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T.a.v. het College van burgemeester en schepenen 
Cc de dienst openbare werken 

  
 

Antwerpen, 
Dinsdag 24 september 2019 

 
 
Referentienummer: CC b71/2019 – MVH/cc – 2019/7870 
Uw contactpersoon: Christophe Claeys, christophe.claeys@vvsg.be, T 02 211 56 11  
 
 
Betreft: Doelstellingen rioolbeheer en gemeentelijk meerjarenplan 
 
 
Geacht college,  
 
  
Eind juni of begin juli bezorgde de VMM aan uw gemeente een mail met actuele informatie over de 
doelstellingen voor het rioolbeheer. Het onderwerp van de mail is “reductiedoelstelling en 
financiering gemeentelijk rioolbeheer”.   
  
AquaFlanders, vertegenwoordiger van de gemeentelijke rioolbeheerders, en de VVSG, 
vertegenwoordiger van de gemeenten, zijn er zich ten volle van bewust dat rioolbeheer  een groot 
deel van het budget van de gemeente inneemt. Dit geldt zowel voor gemeenten die hun riolen zelf 
beheren als voor gemeenten die hun rioolbeheer uitbesteden maar wel budgetten voorzien om te 
volgen met de bovenbouw. Om de gemeentelijke rioolopdracht continu vooruit te laten gaan is het 
cruciaal dat de rioolopdracht goed geïntegreerd wordt in de gemeentelijke planning. Opdat u 
volledig geïnformeerd alle overwegingen kan maken in het kader van uw meerjarenplanning, 
bezorgen we u daarom graag nog wat extra informatie aanvullend op de mail van de VMM. Deze 
informatie gaat voornamelijk over geplande en te plannen uitbreidingsprojecten, bijkomend op het 
onderhoud, de optimalisaties en de vervangingsinvesteringen die naar uw inzichten moeten 
gebeuren in het bestaande rioolstelsel.  
 
In de informatie van de VMM vindt u grosso modo 3 categorieën van rioolprojecten en IBA’s:  
 
1. projecten waarvoor Vlaanderen aan Europa reeds een deadline communiceerde;  
2. projecten die Vlaanderen reeds in een subsidieprogramma opnam en  
3. projecten die nog moeten ingepland worden om het gemeentelijk aandeel in de doelstellingen 

van de Europese Kaderrichtlijn Water te realiseren.  
 
In bijlage 1 vindt u meer concrete toelichting.   
 
De VMM ging na wat er tegen 2027 aan projecten gerealiseerd moet worden in het kader van de 
Europese Kaderrichtlijn Water, in de aanname dat elke sector (huishoudens = riolering, landbouw 
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en industrie) haar eigen aandeel in de vervuiling oplost. De ganse sector - VMM, AquaFlanders, 
VVSG, Vlario, Aquafin - was vragende partij om deze verfijnde doelstelling te berekenen en aan alle 
gemeenten en rioolbeheerders te bezorgen. Bijlage 3 is de brief met een vraag die AquaFlanders 
en de VVSG hierover stelden. De VMM realiseerde een versnelde doorrekening , die u eind juni 
kreeg. 
 
We nodigen u graag uit om met deze informatie aan de slag te gaan en na te gaan welke doelen 
voor uw gemeente haalbaar zijn. Het standpunt van AquaFlanders en de VVSG is dat gemeenten, 
rioolbeheerders en de Vlaamse overheid, VMM en Aquafin engagementen aangaan in het kader 
van de doelstellingen en financiering voor deze gemeentelijke legislatuur. Waar de doelstelling niet 
haalbaar geacht wordt, onderhandelen de gemeente(n) en de rioolbeheerder met de Vlaamse 
overheid over een herijking van het doel en/of een verhoging van de financiering.      
  
Extra informatie kan u opvragen bij uw rioolbeheerder (indien van toepassing) en bij de VMM.  
  
- voor het financiële luik: via ReguleringSanering@vmm.be  
- voor het ecologische luik: via aelt.zonering@vmm.be  

 
Contactpersonen VMM: Jeroen Van den Branden, T 09 243 69 88 en - Ilse Gelaude, T 09 243 70 46 
 
 
Met de meeste hoogachting 
 

  
Mieke Van Hootegem 
Voorzitter AquaFlanders 

                   Wim Dries 
                   Voorzitter VVSG 

 
 
 
  
 
 
Bijlagen: 3 
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BIJLAGE 1 
  
De VMM bezorgde u informatie in een excel simulator met 7 tabbladen: “Lees mij”,   
“Parameters”, “Lopend beleid”, “Ambitieniveau”, “Extra inkomsten”, “Geschatte uitgaven” en 
“Reductiedoelstelling”. Indien uw gemeente onder een solidaire rioolbeheerder valt, kreeg u 
een vereenvoudigde simulator. Hierin komen de tabbladen “Extra Inkomsten” en “Geschatte 
uitgaven” niet voor.  
 
Doelstellingen reeds gerapporteerd aan Europa 
In de eerste en tweede stroomgebiedbeheerplannen werden er aan Europa deadlines 
gecommuniceerd voor bepaalde rioleringsprojecten en IBA’s. Deze kregen een prioriteit 
toebedeeld in het gebiedsdekkend uitvoeringsplan. De rioleringsprojecten met prioriteit 1 
moeten uiterlijk uitgevoerd zijn tegen 2015 of 2017, de rioleringsprojecten met prioriteit 2 tegen 
2021. De nog uit te voeren projecten met prio 1 en 2 (en een deel van de reeds uitgevoerde 
projecten) vindt u terug in de tabbladen “Lopend beleid” en “Ambitieniveau” van de simulator 
die de VMM u bezorgde. Er staan ook andere projecten in de tabbladen “Lopend beleid” en 
“Ambitieniveau” (zie verder). 
 
Voor de IBA’s werd er naar Europa toe per gemeente een minimale doelstelling aan ‘te plaatsen 
IBA’s’ bepaald (tegen eind 2017 en tegen eind 2021 – zie hoofdstuk 3.3 in de toelichting over de 
zoneringsplannen en uitvoeringsplannen (zie ook in bijlage 2). Deze doelstelling en de lijst van 
prioritaire IBA’s vindt u op geoloket zonering- en uitvoeringsplannen. Geef onderaan de naam 
van uw gemeente in. Met de “informatiepijl” klikt u ergens binnen uw gemeente. In het nieuwe 
venster dat verschijnt klikt u op de link “Prioritaire IBA’s”.   
 
De timing van deze projecten en IBA’s  werd aan Europa gerapporteerd. Dat is een extra reden 
om  hier prioritair werk van te maken. Worden deze projecten niet gerealiseerd, dan dienen we 
dit immers aan Europa te verantwoorden.  Onder bepaalde voorwaarden mag er met projecten 
geschoven worden. U vindt de informatie hierover in het hoofdstuk 3.4 ‘vrijheidsgraden’ in de 
toelichting over de zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen (zie ook bijlage 
2).   
 
Lopend beleid (zie tabblad ‘Lopend beleid’ in de simulator) 
Het tabblad ‘Lopend beleid’ bevat alle nog uit te voeren projecten die Vlaanderen reeds in een 
subsidieprogramma (t.e.m. GIP 2018/2) heeft opgenomen. Het is dus ook belangrijk om deze 
projecten verder te zetten.  Een deel daarvan werd als prioritair aangegeven aan Europa (prio 1 
en 2). Dit tabblad bevat ook de in 2017 en 2018 uitgevoerde investeringsprojecten (voor zover 
deze bij VMM zijn gekend). 
 

  

https://www.vmm.be/water/riolering/aansluiten-of-zelf-zuiveren/toelichting_zoneringsplannen_gebiedsdekkende_uitvoeringsplannen_tw.pdf
https://www.vmm.be/water/riolering/aansluiten-of-zelf-zuiveren/toelichting_zoneringsplannen_gebiedsdekkende_uitvoeringsplannen_tw.pdf
https://www.vmm.be/data/zonering-en-uitvoeringsplan
https://www.vmm.be/water/riolering/aansluiten-of-zelf-zuiveren/toelichting_zoneringsplannen_gebiedsdekkende_uitvoeringsplannen_tw.pdf
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Reductiedoelstelling (zie tabbladen ‘ambitieniveau’ en ‘reductiedoelstelling’) 
In het tabblad ‘Ambitieniveau’ staan de nog niet uitgevoerde projecten die wel een 
uitvoeringstermijn kregen (o.a. prio 1 en 2), maar ook alle resterende projecten die nog nodig 
zijn om tot volledige sanering te komen. Ook voor deze projecten wordt een prioriteit vermeld. 
De VMM ging na wat er tegen 2027 aan projecten gerealiseerd moet worden in het kader van 
de Europese Kaderrichtlijn Water, in de aanname dat elke sector (huishoudens = riolering, 
landbouw en industrie) haar eigen aandeel in de vervuiling oplost. De VMM berekende hiervoor 
een reductiedoelstelling per waterlichaam op basis van het aandeel van de vervuiling door de 
huishoudens. In het tabblad ‘Ambitieniveau’ in de kolom ‘projectenvoorstel VMM?’ vindt u de 
projectenlijst die VMM detecteert als ecologisch meest efficiënte projecten om het reductiedoel 
tegen 2027 te bereiken. U kan ook andere combinaties van projecten kiezen. In het tabblad 
‘ambitieniveau’ moet u daarvoor de alternatieve combinatie van projecten aanvinken en moet 
u in de cel ‘prioriteitsklasse tegen 2027’ ‘Alternatieve projectenselectie’ aanvinken. Via de 
simulator kan u berekenen welke combinatie van projecten (te kiezen in tabblad 
‘Ambitieniveau’) moet uitgevoerd worden om voor elk waterlichaam de vastgelegde 
reductiedoelstelling tegen 2027 te realiseren. Het resultaat vindt u in het tabblad 
‘Reductiedoelstelling’. Dit is het minimale dat in het kader van de Europese Kaderrichtlijn Water 
moet worden uitgevoerd. Er wordt nog met de verschillende sectoren onderhandeld over hun 
aandeel en over deze methodiek.  

 


