsprojecten een specifieke prioriteit toegekend, gerelateerd aan een 
uitvoeringsjaar. Het toegekende uitvoeringsjaar is het jaar waarin het rioleringsproject 
uiterlijk moet uitgevoerd worden. Voor de planperiode 2022-2027 is de prioriteit 
richtinggevend en zal deze bij de opmaak van de stroomgebiedbeheerplannen 2022-
2027 verder worden verfijnd. Kosteneffectiviteit en beschikbaarheid van middelen 
zullen hierbij belangrijke criteria vormen. Indien de goede toestand in een bepaald 
waterlichaam ondertussen bereikt wordt, is het niet langer noodzakelijk om alle 
projecten tegen 2027 uit te voeren. Om af te stemmen op andere prioriteiten kan voor 
de realisatie van de in de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen voorziene projecten 
afgeweken worden onder voorwaarden (vrijheidsgraden). In tabel 1 als bijlage vindt u 
een overzicht van het type projecten met hun prioriteit en voorgestelde timing. 

3. Bij de toekenning van de prioriteiten 1 en 2 binnen het GUP, zijnde projecten met 
uitvoering uiterlijk 2021, werd rekening gehouden met het reeds beslist beleid, nl. de 
bovengemeentelijke projecten opgenomen op een programmajaar t.e.m. 2015 en dus 
opgedragen aan Aquafin, en de gemeentelijke subsidieprojecten opgenomen op een 
programmajaar t.e.m. 2014 en dus opgedragen aan de gemeenten. Deze projecten, 
inclusief de GUP-projecten gerelateerd aan deze projecten, zijn dus reeds bij de 
gemeentelijke en bovengemeentelijke rioolbeheerders gekend. Voor dit besliste beleid 
zou het grootste aandeel van de gemeentelijke projecten in de meerjarenbegroting 
van de gemeenten moeten opgenomen zijn.
Om de budgettaire impact van de verschillende maatregelen in de 
stroomgebiedbeheerplannen te kunnen inschatten, werden in deze plannen 
disproportionaliteitsanalyses berekend voor verschillende scenario’s, afhankelijk van 
de doelstellingen en het ambitieniveau. Hieruit blijkt dat het voor de Vlaamse overheid 
niet haalbaar is om alle noodzakelijke acties en maatregelen, waarvan investeringen in 
de saneringsinfrastructuur een belangrijk deel vormen, uit te voeren tegen 2027. Ook 
op gemeentelijk vlak worden tekorten verwacht voor de verdere uitbouw van de 
gemeentelijke infrastructuur.

4. Het totaal aantal te plaatsen IBA’s in het ontwerp GUP bedraagt 52.098. Een 
onderverdeling per provincie vindt u in tabel 2 in bijlage. Een volledig overzicht van 
het aantal geplaatste IBA’s is niet beschikbaar aangezien niet alle gemeenten volledige 
informatie aanleveren aan de VMM omdat niet alle IBA’s in aanmerking komen voor 



subsidie. De bij de VMM gekende IBA’s zijn eveneens weergegeven in de tabel 2 in 
bijlage, maar zijn dus een onderschatting van het totale aantal reeds geplaatste IBA’s. 

5. Op basis van het ontwerp GUP kan voor de projecten die nog niet werden opgedragen 
aan de gemeenten (nog niet opgenomen op een subsidieprogramma) of aan Aquafin 
(nog niet opgenomen op een bovengemeentelijk optimalisatieprogramma), een 
overzicht gegeven worden per planperiode voor het aantal km aan te leggen 
afvalwaterriolering (uitbouw) en bijhorende kostprijs. Deze overzichten worden 
weergegeven in tabellen 3 en 4. 
Er werd reeds een groot aantal projecten opgedragen op een bovengemeentelijk 
optimalisatieprogramma (OP) of het gemeentelijk subsidiëringsprogramma (GIP). 
Deze projecten betreffen zowel de verdere uitbouw van de saneringsinfrastructuur als 
optimalisatie van bestaande infrastructuur. Naast afvalwaterrioleringen zullen dan ook 
nog een groot aantal regenwaterrioleringen of grachten aangelegd worden. Een 
overzicht voor Vlaanderen van grootteordes voor het aantal km aan te leggen 
afvalwaterriolering en totale kostprijzen (dus inclusief regenwaterafvoer) wordt 
weergegeven in tabel 5.

BIJLAGE

Overzicht
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