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1. Inleiding       
 

Een zoneringsplan (hierna afgekort tot ZP) legt per gemeente een visie voor de saneringswijze van 
afvalwater vast en toont waar collectieve sanering aanwezig is en waar verplicht op de riolering moet 
aangesloten worden, waar in de toekomst collectieve sanering zal aangelegd worden en waar 
individueel moet gezuiverd worden.  

Een gebiedsdekkend uitvoeringsplan (hierna afgekort tot GUP) bepaalt de uitvoeringstermijn van de 
rioleringsprojecten en IBA’s aan de hand van een indeling in prioriteitenklassen. De afbakening van de 
gemeentelijke en de bovengemeentelijke saneringsopdracht in het buitengebied (het zogenaamde 
overnamepunt) wordt vastgelegd en de gebieden waar kan worden afgeweken van de verplichting tot 
de aanleg van een gescheiden stelsel worden afgebakend.  

Het herziene GUP stelt reductiedoelen voor fosfor en stikstof per waterlichaam vast, in functie van het 
behalen van de goede toestand. Hiervoor wordt afgestemd met de gebiedsgerichte prioritering binnen 
het stroomgebiedbeheerplan. Het effect van verschillende saneringsopties wordt gemodelleerd. Voor 
het aspect ‘Uitbouw van de saneringsinfrastructuur’ van het aandeel van de huishoudens worden de 
vrachtreducties verder vertaald naar een aantal nog te saneren IE (inwonerequivalent) per 
waterlichaam per gemeente. Dit maakt het te halen reductiedoel concreter. 

De herziene ZP’s en de GUP’s maken deel uit van de derde generatie stroomgebiedbeheerplannen.  
Het afgelopen openbaar onderzoek legde voor elke Vlaamse gemeente een ontwerp van herzien ZP 
en een ontwerp van herzien GUP voor.  

VMM verwerkte de ingediende bezwaarschriften in de periode half maart – half juni 2021 en paste 
waar nodig de ontwerpplannen aan. Voor elk bezwaarschrift is een overwegingsdocument opgemaakt.
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2. Wat zijn de opmerkingen en adviezen        

2.1 Indieners  

Bij de 300 zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen werden 253 verschillende 
bezwaarschriften met in totaal 873 opmerkingen ingediend. Een verdere opdeling op basis van de 
inhoud resulteerde in 1.178 deelopmerkingen. 

Het merendeel van die deelopmerkingen was afkomstig van een gemeentebestuur of een 
rioolbeheerder (1.097). Daarnaast werden 34 deelopmerkingen ingediend door particulieren, 40 door 
adviesorganen en belangenorganisaties, 5 door andere overheden en 2 door een bedrijf. 

2.2 Bezwaarschriften   

In 179 van de 300 gemeenten is minstens één deelopmerking geformuleerd.   

38% van de deelopmerkingen had betrekking op het zoneringsplan.  

Deelopmerkingen bij de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen betroffen vooral een combinatie van 
project- of plaatsgebonden opmerkingen met opmerkingen over het halen van de reductiedoelen. 
Louter project- of plaatsgebonden opmerkingen kwamen slechts in mindere mate voor. 

Een zeer beperkt deel van de behandelde deelopmerkingen had geen rechtstreekse invloed op het ZP 
of GUP maar waren wel gerelateerd aan saneringsinfrastructuur (al dan niet gekoppeld aan 
oppervlaktewaterkwaliteit).         

2.2.1 Opmerkingen bij het zoneringsplan  

Actualisaties en correcties 

Een reeks van aanpassingen werd gevraagd naar aanleiding van de uitvoering van projecten (riolering 
en IBA) of van nieuwe verkavelingen.  

Ook correcties werden geformuleerd: niet gezoneerde percelen, clusters schrappen, herpositioneren 
of aanpassen qua vorm, centraal gebied aanpassen, … 

Zo’n aanpassingen kunnen jaarlijks worden doorgegeven via de verplichte (digitale) rapportering 
gemeentelijke sanering. Het zoneringsplan wordt op basis hiervan dan geactualiseerd via het jaarlijkse 
Wateruitvoeringsprogramma. Dit is meteen ook de reden dat het aantal deelopmerkingen bij het ZP 
beperkter bleef dan bij het openbaar onderzoek bij de vorige generatie stroomgebiedbeheerplannen. 

Herzieningen 

Elke gemeente/rioolbeheerder kreeg in het voortraject al de gelegenheid om herzieningen (= 
visiewijzigingen) aan te vragen en te motiveren. Toch werd nog een reeks aan herzieningen 
geformuleerd via het openbaar onderzoek. 
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Ongeveer de helft van de deelopmerkingen bij het zoneringsplan gaat over een herziening van (een 
deel van) één of meerdere clusters. Vooral herzieningen van collectief naar individueel te 
optimaliseren buitengebied werden gevraagd.  
 

2.2.2 Opmerkingen bij het gebiedsdekkend uitvoeringsplan 

Project- of plaatsgebonden opmerkingen 

Project- of plaatsgebonden opmerkingen kwamen slechts in mindere mate voor en werden meestal 
gekoppeld aan opmerkingen inzake de reductiedoelen.  

Aangezien het GUP gebaseerd is op het ZP hadden de opmerkingen bij het zoneringsplan ook vaak een 
invloed op het GUP.  

Volgende projectmatige opmerkingen aan het GUP werden voorgesteld:  een wijziging van actor, het 
creëren van een overnamepunt, een tracéwijziging, uitgevoerde riolering, … 

Reductiedoelen 

Een hele reeks aan deelopmerkingen werden ingediend bij de plandoelstellingen (volledig reductiedoel 
te realiseren in de klasse 2 en 3 waterlichamen, de helft van het reductiedoel te halen in klasse 4 
waterlichamen en 1/3de van het reductiedoel te halen in de klasse 5 en 6 waterlichamen): 

- gemeenten geven aan de vooropgestelde plandoelstelling (of zelfs meer) te kunnen 
realiseren, al dan niet via een alternatieve projectenselectie. Dit is mogelijk gemaakt door de 
randvoorwaarden bij de uitvoering; 

- gemeenten geven aan dat de financiële haalbaarheid van de noodzakelijke projecten om de 
vermelde reductie te halen, niet gegarandeerd is binnen de beschikbare middelen en de 
gemeentelijke begroting; 

- naast financiële haalbaarheid, is ook de praktische haalbaarheid soms een remmende factor; 

- opmerkingen bij het lopende beleid en de timing 2027 zijn vaak gerelateerd aan de 
afhankelijkheid van derden. Hierbij wordt hoofdzakelijk AWV als knelpunt aangehaald (naast 
Aquafin, andere); 

- gemeenten vragen zich af waarom de reductiedoelen in het geoloket ZP en GUP niet altijd 
overeen komen met de reductiedoelen in de ter ondersteuning aangeleverde simulator (die 
geen onderdeel uitmaakt van het plan); 

- heel vaak wordt voorbehoud geformuleerd bij projecten die betrekking hebben op de 
privéwaterafvoer omdat de gemeente hier afhankelijk is van de bereidwilligheid van de 
burger.   

  

 



 
 

Overwegingsdocument –ZP en GUP        pagina 5 van 8 

 

 

3. Van ontwerp naar definitief ontwerp       

3.1 Hoe verliep de verwerking van het openbaar onderzoek 

De verwerking van het openbaar onderzoek van de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 - deel ZP 
en GUP, verliep binnen de structuren van de CIW en binnen de kern Planning Integraal Waterbeleid 
van de VMM. De verwerking verliep volledig digitaal in een daartoe specifiek ontworpen beheertool. 

Voor iedere deelopmerking is een overweging opgesteld en is aangegeven of de deelopmerking al dan 
niet leidt tot een aanpassing van de zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen. In 
geval een plandeel gewijzigd wordt, is een voorstel tot wijziging geformuleerd. Indien relevant is ook 
een aanbeveling opgenomen.     

3.2 Wat werd aangepast  

Een deel van de deelopmerkingen betrof eerder een mededeling. Hiervan werd enkel akte genomen. 
In een aantal gevallen was de opmerking te onduidelijk geformuleerd waardoor deze niet geëvalueerd 
kon worden.  

3.2.1 Aanpassingen aan het zoneringsplan 

Actualisaties en correcties werden meestal aanvaard. Slechts een vijfde van deze soort 
deelopmerkingen leidde na evaluatie niet tot de aanpassing van het plan. Meestal betrof het te weinig 
gemotiveerde bezwaarschriften (onduidelijkheid over rioolaansluiting of -aanleg, aan/afwezigheid 
gebouw, tracéwijziging,….). In een aantal gevallen was de deelopmerking gebaseerd op een oudere 
versie van het zoneringsplan dan voorlag in het openbaar onderzoek. 

Van de gevraagde visiewijzigingen werd meer dan de helft aanvaard. Dit leidde tot een herziening van 
één of meerdere clusters voor 55 gemeenten. Vooral herzieningen van collectief naar individueel te 
optimaliseren buitengebied werden gevraagd en aanvaard. 

Voor 29 andere gemeenten werd een herziening aangevraagd maar niet aanvaard. Het betrof dan 
voornamelijk een herziening van individueel naar collectief te optimaliseren buitengebied. Reden om 
een herziening niet te aanvaarden lag vaak bij een gebrekkige of ontbrekende motivatie of een niet 
uniforme aanpak over het hele grondgebied. 
 

3.2.2 Aanpassingen aan het gebiedsdekkend uitvoeringsplan 

Project- of plaatsgebonden opmerkingen 

De aanvaarde actualisatie of herziening van de zoneringsplannen leidt vaak ook tot een aanpassing van 
de projectmatige invulling van het GUP (vb. GUP-projecten verwijderen of inkorten bij herziening naar 
individueel te optimaliseren buitengebied). 

Reden om een projectmatige aanpassing niet door te voeren lag meestal aan het ontbreken van de 
noodzakelijke informatie (vb uitgevoerde riolering niet bewezen via AWIS-rioolinventaris, jaarlijkse 
rapportering gemeentelijke sanering of as built plan). 
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Een gevraagde/voorgestelde verschuiving in de tijd van bepaalde projecten of een wijziging in hun 
prioritering werd meestal niet aanvaard aangezien deze vraag ook kan gerealiseerd worden door het 
toepassen van de bestaande vrijheidsgraden. 

Reductiedoelen 
Voor waterlichamen waarin gemeenten aangeven dat het reductiedoel financieel niet haalbaar is, 
werd voor de waterlichamen waar het totale reductiedoel ook het reductiedoel tegen 2027 is (de 
zogenaamde klasse 2 en 3 in de gebiedsgerichte prioritering) onderzocht wat het aandeel van de 
betrokken gemeente(n) is in het reductiedoel van de huishoudens enerzijds, wat het aandeel van het 
lopend beleid is t.o.v. het totale reductiedoel voor de huishoudens en hoe groot die gap is, of 
gemeenten in het verleden financiële reserves hebben opgebouwd of gemeenten de maximale 
saneringsbijdragen innen en sedert wanneer, het aandeel van de huishoudens in het totale 
reductiedoel, de toestandsbeoordeling van fosfor voor het waterlichaam vandaag en 
modelleringsresultaten.  

 
Na afweging van bovenstaande parameters werd de gebiedsgerichte prioritering voor deze 
waterlichamen toch behouden, het ambitieniveau werd niet teruggeschroefd. Bijkomende acties 
werden echter voorzien (zie verder) om de kostenefficiënte uitvoerbaarheid van de 
saneringsinvesteringen te bewaken en om de uitvoering ervan te versnellen. Voor wat betreft 
afvalwaterzuivering zal daarnaast worden ingezet op vereenvoudigde procedures, heldere 
taakverdeling en meer responsabilisering. Zie ook oplegnota bij SGBP waarin bijkomende acties 
opgenomen worden. 

Bijstelling van het ambitieniveau naar boven was mogelijk voor twee waterlichamen in de Gentse 
binnenwateren dankzij bijkomende engagementen van het lokaal bestuur en de waterbeheerder. Deze 
verhoging heeft geen impact voor het luik saneringsinfrastructuur aangezien het reductiedoel bereikt 
wordt met het lopend beleid. 
 
Daarnaast zijn nog herberekeningen gebeurd n.a.v. technisch nazicht in relatie tot opmerkingen. 
Deze hebben geleid tot aanpassingen van de reductiedoelen voor de AaI, AaII, Laan en Merebeek 
(verlaging van P), een aanpassing van Westelijke Ringvaart en Kanaal Gent-Oostende I + 
Coupure+verbindingskanaal (verschuiving van reductiedoelen N en P), Antwerpse Havendokken + 
Schelde-Rijnverbinding (herverdeling over sectoren), een herverdeling van de reductiedoelen 
saneringsinfrastructuur tussen Mandel I en Mandel II en tussen Leie I en Leie II. 

 
De cijfers van het reductiedoel in de simulatortabel zijn gebaseerd op de meest recente herrekeningen 
van de reductiedoelen, maar betreffen enkel de cijfers van de gemeentelijke actor. De cijfers die terug 
te vinden zijn op het geoloket zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen zijn 
gebaseerd op oudere berekeningen, maar bevatten ook de cijfers van de bovengemeentelijke actor.  
Voor zover geen andere opmerkingen of technische correcties aanleiding geven tot het aanpassen van 
de cijfers, worden de fiches op het geoloket geactualiseerd met de herrekende cijfers. Dit voor alle 
actoren, met onderverdeling in de respectievelijke categorieën lopend beleid, GUP en privé. Voor alle 
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duidelijkheid: dit is dus ruimer dan enkel het cijfer van de gemeentelijke actor uit de simulator per 
gemeente.  

Van het lopend beleid mogen we verwachten dat deze binnen een redelijke termijn worden 
uitgevoerd. Bij projecten met meerdere partners is het belangrijk om actief samen te werken om 
mogelijke knelpunten op te lossen en vooruitgang te boeken. Om te kunnen anticiperen op 
onvoorziene omstandigheden (zoals bvb. vertraging door de afhankelijkheid van derden, 
onteigeningen) zijn vrijheidsgraden voorzien. Deze geven reeds een antwoord bij een groot deel van 
de deelopmerkingen zonder hiervoor een planaanpassing te moeten doorvoeren.   

Deze randvoorwaarden worden nog uitgebreid met de mogelijkheid om voor het behalen van het 
reductiedoel ook optimalisatieprojecten die een impact hebben op overstortwerking in te rekenen, 
omdat gemeenten ook aangaven dat ze projecten uitvoeren in het centraal gebied die leiden tot een 
verminderde overstortwerking en dus reductie (zie Visievorming 4.3.2.4. van de Vlaamse delen Schelde 
en Maas). 

Indien gemeenten voorbehoud formuleren bij projecten inzake privéwaterafvoer, worden de lokale 
toezichthouder en rioolbeheerder gewezen op hun verantwoordelijkheid in het handhaven van de 
aansluitplicht op de riolering conform Vlarem II. Als ondersteuning hierin werd door de CIW reeds 
eerder een overzicht gemaakt van de instrumenten voor handhaving 
https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/handhaving 

 
3.2.3 Aanvullingen maatregelenprogramma 

Volgende nieuwe acties worden geformuleerd: 

- Onderzoek en studie naar een resultaatgerichte financiering van gemeentelijke 
rioleringsprojecten (actie 7B_K_0038). 

De opmerkingen over de beschikbare financiële middelen liggen aan de basis hiervan. Doel 
van de actie is om invulling te geven aan het regeerakkoord: vooropstellen van een 
hervorming van de financieringssystemen voor de gemeenten met een meer 
resultaatgerichte, flexibele en programmatorische aanpak, met sterk vereenvoudigde 
procedures en meer responsabilisering in de taakverdeling tussen VMM en de 
rioolbeheerders.  

- Uitwerking van een kader voor de afweging van centrale versus decentrale 
zuiveringsconcepten (actie 7B_I_0130). 

Binnen deze afweging dienen verschillende domeinen beschouwd te worden: kostprijs, 
vervuilingsdruk, waterbalans van het watersysteem, volksgezondheid, klimaat- en 
energiebalans, afvalstoffen, ruimtelijke balans, … Gelet op de complexiteit van de af te wegen 
domeinen zijn handvaten noodzakelijk om gemeenten en rioolbeheerders te ondersteunen 
bij het maken van hun keuzes in toekomstige investeringen en planvorming. Dit kader zal 
uitgewerkt worden via een CIW projectgroep. 

 

https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/handhaving
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4. Waar vindt u de verwerking van uw advies of opmerking terug 

In bijlage zijn volgende fiches terug te vinden: 

- Herziene zoneringsplannen 

De fiche is alfabetisch gesorteerd op gemeentenaam. Een gemeente waarvoor geen 
opmerkingen bij het herziene zoneringsplan werden gemaakt, is niet toegevoegd. 

- Herziene gebiedsdekkende uitvoeringsplannen 
De fiche is alfabetisch gesorteerd op gemeentenaam. Een gemeente waarvoor geen 
opmerkingen bij het herziene gebiedsdekkend uitvoeringsplan werden gemaakt, is niet 
toegevoegd.  
De aan de gemeente gerelateerde opmerkingen m.b.t. de reductiedoelen maken deel uit van 
deze fiche. 

- Algemene opmerking met betrekking tot ‘Reductiedoelen’ 
Deze fiche bevat de opmerkingen op de in het herziene gebiedsdekkend uitvoeringsplan 
opgenomen gemeentelijke reductiedoelen die niet specifiek aan een gemeente te relateren 
zijn.  



Algemene opmerking

Code van de indiener : 0AmTqX0G

Ingediende reacties

Id: 2790

Deze plannen zijn van groot belang voor het verbeteren van de waterkwaliteit en de waterhuishouding in
Vlaanderen. Dat is nodig ook, want vandaag scoren we in Europees opzicht heel erg slecht. Dit zijn bovendien de
plannen van de laatste kans, want volgens de Europese kaderrichtlijn water moesten we in 2015 al de waterlopen
in goede toestand hebben en kregen we uitstel tot 2027. Maar ook die deadline is met deze plannen niet haalbaar.  
 
1. Maak de doelstellingen veel ambitieuzer
Vlaanderen is in voorliggende stroomgebiedbeheerplannen onderverdeeld in 195 waterlichamen. Voor slechts 15
van de 195 waterlopen wordt met deze plannen de goede toestand bereikt in 2027, dat is nog geen 10% van alle
waterlichamen. Dat is veel te weinig, deze ambitie moet echt hoger. Voor meer dan 40 waterlopen, waaronder bv.
de Gentse binnenwateren, de Brugse Reien, de Ijzer en zelfs het Zwin, legt het beleid  zich neer bij een slechte
toestand op lange termijn, na 2033. Dat is niet ernstig meer.
Ik stel daarom voor om de ambitie van het plan sterk op te trekken en voor veel meer waterlopen de goede
toestand te behalen voor 2027. Voor de waterlopen waarbij dit echt niet haalbaar is, moet een transparant traject
worden uitgezet om de goede toestand met zo weinig mogelijk vertraging te behalen, niet later dan 2033. Om dat
waar te kunnen maken, moeten in dit stroomgebiedbeheerplan veel meer en veel concretere acties worden
opgenomen. 
Verder stelt de Europese richtlijn dat de toestand van waterlopen in elk geval niet verder achteruit mag gaan. Dat
blijkt voor 43 waterlichamen echter wel het geval te zijn. Veelal wordt dit in de plannen afgedaan als een tijdelijk
probleem door de droogte. Door de klimaatverandering zullen droge periodes de volgende jaren steeds meer
voorkomen. Het gaat dus niet om een tijdelijk probleem, maar om een structureel probleem. Dit vraagt om een
structureel antwoord, dat nu ontbreekt in de plannen. 
 

Overweging

zie overweging van deelopmerking D3040
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : 0TYSyzGK

Ingediende reacties

Id: 1961

In het kader van het bepalen van de prioriteit van een IBA wordt een bepaling gedaan van de milieu impact. Ik stel vast dat in de gemeente
Assenede IBA's voorzien zijn in natuurgebied die nog niet aangeduid zijn als prioritair. In landbouwgebied zijn er wel prioritaire IBA's voorzien.
Het is meer logisch dat iemand die een woning bezit in natuurgebied eerder aan de verplichting zou moeten voldoen inzake het plaatsen van
een IBA.
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Overweging

Binnen de bepaling van prioritaire IBA's en milieu-impact werd rekening gehouden met een kwaliteitsaspect (minimale score op de milieu-
impacttoetskaart, kwetsbare gebieden en dan vnl. relevant in de VEN/HRG-gebieden) en een kwantiteitsaspect (de hoeveelheid IBA's binnen
een kleinere afstroomzone). De combinatie van beide is relevant geweest voor de bepaling. Ook in natuurgebieden is er een aanzienlijke invloed
van de landbouw door verzuring en stikstofdepositie.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : 5sBkpA7m

Ingediende reacties

Id: 2540

Er werden door de VMM nieuwe reductiedoelstellingen opgelegd die dienen te worden gehaald voor 2027.
Volgens de vorige reducliedoelstellingen volstonden de vooziene proiecten (Doornkerke 3e en 4de fase,
Woestestraat, Parochieveldstraat en Bruwaanstraat). Deze zijn samen goed voor het zuiveren van 454 IE (lE =
lnwoner Equivalent)"
Volgens de nieuwe reductiedoelstellingen dient de gemeente tegen 2027, 945 IE te zuiveren.
Dat zijn bijna 500 lE extra. Dat is voor Ruiselede zeer ambitieus en zowel financieel als logistiek moeilijk haalbaar.
ln overleg met de rioolbeheerder Farys werd een meer realistisch, maar nog altiid ambitieus voorstel uitgewerkt om
zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de eisen van de VMM.
projectnr, projectnaam, aantal IE, WL, selectie te realiseren:
GUP-37012-001: rioleringsproject GUP-37012-001 (gemeentelijk) - Oude Veldstraat, Hamerstraat: 52 IE, VL05_26,
<=2027
GUP-37012-002: rioleringsproject GUP-37012-002 (gemeentelijk) - Planterijstraat, Gentse Veldstraat: 47 IE,
VL05_26, <=2027
GUP-37012-009: rioleringsproject GUP-37012-009 (gemeentelijk) – Tieltstraat: 49 IE, VL05_26, <=2027
GUP-37012-015: rioleringsproject GUP-37012-015 (gemeentelijk) - Waterwalstraat, Smisseweg,
Schoutskruisestraat, Abeelstraat: 17 IE, VL05_26, <=2021
GUP-37012-016: rioleringsproject GUP-37012-016 (gemeentelijk) - Pietakkerstraat, Axpoelmolenstraat,
Aalterstraat: 20 IE, VL05_26, <=2027
GUP-37012-019: rioleringsproject GUP-37012-019 (gemeentelijk) - Poekestraat, Parkstraat: 34 IE, VL05_26,
<=2027
GUP-37012-020: rioleringsproject GUP-37012-020 (gemeentelijk) – Wantestraat: 25 IE, VL05_26, <=2027
GUP-37012-025: rioleringsproject GUP-37012-025 (gemeentelijk) - Klaphullestraat, Gallatasstraat: 11 IE, VL05_26,
<=2027
GUP-37012-026: rioleringsproject GUP-37012-026 (gemeentelijk) - Woestestraat, Kruisbergstraat, Hooggoed: 59
IE, VL05_26, <=2027
GUP-37012-028: rioleringsproject GUP-37012-028 (gemeentelijk) - Zandbergstraat, Zandberg, Kruiskerkestraat: 72
IE, VL05_26, <=2027
W217103: Aanleg van wegen en riolering in de Planterijstraat, Bosdreef, Krommekeerstraat, Bruggesteenweg,
Bruwaanstraat en Haantjesstraat: 179 IE, 95,53% VL05_26; 4,47% VL08_164, <=2027
W219086: Bruwaanstraat: 103 IE, VL05_26, <=2027
GUP-37012-029: rioleringsproject GUP-37012-029 (prive) – Poekestraat: 11 IE, VL05_26, <=2027
GUP-37012-032: rioleringsproject GUP-37012-032 (prive) – Kruiswegestraat: 10 IE, VL05_26, <=2027
GUP-37012-011: rioleringsproject GUP-37012-011 (gemeentelijk) - Tieltstraat, Pontstraat: 16 IE, VL05_26, <=2027
W215153: Rioleringswerken Abeel-, Knok-, Groene- Spriet-, Klaphullestraat, Meuleslag, Vlaagtweg, Diksmuidse
Boterweg - fase 2: 116 IE, VL05_26, <=2021
 
Het voorstel omvat de volgende extra projecten, uit te voeren voor, of in verregaande uitvoering te zijn tegen, 2027:
- aanleggen van alle IBA's (zowel prioritaire als niet prioritaire - samen ongeveer 250);
- aanleg van riolering in de prioritaire clusters (stroomgebied Poekebeek), zijnde de Parkstraat en de Tíeltstraat.
Aan dit dossier zouden dan nog een deel van de Pontstraat en de cluster Aalterstraat-Pietakkerstraat worden
gekoppeld;
- aanleg van de riolering in de clusters gelegen langs het traject Gallatasstraat-Wantestraat (gekoppeld oon de
verbetering von de wegenis in het kader van doorstroom +3,5 ton);
Met dit voorstel zou de gemeente 890 lE kunnen zuiveren voor 2027 (55 minder dan de vooropgestelde 945 van de
VMM). De zuiveringsgraad van de gemeente Ruiselede zou híermee ook stijgen met 11,77% tot 69,12%.
Daarnaast gaat de gemeente in het voorstel ook al een engagement aan om de cluster 'Kruiskerkestraat (tussen
Bruwaanstraat en grens Aalter), Zandbergstraat, Zandberg' uit te voeren voor 2033. Deze cluster is goed voor 72IE.
De financiële impact van deze bijkomende dossiers is € 3300000; volgens Farys het maxímum dat haalbaar is via
de financiële reserves bij Aquario. ln dit bedrag zijn extra kosten voor wijziging aan de wegenis niet inbegrepen.
Hel Schepencollege gaat akkoord met het voorstel, opgemaakt in samenspraak met onze rioolbeheerder Farys,
van de herwerkte reductiedoelstellingen 2022.
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Overweging

We appreciëren dat de gemeente Ruiselede ondanks de beperkte middelen en het niet kunnen halen van het
voorgestelde reductiedoel toch maximale inspanningen wil leveren om de zuiveringsgraad aanzienlijk op te krikken
en zo veel mogelijk van het reductiedoel wil realiseren.
Voor waterlichamen waarin gemeenten aangeven dat het reductiedoel financieel niet haalbaar is, werd voor de
waterlichamen waar het totale reductiedoel ook het reductiedoel tegen 2027 is (de zogenaamde klasse 2 en 3 in de
gebiedsgerichte prioritering) onderzocht wat het aandeel van de betrokken gemeente(n) is in het reductiedoel van
de huishoudens enerzijds, wat het aandeel van het lopend beleid is t.o.v. het totale reductiedoel voor de
huishoudens en hoe groot die gap is, of gemeenten in het verleden financiële reserves hebben opgebouwd of
gemeenten de maximale saneringsbijdragen innen en sedert wanneer, het aandeel van de huishoudens in het
totale reductiedoel, de toestandsbeoordeling van fosfor voor het waterlichaam vandaag en modelleringsresultaten. 
Na afweging van bovenstaande parameters werd de gebiedsgerichte prioritering voor deze waterlichamen toch behouden, het ambitieniveau
werd niet teruggeschroefd. Bijkomende acties werden echter voorzien om de kostenefficiënte uitvoerbaarheid van de saneringsinvesteringen te
bewaken en om de uitvoering ervan te versnellen. Voor wat betreft afvalwaterzuivering zal daarnaast worden ingezet op vereenvoudigde
procedures, heldere taakverdeling en meer responsabilisering. Zie ook oplegnota bij SGBP waarin bijkomende acties opgenomen worden.

Een alternatieve uitvoeringswijze om de reductiedoelen te halen kan,  zolang deze voldoet aan de
randvoorwaarden (vrijheidsgraden) zoals opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : 6JRkTpqB

Ingediende reacties

Id: 2286

Tielt
Stad Tielt krijgt binnen het stroomgebiedbeheerplan volgende reductiedoelstelling opgelegd voor onderstaande waterlichamen:
WL naam, WL-code, Gebiedsgerichte prioritering,  Inwonersequivalenten (IE)
POEKEBEEK, VL05_26, 3, 685
OUDE MANDEL, VL05_53, 4, 574
RIVIERBEEK + HERTSBERGEBEEK, VL05_20, 4, 2
DEVEBEEK, VL05_44, 6, 20
MANDEL II, VL05_52, 6, 483
AFLEIDINGSKANAAL van de LEIE/SCHIPDONKKANAAL, VL05_150, 6, 4
Totaal: 1768 IE
 
Volgens de simulator wordt dit ingevuld d.m.v. volgende aangevinkte projecten:
W207066A, W207066B, W207066C, W213043, W213065, W215044A, GUP-37015-046, GUP-37015-005, GUP-37015-006, GUP-37015-007,
GUP-37015-017, GUP-37015-018, GUP-37015-022, GUP-37015-028, GUP-37015-029, GUP-37015-039, GUP-37015-040, GUP-37015-042,
GUP-37015-044
GIP-project W207066C'Riolerings- en verbeteringswerken in de omgeving van het
stationsplein':
De uitvoering van het project is afhankelijk van werken van lnfrabel.
De stad Tielt heeft onvoldoende financiële middelen voor realisatie van de
onderstaande GUP-rioleringsprojecten met afronding tegen 2027:
Kanegem:
GUP-37015-005: Oosthoekstraat, Nagelstraat, kantestraat
GUP-37015-006: Keizerstraat
GUP-37015-042: Kruiswegestraat, Kanegemstraat, Axpoelmolenstraat
Aarsele:
GUP-37015-044: Westhoekstraat, Oude Gentweg
Schuiferskapelle:
GUP-37015-007: Schuiferskapelsesteenweg, Henri D'Hontstraat
GUP-37015-039: Rijkegemkouterstraat, Rijkegemkouterslag
Tielt-Noord:
GUP-37015-047 : Schuiferskapelsesteenweg, Oude Kapellestraat,
Bruwaenestraat
GUP-37015-040: Ondankstraat, Groenestraat, Flessestraat
Tielt-Zuid:
GUP-37015-022: Sint-Amandstraat, Meulebeeksesteenweg
GUP-37015-018: Sint-Amandstraat, Abeelstraat
GUP-37015-045: Abeelstraat
GUP-37015-029: Bosakkerstraat
GUP-37015-028: Sint-Amandstraat
GUP-37015-017 : Wakkensesteenweg, Sneppewegel, Putterijstraat, Poelberg

Met de GIP-prolecten W2070664, W2070668, W213043, W213065 en W2150444 en met het GUP-project GUP-37015-056 worden 177 lE's
aangesloten.
Voor het waterlichaam Poekebeek (VL05_26) zijn dat 153 lE's, voor het waterlichaam Devebeek (VL05_44) zijn dat 20 lE's en voor het
waterlichaam Afleidingskanaal van
de Leie / Schipdonkkanaal I (VL05_150) zijn dat 4 lE's.
Met deze projecten worden bijgevolg de totale reductiedoelen bereikt voor het waterlichaam Devebeek (VL05_44) en voor het waterlichaam
Afleidingskanaal van de Leie /Schipdonkkanaal (V105_150). Voor het waterlichaam Poekebeek (V105 26) wordt hiermee ca. 22,5% van de
reductiedoelen gehaald.
De stad Tielt voorziet om tegen 2027 ca.200 IBA's te plaatsen. Rekening houdend met ca. 2,4 lE per lBA, zijn dat ca. 480 extra lE's die niet meer
zullen lozen op waterlichamen. Volgens het zoneringsplan zijn er in totaal 634 IBA's nodig op grondgebied Tielt. Tot op heden ziln er 134 IBA's
geplaatst. Met de ca.200 extra IBA's zullen er bijgevolg tegen 2027 ca.334 IBA's aanwezig zijn op grondgebied Tielt.
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Overweging

De afhankelijkheid van derden kan een vertragende factor zijn bij de uitvoering van projecten. Het is evenwel
belangrijk dat alle partijen actief samenwerken om deze binnen een aanvaardbare timing te realiseren.
Om deze reden werden dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de realisatie van projecten. Deze
randvoorwaarden zijn opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.
Ook IBA’s kunnen ingebracht worden om het reductiedoel te halen. Hierbij dient men zich echter bewust te zijn van
en rekening te houden met de lagere zuiveringsefficiëntie van een IBA t.o.v. een aansluiting op RWZI.
 
Het regeerakkoord stelt een hervorming van de financieringssystemen voor de gemeenten voorop met een meer
resultaatgerichte, flexibele en programmatorische aanpak, met sterk vereenvoudigde procedures en met meer
responsabilisering in de taakverdeling tussen VMM en de rioolbeheerders. Momenteel wordt onderzocht hoe deze
nieuwe aanpak vorm kan krijgen.
Bij de uitvoering van deze opdracht zal  het subsidie-instrument ingezet worden als een sturend mechanisme dat in
werking kan treden nadat de rioolbeheerder aan de basisverplichting heeft voldaan. Subsidie wordt hierbij ingezet
om gemeenten te ondersteunen bij het invullen van de verschillende doelstellingen die aan de gemeentelijke
rioolbeheerder zullen worden opgelegd en die verder gaan dan de te verwachten basisinspanning.
Hierbij zal eveneens onderzocht worden of het binnen de mogelijkheid van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën
mogelijk is om op lange termijn bindende financiële garanties te bieden aan de gemeentelijke rioolbeheerder.
 Voor waterlichamen waarin gemeenten aangeven dat het reductiedoel financieel niet haalbaar is, werd voor de
waterlichamen waar het totale reductiedoel ook het reductiedoel tegen 2027 is (de zogenaamde klasse 2 en 3 in de
gebiedsgerichte prioritering) onderzocht wat het aandeel van de betrokken gemeente(n) is in het reductiedoel van
de huishoudens enerzijds, wat het aandeel van het lopend beleid is t.o.v. het totale reductiedoel voor de
huishoudens en hoe groot die gap is, of gemeenten in het verleden financiële reserves hebben opgebouwd of
gemeenten de maximale saneringsbijdragen innen en sedert wanneer, het aandeel van de huishoudens in het
totale reductiedoel, de toestandsbeoordeling van fosfor voor het waterlichaam vandaag en modelleringsresultaten 
Na afweging van bovenstaande parameters werd de gebiedsgerichte prioritering voor deze waterlichamen toch
behouden, het ambitieniveau werd niet teruggeschroefd. Bijkomende acties werden echter voorzien om de
kostenefficiënte uitvoerbaarheid van de saneringsinvesteringen te bewaken en om de uitvoering ervan te
versnellen. Voor wat betreft afvalwaterzuivering zal daarnaast worden ingezet op vereenvoudigde procedures,
heldere taakverdeling en meer responsabilisering. Zie ook oplegnota bij SGBP waarin bijkomende acties
opgenomen worden.
 Een alternatieve uitvoeringswijze om de reductiedoelen te halen kan,  zolang deze voldoet aan de
randvoorwaarden (vrijheidsgraden) zoals opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.
N.a.v. opmerkingen van andere gemeenten m.b.t. het reductiedoel voor Mandel II en na technisch nazicht is
gebleken dat de doorvertaling van het reductiedoel voor huishoudens (inclusief RWZI) dat samen te realiseren valt
voor Mandel I en II niet correct was doorvertaald naar de reductiedoelen voor saneringsinfrastructuur, waardoor er
een onevenwicht was tussen de te verwachten inspanningen. Dit resulteert in een herberekening met een
herverdeling tussen de inspanningen voor Mandel I (meer) en II (minder) voor saneringsinfrastructuur.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Maatregelenprogramma voor Vlaanderen, Vlaamse delen Schelde en Maas

Uit te voeren wijzigingen:

Een herverdeling van de nodige inspanningen voor de huishoudens (inclusief RWZI) door saneringsinfrastructuur
tussen Mandel I (meer) en II (minder) wordt doorgevoerd. Dit heeft een invloed op de totale reductiedoelen voor de
gemeenten gelegen in de betrokken waterlichamen.
Een nieuwe actie wordt geformuleerd: "Onderzoek en studie naar een resultaatgerichte financiering van
gemeentelijke rioleringsprojecten" om invulling te geven aan het regeerakkoord om een hervorming van de
financieringssystemen voor de gemeenten voorop te stellen met een meer resultaatgerichte, flexibele en
programmatorische aanpak, met sterk vereenvoudigde procedures en meer responsabilisering in de taakverdeling
tussen VMM en de rioolbeheerders. 
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Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : 85IbXPlr

Ingediende reacties

Id: 2886

Ik dien bezwaar in omdat de volledige afwatering tussen Gentseheerweg , drogenboomstraat , hongerstraat en zultseweg is verstoord door
ophogingen en gedempte grachten ! Al het water laat men nu doelbewust richting zuid meersbeek lopen omdat men daar een project opstart
Dompelpark waar nu ook een openbaar onderzoek van loopt tot 20 maart OMV2021168824. het kan niet dat men ganse perselen ophoogd en
de afwatering veranderd ten koste van bestaande natuur namelijk 3000m² bos van 50 jaar oud en oude houtkant met deelgracht. daarbij zitten
nu al 2 grote boomkwekerijen aan de gentseheerweg en drogenboomstraat . de gracht die normaal van de gentseheerweg komt over de
drogenboomstraat GUP-34040-044 richting mijn perseel is gedempt op het perseel naast mijn perseel zultseweg 136Z . daarbij lopen er nog 2
grachtjes van de hongerstraat langs mijn bosje en ook die zijn gedempt , dit is geen riool GUP -34040-044 en dit huisje staat al meer dan 10 jaar
leeg ! Ik krijg geen info bij de stadsdiensten men was in verlof ... daarbij laat stad waregem bouwovertreders gewoon doen zoals bouwen op
2.90m van midden gracht , inbuizen , loods in landelijk wonen , ophogen in agrarisch gebied en de gracht met medeweten dempen !

  

Overweging

De SGBP gaan niet in op individuele dossiers.
Bij nieuwe ontwikkelingen / nieuwe bebouwing moet steeds voldaan worden aan de watertoets, de gewestelijke stedenbouwkundige verordening
hemelwater en de bepalingen voor het afvalwater volgens Vlarem II.
Grachten zijn heel belangrijk voor het watersysteem. Voor het volledig of gedeeltelijk dempen en voor het verdiepen of verleggen van grachten
is een stedenbouwkundige vergunning verplicht. Die ingrepen mogen ook pas wanneer ze niet voor ongewenste verdroging of versnelde afvoer
van regen- en drainagewater zorgen. Het bufferende volume en de infiltratiecapaciteit moet behouden blijven. Het uitvoeringsbesluit van 7 mei
2021 bij de Wet Onbevaarbare Waterlopen legt duidelijke voorwaarden op aan het inbuizen of overwelven van grachten. Dit is alleen toegelaten
om toegang te verlenen of te verbeteren tot een perceel of voor werken van algemeen belang.
Wat betreft de opvolging van het vonnis of arrest waarbij een herstelmaatregel wordt bevolen, wordt aangeraden u te informeren bij de
bouwinspectie (agentschap Inspectie RWO).

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : 8YIGjoU4

Ingediende reacties

Id: 1147

Het gemeentebestuur Aalter engageert  zich verder voor het waterlichamen  VL05_26, klasse 3, de reductiedoelstellingen maximaal te
realiseren, echter een 100% realisatie kan echter niet worden gegarandeerd om onderstaande redenen:
- De genomen engagementen op gemeenteniveau
- De genomen engagementen met andere lokale en bovenlokale besturen
- De reeds geleverde inspanningen op het vlak van studiewerk en de hiermee gepaard gaande uitgaven (onderzoekingen, proeven ter plaatse,
afstemming stadsdiensten en andere,…)/ mogelijke kosten bij het stilleggen van sommige projecten in functie van de opstart van de projecten
volgens de reductiedoelstellingen
- De lopende subsidiedossiers (zowel goedgekeurd als op rollend programma)
- De bewuste spreiding van de financiële inspanningen voor het saneren van groene en rode clusters geografisch gespreid over het ganse
grondgebied van de gemeente Aalter, en hiermee samenhangend de draagkracht van de verschillende wijken, op vlak van leefbaarheid,
ontsluiting, mobiliteit en bereikbaarheid tijdens de vele werken die een zekere spreiding in de tijd noodzakelijk maken
- Beschikbaarheid op de markt van studiebureaus en aannemers
De gemeente Aalter engageert zich tot het opstarten in studiefase van de resterende GUP-projecten, die moeten leiden tot het behalen van de
vermelde reductiedoelen voor het waterlichaam VL05_26, in het begin van de volgende planperiode voor de opmaak van de BBC voor de
volgende legislatuur. Op die manier wenst de gemeente Aalter de laatste projecten uit te voeren in de volgende planperiode in het kader van de
Kaderrichtlijn Water tot 2033.
 

  

Overweging

We appreciëren dat de gemeente Aalter ondanks de beperkte middelen en het niet kunnen halen van het
voorgestelde reductiedoel voor de Poekebeek (VL05_26) toch maximale inspanningen wil leveren om de
zuiveringsgraad aanzienlijk op te krikken en zo veel mogelijk van het reductiedoel wil realiseren.
Voor waterlichamen waarin gemeenten aangeven dat het reductiedoel financieel niet haalbaar is, werd voor de
waterlichamen waar het totale reductiedoel ook het reductiedoel tegen 2027 is (de zogenaamde klasse 2 en 3 in de
gebiedsgerichte prioritering) onderzocht wat het aandeel van de betrokken gemeente(n) is in het reductiedoel van
de huishoudens enerzijds, wat het aandeel van het lopend beleid is t.o.v. het totale reductiedoel voor de
huishoudens en hoe groot die gap is, of gemeenten in het verleden financiële reserves hebben opgebouwd of
gemeenten de maximale saneringsbijdragen innen en sedert wanneer, het aandeel van de huishoudens in het
totale reductiedoel, de toestandsbeoordeling van fosfor voor het waterlichaam vandaag en modelleringsresultaten. 
 
Na afweging van bovenstaande parameters werd de gebiedsgerichte prioritering voor deze waterlichamen toch behouden, het ambitieniveau
werd niet teruggeschroefd. Bijkomende acties werden echter voorzien om de kostenefficiënte uitvoerbaarheid van de saneringsinvesteringen te
bewaken en om de uitvoering ervan te versnellen. Voor wat betreft afvalwaterzuivering zal daarnaast worden ingezet op vereenvoudigde
procedures, heldere taakverdeling en meer responsabilisering. Zie ook oplegnota bij SGBP waarin bijkomende acties opgenomen worden.

 Een alternatieve uitvoeringswijze om de reductiedoelen te halen kan,  zolang deze voldoet aan de
randvoorwaarden (vrijheidsgraden) zoals opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : A6h7o57u

Ingediende reacties

Id: 2372

De gemeente Oosterzele wenst haar medewerking te bevestigen tot uitvoering van deze
reductiedoelen, mits rekening wordt gehouden met onderstaande aanpassingen en
opmerkingen weergegeven in bijgevoegde tabel.
Aangevinkte projecten: projectnummer, projectnaam, aantal IE, Waterlichamen en kolom opmerkingen
O212070: Aanleg van riolering in de Reigerstraat, Kwaadbeek, Kleistraat, Nieuwstraat, Bavegemstraat, Moortelbosstraat, Veldstraat,
Roosbloemstraat, Scheurbroek en Houtemstraat, 551 IE, VL11_33, zie schrijven Farys van 24/12/2020 zoals opgeladen op het extranet (vraag
tot opsplitsing dossier), zal deels uitgevoerd worden tegen 2027
GUP-44052-039: rioleringsproject GUP-44052-039 (gemeentelijk) – Merebaaistraat, 23 IE, VL11_33, dit zal meegenomen worden bij O212070
O218072: Wegen- en rioleringswerken Bockstaele, Blareveld, Bruisbeke, Yshoute en Ijshoutestraat, 36 IE, VL11_33, dit dossier bevindt zich
hoofdzakelijk op grondgebied van de gemeente Sint-Lievens-Houtem - SLH is ook trekker van dit dossier - start der werken staat ingepland voor
najaar 2023
(niet aangevinkt) GUP-44052-008: rioleringsproject GUP-44052-008 (gemeentelijk) - Tramstraat, Rollebaan, Rattepas, Kasteelstraat, 92 IE,
VL11_40, het deel van GUP-44052-008 kant Rattepas zal in uitvoering gaan in de loop van 2022

 
Niet-aangevinkte projecten: projectnummer, projectnaam, aantal IE, Waterlichamen, opmerkingen
GUP-44052-001: rioleringsproject GUP-44052-001 (gemeentelijk) – Walzegem, 55 IE, 7.27% VL11_40 en 92.73% VL11_63, afwatering dient te
gebeuren via stad Zottegem - in het dossier van de Provinciebaan wordt een wachtaansluiting voorzien voor latere aansluiting van Walzegem -
voor dit dossier werd nog geen studiebureau aangesteld - dit dossier is niet opgenomen in het meerjarenplan van de gemeente - dit
speerpuntgebied is nieuw t.o.v. de vorige versie - ligt in een uithoek van de gemeente waardoor andere dossiers prioritair zijn in het voorzien van
openbare riolering
GUP-44052-004: rioleringsproject GUP-44052-004 (gemeentelijk) – Boekhoutstraat, 7 IE, VL11_33, Oosterzele is hiervoor afhankelijk van de
gemeente Sint-Lievens-Houtem
GUP-44052-019: rioleringsproject GUP-44052-019 (gemeentelijk) - Pontslag, Meerlaanstraat, Driesstraat, 14 IE, VL11_40, de
subsidieaanvraagfiche die ingediend werd, werd goedgekeurd. Dit werd voorlopig nog niet op een programma geplaatst door de VMM.
GUP-44052-020: rioleringsproject GUP-44052-020 (gemeentelijk) - Pontslag, Houte, Evelandweg, Cijnsweg, 258 IE, 7.75% VL05_58 en 92.25
% VL11_40, de subsidieaanvraagfiche die ingediend werd, werd goedgekeurd. Dit werd voorlopig nog niet op een programma geplaatst door de
VMM.
(aangevinkt) GUP-44052-050: rioleringsproject GUP-44052-050 (gemeentelijk) – Pontslag, 5 IE, VL11_40, er ligt hier reeds riolering, deze zal
aangesloten worden bij aanpak van GUP-44052-020 waarvoor een subsidieaanvraagfiche werd goedgekeurd
GUP-44052-037: rioleringsproject GUP-44052-037 (gemeentelijk) - Geraardsbergse steenweg, 40 IE, 30% VL11_33 en 70% VL11_40, dit
betreft een gewestweg, werken dienen samen uitgevoerd te worden met het Vlaams Gewest
GUP-44052-040: rioleringsproject GUP-44052-040 (gemeentelijk) - Mussestraat, Geraardsbergse steenweg, 94 IE, VL11_40, dit betreft een
gewestweg, werken dienen samen uitgevoerd te worden met het Vlaams Gewest 
 
Voor volgende projecten werd nog geen initiatief genomen:
GUP-44052-009, GUP-44052-012, GUP-44052-014, GUP-44052-016, GUP-44052-022, GUP-44052-024, GUP-44052-026, GUP-44052-
027, GUP-44052-028, GUP-44052-031, GUP-44052-033, GUP-44052-041, GUP-44052-046, GUP-44052-048, GUP-44052-049
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Overweging

De afhankelijkheid van derden kan een vertragende factor zijn bij de uitvoering van projecten. Het is evenwel
belangrijk dat alle partijen actief samenwerken om deze binnen een aanvaardbare timing te realiseren.
Om deze reden werden dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de realisatie van projecten. Deze
randvoorwaarden zijn opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.
De gemeente/rioolbeheerder stelt een alternatieve selectie van uit te voeren projecten voor het halen van de
reductiedoelen voor.  Een alternatieve uitvoeringswijze om de reductiedoelen te halen kan,  zolang deze voldoet
aan de randvoorwaarden (vrijheidsgraden) zoals opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming. Uit het
voorstel blijkt dat de minimale reductiedoelen voor VL11_33 (gebiedsgerichte prioritering 4) en voor VL11_40 (geen
reductiedoel) behaald worden (er wordt meer gedaan). Voor de Zwalm (prio3) 11_63 is dit niet het geval.
Voor waterlichamen waarin gemeenten aangeven dat het reductiedoel financieel niet haalbaar is, werd voor de
waterlichamen waar het totale reductiedoel ook het reductiedoel tegen 2027 is (de zogenaamde klasse 2 en 3 in de
gebiedsgerichte prioritering) onderzocht wat het aandeel van de betrokken gemeente(n) is in het reductiedoel van
de huishoudens enerzijds, wat het aandeel van het lopend beleid is t.o.v. het totale reductiedoel voor de
huishoudens en hoe groot die gap is, of gemeenten in het verleden financiële reserves hebben opgebouwd of
gemeenten de maximale saneringsbijdragen innen en sedert wanneer, het aandeel van de huishoudens in het
totale reductiedoel, de toestandsbeoordeling van fosfor voor het waterlichaam vandaag en modelleringsresultaten. 
 
Na afweging van bovenstaande parameters werd de gebiedsgerichte prioritering voor deze waterlichamen toch behouden, het ambitieniveau
werd niet teruggeschroefd. Bijkomende acties werden echter voorzien om de kostenefficiënte uitvoerbaarheid van de saneringsinvesteringen te
bewaken en om de uitvoering ervan te versnellen. Voor wat betreft afvalwaterzuivering zal daarnaast worden ingezet op vereenvoudigde
procedures, heldere taakverdeling en meer responsabilisering. Zie ook oplegnota bij SGBP waarin bijkomende acties opgenomen worden.

M.b.t. subsidies:
Het regeerakkoord stelt een hervorming van de financieringssystemen voor de gemeenten voorop met een meer
resultaatgerichte, flexibele en programmatorische aanpak, met sterk vereenvoudigde procedures en met meer
responsabilisering in de taakverdeling tussen VMM en de rioolbeheerders. Momenteel wordt onderzocht hoe deze
nieuwe aanpak vorm kan krijgen.
Bij de uitvoering van deze opdracht zal  het subsidie-instrument ingezet worden als een sturend mechanisme dat in
werking kan treden nadat de rioolbeheerder aan de basisverplichting heeft voldaan. Subsidie wordt hierbij ingezet
om gemeenten te ondersteunen bij het invullen van de verschillende doelstellingen die aan de gemeentelijke
rioolbeheerder zullen worden opgelegd en die verder gaan dan de te verwachten basisinspanning.
Hierbij zal eveneens onderzocht worden of het binnen de mogelijkheid van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën
mogelijk is om op lange termijn bindende financiële garanties te bieden aan de gemeentelijke rioolbeheerder.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Maatregelenprogramma voor Vlaanderen

Uit te voeren wijzigingen:

Een nieuwe actie wordt geformuleerd: "Onderzoek en studie naar een resultaatgerichte financiering van
gemeentelijke rioleringsprojecten" om invulling te geven aan het regeerakkoord om een hervorming van de
financieringssystemen voor de gemeenten voorop te stellen met een meer resultaatgerichte, flexibele en
programmatorische aanpak, met sterk vereenvoudigde procedures en meer responsabilisering in de taakverdeling
tussen VMM en de rioolbeheerders. 
 

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : AFVgR2rm

Ingediende reacties

Id: 2362

De gemeente Zwalm neemt akte van het voorstel betreffende reductiedoelen voor de gemeente Zwalm zoals voorgelegd in kader van het
openbaar onderzoek voor de ontwerp - stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2022-2027.
De perimeter van de gemeente Zwalm valt binnen 2 stroomgebieden. Het noordelijke deel behoort tot het waterlichaam van de Boven-Schelde,
dat ten minste één derde van zijn reductiedoel moet behalen tegen 2027 en het andere deel in de twee daarop volgende planperiodes, dus
t.e.m. 2039. Het midden en zuidelijke deel behoort tot het waterlichaam  van de Zwalm. Aangezien dit deel als speerpuntgebied wordt
beschouwd, werden er zeer scherpe doelstellingen opgelegd m.n. het saneren van 1134 IE’s (inwoners equivalenten) op gemeentelijk niveau
tegen 2027.
De gemeente Zwalm wenst haar medewerking te bevestigen tot uitvoering van de reductiedoelen.
Volgende projecten werden reeds in de goedgekeurde BBC van de gemeente Zwalm 2018-2024 en de planning van de rioolbeheerder FARYS
voorzien: 
- Rioleringswerken langsheen de Boekelbaan
- Heraanleg van de wegenis en riolering in de Huttegemstraat, de Machelgemstraat en de Kloosterstraat
- Weg- en rioleringswerken in de Weldenstraat, Ronsenheerweg, Meerhem, Vleesstraat, Mattenbosstraat, Oude Hulst, Roosstraat, Olmstraat en
Schuisplanklos
- aanleggen riolering in de Molenberg
- rioleringsproject GUP-45065-004 - Rijkekleie
- rioleringsproject GUP-45065-011 - Hoofd, Dikkelsebaan, Bruul, Beerlegemsebaan
- rioleringsproject GUP-45065-025 - Zuidlaan
- rioleringsproject GUP-45065-027 - SVD Veldestraat, Dries, Bergstraat
- rioleringsproject GUP-45065-034 - Stationsstraat, Hoogstraat, Biestmolenstraat
- rioleringsproject GUP-45065-042 - Kerkstraat, Kazernestraat
- rioleringsproject GUP-45065-047 - Eesstraat
- Heraanleg van de wegenis en riolering in de Zottegemsesteenweg in samenwerking met AWV en Aquafin
- rioleringsproject GUP-45065-001 - Fonteintstraat
Hogergenoemde planning wordt gezamenlijk nagestreefd door de gemeente Zwalm, TMVW en hun partners waarbij niet uit te sluiten valt dat er
vertragingen kunnen optreden door externe factoren (verwervingen en onteigeningen, beschikbare capaciteit bij studiebureaus en aannemers,
beschikbare budgetten bij nutsmaatschappijen ikv verplaatsingsbevelen en netsanering,…).
Het aantal IE dat volgens VMM op basis van deze projecten wordt gesaneerd tegen 2027 bedraagt 410 IE en betekent dus een gebiedsdekkend
lager engagement dan voorzien (1134 IE) volgens de voorliggende reductiedoelstelling voor het grondgebied van de gemeente Zwalm.
Hierbij de motivatie voor het niet behalen van het gevraagde reductiedoel:
Aangezien de gemeente Zwalm grotendeels gelegen is binnen het speerpuntgebied van de Zwalm is het behalen van het volledige reductiedoel
tegen 2027 financieel niet haalbaar.
Sinds de toetreding van de gemeente Zwalm tot de saneringsactiviteit van FARYS heeft de gemeente Zwalm steeds de maximale
saneringsbijdrage bij haar burgers geïnd. Deze middelen werden aangewend voor de uitvoering van een aantal grote rioleringsprojecten m.n.:
·  Rozebeke (sanering van de volledige deelgemeente Rozebeke in combinatie met werken van Aquafin)
·  Heufkensstraat/Knokstraat (sanering van een heel groot deel van de deelgemeente Sint-Denijs-Boekel in combinatie met werken van Aquafin)
·   Zijtak Moldergem (sanering van een deel van de deelgemeente Sint-Denijs-Boekel in combinatie met werken van Aquafin)
·   Zwalmlaan (Afkoppelingsproject in centraal gebied met rechtstreekse impact op de Zwalm en het zuiveringsstation van aquafin)
·   Zottegemsesteenweg (sanering van een deel van de deelgemeente Roborst in combinatie met werken van AWV en Aquafin)
·   Borstekouterstraat / Fonteinstraat - afkoppelingsproject binnen deelgemeente Roborst met rechtstreekse impact op de Zwalm en het
zuiveringsstation van aquafin)
-   Bovenop deze saneringsprojecten werden er ook projecten i.k.v de hemelwaterproblematiek uitgevoerd. Zo is er onder andere de aanleg van
de buffergracht tussen de Zuidlaan en de Veldstraat. Deze projecten slorpen tevens een aanzienlijk aandeel van de beschikbare budgetten op.
-   Sommige projecten lopen vertraging op buiten onze wil. Dit zijn projecten waarin veel andere partijen betrokken zijn, zoals Aquafin, AWV,
Onroerend Erfgoed, particulieren ikv de bufferingsproblematiek … waardoor de gemeente zelf niet altijd verantwoordelijk is voor opgelopen
vertraging.
-   Daarnaast heeft de gemeente Zwalm een zeer landelijk karakter. Om het verschil tussen het beoogde doel van 410 IE en het opgelegde doel
van 1134 IE te kunnen overbruggen, zou de gemeente een heel groot aantal km leidingen moeten aanleggen. Dit betekent een zeer grote kost
t.o.v. het aantal aan te sluiten IE. Verder is het ook zo dat de gemeente voor een groot aantal projecten afhankelijk is van de planning van het
bovengemeentelijke programma (Aquafin) alsook van het programma van AWV aangezien een groot aantal van de te saneren IE’s zich
hierlangs bevinden.
-   De gemeente Zwalm deed via Farys in de afgelopen legislaturen volgende investeringen op vlak van sanering :
·   totale netto investeringskost 2006 tot en met 2020 rio-investeringen € 14.388.477,00
·   investeringskost gemeente via lening Riofin 2011 (afl 50j) € 3.664.845,00
·   investeringskost gemeente via lening Riofin 2015 (afl 25j) € 1.976.201,00
·   eigen gemeentelijke kapitaalbijdrage 2020 € 470.000,00
In het huidige meerjarenplan 2020-2025 is een gemeentelijke kapitaalsbijdrage voorzien van € 1.741.624,00. De gemeente levert op deze
manier reeds ernstige inspanningen om haar saneringsinfrastructuur uit te bouwen.
 
Conclusie:
De gemeente Zwalm kan de haar opgelegde reductiedoelstellingen onmogelijk halen. Volgens de  beschikbare middelen levert zij reeds
relevante inspanningen op vlak van deze saneringsinfrastructuur.
De gemeente wil echter haar engagement uitspreken om de continuïteit te handhaven in de lopende en op komst zijnde projecten. Daarnaast
zal zij bij het vastleggen van nieuwe projecten zoveel mogelijk rekening houden met de gevraagde
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doelstellingen

  

Overweging

De afhankelijkheid van derden en onteigeningen kunnen een vertragende factor zijn bij de uitvoering van projecten.
Het is evenwel belangrijk dat alle partijen actief samenwerken om deze binnen een aanvaardbare timing te
realiseren.
Om deze reden werden dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de realisatie van projecten. Deze
randvoorwaarden zijn opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.
Naast projecten inzake verdere uitbouw van saneringsinfrastructuur voorziet de gemeente ook in belangrijke
afkoppelingsprojecten. Optimalisatieprojecten die leiden tot een vermindering van de impact van overstortwerking
kunnen ingerekend worden met het oog op het behalen van het reductiedoel op een efficiënte manier. Dit zal
verduidelijkt worden onder hoofdstuk 4 Visievorming in de Vlaamse delen Schelde en Maas. Om de verrekening
hiervan naar een equivalente reductie te ondersteunen wordt verwezen naar de geformuleerde actie 7B_J_0054 in
het Maatregelenprogramma. 
Voor waterlichamen waarin gemeenten aangeven dat het reductiedoel financieel niet haalbaar is, werd voor de
waterlichamen waar het totale reductiedoel ook het reductiedoel tegen 2027 is (de zogenaamde klasse 2 en 3 in de
gebiedsgerichte prioritering) onderzocht wat het aandeel van de betrokken gemeente(n) is in het reductiedoel van
de huishoudens enerzijds, wat het aandeel van het lopend beleid is t.o.v. het totale reductiedoel voor de
huishoudens en hoe groot die gap is, of gemeenten in het verleden financiële reserves hebben opgebouwd of
gemeenten de maximale saneringsbijdragen innen en sedert wanneer, het aandeel van de huishoudens in het
totale reductiedoel, de toestandsbeoordeling van fosfor voor het waterlichaam vandaag en modelleringsresultaten. 
 
Na afweging van bovenstaande parameters werd de gebiedsgerichte prioritering voor deze waterlichamen toch behouden, het ambitieniveau
werd niet teruggeschroefd. Bijkomende acties werden echter voorzien om de kostenefficiënte uitvoerbaarheid van de saneringsinvesteringen te
bewaken en om de uitvoering ervan te versnellen. Voor wat betreft afvalwaterzuivering zal daarnaast worden ingezet op vereenvoudigde
procedures, heldere taakverdeling en meer responsabilisering. Zie ook oplegnota bij SGBP waarin bijkomende acties opgenomen worden.

Een alternatieve uitvoeringswijze om de reductiedoelen te halen kan,  zolang deze voldoet aan de
randvoorwaarden (vrijheidsgraden) zoals opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Vlaamse delen Schelde en Maas

Uit te voeren wijzigingen:

In de Vlaamse delen Schelde en Maas onder hoofdstuk 4 “Visievorming” wordt onder 4.3.2.4  “Randvoorwaarden
bij de herziene gebiedsdekkende uitvoeringsplannen voor de realisatie van de GUP-rioleringsprojecten” een
paragraaf toegevoegd: " Optimalisatieprojecten die leiden tot een vermindering van de impact van overstortwerking
kunnen ingerekend worden met het oog op het behalen van het reductiedoel op een efficiënte manier."
 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : b9IvNSuz

Ingediende reacties

Id: 1715

De reductiedoelen voor de gemeenten die weergegeven worden in de documenten op www.volvanwater.be geven
andere cijfers weer dan de reductiedoelstellingen van de simulator die de gemeenten eerder ontvingen van VMM.
De cijfers op www.volvanwater.be liggen (veel) hoger dan de cijfers uit de simulator. Hierdoor kan een gemeente
wel voldoen aan de doelstelling van de simulator, maar toch niet voldoen aan de doelstelling volgens de gegevens
op www.volvanwater.be Het is voor de gemeenten niet duidelijk hoe hier mee moet omgegaan worden.
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Overweging

De cijfers (tabel) van het reductiedoel in de simulator zijn gebaseerd op de meest recente herrekeningen van de reductiedoelen, maar betreffen
enkel de cijfers van de gemeentelijke actor. De cijfers die terug te vinden zijn op het geoloket zoneringsplannen en gebiedsdekkende
uitvoeringsplannen in de fiches reductiedoel_SI_HH_ per waterlichaam en Reductiedoelen_ONTWERP_GUP_ per gemeente zijn nog
gebaseerd op oudere berekeningen, maar bevatten naast de gemeentelijke actor ook de cijfers van de bovengemeentelijke actor (beiden
opgedeeld per categorie lopend beleid/GUP) en privé.
Voor zover geen andere opmerkingen/technische correcties aanleiding geven tot het aanpassen van de cijfers, zullen de fiches
reductiedoel_SI_HH_ per waterlichaam en Reductiedoelen_ONTWERP_GUP_ per gemeente op het geoloket zoneringsplannen en
gebiedsdekkende uitvoeringsplannen geactualiseerd worden met de herrekende cijfers, maar dit voor alle actoren, met onderverdeling in de
respectievelijke categorieën. Dit is ruimer dan enkel het cijfer van de gemeentelijke actor uit de simulator per gemeente. 

 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Voor zover geen andere opmerkingen/technische correcties aanleiding geven tot het aanpassen van de cijfers, zullen de fiches
reductiedoel_SI_HH_ per waterlichaam en Reductiedoelen_ONTWERP_GUP_ per gemeente op het geoloket zoneringsplannen en
gebiedsdekkende uitvoeringsplannen geactualiseerd worden met de herrekende cijfers, maar dit voor alle actoren, met onderverdeling in de
respectievelijke categorieën. Dit is ruimer dan enkel het cijfer van de gemeentelijke actor uit de simulator per gemeente. 

 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : BnJNWTSj

Ingediende reacties

Id: 129

de financiële haalbaarheid van de noodzakelijke projecten voor de vermelde reductie is niet gegarandeerd binnen
de beschikbare middelen en de gemeentelijke begroting
  

Overweging

De opmerking m.b.t. de financiële haalbaarheid is gegrond, o.b.v. een analyse van het aandeel van de betrokken
gemeente in het reductiedoel van de huishoudens enerzijds, wat het aandeel van het lopend beleid is t.o.v. het
totale reductiedoel voor de huishoudens en hoe groot die gap is, of de gemeente in het verleden financiële reserves
heeft opgebouwd of de gemeente de maximale saneringsbijdragen int en sedert wanneer, het aandeel van de
huishoudens in het totale reductiedoel, de toestandsbeoordeling van fosfor voor het waterlichaam vandaag en
modelleringsresultaten (zie ook overweging deelopm_id 2578).
Na afweging van bovenstaande parameters werd de gebiedsgerichte prioritering voor deze waterlichamen toch behouden, het ambitieniveau
werd niet teruggeschroefd. Bijkomende acties werden echter voorzien om de kostenefficiënte uitvoerbaarheid van de saneringsinvesteringen te
bewaken en om de uitvoering ervan te versnellen. Voor wat betreft afvalwaterzuivering zal daarnaast worden ingezet op vereenvoudigde
procedures, heldere taakverdeling en meer responsabilisering. Zie ook oplegnota bij SGBP waarin bijkomende acties opgenomen worden.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : d8hFQJWO

Ingediende reacties

Id: 2578

Gemeente Laarne krijgt binnen het stroomgebiedbeheerplan volgende reductiedoelstelling opgelegd voor onderstaande waterlichamen:
KALKENSE VAART, VL05_31, 2, 1119 IE
LEDE, VL05_171, 4, 0 IE
ZEESCHELDE I, VL11_40, 5, 93IE

Gemeente Laarne maakt hier bezwaar tegen gezien
o de financiële haalbaarheid van de noodzakelijke projecten voor de vermelde reductie niet is gegarandeerd binnen de beschikbare middelen en
de gemeentelijke begroting.
Volgens de simulator wordt de reductiedoelstelling ingevuld dmv volgende projecten:
Projectnaam, Projectnummer, IE, Waterlichamen:
Sanering Hussevelde (gemeentelijk aandeel bij project 22.387), O211065, 259, 94,21% VL05_31; 5,79% VL11_40
Heraanleg Lange Meire en Steentjesstraat, O212083A, 258, 100% VL05_31
Sanering Holeindestraat, O212083B, 74, 100% VL05_31
Aansluiting Bontinckstraat, Donkerwegel en Loereveldstraat en afkoppeling verdunningsknelpunten Loereveldstraat (gemeentelijk aandeel bij
sanering Bontinckstraat), O212085, 0, 100% VL11_40
Heraanleg Bontinckstraat - Kleine Zauwerstraat (gemeentelijk aandeel bij sanering Bontinckstraat) + deel Dendermondsesteenweg en deel
Pennemansbaan, O212096, 161, 51,55% VL05_31; 48,45% VL11_40
Weg- en rioleringswerken Wachtebeke, Broekstraat en Mellestraat, O218030, 65, 100% VL05_31
Riolering Magerstraat-Moesdonkstraat, O218032, 0, 100% VL05_31
rioleringsproject GUP-42010-004 (gemeentelijk) - Vagevuurstraat, Korte Eekhoekstraat, Eekhoekstraat, GUP-42010-004, 84, 100% VL05_31
rioleringsproject GUP-42010-007 (gemeentelijk) - Loveld, Eekhoekstraat, Broekstraat, GUP-42010-007, 68, 97,06% VL05_31; 2,94% VL11_40
rioleringsproject GUP-42010-008 (gemeentelijk) - Termstraat, Preekheerstraat, GUP-42010-008, 13, 100% VL05_31
rioleringsproject GUP-42010-010 (gemeentelijk) - Hoekstraat, Eekronkerstraat, GUP-42010-010, 59, 100% VL05_31
rioleringsproject GUP-42010-013 (gemeentelijk) – Kerkstraat, GUP-42010-013, 24, 100% VL05_31
rioleringsproject GUP-42010-014 (gemeentelijk) – Rotstraat, GUP-42010-014, 61, 27,87% VL05_31; 72,13% VL11_40
rioleringsproject GUP-42010-015 (gemeentelijk) – Kerkstraat, GUP-42010-015, 86, 100% VL05_31
rioleringsproject GUP-42010-056 (gemeentelijk) – Pennemansbaan, GUP-42010-056, 30, 100% VL05_31
rioleringsproject GUP-42010-060 (gemeentelijk) – Uitbergsestraat, GUP-42010-060, 16, 100% VL05_31
Opmerkingen bij bovenstaande lijst:
. Projecten Bontinckdraat (O212085 en O212096) zijn in uitvoering-
. Projecten heraanteg Lange Meire en Steentjesstraat (O212083A) en sanering Holeindestraat (O2120838) ziin reeds uitgevoerd.
. Gemeente Laame plant project sanering Hussevelde (O211065) uit te voeren na het project sanering Bontinckstraat welke nu in u¡tvoering is.
Dit zou dus zeker voor 2027 gerealiseerd moeten ziin.
. project Weg- en rioleringswerken Wachteke, Broekstraat en Meltestraat (O218030) staat gepland voor uitvoering in 2023.
. project Rotstraat (GUP-42010-014) wordt ook voorzien om u¡t te voeren voor 2027, mits de nodige financiële ondersteun¡ng.
. Voor de andere projecten die opgenomen zijn in de selectielijst voor het behalen van de reductiedoelen zijn er nog geen plannen gekend en is
de resterende geraamde kostprijs meer dan het budget dat de gemeente Laame kan voorzien.
project Colmanstraat staat niet geselecteerd in bovenstaande lijst maar er worden wel werken vooorzien voor 2027. Cluster 031-164
(Colmanstraat)zal hierbij aangesloten worden.

  

Page 14 of 63



Overweging

De gemeente Laarne geeft aan dat de financiële haalbaarheid van de noodzakelijke projecten voor de vermelde
reductie niet gegarandeerd is binnen de beschikbare middelen en de gemeentelijke begroting. Met de aangehaalde
projecten die uitgevoerd zijn, in uitvoering zijn of uitgevoerd zullen worden, wordt het reductiedoel voor VL11_40
gehaald, waarvoor uitvoering van het lopend beleid volstaat en met een gebiedsgerichte prioritering klasse 5. Voor
de Kalkense Vaart (VL05_31), met gebiedsgerichte prioritering klasse 2, volstaan de uitvoering van het lopend
beleid en de gemeentelijke initiatieven tegen 2027 niet om het reductiedoel te halen.
De huidige toestand van de Kalkense Vaart is momenteel slecht. 70% van het totale reductiedoel dient gedicht te
worden door de huishoudens (inclusief RWZI). Binnen dit waterlichaam valt 2/3 van het gemeentelijk reductiedoel
voor saneringsinfrastructuur onder het lopend beleid (waarvoor ¾ voor de gemeente Laarne), echter 1/3 dient
gerealiseerd te worden door uitvoering van bijkomende GUP-projecten, waarvan het grootste aandeel ook door de
gemeente Laarne. De kostprijs hiervan overstijgt in ruime mate de beschikbare middelen (zelfs zonder inrekening
van vervangingsinvesteringen). De gemeente Laarne int reeds geruime tijd de maximale saneringsbijdrage en heeft
geen financiële reserves opgebouwd. De opmerkingen m.b.t. de financiële onhaalbaarheid zijn gegrond.
Na afweging van bovenstaande parameters werd de gebiedsgerichte prioritering voor deze waterlichamen toch behouden, het ambitieniveau
werd niet teruggeschroefd. Bijkomende acties werden echter voorzien om de kostenefficiënte uitvoerbaarheid van de saneringsinvesteringen te
bewaken en om de uitvoering ervan te versnellen. Voor wat betreft afvalwaterzuivering zal daarnaast worden ingezet op vereenvoudigde
procedures, heldere taakverdeling en meer responsabilisering. Zie ook oplegnota bij SGBP waarin bijkomende acties opgenomen worden.

Een alternatieve uitvoeringswijze om de reductiedoelen te halen kan,  zolang deze voldoet aan de
randvoorwaarden (vrijheidsgraden) zoals opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : ed0ZSP9o

Ingediende reacties

Id: 2597

Gebiedsdekkende uitvoeringsplannen riolering – reductiedoelstelling per gemeente en gebiedsgerichte prioritering
Passage uit ‘Toelichtingsdocument zoneringsplannen en GUP’s’
De reductiedoelstelling per gemeente:
“In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het reductiedoel is dat binnen de beschouwde gemeente moet gehaald worden. Dit is de
mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt
uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE) en wordt uitgesplitst per categorie (lopend beleid/GUP-projecten) en per actor
(gemeentelijk/bovengemeentelijk/privé). Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de
gebiedsgerichte prioritering. Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd om minimaal 50% van het totale
reductiedoel te realiseren. Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 bedraagt dit minimaal 33% van het totale reductiedoel”
Vraag van AquaFlanders om volgende aanvulling op te nemen:
“Dit zijn de globale reductiedoelen die louter uitgaan van de doelafstand. Deze hielden nog geen rekening met de draagkracht van gemeenten
en rioolbeheerders. Bij de toelichting van deze reductiedoelen was ook nog niet duidelijk welke Vlaamse financiële ondersteuning daar
tegenover kon geplaatst worden. Daarom zullen de concrete doelen per gemeente en rioolbeheerder samen met de bijbehorende financiering
worden vastgelegd in een rioolcontract/overeenkomst tussen de Vlaamse overheid en elke gemeenten en haar rioolbeheerder. Het is mogelijk
dat deze afstemming ervoor zorgt dat er lokaal afwijkingen zijn tov de reductiedoelen die louter uitgaan van de doelafstand.”
Deze alinea op te nemen bij:
Toelichtingsdocument zoneringsplannen en GUP’s – hf 3.5. gebiedsgerichte prioritering door spreiding saneringsopdracht in de tijd
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Overweging

Het regeerakkoord stelt een hervorming van de financieringssystemen voor de gemeenten voorop met een meer resultaatgerichte, flexibele en
programmatorische aanpak, met sterk vereenvoudigde procedures en met meer responsabilisering in de taakverdeling tussen VMM en de
rioolbeheerders. Momenteel wordt onderzocht hoe deze nieuwe aanpak vorm kan krijgen.
Bij de uitvoering van deze opdracht zal  het subsidie-instrument ingezet worden als een sturend mechanisme dat in werking kan treden nadat de
rioolbeheerder aan de basisverplichting heeft voldaan. Subsidie wordt hierbij ingezet om gemeenten te ondersteunen bij het invullen van de
verschillende doelstellingen die aan de gemeentelijke rioolbeheerder zullen worden opgelegd en die verder gaan dan de te verwachten
basisinspanning.
Hierbij zal eveneens onderzocht worden of het binnen de mogelijkheid van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën mogelijk is om op lange
termijn bindende financiële garanties te bieden aan de gemeentelijke rioolbeheerder.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Maatregelenprogramma voor Vlaanderen

Uit te voeren wijzigingen:

Een nieuwe actie wordt geformuleerd: "Onderzoek en studie naar een resultaatgerichte financiering van gemeentelijke rioleringsprojecten" om
invulling te geven aan het regeerakkoord om een hervorming van de financieringssystemen voor de gemeenten voorop te stellen met een meer
resultaatgerichte, flexibele en programmatorische aanpak, met sterk vereenvoudigde procedures en meer responsabilisering in de taakverdeling
tussen VMM en de rioolbeheerders. 

 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : ed0ZSP9o

Ingediende reacties

Id: 2598

Vraag van AquaFlanders om volgende aanvulling op te nemen
“Dit zijn de globale reductiedoelen die louter uitgaan van de doelafstand. Deze hielden nog geen rekening met de draagkracht van gemeenten
en rioolbeheerders. Bij de toelichting van deze reductiedoelen was ook nog niet duidelijk welke Vlaamse financiële ondersteuning daar
tegenover kon geplaatst worden. Daarom zullen de concrete doelen per gemeente en rioolbeheerder samen met de bijbehorende financiering
worden vastgelegd in een rioolcontract/overeenkomst tussen de Vlaamse overheid en elke gemeenten en haar rioolbeheerder. Het is mogelijk
dat deze afstemming ervoor zorgt dat er lokaal afwijkingen zijn tov de reductiedoelen die louter uitgaan van de doelafstand.”
Deze alinea op te nemen bij:
- Beheerplan Vlaams deel – hf 4 Visievorming – hf 4.3.2. Vaststelling gebiedsdekkende uitvoeringsplannen – hf 4.3.2.3. Vastleggen van de
doelstellingen

  

Overweging

Het regeerakkoord stelt een hervorming van de financieringssystemen voor de gemeenten voorop met een meer resultaatgerichte, flexibele en
programmatorische aanpak, met sterk vereenvoudigde procedures en met meer responsabilisering in de taakverdeling tussen VMM en de
rioolbeheerders. Momenteel wordt onderzocht hoe deze nieuwe aanpak vorm kan krijgen.
Bij de uitvoering van deze opdracht zal  het subsidie-instrument ingezet worden als een sturend mechanisme dat in werking kan treden nadat de
rioolbeheerder aan de basisverplichting heeft voldaan. Subsidie wordt hierbij ingezet om gemeenten te ondersteunen bij het invullen van de
verschillende doelstellingen die aan de gemeentelijke rioolbeheerder zullen worden opgelegd en die verder gaan dan de te verwachten
basisinspanning.
Hierbij zal eveneens onderzocht worden of het binnen de mogelijkheid van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën mogelijk is om op lange
termijn bindende financiële garanties te bieden aan de gemeentelijke rioolbeheerder.
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Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Maatregelenprogramma voor Vlaanderen

Uit te voeren wijzigingen:

Een nieuwe actie wordt geformuleerd: "Onderzoek en studie naar een resultaatgerichte financiering van gemeentelijke rioleringsprojecten" om
invulling te geven aan het regeerakkoord om een hervorming van de financieringssystemen voor de gemeenten voorop te stellen met een meer
resultaatgerichte, flexibele en programmatorische aanpak, met sterk vereenvoudigde procedures en meer responsabilisering in de taakverdeling
tussen VMM en de rioolbeheerders. 

 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : ed0ZSP9o

Ingediende reacties

Id: 2599

Specifieke bedenking rond IBA’s.
Een IBA telt maar voor 0,5 IE. De inspanningen die nodig zijn voor een IBA staan niet in verhouding tot wat er qua ‘resultaat’ voor aangerekend
wordt.

  

Overweging

In het toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen wordt geen melding gemaakt van de inrekening van 0,5
IE per IBA.
In de onderliggende modelleringen om druk, impact en reductiedoelen te berekenen werd rekening gehouden met volgende
zuiveringskarakteristieken voor een IBA: 20% P, 55%N, 90% CZV, 90% BZV, 90% ZS. Binnen de modelleringen, waaronder Polaris, werd er
voor de rioleringsprojecten ook reeds rekening gehouden met de zuiveringsefficiëntie van RWZI’s.
De verrekening van 0,5 IE per IBA betreft een vereenvoudigde voorstelling in de simulator die als ondersteunende tool kan gebruikt wordt en
geen onderdeel uitmaakt van het plan zelf, gebaseerd op de worst-case parameter en zuiveringsefficiëntie voor P, rekening houdende met het
gemiddelde inwonersaantal van 2,3 per woning voor Vlaanderen. Dit omdat de gemeente/rioolbeheerder zich bewust zou zijn van de lagere
zuiveringsefficiëntie van een IBA, bij het inrekenen van IBA’s om het reductiedoel te halen, daar waar dit bij de rioleringsprojecten al verrekend
zit. Bij het opmaken van zo’n tool wordt een afweging gemaakt tussen gebruiksgemak, het niet te technisch te maken en toch een goede
inschatting te kunnen geven. We zullen onderzoeken of we dit in de ondersteunende tool op een betere manier kunnen voorstellen.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

VMM zal onderzoeken of de aangehaalde problematiek beter kan voorgesteld worden in de simulator.
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Code van de indiener : EjPCavtf

Ingediende reacties

Id: 2423

De gemeente Ternat neemt akte van het voorstel betreffende de reductiedoelen voor de gemeente Ternat zoals voorgelegd in kader van het
openbaar onderzoek van de ontwerp - stroomgebiedsbeheerplannen voor Schelde en Maas 2022-2027;
 
De gemeente Ternat wenst haar medewerking te bevestigen tot uitvoering van deze reductiedoelen, mits rekening wordt gehouden met
onderstaande aanpassingen ingevolge de huidige vastgelegde projectplanning;
 
Deze huidige projectplanning werd opgemaakt op basis van de goedgekeurde MJP van de gemeente Ternat 2018-2024 en de planning van de
rioolbeheerder TMVW, rekening houdende met de prioriteiten volgens het GUP en de vorige (eerste) versie van de reductietool (juni 2019):
 
 B217119, B217135, B219178, GUP-23086-008, GUP-23086-024, GUP-23086-040, 
 
 
Het aantal IE dat op basis van deze projecten wordt gesaneerd bedraagt 591 IE en betekende dus een gebiedsdekkend groter engagement dan
voorzien volgens de reductiedoelstelling versie juni 2019 voor het grondgebied van de gemeente Ternat.
In de reductiedoelstelling voorgesteld door VMM voor 2027, versie nov 2020, werd Ternat een speerpuntgebied en werd de reductiedoelstelling
aangepast naar 1104 IE wat een verviervoudiging van het reductiedoel betekent en niet haalbaar is in planning en financiën.
De gemeente Ternat kan zich echter wel engageren om een reductiedoel voor de huidige planperiode, met een gebiedsgerichte prioritering 4
voor de gemeente Ternat, na te streven;
 
Hogergenoemde planning wordt gezamenlijk nagestreefd door de gemeente Ternat, TMVW en hun partners, waarbij niet uit te sluiten valt dat er
vertragingen kunnen optreden door externe factoren (verwervingen en onteigeningen, beschikbare capaciteit bij studiebureaus en aannemers,
beschikbare budgetten bij nutsmaatschappijen ikv verplaatsingsbevelen en netsanering,…). 
Tegelijk zijn in Ternat nog andere vervangingsprojecten lopende waarbij aanzienlijke hoeveelheden regenwater van de collector worden
afgekoppeld. (Kerkstraat);
 
Op basis van dit engagement en om onderstaande redenen acht de gemeente Ternat een bijsturing of uitbreiding van deze planning als gevolg
van de reductiedoelstellingen niet opportuun:
 

    •  De genomen engagementen op gemeentelijk niveau

    •  De genomen engagementen met andere lokale en bovenlokale besturen
    •  De lopende subsidiedossiers (zowel goedgekeurd als op rollend programma)
    •  De bewuste spreiding van de financiële inspanningen voor het saneren van groene en rode
clusters geografisch gespreid over het ganse grondgebied van de gemeente Ternat, en hiermee
samenhangend de draagkracht van de verschillende deelgemeentes op vlak van leefbaarheid,
ontsluiting, mobiliteit en bereikbaarheid tijdens de vele werken die een zekere spreiding in de tijd
noodzakelijk maken
    •  Beschikbaarheid op de markt van studiebureaus en aannemers
 
 
De gemeente Ternat zal de huidige reductiedoelstelling meenemen in het begin van de volgende planperiode bij de opmaak van de MJP voor de
volgende legislaturen.
De gemeente kan zich evenwel momenteel niet engageren tot enige resultaatsverbintenis.
De verdere uitrol van de reductiedoelstellingen zal, behoudens de hierboven reeds opgesomde redenen, ook afhankelijk zijn van het bekomen
van de nodige financiële middelen (o.a. door het bekomen van subsidies) en een aantal organisatorische aspecten (personeelsmiddelen,
synergie met andere projecten, mobiliteit,..)
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Overweging

Voor waterlichamen waarin gemeenten aangeven dat het reductiedoel financieel niet haalbaar is, werd voor de
waterlichamen waar het totale reductiedoel ook het reductiedoel tegen 2027 is (de zogenaamde klasse 2 en 3 in de
gebiedsgerichte prioritering) onderzocht wat het aandeel van de betrokken gemeente(n) is in het reductiedoel van
de huishoudens enerzijds, wat het aandeel van het lopend beleid is t.o.v. het totale reductiedoel voor de
huishoudens en hoe groot die gap is, of gemeenten in het verleden financiële reserves hebben opgebouwd of
gemeenten de maximale saneringsbijdragen innen en sedert wanneer, het aandeel van de huishoudens in het
totale reductiedoel, de toestandsbeoordeling van fosfor voor het waterlichaam vandaag en modelleringsresultaten.
 Na afweging van bovenstaande parameters werd de gebiedsgerichte prioritering voor deze waterlichamen toch behouden, het ambitieniveau
werd niet teruggeschroefd. Bijkomende acties werden echter voorzien om de kostenefficiënte uitvoerbaarheid van de saneringsinvesteringen te
bewaken en om de uitvoering ervan te versnellen. Voor wat betreft afvalwaterzuivering zal daarnaast worden ingezet op vereenvoudigde
procedures, heldere taakverdeling en meer responsabilisering. Zie ook oplegnota bij SGBP waarin bijkomende acties opgenomen worden.

 
Een alternatieve uitvoeringswijze om de reductiedoelen te halen kan,  zolang deze voldoet aan de
randvoorwaarden (vrijheidsgraden) zoals opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : Eo9db1o7

Ingediende reacties

Id: 2590

Bezwaarschriften ingediend door Pidpa:
In het kader van het openbaar onderzoek heeft Pidpa als gemeentelijke rioolbeheerder samen met haar gemeenten de onderdelen
zoneringsplan en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen geanalyseerd. Zo zijn de reductiedoelen per waterlichaam, zoals berekend in de
simulator per gemeente, geanalyseerd. Met de gemeenten zijn afspraken gemaakt over de scoop van de projecten die de volgende planperiode
dienen uitgevoerd te worden. In de afzonderlijke bezwaarschriften per gemeente is er een opmerking gemaakt indien geacht wordt dat een
bepaald reductiedoel niet haalbaar is. Uitzonderlijk zijn er projecten opgesomd waar conform de kennis van heden significante signalen zijn dat
een uitvoering voor 2027 niet haalbaar lijkt.
Verder zijn er ook enkele opmerkingen gemaakt over het zoneringsplan, indien de voorgestelde wijziging niet opportuun lijkt voor Pidpa of
gemeente.

  

Overweging

De opmerkingen worden behandeld in de specifiek ingediende bezwaarschriften. Algemeen kan gesteld worden dat er binnen de visie en
randvoorwaarden voor uitvoering van rioleringsprojecten vrijheidsgraden voorzien zijn om alternatieven uit te voeren, wanneer bepaalde
projecten vastzitten. Het is niet altijd duidelijk bij de specifieke opmerkingen of hierbij ook alternatieven voor uitvoering werden onderzocht.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : Eo9db1o7

Ingediende reacties

Id: 2593

Passage uit ‘Toelichtingsdocument zoneringsplannen en GUP’s’
De reductiedoelstelling per gemeente:
“In dit overzicht is per waterlichaam weergegeven wat het reductiedoel is dat binnen de beschouwde gemeente moet gehaald worden. Dit is de
mate waarin de saneringsinfrastructuur dient uitgebouwd te worden om de gewenste vrachtreductie te verwezenlijken. Het reductiedoel wordt
uitgedrukt in nog te saneren inwonerequivalenten (IE) en wordt uitgesplitst per categorie (lopend beleid/GUP-projecten) en per actor
(gemeentelijk/bovengemeentelijk/privé). Het vermelde reductiedoel is het totale reductiedoel dat finaal gerealiseerd dient te worden, ongeacht de
gebiedsgerichte prioritering. Voor waterlichamen met klasse 4 is tegen 2027 een tussendoel vastgelegd om minimaal 50% van het totale
reductiedoel te realiseren. Voor waterlichamen met klasse 5 of 6 bedraagt dit minimaal 33% van het totale reductiedoel”
Vraag van Pidpa om volgende aanvulling op te nemen:
Bemerking 1:
“Dit zijn de globale reductiedoelen die louter uitgaan van de doelafstand. Deze hielden nog geen rekening met de draagkracht van gemeenten
en rioolbeheerders. Bij de toelichting van deze reductiedoelen was ook nog niet duidelijk welke Vlaamse financiële ondersteuning daar
tegenover kon geplaatst worden. Daarom zullen de concrete doelen per gemeente en rioolbeheerder samen met de bijbehorende financiering
worden vastgelegd in een rioolcontract/overeenkomst tussen de Vlaamse overheid en elke gemeenten en haar rioolbeheerder. Het is mogelijk
dat deze afstemming ervoor zorgt dat er lokaal afwijkingen zijn tov de reductiedoelen die louter uitgaan van de doelafstand.”
Deze alinea op te nemen bij:
·  Toelichtingsdocument zoneringsplannen en GUP’s – hf 3.5. gebiedsgerichte prioritering door spreiding saneringsopdracht in de tijd

  

Overweging

Het regeerakkoord stelt een hervorming van de financieringssystemen voor de gemeenten voorop met een meer resultaatgerichte, flexibele en
programmatorische aanpak, met sterk vereenvoudigde procedures en met meer responsabilisering in de taakverdeling tussen VMM en de
rioolbeheerders. Momenteel wordt onderzocht hoe deze nieuwe aanpak vorm kan krijgen.
Bij de uitvoering van deze opdracht zal  het subsidie-instrument ingezet worden als een sturend mechanisme dat in werking kan treden nadat de
rioolbeheerder aan de basisverplichting heeft voldaan. Subsidie wordt hierbij ingezet om gemeenten te ondersteunen bij het invullen van de
verschillende doelstellingen die aan de gemeentelijke rioolbeheerder zullen worden opgelegd en die verder gaan dan de te verwachten
basisinspanning.
Hierbij zal eveneens onderzocht worden of het binnen de mogelijkheid van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën mogelijk is om op lange
termijn bindende financiële garanties te bieden aan de gemeentelijke rioolbeheerder.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Maatregelenprogramma voor Vlaanderen

Uit te voeren wijzigingen:

Een nieuwe actie wordt geformuleerd: "Onderzoek en studie naar een resultaatgerichte financiering van gemeentelijke rioleringsprojecten" om
invulling te geven aan het regeerakkoord om een hervorming van de financieringssystemen voor de gemeenten voorop te stellen met een meer
resultaatgerichte, flexibele en programmatorische aanpak, met sterk vereenvoudigde procedures en meer responsabilisering in de taakverdeling
tussen VMM en de rioolbeheerders. 

 

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : Eo9db1o7

Ingediende reacties

Id: 2594

Pidpa merkt een verschil op tussen de reductiedoelen zoals opgenomen in het openbaar onderzoek (opmaak datum 01/09/2020) en de van
VMM ontvangen simulator (dd 01/11/2020) per gemeente. Na verduidelijking per email dd. 11/01/2021 door VMM, blijkt dat VMM in de periode
september november de gegevens van de reductiedoelen heeft geactualiseerd. Deze geactualiseerde gegevens zijn verwerkt in de simulators,
de documenten van het openbaar onderzoek zijn niet geactualiseerd.
VMM stelt dat: het hoe dan ook de bedoeling is om met de laatste cijfers verder te gaan, deze kunnen nog bijgesteld worden in het finaal
SGBP3, maar zou niet in die mate mogen zijn zoals de eerste bijstelling.
In haar analyse van de reductiedoelen heeft Pidpa rekening gehouden met de reductiedoelen opgenomen in de simulator per gemeente.

  

Overweging

De cijfers (tabel) van het reductiedoel in de simulator zijn gebaseerd op de meest recente herrekeningen van de reductiedoelen, maar betreffen
enkel de cijfers van de gemeentelijke actor. De cijfers die terug te vinden zijn op het geoloket zoneringsplannen en gebiedsdekkende
uitvoeringsplannen in de fiches reductiedoel_SI_HH_ per waterlichaam en Reductiedoelen_ONTWERP_GUP_ per gemeente zijn nog
gebaseerd op oudere berekeningen, maar bevatten naast de gemeentelijke actor ook de cijfers van de bovengemeentelijke actor (beiden
opgedeeld per categorie lopend beleid/GUP) en privé.
Voor zover geen andere opmerkingen/technische correcties aanleiding geven tot het aanpassen van de cijfers, zullen de fiches
reductiedoel_SI_HH_ per waterlichaam en Reductiedoelen_ONTWERP_GUP_ per gemeente op het geoloket zoneringsplannen en
gebiedsdekkende uitvoeringsplannen geactualiseerd worden met de herrekende cijfers, maar dit voor alle actoren, met onderverdeling in de
respectievelijke categorieën. Dit is ruimer dan enkel het cijfer van de gemeentelijke actor uit de simulator per gemeente. 

 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Voor zover geen andere opmerkingen/technische correcties aanleiding geven tot het aanpassen van de cijfers, zullen de fiches
reductiedoel_SI_HH_ per waterlichaam en Reductiedoelen_ONTWERP_GUP_ per gemeente op het geoloket zoneringsplannen en
gebiedsdekkende uitvoeringsplannen geactualiseerd worden met de herrekende cijfers, maar dit voor alle actoren, met onderverdeling in de
respectievelijke categorieën. Dit is ruimer dan enkel het cijfer van de gemeentelijke actor uit de simulator per gemeente. 

 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : Eo9db1o7

Ingediende reacties

Id: 2595

Pidpa merkt op dat een IBA voor 0.5IE meetelt in de berekening van de reductiedoelen. Dit ongeacht van het aantal inwoners aangesloten op de
IBA. De inspanningen die nodig zijn voor het realiseren van IBA staan hierdoor niet in verhouding tot wat er qua ‘resultaat’ voor aangerekend
wordt.
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Overweging

In het toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen wordt geen melding gemaakt van de inrekening van 0,5
IE per IBA.
In de onderliggende modelleringen om druk, impact en reductiedoelen te berekenen werd rekening gehouden met volgende
zuiveringskarakteristieken voor een IBA: 20% P, 55%N, 90% CZV, 90% BZV, 90% ZS. Binnen de modelleringen, waaronder Polaris, werd er
voor de rioleringsprojecten ook reeds rekening gehouden met de zuiveringsefficiëntie van RWZI’s.
De verrekening van 0,5 IE per IBA betreft een vereenvoudigde voorstelling in de simulator die als ondersteunende tool kan gebruikt wordt en
geen onderdeel uitmaakt van het plan zelf, gebaseerd op de worst-case parameter en zuiveringsefficiëntie voor P, rekening houdende met het
gemiddelde inwonersaantal van 2,3 per woning voor Vlaanderen. Dit omdat de gemeente/rioolbeheerder zich bewust zou zijn van de lagere
zuiveringsefficiëntie van een IBA, bij het inrekenen van IBA’s om het reductiedoel te halen, daar waar dit bij de rioleringsprojecten al verrekend
zit. Bij het opmaken van zo’n tool wordt een afweging gemaakt tussen gebruiksgemak, het niet te technisch te maken en toch een goede
inschatting te kunnen geven. We zullen onderzoeken of we dit in de ondersteunende tool op een betere manier kunnen voorstellen.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

VMM zal onderzoeken of de aangehaalde problematiek beter kan voorgesteld worden in de simulator.
 

Code van de indiener : Eo9db1o7

Ingediende reacties

Id: 2596

Vraag van Pidpa om volgende aanvulling op te nemen:
Bemerking 1:
“Dit zijn de globale reductiedoelen die louter uitgaan van de doelafstand. Deze hielden nog geen rekening met de draagkracht van gemeenten
en rioolbeheerders. Bij de toelichting van deze reductiedoelen was ook nog niet duidelijk welke Vlaamse financiële ondersteuning daar
tegenover kon geplaatst worden. Daarom zullen de concrete doelen per gemeente en rioolbeheerder samen met de bijbehorende financiering
worden vastgelegd in een rioolcontract/overeenkomst tussen de Vlaamse overheid en elke gemeenten en haar rioolbeheerder. Het is mogelijk
dat deze afstemming ervoor zorgt dat er lokaal afwijkingen zijn tov de reductiedoelen die louter uitgaan van de doelafstand.”
Deze alinea op te nemen bij:
· Beheerplan Vlaams deel – hf 4 Visievorming – hf 4.3.2. Vaststelling gebiedsdekkende uitvoeringsplannen – hf 4.3.2.3. Vastleggen van de
doelstellingen

  

Overweging

Het regeerakkoord stelt een hervorming van de financieringssystemen voor de gemeenten voorop met een meer resultaatgerichte, flexibele en
programmatorische aanpak, met sterk vereenvoudigde procedures en met meer responsabilisering in de taakverdeling tussen VMM en de
rioolbeheerders. Momenteel wordt onderzocht hoe deze nieuwe aanpak vorm kan krijgen.
Bij de uitvoering van deze opdracht zal  het subsidie-instrument ingezet worden als een sturend mechanisme dat in werking kan treden nadat de
rioolbeheerder aan de basisverplichting heeft voldaan. Subsidie wordt hierbij ingezet om gemeenten te ondersteunen bij het invullen van de
verschillende doelstellingen die aan de gemeentelijke rioolbeheerder zullen worden opgelegd en die verder gaan dan de te verwachten
basisinspanning.
Hierbij zal eveneens onderzocht worden of het binnen de mogelijkheid van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën mogelijk is om op lange
termijn bindende financiële garanties te bieden aan de gemeentelijke rioolbeheerder.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Maatregelenprogramma voor Vlaanderen

Uit te voeren wijzigingen:

Een nieuwe actie wordt geformuleerd: "Onderzoek en studie naar een resultaatgerichte financiering van gemeentelijke rioleringsprojecten" om
invulling te geven aan het regeerakkoord om een hervorming van de financieringssystemen voor de gemeenten voorop te stellen met een meer
resultaatgerichte, flexibele en programmatorische aanpak, met sterk vereenvoudigde procedures en meer responsabilisering in de taakverdeling
tussen VMM en de rioolbeheerders. 
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Aanbeveling(en)
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Code van de indiener : FD2NpDSY

Ingediende reacties

Id: 2676

Deze plannen zijn van groot belang voor het verbeteren van de waterkwaliteit en de waterhuishouding in
Vlaanderen. Dat is nodig ook, want vandaag scoren we in Europees opzicht heel erg slecht. Dit zijn bovendien de
plannen van de laatste kans, want volgens de Europese kaderrichtlijn water moesten we in 2015 al de waterlopen
in goede toestand hebben en kregen we uitstel tot 2027. Maar ook die deadline is met deze plannen niet haalbaar.  
 
1. Maak de doelstellingen veel ambitieuzer
Vlaanderen is in voorliggende stroomgebiedbeheerplannen onderverdeeld in 195 waterlichamen. Voor slechts 15
van de 195 waterlopen wordt met deze plannen de goede toestand bereikt in 2027, dat is nog geen 10% van alle
waterlichamen. Dat is veel te weinig, deze ambitie moet echt hoger. Voor meer dan 40 waterlopen, waaronder bv.
de Gentse binnenwateren, de Brugse Reien, de Ijzer en zelfs het Zwin, legt het beleid  zich neer bij een slechte
toestand op lange termijn, na 2033. Dat is niet ernstig meer.
Ik stel daarom voor om de ambitie van het plan sterk op te trekken en voor veel meer waterlopen de goede
toestand te behalen voor 2027. Voor de waterlopen waarbij dit echt niet haalbaar is, moet een transparant traject
worden uitgezet om de goede toestand met zo weinig mogelijk vertraging te behalen, niet later dan 2033. Om dat
waar te kunnen maken, moeten in dit stroomgebiedbeheerplan veel meer en veel concretere acties worden
opgenomen. 
Verder stelt de Europese richtlijn dat de toestand van waterlopen in elk geval niet verder achteruit mag gaan. Dat
blijkt voor 43 waterlichamen echter wel het geval te zijn. Veelal wordt dit in de plannen afgedaan als een tijdelijk
probleem door de droogte. Door de klimaatverandering zullen droge periodes de volgende jaren steeds meer
voorkomen. Het gaat dus niet om een tijdelijk probleem, maar om een structureel probleem. Dit vraagt om een
structureel antwoord, dat nu ontbreekt in de plannen. 
 

Overweging

zie overweging van deelopmerking D3040
 
 

Voorstel tot aanpassing
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Code van de indiener : GF8MABQc

Ingediende reacties

Id: 2373

De stad Zottegem neemt akte van het voorstel betreffende reductiedoelen voor de stad Zottegem zoals voorgelegd in kader van het openbaar
onderzoek voor de ontwerp – stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2022-2027.
De perimeter van de stad Zottegem valt binnen 2 bekkens. Het noordwestelijke deel behoort tot het de Boven-Schelde en het zuidoostelijke deel
behoort tot het denderbekken. Deze bekkens zijn opgebouwd uit verschillende waterlichamen. Gezien het hoog aantal waterlichamen dat als

speerpuntgebied wordt beschouwd, werden er zeer scherpe doelstellingen opgelegd m.n. het saneren van 2414 IE’s
(inwoners equivalenten) op gemeentelijk niveau tegen 2027.
De stad Zottegem wenst haar medewerking te bevestigen tot uitvoering van de reductiedoelen.
Volgende projecten werden reeds in de planning van de rioolbeheerder FARYS|TMVW voorzien:
*GUP-41081-013: rioleringsproject GUP-41081-013 (gemeentelijk) – De Vlamme: 98 IE’s, 100% VL11_63, ,<=2021
*GUP-41081-003: rioleringsproject GUP-41081-003 (gemeentelijk) – Bontestraat: 34 IE’s, 79,41% VL05_73; 20,59% VL11_63, ,<=2027
*GUP-41081-012: rioleringsproject GUP-41081-012 (gemeentelijk) - Vierwegenstraat, Steenbergen, Sasseveld, Emmerstraat: 165 IE’s,
VL11_63, <=2027
*GUP-41081-021: rioleringsproject GUP-41081-021 (gemeentelijk) - Provinciebaan, Lippenseweg: 219 IE’s, VL11_63, <=2027
*O212044: Wegen- en rioleringswerken Wijnhuizestraat (vernieuwen riolering + aansluiten lozingspunten en afkoppelen grachten): 157 IE’s,
VL05_74, <=2027
**GUP-41081-001: rioleringsproject GUP-41081-001 (gemeentelijk) – Pendelstraat: 16 IE’s, VL05_73, <=2027
**GUP-41081-002: rioleringsproject GUP-41081-002 (gemeentelijk) - Pijperzele, Ommeweg, Mijnwerkersstraat: 37 IE’s, VL05_73, <=2027
**GUP-41081-083: rioleringsproject GUP-41081-083 (gemeentelijk) - Langestraat, Godveerdegemstraat: 215 IE’s, VL05_74, <=2027
*GUP-41081-023: rioleringsproject GUP-41081-023 (gemeentelijk) - Steenweg op Aalst, Oudenaardse steenweg: 74 IE’s, VL11_63, <=2033
*O205089: Rioleringswerken Europaweg - Fase 2: Tussen de Langestraat en Witte Brug (N42): 312 IE’s, VL05_74, <=2033
**GUP-41081-084: rioleringsproject GUP-41081-084 (gemeentelijk) - Wellestraat, Leenhoutstraat: 34 IE’s, VL05_74, <=2033
*O208151: Gecombineerd dossier met het fietspaddossier N8 Brakel - Lierde - Ophasselt - realisatie van een gescheiden stelsel in de
Brusselsestraat de grens met Zottegem/Lierde tot de Zwalmbeek: 0 IE’s, 14,41% VL05_73; 85,59% VL11_63, <=2039
* opgenomen in minimale doelstellingen VMM 2027
** niet opgenomen in minimale doelstellingen VMM 2027
Hogergenoemde planning wordt gezamenlijk nagestreefd door de stad Zottegem, FARYS|TMVW en hun partners waarbij niet uit te sluiten valt
dat er vertragingen kunnen optreden door externe factoren (verwervingen en onteigeningen, beschikbare capaciteit bij studiebureaus en
aannemers, omleidingsproblematiek, beschikbare budgetten bij nutsmaatschappijen ikv verplaatsingsbevelen en netsanering,…).
Het aantal IE dat volgens VMM op basis van deze projecten wordt gesaneerd tegen 2027 bedraagt 941 IE en betekent dus een gebiedsdekkend
lager engagement dan voorzien (2414 IE) volgens de voorliggende reductiedoelstelling voor het grondgebied van de stad Zottegem.
Hierbij de motivatie voor het niet behalen van het gevraagde reductiedoel:
Aangezien de stad Zottegem grotendeels gelegen is binnen gedefinieerd speerpuntgebied is het behalen van het volledige reductiedoel tegen
2027 financieel niet haalbaar.
Sinds de toetreding van de stad Zottegem tot de saneringsactiviteit van FARYS|TMVW heeft de stad Zottegem steeds de maximale
saneringsbijdrage bij haar burgers geïnd. Deze middelen werden aangewend voor de uitvoering van een aantal grote rioleringsprojecten (niet
limitatief) m.n.:
De Vlamme (gemeentelijk saneringproject met afkoppeling vuilvracht van Traveinsbeek)
Hongerstraat (gemeentelijk saneringsproject)
Hazestraat (gemeentelijk saneringsproject)
Vijfstaat-Marebeekstraat (gemeentelijk saneringsproject)
Bijloke, Deinsbekestraat (project centraal gebied ifv afkoppelen RWA)
Europaweg fase 1 (saneringsproject in combinatie met wegenis AWV)
Zwartestraat (gemeentelijke saneringsproject)
Langestraat-Driebunderstraat (gemeentelijk saneringsproject)
 
Sommige projecten lopen vertraging op buiten onze wil. Dit zijn projecten waarin veel andere partijen betrokken zijn, zoals Aquafin, AWV, ANB,
Onroerend Erfgoed, particulieren ikv de bufferingsproblematiek … waardoor de gemeente zelf niet altijd verantwoordelijk is voor opgelopen
vertraging.
De stad Zottegem heeft deelgemeenten met een landelijke en heuvelachtig karakter met frequente verspreide bebouwing. Om het verschil
tussen het beoogde doel te kunnen overbruggen, zou de stad een heel groot aantal km leidingen (en pompstations) moeten aanleggen. Dit
betekent een zeer grote kost t.o.v. het aantal aan te sluiten IE. Verder is het ook zo dat de stad voor een groot aantal projecten afhankelijk is van
de planning van het bovengemeentelijke programma (Aquafin) alsook van het programma van AWV aangezien een aanzienlijk aantal van de te
saneren IE’s zich langs gewestwegen bevinden.
Conclusie:
De stad Zottegem kan de haar opgelegde reductiedoelstellingen onmogelijk halen zonder extra bijkomende financiële middelen. Volgens de
beschikbare middelen levert zij reeds relevante inspanningen op vlak van deze saneringsinfrastructuur.
Zottegem wil echter haar engagement uitspreken om de continuïteit te handhaven in de lopende en op komst zijnde projecten. Daarnaast zal zij
bij het vastleggen van nieuwe projecten zoveel mogelijk rekening houden met de gevraagde doelstellingen.
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Overweging

De afhankelijkheid van derden en onteigeningen kunnen een vertragende factor zijn bij de uitvoering van projecten.
Het is evenwel belangrijk dat alle partijen actief samenwerken om deze binnen een aanvaardbare timing te
realiseren.
Om deze reden werden dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de realisatie van projecten. Deze
randvoorwaarden zijn opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.
 
Het regeerakkoord stelt een hervorming van de financieringssystemen voor de gemeenten voorop met een meer
resultaatgerichte, flexibele en programmatorische aanpak, met sterk vereenvoudigde procedures en met meer
responsabilisering in de taakverdeling tussen VMM en de rioolbeheerders. Momenteel wordt onderzocht hoe deze
nieuwe aanpak vorm kan krijgen.
Bij de uitvoering van deze opdracht zal  het subsidie-instrument ingezet worden als een sturend mechanisme dat in
werking kan treden nadat de rioolbeheerder aan de basisverplichting heeft voldaan. Subsidie wordt hierbij ingezet
om gemeenten te ondersteunen bij het invullen van de verschillende doelstellingen die aan de gemeentelijke
rioolbeheerder zullen worden opgelegd en die verder gaan dan de te verwachten basisinspanning.
Hierbij zal eveneens onderzocht worden of het binnen de mogelijkheid van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën
mogelijk is om op lange termijn bindende financiële garanties te bieden aan de gemeentelijke rioolbeheerder.
Voor waterlichamen waarin gemeenten aangeven dat het reductiedoel financieel niet haalbaar is, werd voor de
waterlichamen waar het totale reductiedoel ook het reductiedoel tegen 2027 is (de zogenaamde klasse 2 en 3 in de
gebiedsgerichte prioritering) onderzocht wat het aandeel van de betrokken gemeente(n) is in het reductiedoel van
de huishoudens enerzijds, wat het aandeel van het lopend beleid is t.o.v. het totale reductiedoel voor de
huishoudens en hoe groot die gap is, of gemeenten in het verleden financiële reserves hebben opgebouwd of
gemeenten de maximale saneringsbijdragen innen en sedert wanneer, het aandeel van de huishoudens in het
totale reductiedoel, de toestandsbeoordeling van fosfor voor het waterlichaam vandaag en modelleringsresultaten. 
 
Na afweging van bovenstaande parameters werd de gebiedsgerichte prioritering voor deze waterlichamen toch behouden, het ambitieniveau
werd niet teruggeschroefd. Bijkomende acties werden echter voorzien om de kostenefficiënte uitvoerbaarheid van de saneringsinvesteringen te
bewaken en om de uitvoering ervan te versnellen. Voor wat betreft afvalwaterzuivering zal daarnaast worden ingezet op vereenvoudigde
procedures, heldere taakverdeling en meer responsabilisering. Zie ook oplegnota bij SGBP waarin bijkomende acties opgenomen worden.

 Een alternatieve uitvoeringswijze om de reductiedoelen te halen kan,  zolang deze voldoet aan de
randvoorwaarden (vrijheidsgraden) zoals opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Maatregelenprogramma voor Vlaanderen

Uit te voeren wijzigingen:

Een nieuwe actie wordt geformuleerd: "Onderzoek en studie naar een resultaatgerichte financiering van
gemeentelijke rioleringsprojecten" om invulling te geven aan het regeerakkoord om een hervorming van de
financieringssystemen voor de gemeenten voorop te stellen met een meer resultaatgerichte, flexibele en
programmatorische aanpak, met sterk vereenvoudigde procedures en meer responsabilisering in de taakverdeling
tussen VMM en de rioolbeheerders. 
 

Aanbeveling(en)
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Code van de indiener : h1rfykXY

Ingediende reacties

Id: 2320

Assenede
Gemeente Assenede krijgt binnen het stroomgebiedbeheerplan volgende reductiedoelstelling opgelegd voor onderstaande waterlichamen:
WL_naam, WL_code, Prioritering, IE:
AVRIJEVAART + SLEIDINGSVAARDEKE, VL05_152, Prio 3, 49
ZWARTESLUISBEEK, VL08_27, Prio 3, 1127
ISABELLAWATERING, VL08_157, 4, 1331
LEOPOLDKANAAL I, VL08_172, 4, 271
 
Volgens de simulator wordt dit ingevuld d.m.v. volgende projecten:
Projectnaam, Projectnummer, IE:
Rioleringswerken Prins Boudewijnlaan, O208205, 72
Afkoppelen inlaten Kraaigemstraat en aanleg 2DWA-riolering in Kraaigemstraat tot Berkstraat - resterende deel voor GIP, O209078A, 19
Herinrichting doortocht N436, O210027, 0
Sanering Assenedestraat en Haantje, O212015, 222
Aansluiting Molenhoek, O219014, 87
rioleringsproject GUP-43002-043 (prive) – Zelzatestraat, GUP-43002-043, 22
rioleringsproject GUP-43002-064 (prive) – Graafjanstraat, GUP-43002-064, 7
rioleringsproject GUP-43002-002 (gemeentelijk) – Stoepestraat, GUP-43002-002, 49
rioleringsproject GUP-43002-003 (gemeentelijk) - Rijschootstraat, Nieuwburgstraat, Dankaartsekestraat, GUP-43002-003, 47
rioleringsproject GUP-43002-019 (gemeentelijk) – Stroomstraat, GUP-43002-019, 23
rioleringsproject GUP-43002-021 (gemeentelijk) – Stuivenberg, GUP-43002-021, 31
rioleringsproject GUP-43002-023 (gemeentelijk) – Gravenstraat, GUP-43002-023, 32
rioleringsproject GUP-43002-024 (gemeentelijk) – Gravenstraat, GUP-43002-024, 25
rioleringsproject GUP-43002-025 (gemeentelijk) – Rijschootstraat, GUP-43002-025, 28
rioleringsproject GUP-43002-028 (gemeentelijk) - Wildestraat, Vliet, Knotwilgenstraat, Kapellestraat, Basseveldestraat, GUP-43002-028, 143
rioleringsproject GUP-43002-040 (gemeentelijk) - Vrijestraat, Valkstraat, Oude Molenstraat, GUP-43002-040, 82
rioleringsproject GUP-43002-042 (gemeentelijk) – Kloosterstraat, GUP-43002-042, 152
rioleringsproject GUP-43002-044 (gemeentelijk) – Riemestraatn GUP-43002-044, 61
rioleringsproject GUP-43002-048 (gemeentelijk) - Weverstraat, Vier Ambachtenstraat, Meelstraat, Houtlandstraat, Fonteinestraat,
Assenedeslagstraat, GUP-43002-048, 123
rioleringsproject GUP-43002-053 (gemeentelijk) – Sasdijkstraat, GUP-43002-053, 225
rioleringsproject GUP-43002-054 (gemeentelijk) - Valkstraat, Smoutersdijkstraat, Groenendijkstraat, Duiveleindestraat, GUP-43002-054, 135
rioleringsproject GUP-43002-059 (gemeentelijk) – Wildestraat, GUP-43002-059, 6
rioleringsproject GUP-43002-060 (gemeentelijk) - Vrijestraat, Poeldijkstraat, GUP-43002-060, 14
rioleringsproject GUP-43002-063 (gemeentelijk) - Jos. Van den Bogaertstraat, GUP-43002-063, 20
 
De geplande projecten of reeds berioleerde* delen binnen de gemeente zijn:
Projectnaam, Projectnummer, IE:
Rioleringswerken Prins Boudewijnlaan, O208205, 72
Herinrichting doortocht N436, O210027, 0
Aansluiting Molenhoek, O219014, 87
rioleringsproject GUP-43002-064 (prive) – Graafjanstraat, GUP-43002-064, 7
rioleringsproject GUP-43002-022 (gemeentelijk) – Ledestraat, GUP-43002-022, 157
rioleringsproject GUP-43002-046 (gemeentelijk) - Weverstraat, Waalpoelstraat, Sperbeekstraat, Burgstraat*, GUP-43002-046, 170
rioleringsproject GUP-43002-056 (gemeentelijk) – Hogevorst, GUP-43002-056, 18
rioleringsproject GUP-43002-063 (gemeentelijk) - Jos. Van den Bogaertstraat*, GUP-43002-063, 20
Gemeente Assenede maakt hier bezwaar tegen gezien:

    •  De financiële haalbaarheid van de noodzakelijke projecten voor de vermelde reductie is niet gegarandeerd binnen de beschikbare
middelen en de gemeentelijke begroting.

    •  De noodzakelijke projecten voor de vermelde reductie zijn onuitvoerbaar tegen eind 2027.  De bottlenecks in de projecten zijn nog te groot
om een timing op te maken en tot uitvoering  te kunnen over gaan.

    •  De gemeente kan voor de vermelde private aansluitingswerken de eigenaars sensibiliseren en faciliteren, de werken moeten echter
uitgevoerd en betaald worden door de eigenaar van het perceel.

    •  Er zijn verschillen op te merken in reductiedoelen in de officiële documenten op volvanwater.be t.o.v. de door VMM doorgegeven
simulator. In kader van de bezwaren werd rekening gehouden met de doelen zoals vermeld in de simulator.

    •  De uitvoerbaarheid van O212015 ‘Sanering Assenedestraat en Haantje’ is afhankelijk van werken uit te voeren door AWV en Aquafin.
Indien deze derde partijen de gecombineerde of opwaartse werken in de steenweg niet tijdig uitvoeren zal de vermelde reductie voor
VL08_157of Isabellawatering onuitvoerbaar zijn tegen eind 2027. De knelpunten in dit project zijn nog te groot om een timing op te maken en tot
uitvoering  te kunnen over gaan. De gemeente is hier afhankelijk van de budgettering van de mede-opdrachtgevers, van de nodige 
grondverwerving en aan te vragen vergunningen.
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Overweging

Handhaving van de correcte aansluiting van de privéwaterafvoer is binnen het integraal waterbeleid één
van de prioritaire thema’s voor handhaving, opgenomen in het maatregelenprogramma hoofdstuk
4.14.3.1 “Aansluitingsplicht privéwaterafvoer” en actie 7B_L_0012 “Extra inzetten op toezicht handhaving
van de aansluitingsplicht op riolering”.
De lokale toezichthouder en rioolbeheerder dienen dan ook hun verantwoordelijkheid te nemen in het
handhaven van de aansluitplicht op de riolering conform Vlarem II. Zij hebben hiervoor tal van
instrumenten tot hun beschikking. Als ondersteuning hierin werd door de CIW reeds eerder een overzicht
gemaakt van de instrumenten voor
handhaving https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/handhaving
De cijfers (tabel) van het reductiedoel in de simulator zijn gebaseerd op de meest recente herrekeningen
van de reductiedoelen, maar betreffen enkel de cijfers van de gemeentelijke actor. De cijfers die terug te
vinden zijn op het geoloket zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen in de fiches
reductiedoel_SI_HH_ per waterlichaam en Reductiedoelen_ONTWERP_GUP_ per gemeente zijn nog
gebaseerd op oudere berekeningen, maar bevatten naast de gemeentelijke actor ook de cijfers van de
bovengemeentelijke actor (beiden opgedeeld per categorie lopend beleid/GUP) en privé.
De afhankelijkheid van derden kan een vertragende factor zijn bij de uitvoering van projecten. Het is
evenwel belangrijk dat alle partijen actief samenwerken om deze binnen een aanvaardbare timing te
realiseren. Om deze reden werden dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de realisatie van projecten.
Deze randvoorwaarden zijn opgenomen onder 4.1.2.3 in hoofdstuk 4 Visievorming.
Voor waterlichamen waarin gemeenten aangeven dat het reductiedoel financieel niet haalbaar is, werd voor de
waterlichamen waar het totale reductiedoel ook het reductiedoel tegen 2027 is (de zogenaamde klasse 2 en 3 in de
gebiedsgerichte prioritering) onderzocht wat het aandeel van de betrokken gemeente(n) is in het reductiedoel van
de huishoudens enerzijds, wat het aandeel van het lopend beleid is t.o.v. het totale reductiedoel voor de
huishoudens en hoe groot die gap is, of gemeenten in het verleden financiële reserves hebben opgebouwd of
gemeenten de maximale saneringsbijdragen innen en sedert wanneer, het aandeel van de huishoudens in het
totale reductiedoel, de toestandsbeoordeling van fosfor voor het waterlichaam vandaag en modelleringsresultaten. 
Na afweging van bovenstaande parameters werd de gebiedsgerichte prioritering voor deze waterlichamen toch behouden, het ambitieniveau
werd niet teruggeschroefd. Bijkomende acties werden echter voorzien om de kostenefficiënte uitvoerbaarheid van de saneringsinvesteringen te
bewaken en om de uitvoering ervan te versnellen. Voor wat betreft afvalwaterzuivering zal daarnaast worden ingezet op vereenvoudigde
procedures, heldere taakverdeling en meer responsabilisering. Zie ook oplegnota bij SGBP waarin bijkomende acties opgenomen worden.

O.b.v. de jaarlijkse rapportering gemeentelijke sanering stellen we vast dat de gemeente Assenede over historische
financiële reserves beschikt, die ze volgens de meerjarenplanning niet volledig zal besteden. Om een versnelling in
uitvoering te krijgen, is het noodzakelijk dat alle mogelijke financiële middelen benut worden.
Bovenstaande moet het mogelijk maken dat de gemeente Assenede maximale inspanning levert voor uitvoering
tegen 2027 en voorbereidingen treft om de uitvoering van de resterende noodzakelijke projecten te voorzien in de
volgende planperiode. Een alternatieve uitvoeringswijze om de reductiedoelen te halen kan,  zolang deze voldoet
aan de randvoorwaarden (vrijheidsgraden) zoals opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.

Voorstel tot aanpassing
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Code van de indiener : IKEtQoEW

Ingediende reacties

Id: 531

Het gebiedsdekkend uitvoeringsplan dient volgens Vlarem II ook aan te geven waar kan afgeweken worden van het principe dat de heraanleg
van riolering dient te gebeuren via een optimaal gescheiden riolering. In het GUP blijven de gebieden afgebakend waarbinnen een uitzondering
kan verleend worden. Indien het gebied niet is opgenomen in deze afbakening dan kan enkel een afwijking worden toegestaan op basis van een
detailhemelwaterplan (of evenwaardig).
Het is voor de steden en gemeenten niet altijd duidelijk welke vormvereisten een detailhemelwaterplan (of evenwaardig) moet hebben. Deze
plannen worden op vandaag ook nog op geen enkele manier formeel goedgekeurd door externe partijen zoals waterloopbeheerders, VMM en
CIW. Het lijkt ons beter om dit proces en de goedkeuring er van ook formeel te bepalen. Op deze manier is duidelijk wat de steden en
gemeenten te doen staat.

  

Overweging

De uitwerking van vormvereisten en goedkeuringsprocedure voor de hemelwater- en droogteplannen vormen onderdeel van de opdracht die
aan de CIW is gegeven i.h.k.v. de Blue Deal. Dit krijgt heden vorm binnen de CIW projectgroep hemelwater- en droogteplannen en zal dit jaar
afgerond zijn. Deze doelstelling zit mee vervat in de actie 5B_C_0021.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : IKEtQoEW

Ingediende reacties

Id: 534

In de GUP’s wordt de afbakening van de gemeentelijke en de bovengemeentelijke saneringsopdracht in het buitengebied vastgelegd via de
overnamepunten.
Bezwaar:
In de deelgemeenten van stad Kortrijk wordt gerekend met hoge omslagwaarden. De stad vraagt dat de omslagwaardes in de zone buiten het
regionaal stedelijk gebied van Kortrijk herzien worden. Indien we de omslagwaarde van de deelgemeenten toetsen aan de omslagwaarden van
andere steden in Vlaanderen, zien we een groot verschil. Zo zien we voor gans Kortrijk (met uitzondering van Kooigem) een omslagwaarde van
500 IE terwijl de omslagwaarde van steden zoals bijvoorbeeld Poperinge, Torhout, … op 100 IE zijn vastgelegd. De kern van de bovenvermelde
steden zijn dichter bevolkt dan onze deelgemeenten.
Stad Kortrijk dringt er op aan om de omslagwaarde buiten het regionaal stedelijk gebied te herzien. Dit bezwaar of deze opmerking werd al
verschillende keren gemaakt.
Bovendien is er ook nog altijd geen duidelijkheid ivm eventuele overdracht van grote moerriolen in de stad. Op deze oude moerriolen sluiten
veelal duizenden IE’s aan. Er zou werk gemaakt moeten worden van mogelijkheid tot overdracht van deze riolering naar Aquafin.
In het zoneringsbesluit is het volgende opgenomen: Het zoneringsbesluit bepaalt ook dat VMM in overleg met de gemeente de overnamepunten
in het centrale gebied zal vaststellen. Deze scheidingslijn in het centrale gebied zal echter pas uitgewerkt worden na de vaststelling van de
eerste GUP’s en dus onderdeel uitmaken van de volgende generatie GUP’s en stroomgebiedbeheerplannen voor 2021-2027.
Er werd hiervoor door de VMM reeds een nota voorgelegd aan de CIW rond het bepalen van de overnamepunten in het centraal gebied.
Wij begrijpen dat dit voor grotere rioolbeheerders misschien minder prioritair is maar onze stad is hier vragende partij voor.
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Overweging

M.b.t. de omslagwaarde en overnamepunten in het buitengebied:
In het zoneringsbesluit werd per gemeente en, indien van toepassing, per deelgemeente een omslagwaarde vastgelegd.  De bepaling van de
omslagwaarde is gebeurd op basis van een aantal richtlijnen (inwoners in de gemeente, grootte van de deelgemeente).  De minimale
omslagwaarde bedraagt 100IE en werd voor de deelgemeente Kooigem dan ook toegepast. De vraag tot aanpassing van de omslagwaarde
voor andere deelgemeenten voldoet niet aan de criteria zoals toegepast in het zoneringsbesluit. De vergelijking die gemaakt wordt met
Poperinge en Torhout gaat niet op omdat de stad Kortrijk bijna 4 keer zoveel inwoners telt en dus ook meer middelen ter beschikking heeft uit de
saneringsbijdrage.
M.b.t. de opmerking i.v.m. moerriolen en overnamepunten in het centraal gebied:
Deze opmerking is terecht. De krijtlijnen of principes werden inderdaad reeds voorgelegd aan de CIW. Er is toen beslist om de concrete
uitwerking en invulling ervan uit te stellen om te kunnen toepassen op de data van de vernieuwde AWIS-rioolinventaris. Vandaar dat dit nog niet
werd opgenomen in de voorliggende stroomgebiedbeheerplannen. Aangezien het de bedoeling is dat elke gemeente/rioolbeheerder tegen eind
2021 hun data opgeladen heeft in de nieuwe AWIS-rioolinventaris, zal er in de volgende planperiode verder werk van gemaakt worden.
In de praktijk worden bij opportuniteiten/noodzakelijkheden op het terrein i.h.k.v. het Lokaal Pact wel reeds projecten opgedragen onder de
categorie overname van tussenliggende leidingen.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : Iu9VINFE

Ingediende reacties

Id: 2591

Voorstel om onderstaande passage mee opnemen in het Toelichtingsdocument zoneringsplannen en GUP’s – hf 3.5. gebiedsgerichte
prioritering door spreiding saneringsopdracht in de tijd zie ook het standpunt 'actieplan gemeentelijk rioolbeheer' van de VVSG en
AquaFlanders. 
“Dit zijn de globale reductiedoelen die louter uitgaan van de doelafstand. Deze hielden nog geen rekening met de draagkracht van gemeenten
en rioolbeheerders. Bij de toelichting van deze reductiedoelen was ook nog niet duidelijk welke Vlaamse financiële ondersteuning daar
tegenover kon geplaatst worden. Daarom zullen de concrete doelen per gemeente en rioolbeheerder samen met de bijbehorende financiering
worden vastgelegd in een rioolcontract/overeenkomst tussen de Vlaamse overheid en elke gemeenten en haar rioolbeheerder. Het is mogelijk
dat deze afstemming ervoor zorgt dat er lokaal afwijkingen zijn tov de reductiedoelen die louter uitgaan van de doelafstand.”

  

Overweging

Het regeerakkoord stelt een hervorming van de financieringssystemen voor de gemeenten voorop met een meer resultaatgerichte, flexibele en
programmatorische aanpak, met sterk vereenvoudigde procedures en met meer responsabilisering in de taakverdeling tussen VMM en de
rioolbeheerders. Momenteel wordt onderzocht hoe deze nieuwe aanpak vorm kan krijgen.
Bij de uitvoering van deze opdracht zal  het subsidie-instrument ingezet worden als een sturend mechanisme dat in werking kan treden nadat de
rioolbeheerder aan de basisverplichting heeft voldaan. Subsidie wordt hierbij ingezet om gemeenten te ondersteunen bij het invullen van de
verschillende doelstellingen die aan de gemeentelijke rioolbeheerder zullen worden opgelegd en die verder gaan dan de te verwachten
basisinspanning.
Hierbij zal eveneens onderzocht worden of het binnen de mogelijkheid van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën mogelijk is om op lange
termijn bindende financiële garanties te bieden aan de gemeentelijke rioolbeheerder.
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Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Maatregelenprogramma voor Vlaanderen

Uit te voeren wijzigingen:

Een nieuwe actie wordt geformuleerd: "Onderzoek en studie naar een resultaatgerichte financiering van gemeentelijke rioleringsprojecten" om
invulling te geven aan het regeerakkoord om een hervorming van de financieringssystemen voor de gemeenten voorop te stellen met een meer
resultaatgerichte, flexibele en programmatorische aanpak, met sterk vereenvoudigde procedures en meer responsabilisering in de taakverdeling
tussen VMM en de rioolbeheerders. 

 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : Iu9VINFE

Ingediende reacties

Id: 2592

Bijkomend een specifieke opmerking over de IBA's:
Een IBA telt maar voor 0,5 IE. De inspanningen die nodig zijn voor een IBA staan niet in verhouding tot wat er qua ‘resultaat’ voor aangerekend
wordt.
 

  

Overweging

In het toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen wordt geen melding gemaakt van de inrekening van 0,5
IE per IBA.
In de onderliggende modelleringen om druk, impact en reductiedoelen te berekenen werd rekening gehouden met volgende
zuiveringskarakteristieken voor een IBA: 20% P, 55%N, 90% CZV, 90% BZV, 90% ZS. Binnen de modelleringen, waaronder Polaris, werd er
voor de rioleringsprojecten ook reeds rekening gehouden met de zuiveringsefficiëntie van RWZI’s.
De verrekening van 0,5 IE per IBA betreft een vereenvoudigde voorstelling in de simulator die als ondersteunende tool kan gebruikt wordt en
geen onderdeel uitmaakt van het plan zelf, gebaseerd op de worst-case parameter en zuiveringsefficiëntie voor P, rekening houdende met het
gemiddelde inwonersaantal van 2,3 per woning voor Vlaanderen. Dit omdat de gemeente/rioolbeheerder zich bewust zou zijn van de lagere
zuiveringsefficiëntie van een IBA, bij het inrekenen van IBA’s om het reductiedoel te halen, daar waar dit bij de rioleringsprojecten al verrekend
zit. Bij het opmaken van zo’n tool wordt een afweging gemaakt tussen gebruiksgemak, het niet te technisch te maken en toch een goede
inschatting te kunnen geven. We zullen onderzoeken of we dit in de ondersteunende tool op een betere manier kunnen voorstellen.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

VMM zal onderzoeken of de aangehaalde problematiek beter kan voorgesteld worden in de simulator.
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Code van de indiener : JDLmuFsy

Ingediende reacties

Id: 3035

Als gemeentelijke rioolbeheerder zijn de opgenomen reductiedoelstellingen in het kader van zoneringsplan en gebiedsdekkend uitvoeringsplan
van groot belang voor het vastleggen van onze saneringsprojecten. Om te voldoen aan de reductiedoelstellingen is het essentieel om de reeds
geïnitieerde projecten tot uitvoering te brengen tegen 2027 en 2033. • Het is uitermate belangrijk dat de doelstellingen en de financiering op
elkaar worden afgestemd. • De hogere overheid dient wel rekening te houden met het feit dat de gemeente ook de opwaardering van het
openbaar domein boven de riolering moeten financieren. Deze kosten zijn te weinig in beschouwing genomen bij de opmaak van de
financieringsbehoeftes. Er wordt ook te weinig/geen rekening gehouden met studiekosten, onderzoekskosten, verwerving en opwaardering van
de wegenis. • Ook dient in de planning aandacht besteed te worden aan de steeds langere doorlooptijden van de dossiers. Vaak lopen dossiers
vertraging op door de afhankelijkheid van derde partijen of andere overheden. • Onderstaande tabel is de huidige projectplanning:
B215265: Aanleggen van riolering in het Oplinkebeekpad en het Wijtmanspad, Komd. R. Marissaldreef en Kleindalstraat, VL08_92, 86 IE
GUP-23100-102: rioleringsproject GUP-23100-102 (prive) - Perkstraat, Krekelendries, Hollebeekstraat, Brouwerijstraat, Armandinepad,
VL08_92, 27 IE
GUP-23100-116: rioleringsproject GUP-23100-116 (prive) – Alsembergsesteenweg, VL08_92, 6 IE
GUP-23100-119: rioleringsproject GUP-23100-119 (prive) - Grote Baan, VL08_92, 9 IE
 
• Het aantal IE dat op basis van deze projecten wordt gesaneerd bedraagt 293 IE volgens de voorliggende (tweede) versie van
reductiedoelstelling voor het grondgebied van de gemeente Linkebeek (312IE te saneren tegen 2027). • Bovengenoemde planning is echter de
maximaal haalbare rekening houdende met de beschikbare financiële middelen, de interne capaciteit bij gemeente Linkebeek voor
voorbereiding en opvolging van de werken en het afhandelen van de verkeerstromen binnen de gemeente. Om deze redenen wenst de
gemeente Linkebeek, evenals de gemeente Beersel, een wijziging van de klasse van de Zenne (VL08_92) te vragen van aandachtsgebied
klasse 4 naar aandachtsgebied klasse 5. Deze wijziging zorgt ervoor dat het totale reductiedoel pas tegen 2039 gehaald dient te worden en dat
de reductiedoelstelling tegen 2027 verlaagd wordt naar 206 IE. Hoewel de gemeente Linkebeek beseft dat er nog veel inspanningen nodig
zullen zijn om het reductiedoel tegen 2039 te kunnen halen, is het spreiden van de reductiedoelstelling over 3 periodes veel beter haalbaar wat
betreft eigen financiële middelen, de financiële middelen bij de partners, de interne capaciteit bij gemeente Linkebeek voor voorbereiding en
opvolging van de werken en het afhandelen van de verkeerstromen binnen de gemeente. • De gemeente Linkebeek heeft samen met TMVW de
intentie om ook de GUP-dossiers prioriteit 1 en 2 met actor privaat aan te pakken tegen 2027. Bijkomend zijn er op het zoneringsplan nog
enkele groene clusters terug te vinden die niet gelinkt zijn aan een GUP-dossier (woningen in tweede bouwlijn). Deze groene clusters zullen
gelijktijdig aangepakt worden met GUP-dossiers met actor privaat. • Daarnaast gaat de gemeente Linkebeek van start met de aanleg van een
gescheiden rioleringsstelsel in de Ukkelsesteenweg, samen met de gemeente Beersel is dit project goed voor een totaal van 447IE waarvan
255IE op grondgebied van Linkebeek. • Verder heeft de gemeente Linkebeek aan TMVW gevraagd om de nodige acties te ondernemen om de
resterende IBA’s met prioriteit 0 te plaatsen tegen 2027. Op deze manier heeft de gemeente Linkebeek de intentie om nog meer afvalwater op
hun grondgebied te zuiveren. • Op 1/03/2021 vond een overleg plaats tussen de gemeente Linkebeek en TMVW. Hierin werd reeds aangekaart
dat de vooropgestelde doelstelling van 312 IE ondanks de goede wil en de reeds geleverde inspanningen voor lopende dossiers vanuit de
gemeente Linkebeek en TMVW niet realiseerbaar zal zijn omwille van het gebrek aan financiële middelen, het gebrek aan interne capaciteit bij
gemeente Linkebeek voor voorbereiding en opvolging van de werken en onvoldoende mogelijkheden voor het afhandelen van de
verkeerstromen binnen de gemeente. • Hogergenoemde planning wordt gezamenlijk nagestreefd door de gemeente Linkebeek, TMVW en hun
partners waarbij niet uit te sluiten valt dat er vertragingen kunnen optreden door externe factoren (verwervingen en onteigeningen, beschikbare
capaciteit bij studiebureaus en aannemers, beschikbare budgetten bij nutsmaatschappijen ikv verplaatsingsbevelen en netsanering,…). Meer
specifiek is men in de gemeente Linkebeek reeds enkele jaren aan het onderhandelen met NMBS/Tucrail betreft de uitbreiding naar 4 sporen
voor het GEN. De laatste jaren is er nog de aanleg van een fietssnelweg bijgekomen, wat de zaken nog meer bemoeilijkt, maar tot op heden
werd er nog niets gerealiseerd ten gevolge ontbrekende budgetten en een gebrek aan consensus. • Dit resulteert tevens in een blokkering van
de gemeente/Farys voor de aanleg van rioleringen in de omliggende straten rond de spoorweg. Het betreft voornamelijk Bloemhof, Lange
Haagstraat, Kleiveld en Kleindalstraat. Wij voelen aan dat de uitvoering van het GEN nog enige tijd op zich zal laten wachten gelet ze nu
opnieuw bezig zijn met de opmaak van nieuwe uitvoeringsplannen, dewelke dan nog door iedereen moeten worden goedgekeurd. • De
gemeente Linkebeek benadrukt dat bovenstaande projectplanning financieel enkel uitvoerbaar is wanneer er voor alle dossiers de gevraagde
subsidies behouden blijven, alsook de vastgelegde subsidies voor dossiers waarvoor de subsidie reeds langer dan 8 jaar werd vastgelegd. • De
gemeente Linkebeek engageert zich tot het opstarten in studiefase van een deel van de resterende GUP-projecten in het begin van de volgende
planperiode voor de opmaak van de BBC voor de volgende legislatuur. Financiële gevolgen • De nodige kredieten voor de uitvoering van enkele
van deze doelstellingen werd reeds voorzien in het meerjarenplan 2020-2025.
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het voorstel betreffende de reductiedoelen voor de gemeente Linkebeek zoals
voorgelegd in het kader van het openbaar onderzoek voor ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde Maas 2022-2027.
De gemeente Linkebeek bevestigt haar medewerking tot uitvoering van deze reductiedoelen. Het volgende project dewelke zal worden aangevat
is het project Oplinkebeekpad, Wijtsmanpad en Marissaldreef.
De gemeente Linkebeek streeft de hogergenoemde planning na, gezamenlijk met Farys en hun partners, waarbij niet uit te sluiten valt dat er
vertragingen kunnen optreden door externe factoren (verwervingen en onteigeningen, beschikbare capaciteiten bij eigen personeel en
studiebureaus en aannemers, beschikbare budgetten bij nutsmaatschappijen,…)
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Overweging

De afhankelijkheid van derden en onteigeningen kunnen een vertragende factor zijn bij de uitvoering van projecten.
Het is evenwel belangrijk dat alle partijen actief samenwerken om deze binnen een aanvaardbare timing te
realiseren.
Om deze reden werden dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de realisatie van projecten. Deze
randvoorwaarden zijn opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.
Deze vrijheidsgraden worden nog uitgebreid met optimalisatieprojecten die leiden tot een vermindering van de
impact van overstortwerking die kunnen ingerekend worden met het oog op het behalen van het reductiedoel op
een efficiënte manier.
 
M.b.t. de financiële opmerkingen:
Het regeerakkoord stelt een hervorming van de financieringssystemen voor de gemeenten voorop met een meer
resultaatgerichte, flexibele en programmatorische aanpak, met sterk vereenvoudigde procedures en met meer
responsabilisering in de taakverdeling tussen VMM en de rioolbeheerders. Momenteel wordt onderzocht hoe deze
nieuwe aanpak vorm kan krijgen.
Bij de uitvoering van deze opdracht zal  het subsidie-instrument ingezet worden als een sturend mechanisme dat in
werking kan treden nadat de rioolbeheerder aan de basisverplichting heeft voldaan. Subsidie wordt hierbij ingezet
om gemeenten te ondersteunen bij het invullen van de verschillende doelstellingen die aan de gemeentelijke
rioolbeheerder zullen worden opgelegd en die verder gaan dan de te verwachten basisinspanning.
Hierbij zal eveneens onderzocht worden of het binnen de mogelijkheid van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën
mogelijk is om op lange termijn bindende financiële garanties te bieden aan de gemeentelijke rioolbeheerder.
 
Voor waterlichamen waarin gemeenten aangeven dat het reductiedoel financieel niet haalbaar is, werd voor de
waterlichamen waar het totale reductiedoel ook het reductiedoel tegen 2027 is (de zogenaamde klasse 2 en 3 in de
gebiedsgerichte prioritering) onderzocht wat het aandeel van de betrokken gemeente(n) is in het reductiedoel van
de huishoudens enerzijds, wat het aandeel van het lopend beleid is t.o.v. het totale reductiedoel voor de
huishoudens en hoe groot die gap is, of gemeenten in het verleden financiële reserves hebben opgebouwd of
gemeenten de maximale saneringsbijdragen innen en sedert wanneer, het aandeel van de huishoudens in het
totale reductiedoel, de toestandsbeoordeling van fosfor voor het waterlichaam vandaag en modelleringsresultaten.
 
Na afweging van bovenstaande parameters werd de gebiedsgerichte prioritering voor deze waterlichamen toch behouden, het ambitieniveau
werd niet teruggeschroefd. Bijkomende acties werden echter voorzien om de kostenefficiënte uitvoerbaarheid van de saneringsinvesteringen te
bewaken en om de uitvoering ervan te versnellen. Voor wat betreft afvalwaterzuivering zal daarnaast worden ingezet op vereenvoudigde
procedures, heldere taakverdeling en meer responsabilisering. Zie ook oplegnota bij SGBP waarin bijkomende acties opgenomen worden.

 
Een alternatieve uitvoeringswijze om de reductiedoelen te halen kan,  zolang deze voldoet aan de
randvoorwaarden (vrijheidsgraden) zoals opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Maatregelenprogramma voor Vlaanderen

Uit te voeren wijzigingen:

Een nieuwe actie wordt geformuleerd: "Onderzoek en studie naar een resultaatgerichte financiering van
gemeentelijke rioleringsprojecten" om invulling te geven aan het regeerakkoord om een hervorming van de
financieringssystemen voor de gemeenten voorop te stellen met een meer resultaatgerichte, flexibele en
programmatorische aanpak, met sterk vereenvoudigde procedures en meer responsabilisering in de taakverdeling
tussen VMM en de rioolbeheerders. 
 

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : KBZG8FFk

Ingediende reacties

Id: 1935

Gemeente Asse neemt akte van het voorstel betreffende reductiedoelen voor de gemeente Asse zoals voorgelegd in kader van het openbaar
onderzoek voor de ontwerp - stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2022-2027.
De gemeente Asse wenst haar medewerking te bevestigen tot uitvoering van deze reductiedoelen, mits rekening wordt gehouden met
onderstaande aanpassingen ingevolge de huidige vastgelegde projectplanning.
Deze huidige projectplanning werd opgemaakt op basis van de goedgekeurde BBC van de gemeente Asse 2018-2024 en de planning van de
rioolbeheerder TMVW, rekening houdende met de prioriteiten volgens het GUP en de vorige (eerste) versie van de reductietool (juni 2019):
 
B215270: Sanering van clusters 173-800, 173-819 en 173-791 langs Dokkenstraat, Assestraat en Hogeweg, VL17_66, 14 IE
GUP-23002-001: rioleringsproject GUP-23002-001 (gemeentelijk) - Vrijthout, Petrus Ascanusstraat, Hoogpoort, VL17_66, 50 IE
GUP-23002-012: rioleringsproject GUP-23002-012 (gemeentelijk) – Hogeweg, VL17_66, 22 IE
GUP-23002-015: rioleringsproject GUP-23002-015 (gemeentelijk) - Varent, Heilsborre, VL17_66, 164 IE
GUP-23002-017: rioleringsproject GUP-23002-017 (gemeentelijk) – Geertskouter, VL17_66, 61 IE
GUP-23002-018: rioleringsproject GUP-23002-018 (gemeentelijk) - Zavelput, Keierberg, Geertskouter, VL17_66, 104 IE
GUP-23002-019: rioleringsproject GUP-23002-019 (gemeentelijk) – Platijn, VL17_66, 19 IE
GUP-23002-021: rioleringsproject GUP-23002-021 (gemeentelijk) - Cyriel Crappestraat, VL17_66, 27 IE
GUP-23002-025: rioleringsproject GUP-23002-025 (gemeentelijk) - Veldeken, Steenweg naar Kobbegem, VL05_30, 121 IE
GUP-23002-042: rioleringsproject GUP-23002-042 (gemeentelijk) – Fort, VL05_30, 15 IE
GUP-23002-054: rioleringsproject GUP-23002-054 (gemeentelijk) – Kobbegemstraat, VL11_181, 10 IE
GUP-23002-056: rioleringsproject GUP-23002-056 (gemeentelijk) - Smiskensveld, Kanariestraat, Hollevit, VL11_181, 83 IE
GUP-23002-072: rioleringsproject GUP-23002-072 (gemeentelijk) – Huinegem, VL05_30, 9 IE
GUP-23002-074: rioleringsproject GUP-23002-074 (gemeentelijk) - Beneden Vrijlegem, VL05_30, 60 IE
GUP-23002-076: rioleringsproject GUP-23002-076 (gemeentelijk) – Hammesehoek, VL11_181, 7 IE
GUP-23002-083: rioleringsproject GUP-23002-083 (gemeentelijk) – Sleewagen, VL05_30, 11 IE
 
Het aantal IE dat op basis van deze projecten wordt gesaneerd bedraagt 777 IE en betekent dus een gebiedsdekkend groter engagement dan
voorzien was in de reductiedoelstelling zoals opgelegd werd in 2019 voor het grondgebied van de gemeente Asse.
In de reductiedoelstelling voorgesteld door VMM voor 2027, versie nov 2020, werd de gemeente Asse grotendeels een speerpuntgebied en
werd de reductiedoelstelling aangepast naar 982 IE wat bijna een verdubbeling van het reductiedoel betekent en moeilijk haalbaar in planning
en financiën. 
 
Hogergenoemde planning wordt gezamenlijk nagestreefd door de gemeente Asse, TMVW en hun partners waarbij niet uit te sluiten valt dat er
vertragingen kunnen optreden door externe factoren (verwervingen en onteigeningen, beschikbare capaciteit bij studiebureaus en aannemers,
beschikbare budgetten bij nutsmaatschappijen ikv verplaatsingsbevelen en netsanering,…). 
Op basis van dit engagement en om onderstaande redenen acht de gemeente Asse een bijsturing of uitbreiding van deze planning als gevolg
van de reductiedoelstellingen niet opportuun : 
 ·       De genomen engagementen op gemeentelijk niveau
·       De genomen engagementen met andere lokale en bovenlokale besturen 
·       De reeds geleverde inspanningen op het vlak van studiewerk en de hiermee gepaard gaande uitgaven (onderzoekingen, proeven ter
plaatse, afstemming stadsdiensten en andere,…)/ mogelijke kosten bij het stilleggen van sommige projecten in functie van de opstart van de
projecten volgens de reductiedoelstellingen
·       De lopende subsidiedossiers (zowel goedgekeurd als op rollend programma)
·       De bewuste spreiding van de financiële inspanningen voor het saneren van groene en rode clusters geografisch gespreid over het ganse
grondgebied van de gemeente Asse, en hiermee samenhangend de draagkracht van de verschillende wijken, op vlak van leefbaarheid,
ontsluiting, mobiliteit en bereikbaarheid tijdens de vele werken die een zekere spreiding in de tijd noodzakelijk maken
·       Beschikbaarheid op de markt van studiebureaus en aannemers
De gemeente Asse engageert zich tot het opstarten in studiefase van de resterende GUP-projecten, die moeten leiden tot het behalen van de
vermelde reductiedoelen, in het begin van de volgende planperiode voor de opmaak van de BBC voor de volgende legislatuur. Op die manier
wenst de gemeente Asse de laatste projecten uit te voeren in de volgende planperiode ikv  de Kaderrichtlijn Water tot 2033. 
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Overweging

Voor waterlichamen waarin gemeenten aangeven dat het reductiedoel financieel niet haalbaar is, werd voor de
waterlichamen waar het totale reductiedoel ook het reductiedoel tegen 2027 is (de zogenaamde klasse 2 en 3 in de
gebiedsgerichte prioritering) onderzocht wat het aandeel van de betrokken gemeente(n) is in het reductiedoel van
de huishoudens enerzijds, wat het aandeel van het lopend beleid is t.o.v. het totale reductiedoel voor de
huishoudens en hoe groot die gap is, of gemeenten in het verleden financiële reserves hebben opgebouwd of
gemeenten de maximale saneringsbijdragen innen en sedert wanneer, het aandeel van de huishoudens in het
totale reductiedoel, de toestandsbeoordeling van fosfor voor het waterlichaam vandaag en modelleringsresultaten. 
 
Na afweging van bovenstaande parameters werd de gebiedsgerichte prioritering voor deze waterlichamen toch behouden, het ambitieniveau
werd niet teruggeschroefd. Bijkomende acties werden echter voorzien om de kostenefficiënte uitvoerbaarheid van de saneringsinvesteringen te
bewaken en om de uitvoering ervan te versnellen. Voor wat betreft afvalwaterzuivering zal daarnaast worden ingezet op vereenvoudigde
procedures, heldere taakverdeling en meer responsabilisering. Zie ook oplegnota bij SGBP waarin bijkomende acties opgenomen worden.

Een alternatieve uitvoeringswijze om de reductiedoelen te halen kan,  zolang deze voldoet aan de
randvoorwaarden (vrijheidsgraden) zoals opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : kyq9FMCq

Ingediende reacties

Id: 1957

In het kader van het bepalen van de prioriteit van een IBA wordt een bepaling gedaan van de milieu impact. Ik stel vast dat in de gemeente
Assenede IBA's voorzien zijn in natuurgebied die nog niet aangeduid zijn als prioritair. In landbouwgebied zijn er wel prioritaire IBA's voorzien.
Het is meer logisch dat iemand die een woning bezit in natuurgebied eerder aan de verplichting zou moeten voldoen inzake het plaatsen van
een IBA.

  

Overweging

Binnen de bepaling van prioritaire IBA's en milieu-impact werd rekening gehouden met een kwaliteitsaspect (minimale score op de milieu-
impacttoetskaart, kwetsbare gebieden en dan vnl. relevant in de VEN/HRG-gebieden) en een kwantiteitsaspect (de hoeveelheid IBA's binnen
een kleinere afstroomzone). De combinatie van beide is relevant geweest voor de bepaling. Ook in natuurgebieden is er een aanzienlijke invloed
van de landbouw door verzuring en stikstofdepositie.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : Lyaucytq

Ingediende reacties

Id: 547

•Wettelijke motivering
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere
wijzigingen.
 
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 56, betreffende de bevoegdheden van
het College.
 
•Feitelijke motivering
Het bijgevoegde schrijven van de Vlaamse Miliieumaatschappij over het openbaar onderzoek over de ontwerpen
van stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2022-2027.
 
Deze plannen bevatten maatregelen en acties voor de periode 2022-2027 om de toestand van de watersystemen
te verbeteren en om het overstromings-risico en het waterschaarste- en droogterisico te verminderen.
 
De gemeente Beersel neemt akte van het voorstel betreffende reductiedoelen voor de gemeente Beersel zoals
voorgelegd in kader van het openbaar onderzoek voor de ontwerp - stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en
Maas 2022-2027.
 
De gemeente Beersel wenst haar medewerking te bevestigen tot uitvoering van deze reductiedoelen, mits rekening
wordt gehouden met onderstaande aanpassingen ingevolge de huidige vastgelegde project planning, de
beschikbare financiële middelen, de interne capaciteit bij gemeente Beersel voor voorbereiding en opvolging van de
werken en de afwikkeling van verkeersstromen.
 
De huidige project planning die hieronder wordt weergegeven, werd opgemaakt op basis van de goedgekeurde
Meerjarenplan 2020-2025 van de gemeente Beersel en de planning van de rioolbeheerder TMVW, rekening
houdende met de prioriteiten volgens het GUP en de opgedragen subsidiedossiers. Uit de vorige (eerste) versie
van de reductietool (juni 2019) bleek dat de reductiedoelstelling van bijkomend 567 IE te saneren tegen 2027
ruimschoots gehaald werd met de geplande projecten.
 
 
 
Het aantal IE dat op basis van deze projecten wordt gesaneerd bedraagt 953 IE en ligt lager dan voorzien volgens
de voorliggende (tweede) versie van reductiedoelstelling voor het grondgebied van de gemeente Beersel
(bijkomend 1304 IE te saneren tegen 2027).
Bovengenoemde planning is echter de maximaal haalbare rekening houdende met de beschikbare financiële
middelen, de interne capaciteit bij gemeente Beersel voor voorbereiding en opvolging van de werken en het
afhandelen van de verkeersstromen binnen de gemeente. Om deze redenen wenst de gemeente Beersel een
wijziging van de klasse van de Zenne (VL08_92) te vragen van aandachtsgebied klasse 4 naar aandachtsgebied
klasse 5. Deze wijziging zorgt ervoor dat het totale reductiedoel pas tegen 2039 gehaald dient te worden en dat de
reductiedoelstelling tegen 2027 verlaagd wordt naar 869 IE. Hoewel de gemeente Beersel beseft dat er nog veel
inspanningen nodig zullen zijn om het reductiedoel tegen 2039 te kunnen halen, is het spreiden van de
reductiedoelstelling over 3 periodes veel beter haalbaar wat betreft eigen financiële middelen, de financiële
middelen bij de partners, de interne capaciteit bij gemeente Beersel voor voorbereiding en opvolging van de werken
en het afhandelen van de verkeersstromen binnen de gemeente.
 
De gemeente Beersel heeft samen met TMVW de intentie om ook de GUP-dossiers prioriteit 1 en 2 met actor
privaat aan te pakken tegen 2027. Bijkomend zijn er op het zoneringsplan nog enkele groene clusters terug te
vinden die niet gelinkt zijn aan een GUP-dossier (woningen in tweede bouwlijn). Deze groene clusters zullen
gelijktijdig aangepakt worden met  GUP-dossiers met actor privaat.
 
Verder heeft de gemeente Beersel aan TMVW gevraagd om de nodige acties te ondernemen om de resterende
IBA’s met prioriteit 0 te plaatsen tegen 2027. Op deze manier heeft  de gemeente Beersel de intentie om nog meer
afvalwater op hun grondgebied te zuiveren.
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Op 11/1/21 vond een overleg plaats tussen de gemeente Beersel, VMM en TMVW. Hierin werd reeds aangekaart
dat de vooropgestelde doelstelling van 1304 IE ondanks de goede wil en de reeds geleverde inspanningen voor
lopende dossiers vanuit de gemeente Beersel en TMVW niet realiseerbaar zal zijn omwille van het gebrek aan
financiële middelen, het gebrek aan interne capaciteit bij gemeente Beersel voor voorbereiding en opvolging van de
werken en onvoldoende mogelijkheden voor het afhandelen van de verkeersstromen binnen de gemeente.
 
Hoger genoemde planning wordt gezamenlijk nagestreefd door de gemeente Beersel, TMVW en hun partners
waarbij niet uit te sluiten valt dat er vertragingen kunnen optreden door externe factoren (verwervingen en
onteigeningen, beschikbare capaciteit bij studiebureaus en aannemers, beschikbare budgetten bij
nutsmaatschappijen ikv verplaatsingsbevelen en netsanering,…).
 
De gemeente Beersel benadrukt dat bovenstaande projectplanning financieel enkel uitvoerbaar is wanneer de
vastgelegde subsidies voor alle dossiers behouden blijven, ook voor dossiers waarvoor de subsidie reeds langer
dan 8 jaar werd vastgelegd.
 
De gemeente Beersel engageert zich tot het opstarten in studiefase van een deel van de resterende GUP-
projecten, die moeten leiden tot het behalen van 2/3de van de vermelde reductiedoelen tegen 2033, in het begin
van de volgende planperiode voor de opmaak van de Meerjarenplanning voor de volgende legislatuur.
 
De gemeente Beersel wenst haar medewerking te bevestigen tot uitvoering van de reductiedoelen zoals
opgenomen in de  ontwerp stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2022-2027, mits rekening wordt
gehouden met volgende zaken:
- het wijzigen van de klasse van de Zenne (VL08_92) van aandachtsgebied klasse 4 naar aandachtsgebied klasse
5.
- het behoud van de vastgelegde subsidies voor alle dossiers, ook voor dossiers waarvoor de subsidie reeds langer
dan 8 jaar geleden werd vastgelegd.”
  

Overweging

M.b.t. de financiële opmerkingen:
Het regeerakkoord stelt een hervorming van de financieringssystemen voor de gemeenten voorop met een meer
resultaatgerichte, flexibele en programmatorische aanpak, met sterk vereenvoudigde procedures en met meer
responsabilisering in de taakverdeling tussen VMM en de rioolbeheerders. Momenteel wordt onderzocht hoe deze
nieuwe aanpak vorm kan krijgen.
Bij de uitvoering van deze opdracht zal  het subsidie-instrument ingezet worden als een sturend mechanisme dat in
werking kan treden nadat de rioolbeheerder aan de basisverplichting heeft voldaan. Subsidie wordt hierbij ingezet
om gemeenten te ondersteunen bij het invullen van de verschillende doelstellingen die aan de gemeentelijke
rioolbeheerder zullen worden opgelegd en die verder gaan dan de te verwachten basisinspanning.
Hierbij zal eveneens onderzocht worden of het binnen de mogelijkheid van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën
mogelijk is om op lange termijn bindende financiële garanties te bieden aan de gemeentelijke rioolbeheerder.
 
Voor waterlichamen waarin gemeenten aangeven dat het reductiedoel financieel niet haalbaar is, werd voor de
waterlichamen waar het totale reductiedoel ook het reductiedoel tegen 2027 is (de zogenaamde klasse 2 en 3 in de
gebiedsgerichte prioritering) onderzocht wat het aandeel van de betrokken gemeente(n) is in het reductiedoel van
de huishoudens enerzijds, wat het aandeel van het lopend beleid is t.o.v. het totale reductiedoel voor de
huishoudens en hoe groot die gap is, of gemeenten in het verleden financiële reserves hebben opgebouwd of
gemeenten de maximale saneringsbijdragen innen en sedert wanneer, het aandeel van de huishoudens in het
totale reductiedoel, de toestandsbeoordeling van fosfor voor het waterlichaam vandaag en modelleringsresultaten.
Na afweging van bovenstaande parameters werd de gebiedsgerichte prioritering voor deze waterlichamen toch behouden, het ambitieniveau
werd niet teruggeschroefd. Bijkomende acties werden echter voorzien om de kostenefficiënte uitvoerbaarheid van de saneringsinvesteringen te
bewaken en om de uitvoering ervan te versnellen. Voor wat betreft afvalwaterzuivering zal daarnaast worden ingezet op vereenvoudigde
procedures, heldere taakverdeling en meer responsabilisering. Zie ook oplegnota bij SGBP waarin bijkomende acties opgenomen worden.

Een alternatieve uitvoeringswijze om de reductiedoelen te halen kan,  zolang deze voldoet aan de
randvoorwaarden (vrijheidsgraden) zoals opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.
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Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Maatregelenprogramma voor Vlaanderen

Uit te voeren wijzigingen:

Een nieuwe actie wordt geformuleerd: "Onderzoek en studie naar een resultaatgerichte financiering van
gemeentelijke rioleringsprojecten" om invulling te geven aan het regeerakkoord om een hervorming van de
financieringssystemen voor de gemeenten voorop te stellen met een meer resultaatgerichte, flexibele en
programmatorische aanpak, met sterk vereenvoudigde procedures en meer responsabilisering in de taakverdeling
tussen VMM en de rioolbeheerders. 
 

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : Nblfg9zJ

Ingediende reacties

Id: 3030

De gemeente Dilbeek neemt akte van het voorstel betreffende reductiedoelen voor de gemeente Dilbeek zoals
voorgelegd in kader van het openbaar onderzoek voor de ontwerp - stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en
Maas 2022-2027.
De gemeente Dilbeek wenst haar medewerking te bevestigen tot uitvoering van deze reductiedoelen, mits rekening
wordt gehouden met onderstaande aanpassingen ingevolge de huidige vastgelegde projectplanning en de
beschikbare financiële middelen.
De huidige projectplanning die hieronder wordt weergegeven, werd opgemaakt op basis van de goedgekeurde BBC
2018-2024 van de gemeente Dilbeek en de planning van rioolbeheerder TMVW, rekening houdende met zowel de
financiële mogelijkheden van de gemeente als van haar rioolbeheerder alsook met de prioriteiten volgens het
eerder vastgelegde GUP (Gebiedsdekkend uitvoeringsplan) en de vorige (eerste) versie van de reductietool (juni
2019)
Uit de vorige (eerste) versie van de reductietool (juni 2019) bleek dat de reductiedoelstelling van bijkomend 56 IE
(Inwoners Equivalent) te saneren tegen 2027 ruimschoots gehaald kon worden met de geplande projecten voorzien
binnen de huidige meerjarenplanning.
Het aantal IE dat op basis van de voorliggende (tweede) versie van de reductiedoelstelling voor het grondgebied
van de gemeente Dilbeek ten laatste in 2027 dient gesaneerd te worden is nu echter gestegen tot  729 IE maw 13
maal het eerdere reductiedoel wat een stijging inhoudt met 673 IE.
Daarnaast zijn er een aantal GUP-projecten die verbonden zijn aan de ontwikkeling en heraanleg van
een gewestweg (N8, Ninoofsesteenweg) waardoor deze niet meegerekend kunnen worden binnen onze
reductiedoelstellingen, hierdoor kunnen we onmogelijk de reductiedoelstellingen behalen tegen de vooropgestelde
termijn. Deze gekoppelde projecten die verbonden zijn aan deze gewestweg zijn goed voor een 320 IE. Deze
kunnen dus niet gerealiseerd worden zonder de aanpassing van deze gewestweg (riolering). Hiervan hangt de
gemeente af van de fasering van het project N8 door het agentschap van wegen en verkeer, waar tot op vandaag
nog geen duidelijke termijnplanning.
Bovengenoemde planning is echter de maximaal haalbare rekening houdende met de beschikbare financiële
middelen, de interne capaciteit bij gemeente Dilbeek voor voorbereiding en opvolging van de werken en het
afhandelen van de verkeerstromen binnen de gemeente.
Om deze redenen wenst de gemeente Dilbeek, evenals de gemeente Ternat, een wijziging van de klasse van
waterlichaam VL17_66 (Bellebeek) te vragen en dit van speerpuntgebied klasse 3 naar aandachtsgebied klasse 4
waardoor de reductiedoelstelling voor dit waterlichaam tegen 2027 verlaagd wordt naar 343 IE.
De gemeente Dilbeek en haar partners engageren zich hierbij om GUP-23016-029 (245 IE’s - projectzone:
Snikbergstraat, Ninoofsesteenweg, Kreupelstraat, Koutergatstraat, Jachthofweg) uit te voeren tegen 2027 op
voorwaarde dat, rekening houdend met de huidige financiële mogelijkheden, een beroep kan gedaan worden op
subsidies bij indiening van een subsidie-aanvraagfiche.
Bij aanpassing van VL17_66 van speerpuntgebied naar aandachtsgebied klasse 4, kan het teveel aan IE’s dat door
de gemeente Ternat wordt gesaneerd (39 IE) in rekening worden gebracht bij de te saneren IE’s voor de gemeente
Dilbeek en kan door uitvoering van nog enkele kleinere projecten/plaatsing IBA’s getracht worden het reductiedoel
voor VL17_66 te halen.
Hoewel de gemeente Dilbeek beseft dat er nog veel inspanningen nodig zullen zijn om het reductiedoel tegen 2033
te kunnen halen, is het spreiden van de reductiedoelstelling over 2 periodes veel beter haalbaar wat betreft eigen
financiële middelen, de financiële middelen bij de partners, en het afhandelen van de verkeerstromen binnen de
gemeente.
De gemeente Dilbeek heeft samen met TMVW de intentie om ook de GUP-dossiers prioriteit 1 en 2 met actor
privaat aan te pakken tegen 2027. Bijkomend zijn er op het zoneringsplan nog enkele groene clusters terug te
vinden die niet gelinkt zijn aan een GUP-dossier (woningen in tweede bouwlijn). Deze groene clusters zullen
gelijktijdig aangepakt worden met  GUP-dossiers met actor privaat.
Hogergenoemde planning wordt gezamenlijk nagestreefd door de gemeente Dilbeek, TMVW en hun partners
waarbij niet uit te sluiten valt dat er vertragingen kunnen optreden door externe factoren (verwervingen en
onteigeningen, beschikbare capaciteit bij studiebureaus en aannemers, beschikbare budgetten bij
nutsmaatschappijen ikv verplaatsingsbevelen en netsanering,…)
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Overweging

De afhankelijkheid van derden en onteigeningen kunnen een vertragende factor zijn bij de uitvoering van projecten.
Het is evenwel belangrijk dat alle partijen actief samenwerken om deze binnen een aanvaardbare timing te
realiseren.
Om deze reden werden dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de realisatie van projecten. Deze
randvoorwaarden zijn opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.
Deze vrijheidsgraden worden nog uitgebreid met optimalisatieprojecten die leiden tot een vermindering van de
impact van overstortwerking die kunnen ingerekend worden met het oog op het behalen van het reductiedoel op
een efficiënte manier
 
M.b.t. de financiële opmerkingen:
Het regeerakkoord stelt een hervorming van de financieringssystemen voor de gemeenten voorop met een meer
resultaatgerichte, flexibele en programmatorische aanpak, met sterk vereenvoudigde procedures en met meer
responsabilisering in de taakverdeling tussen VMM en de rioolbeheerders. Momenteel wordt onderzocht hoe deze
nieuwe aanpak vorm kan krijgen.
Bij de uitvoering van deze opdracht zal  het subsidie-instrument ingezet worden als een sturend mechanisme dat in
werking kan treden nadat de rioolbeheerder aan de basisverplichting heeft voldaan. Subsidie wordt hierbij ingezet
om gemeenten te ondersteunen bij het invullen van de verschillende doelstellingen die aan de gemeentelijke
rioolbeheerder zullen worden opgelegd en die verder gaan dan de te verwachten basisinspanning.
Hierbij zal eveneens onderzocht worden of het binnen de mogelijkheid van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën
mogelijk is om op lange termijn bindende financiële garanties te bieden aan de gemeentelijke rioolbeheerder.
 
Voor waterlichamen waarin gemeenten aangeven dat het reductiedoel financieel niet haalbaar is, werd voor de
waterlichamen waar het totale reductiedoel ook het reductiedoel tegen 2027 is (de zogenaamde klasse 2 en 3 in de
gebiedsgerichte prioritering) onderzocht wat het aandeel van de betrokken gemeente(n) is in het reductiedoel van
de huishoudens enerzijds, wat het aandeel van het lopend beleid is t.o.v. het totale reductiedoel voor de
huishoudens en hoe groot die gap is, of gemeenten in het verleden financiële reserves hebben opgebouwd of
gemeenten de maximale saneringsbijdragen innen en sedert wanneer, het aandeel van de huishoudens in het
totale reductiedoel, de toestandsbeoordeling van fosfor voor het waterlichaam vandaag en modelleringsresultaten.
 Na afweging van bovenstaande parameters werd de gebiedsgerichte prioritering voor deze waterlichamen toch behouden, het ambitieniveau
werd niet teruggeschroefd. Bijkomende acties werden echter voorzien om de kostenefficiënte uitvoerbaarheid van de saneringsinvesteringen te
bewaken en om de uitvoering ervan te versnellen. Voor wat betreft afvalwaterzuivering zal daarnaast worden ingezet op vereenvoudigde
procedures, heldere taakverdeling en meer responsabilisering. Zie ook oplegnota bij SGBP waarin bijkomende acties opgenomen worden.

 
Een alternatieve uitvoeringswijze om de reductiedoelen te halen kan,  zolang deze voldoet aan de
randvoorwaarden (vrijheidsgraden) zoals opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Maatregelenprogramma voor Vlaanderen

Uit te voeren wijzigingen:

Een nieuwe actie wordt geformuleerd: "Onderzoek en studie naar een resultaatgerichte financiering van
gemeentelijke rioleringsprojecten" om invulling te geven aan het regeerakkoord om een hervorming van de
financieringssystemen voor de gemeenten voorop te stellen met een meer resultaatgerichte, flexibele en
programmatorische aanpak, met sterk vereenvoudigde procedures en meer responsabilisering in de taakverdeling
tussen VMM en de rioolbeheerders. 
 
 

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : nTazDQfP

Ingediende reacties

Id: 569

Laat alle IBA's versneld installeren.
Thans wachten de gemeenten met het sturen van de brief naar de bewoner voor plaatsing IBA tot er
rioleringswerken in de straat gepland zijn.
  

Overweging

Binnen de afweging collectieve versus individuele zuivering dient een decentrale aanpak opgenomen, maar dienen verschillende domeinen
bekeken en afgewogen te worden (kostprijs, vervuilingsdruk, waterbalans van het watersysteem, volksgezondheid, klimaat- en energie balans,
afvalstoffen, ruimtelijke balans,…). Een verdere verkenning naar een meer gedifferentieerde IBA aanpak zal hierin ook verder onderzocht
worden.
Gelet op de complexiteit van de af te wegen domeinen, zijn handvaten aangewezen om  gemeenten, rioolbeheerders en ontwerpers te
ondersteunen bij het maken van keuzes in hun toekomstige investeringen en hun planvorming.
Hiertoe wordt een projectgroep binnen de CIW opgericht voor de verdere uitwerking van een kader voor de afweging van centrale versus
decentrale zuiveringsconcepten. De uitwerking van het kader wordt opgenomen als nieuwe actie.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Maatregelenprogramma voor Vlaanderen

Uit te voeren wijzigingen:

Er wordt een nieuwe actie opgenomen in het maatregelenprogramma: "Uitwerking van een kader voor de afweging van centrale versus
decentrale zuiveringsconcepten"

 

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : nUqnv1NU

Ingediende reacties

Id: 2295

Gemeente Herzele krijgt binnen het stroomgebiedbeheerplan volgende reductiedoelstelling opgelegd voor
onderstaande waterlichamen
WL_naam, WL_code, Gebiedsgerichte prioritering, IE:
MOLENBEEK – PACHTBOSBEEK, VL05_73, 3, 0
MOLENBEEK - TER ERPENBEEK, VL05_74, 3, 860
MOLENBEEK - GROTE BEEK, VL05_32, 4, 456
DENDER II+III, VL17_206, 5, 268
Totaal: 1584 IE
 
Volgens de simulator wordt dit ingevuld dmv volgende projecten:
 
Aanleg riolering langsheen de Lauveldweg in de deelgemeente Herzele, O208116
Sanering De Meierij, O212059
Riolering Schipstraat -  deel gecombineerd met AWV, O215241A
Aansluiting Groene clusters Woubrechtegem, O219096
rioleringsproject GUP-41027-066 (prive) – Mulderstraat, GUP-41027-066
rioleringsproject GUP-41027-001 (gemeentelijk) – Kruisweg, GUP-41027-001
rioleringsproject GUP-41027-004 (gemeentelijk) – Tervarent, GUP-41027-004
rioleringsproject GUP-41027-013 (gemeentelijk) - Zonneveld, Steenhuizestraat, Hekkestraat, GUP-41027-013
rioleringsproject GUP-41027-019 (gemeentelijk) - Sint-Antelinksstraat, Mutsaardstraat, GUP-41027-019
rioleringsproject GUP-41027-021 (gemeentelijk) - Roeselarestraat, Mutsaardstraat, GUP-41027-021
rioleringsproject GUP-41027-032 (gemeentelijk) – Otterkant, GUP-41027-032
rioleringsproject GUP-41027-034 (gemeentelijk) - Molenstraat, Evendael, Erpenstraat, GUP-41027-034
rioleringsproject GUP-41027-035 (gemeentelijk) – Arestraat, GUP-41027-035
rioleringsproject GUP-41027-036 (gemeentelijk) – Koekelberg, GUP-41027-036
rioleringsproject GUP-41027-037 (gemeentelijk) – Wolvenstraat, GUP-41027-037
rioleringsproject GUP-41027-041 (gemeentelijk) - Sint-Antelinksstraat, GUP-41027-041
rioleringsproject GUP-41027-044 (gemeentelijk) - Pijpketel, Gentweg, Erwetegemstraat, GUP-41027-044
rioleringsproject GUP-41027-064 (gemeentelijk) - Roeselarestraat, Mutsaardstraat, Kamstraat, GUP-41027-064
 
 
Gemeente Herzele maakt hier bezwaar tegen gezien:
- de uitvoering van alle noodzakelijke projecten voor de vermelde reductie financieel niet haalbaarheid is binnen de
huidige gemeentelijke begroting. Onderstaande projecten werden nog niet voorzien op huidige meerjarenbegroting:

    •  rioleringsproject GUP-41027-001 (gemeentelijk) – Kruisweg
    •  rioleringsproject GUP-41027-004 (gemeentelijk) – Tervarent
    •  rioleringsproject GUP-41027-019 (gemeentelijk) - Sint-Antelinksstraat, Mutsaardstraat
    •  rioleringsproject GUP-41027-032 (gemeentelijk) – Otterkant
    •  rioleringsproject GUP-41027-035 (gemeentelijk) – Arestraat
    •  rioleringsproject GUP-41027-036 (gemeentelijk) – Koekelberg
    •  rioleringsproject GUP-41027-037 (gemeentelijk) – Wolvenstraat
De meeste van bovenstaande GUP- projecten hebben een hoog GUP nummer (=lage prioritering). Bij de opstelling
van de huidige begroting werd voorrang gegeven aan de dossiers met laagste GUP-nummers en werken
gecombineerd met andere partijen.
- de noodzakelijke projecten voor de vermelde reductie onuitvoerbaar zijn tegen eind 2027.  De bottlenecks in de
projecten zijn nog te groot om een timing op te maken en tot uitvoering  te kunnen over gaan. Daarom werden deze
projecten tevens nog niet opgenomen in de huidige gemeentelijke begroting:

    •  Dossier afhankelijk van toestemming en timing AWV
            ° rioleringsproject GUP-41027-044 (gemeentelijk) - Pijpketel, Gentweg,                                 
 Erwetegemstraat (combi Aquafin dossier 23.042B) (vermoedelijke start 2027)
             ° rioleringsproject GUP-41027-068 (gemeentelijk) – Erwetegemstraat (extra -                         combi Aquafin
dossier 23.042B) (vermoedelijke start 2027)
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- de gemeente een reductie voorziet van 105IE op basis van volgende projecten die reeds concreet gepland zijn (uit
lijst in de simulator):

    •  rioleringsproject GUP-41027-028 (gemeentelijk) – Pastorijstraat (combi Aquafin dossier 22.470) (68IE)
    •  rioleringsproject GUP-41027-029 (gemeentelijk) – Warandabaan (combi Aquafin dossier 22.470) (8IE)
    •  rioleringsproject GUP-41027-007 (gemeentelijk) - Speistraat, Schoonderhage (combi 21.985H)(15IE)
    •  rioleringsproject GUP-41027-054 (gemeentelijk) – Kouterstraat (aanpassingen reeds uitgevoerd)(14IE)
  

Overweging

De afhankelijkheid van derden kan een vertragende factor zijn bij de uitvoering van projecten. Het is evenwel
belangrijk dat alle partijen actief samenwerken om deze binnen een aanvaardbare timing te realiseren.
Om deze reden werden dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de realisatie van projecten. Deze
randvoorwaarden zijn opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.
 
Het regeerakkoord stelt een hervorming van de financieringssystemen voor de gemeenten voorop met een meer
resultaatgerichte, flexibele en programmatorische aanpak, met sterk vereenvoudigde procedures en met meer
responsabilisering in de taakverdeling tussen VMM en de rioolbeheerders. Momenteel wordt onderzocht hoe deze
nieuwe aanpak vorm kan krijgen.
Bij de uitvoering van deze opdracht zal  het subsidie-instrument ingezet worden als een sturend mechanisme dat in
werking kan treden nadat de rioolbeheerder aan de basisverplichting heeft voldaan. Subsidie wordt hierbij ingezet
om gemeenten te ondersteunen bij het invullen van de verschillende doelstellingen die aan de gemeentelijke
rioolbeheerder zullen worden opgelegd en die verder gaan dan de te verwachten basisinspanning.
Hierbij zal eveneens onderzocht worden of het binnen de mogelijkheid van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën
mogelijk is om op lange termijn bindende financiële garanties te bieden aan de gemeentelijke rioolbeheerder.
Voor waterlichamen waarin gemeenten aangeven dat het reductiedoel financieel niet haalbaar is, werd voor de
waterlichamen waar het totale reductiedoel ook het reductiedoel tegen 2027 is (de zogenaamde klasse 2 en 3 in de
gebiedsgerichte prioritering) onderzocht wat het aandeel van de betrokken gemeente(n) is in het reductiedoel van
de huishoudens enerzijds, wat het aandeel van het lopend beleid is t.o.v. het totale reductiedoel voor de
huishoudens en hoe groot die gap is, of gemeenten in het verleden financiële reserves hebben opgebouwd of
gemeenten de maximale saneringsbijdragen innen en sedert wanneer, het aandeel van de huishoudens in het
totale reductiedoel, de toestandsbeoordeling van fosfor voor het waterlichaam vandaag en modelleringsresultaten. 
 
Na afweging van bovenstaande parameters werd de gebiedsgerichte prioritering voor deze waterlichamen toch behouden, het ambitieniveau
werd niet teruggeschroefd. Bijkomende acties werden echter voorzien om de kostenefficiënte uitvoerbaarheid van de saneringsinvesteringen te
bewaken en om de uitvoering ervan te versnellen. Voor wat betreft afvalwaterzuivering zal daarnaast worden ingezet op vereenvoudigde
procedures, heldere taakverdeling en meer responsabilisering. Zie ook oplegnota bij SGBP waarin bijkomende acties opgenomen worden.

Een alternatieve uitvoeringswijze om de reductiedoelen te halen kan,  zolang deze voldoet aan de
randvoorwaarden (vrijheidsgraden) zoals opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.
 
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Maatregelenprogramma voor Vlaanderen

Uit te voeren wijzigingen:

Een nieuwe actie wordt geformuleerd: "Onderzoek en studie naar een resultaatgerichte financiering van
gemeentelijke rioleringsprojecten" om invulling te geven aan het regeerakkoord om een hervorming van de
financieringssystemen voor de gemeenten voorop te stellen met een meer resultaatgerichte, flexibele en
programmatorische aanpak, met sterk vereenvoudigde procedures en meer responsabilisering in de taakverdeling
tussen VMM en de rioolbeheerders. 
 

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : OGCFZRDP

Ingediende reacties

Id: 2084

Stad Tielt kriigt binnen het stroomgebiedbeheerplan volgende reductiedoelstelling opgelegd
voor onderstaande waterlichamen :
WL naam, WL-code, Gebiedsgerichte prioritering,  Inwonersequivalenten (IE)
POEKEBEEK, VL05_26, 3, 685
OUDE MANDEL, VL05_53, 4, 574
RIVIERBEEK + HERTSBERGEBEEK, VL05_20, 4, 2
DEVEBEEK, VL05_44, 6, 20
MANDEL II, VL05_52, 6, 483
AFLEIDINGSKANAAL van de LEIE/SCHIPDONKKANAAL, VL05_150, 6, 4
Volgens de simulator wordt dit ingevuld dmv volgende aangevinkte projecten:
W207066A, W207066B, W207066C, W213043, W213065, W215044A, GUP-37015-046, GUP-37015-005, GUP-37015-006, GUP-37015-007,
GUP-37015-017, GUP-37015-018, GUP-37015-022, GUP-37015-028, GUP-37015-029, GUP-37015-039, GUP-37015-040, GUP-37015-042,
GUP-37015-044
Stad Tielt maakt als volgt bezwaar:

GIP-project W207066C'Riolerings- en verbeteringswerken in de omgeving van het
stationsplein':
De uitvoering van het project is afhankelijk van werken van lnfrabel.
De stad Tielt heeft onvoldoende financiële middelen voor realisatie van de
onderstaande GUP-rioleringsprojecten met afronding tegen 2027:
Kanegem:
GUP-37015-005: Oosthoekstraat, Nagelstraat, kantestraat
GUP-37015-006: Keizerstraat
GUP-37015-042: Kruiswegestraat, Kanegemstraat, Axpoelmolenstraat
Aarsele:
GUP-37015-044: Westhoekstraat, Oude Gentweg
Schuiferskapelle:
GUP-37015-007: Schuiferskapelsesteenweg, Henri D'Hontstraat
GUP-37015-039: Rijkegemkouterstraat, Rijkegemkouterslag
Tielt-Noord:
GUP-37015-047 : Schuiferskapelsesteenweg, Oude Kapellestraat,
Bruwaenestraat
GUP-37015-040: Ondankstraat, Groenestraat, Flessestraat
Tielt-Zuid:
GUP-37015-022: Sint-Amandstraat, Meulebeeksesteenweg
GUP-37015-018: Sint-Amandstraat, Abeelstraat
GUP-37015-045: Abeelstraat
GUP-37015-029: Bosakkerstraat
GUP-37015-028: Sint-Amandstraat
GUP-37015-017 : Wakkensesteenweg, Sneppewegel, Putterijstraat, Poelberg

Met de GIP-prolecten W2070664, W2070668, W213043, W213065 en W2150444 en met het GUP-project GUP-37015-056 worden 177 lE's
aangesloten.
Voor het waterlichaam Poekebeek (VL05_26) zijn dat 153 lE's, voor het waterlichaam Devebeek (VL05_44) zijn dat 20 lE's en voor het
waterlichaam Afleidingskanaal van
de Leie / Schipdonkkanaal I (VL05_150) zijn dat 4 lE's.
Met deze projecten worden bijgevolg de totale reductiedoelen bereikt voor het waterlichaam Devebeek (VL05_44) en voor het waterlichaam
Afleidingskanaal van de Leie /Schipdonkkanaal (V105_150). Voor het waterlichaam Poekebeek (V105 26) wordt hiermee ca. 22,5% van de
reductiedoelen gehaald.
De stad Tielt voorziet om tegen 2027 ca.200 IBA's te plaatsen. Rekening houdend met ca. 2,4 lE per lBA, zijn dat ca. 480 extra lE's die niet meer
zullen lozen op waterlichamen. Volgens het zoneringsplan zijn er in totaal 634 IBA's nodig op grondgebied Tielt. Tot op heden ziln er 134 IBA's
geplaatst. Met de ca.200 extra IBA's zullen er bijgevolg tegen 2027 ca.334 IBA's aanwezig zijn op grondgebied Tielt.
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Overweging

De afhankelijkheid van derden kan een vertragende factor zijn bij de uitvoering van projecten. Het is evenwel
belangrijk dat alle partijen actief samenwerken om deze binnen een aanvaardbare timing te realiseren.
Om deze reden werden dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de realisatie van projecten. Deze
randvoorwaarden zijn opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.
Ook IBA’s kunnen ingebracht worden om het reductiedoel te halen. Hierbij dient men zich echter bewust te zijn van
en rekening te houden met de lagere zuiveringsefficiëntie van een IBA t.o.v. een aansluiting op RWZI.
 
Het regeerakkoord stelt een hervorming van de financieringssystemen voor de gemeenten voorop met een meer
resultaatgerichte, flexibele en programmatorische aanpak, met sterk vereenvoudigde procedures en met meer
responsabilisering in de taakverdeling tussen VMM en de rioolbeheerders. Momenteel wordt onderzocht hoe deze
nieuwe aanpak vorm kan krijgen.
Bij de uitvoering van deze opdracht zal  het subsidie-instrument ingezet worden als een sturend mechanisme dat in
werking kan treden nadat de rioolbeheerder aan de basisverplichting heeft voldaan. Subsidie wordt hierbij ingezet
om gemeenten te ondersteunen bij het invullen van de verschillende doelstellingen die aan de gemeentelijke
rioolbeheerder zullen worden opgelegd en die verder gaan dan de te verwachten basisinspanning.
Hierbij zal eveneens onderzocht worden of het binnen de mogelijkheid van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën
mogelijk is om op lange termijn bindende financiële garanties te bieden aan de gemeentelijke rioolbeheerder.
 Voor waterlichamen waarin gemeenten aangeven dat het reductiedoel financieel niet haalbaar is, werd voor de
waterlichamen waar het totale reductiedoel ook het reductiedoel tegen 2027 is (de zogenaamde klasse 2 en 3 in de
gebiedsgerichte prioritering) onderzocht wat het aandeel van de betrokken gemeente(n) is in het reductiedoel van
de huishoudens enerzijds, wat het aandeel van het lopend beleid is t.o.v. het totale reductiedoel voor de
huishoudens en hoe groot die gap is, of gemeenten in het verleden financiële reserves hebben opgebouwd of
gemeenten de maximale saneringsbijdragen innen en sedert wanneer, het aandeel van de huishoudens in het
totale reductiedoel, de toestandsbeoordeling van fosfor voor het waterlichaam vandaag en modelleringsresultaten 
Na afweging van bovenstaande parameters werd de gebiedsgerichte prioritering voor deze waterlichamen toch
behouden, het ambitieniveau werd niet teruggeschroefd. Bijkomende acties werden echter voorzien om de
kostenefficiënte uitvoerbaarheid van de saneringsinvesteringen te bewaken en om de uitvoering ervan te
versnellen. Voor wat betreft afvalwaterzuivering zal daarnaast worden ingezet op vereenvoudigde procedures,
heldere taakverdeling en meer responsabilisering. Zie ook oplegnota bij SGBP waarin bijkomende acties
opgenomen worden.
 Een alternatieve uitvoeringswijze om de reductiedoelen te halen kan,  zolang deze voldoet aan de
randvoorwaarden (vrijheidsgraden) zoals opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.
N.a.v. opmerkingen van andere gemeenten m.b.t. het reductiedoel voor Mandel II en na technisch nazicht is
gebleken dat de doorvertaling van het reductiedoel voor huishoudens (inclusief RWZI) dat samen te realiseren valt
voor Mandel I en II niet correct was doorvertaald naar de reductiedoelen voor saneringsinfrastructuur, waardoor er
een onevenwicht was tussen de te verwachten inspanningen. Dit resulteert in een herberekening met een
herverdeling tussen de inspanningen voor Mandel I (meer) en II (minder) voor saneringsinfrastructuur.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Maatregelenprogramma voor Vlaanderen, Vlaamse delen Schelde en Maas

Uit te voeren wijzigingen:

Een herverdeling van de nodige inspanningen voor de huishoudens (inclusief RWZI) door saneringsinfrastructuur
tussen Mandel I (meer) en II (minder) wordt doorgevoerd. Dit heeft een invloed op de totale reductiedoelen voor de
gemeenten gelegen in de betrokken waterlichamen.
Een nieuwe actie wordt geformuleerd: "Onderzoek en studie naar een resultaatgerichte financiering van
gemeentelijke rioleringsprojecten" om invulling te geven aan het regeerakkoord om een hervorming van de
financieringssystemen voor de gemeenten voorop te stellen met een meer resultaatgerichte, flexibele en
programmatorische aanpak, met sterk vereenvoudigde procedures en meer responsabilisering in de taakverdeling
tussen VMM en de rioolbeheerders. 
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Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : oLyThXQa

Ingediende reacties

Id: 1959

In het kader van het bepalen van de prioriteit van een IBA wordt een bepaling gedaan van de milieu impact. Ik stel vast dat in de gemeente
Assenede IBA's voorzien zijn in natuurgebied die nog niet aangeduid zijn als prioritair. In landbouwgebied zijn er wel prioritaire IBA's voor zien.
Het is meer logisch dat iemand die een woning bezit in n tuurgebied eerder aan de verplichting zou moeten voldoen inzake het plaatsen van een
IBA.

  

Overweging

Binnen de bepaling van prioritaire IBA's en milieu-impact werd rekening gehouden met een kwaliteitsaspect (minimale score op de milieu-
impacttoetskaart, kwetsbare gebieden en dan vnl. relevant in de VEN/HRG-gebieden) en een kwantiteitsaspect (de hoeveelheid IBA's binnen
een kleinere afstroomzone). De combinatie van beide is relevant geweest voor de bepaling. Ook in natuurgebieden is er een aanzienlijke invloed
van de landbouw door verzuring en stikstofdepositie.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : PDt2auVn

Ingediende reacties

Id: 2581

Gemeente Londerzeel krijgt binnen het stroomgebiedbeheerplan volgende reductiedoelstelling opgelegd voor onderstaande waterlichamen:
WL_naam, WL_code, gebiedsgerichte prioritering, IE:
GROTE MOLENBEEK - DE VLIET, VLO5_30, 3, 700
ZIELBEEK – BOSBEEK, VL05_38, 4, 476
Volgens de simulator wordt dit ingevuld dmv volgende projecten:
Projectnaam, Projectnummer:
Aanleg gescheiden riolering in de Veurtstraat, Sint-jozefstraat, Groenveldweg en Hogedreef, A219166
Aanleg gescheiden riolering in de Zavelstraat, Wachtingstraat, A219184
Gecombineerde werken bij bovengemeentelijk projectvoorstel 'Aansluiting Lakeman - Linde' - aansluiting groene clusters Watermolenstraat en
Lakeman, B217168
Aanleg gescheiden stelsel in Kerfenden voor aansluiting groene clusters, B219152
rioleringsproject GUP-23045-004 (prive) – Drietorenstraat, GUP-23045-004
rioleringsproject GUP-23045-008 (prive) – Burcht, GUP-23045-008
rioleringsproject GUP-23045-063 (prive) – Breendonkstraat, GUP-23045-063
rioleringsproject GUP-23045-066 (prive) - Molenveld, Meerstraat, Maldersesteenweg, Bessembaan, GUP-23045-066
rioleringsproject GUP-23045-009 (gemeentelijk) – Hendolfstraat, GUP-23045-009
rioleringsproject GUP-23045-021. (gemeentelijk) – Topmolen, GUP-23045-021
rioleringsproject GUP-23045-062 (gemeentelijk) – Patattestraat, GUP-23045-062
rioleringsproject GUP-23045-065 (gemeentelijk) – Neeravert, GUP-23045-065
rioleringsproject GUP-23O45-O73 (gemeentelijk) - Waterbossen, Veldstraat, Blokstraat, GUP-23045-073
rioleringsproject GUP-23045-076 (gemeentelijk GUP-23045-076) - Opdorpstraat, Holstraat, GUP-23045-076
rioleringsproject GUP-23O45-O77 (gemeentelijk) – Chrysantenlaan, GUP-23045-077
rioleringsproject GUP-23O45-O83 (gemeentelijk) – Bergboslaan, GUP-23O45-O83
rioleringsproject GUP-23O45-1O7 (gemeentelijk) – Smisstraat, Meir, GUP-23045-107
rioleringsproject GUP-23O45-201 (gemeentelijk) – Mechelsestraat – GUP-23045-201
rioleringsproject GUP-23O45-202 (gemeentelijk) – Bergkapelstraat – GUP-23045-202
rioleringsproject GUP-23O45-213 (gemeentelijk) – Tulpenstraat – GUP-23045-213
Gemeente Londerzeel maakt hier bezwaar tegen gezien:
de financiële haalbaarheid van de noodzakelijke projecten voor de vermelde reductie is niet gegarandeerd binnen de beschikbare middelen en
de gemeentelijke begroting. De gemeente beschikt obv van de jaarlijkse inkomsten uit de gemeentelijke saneringsbijdrage en vergoeding over
+1.1 milj. Euro waarmee zowel het in stand houden van de bestaande infrastructuur als de aanleg van nieuwe infrastructuur dient bekostigd te
worden. De door VMM voorgestelde projecten vertegenwoordigen een geschatte kostprijs van + 8.3 milj. euro.

de noodzakelijke projecten voor de vermelde reductie onuitvoerbaar zijn tegen eind 2027. Voor de timing van de
gemeentelijke projecten dient rekening gehouden te worden met de geplande aanpassingswerken aan het
kruispunt 412 Londerzeel en de bijhorende wegomleidingen. De bottlenecks in het voorgenoemde project
Bergkapelstraat zijn nog te groot om een timing op te maken en tot uitvoering te kunnen over gaan. Dit is een
complex project met 3 betrokken gemeentes, provincie Vlaams Brabant, Aquafin en AWV.
de gemeente een reductie voorziet van 628 lE voor de Grote Molenbeek - De Vliet en 7 lE voor de Zielbeek - Bosbeek op basis van
onderstaande lijst van projecten die reeds concreet gepland zijn of waarvoor een GIP ingediend werd voor subsidie. De geplande GUP-
projecten zullen ook niet tegen 2027 in de grond zitten.
Projectnaam, Projectnummer:
Aanleg gescheiden riolering in de Veurtstraat, Sint-Jozefstraat, Groenveldweg en Hogedreef, A279L66
Aanleg gescheiden riolering in de Zavelstraat, Wachtingstraat, A219184
Gecombineerde werken bij bovengemeentelijk projectvoorstel 'Aansluiting Lakeman - Linde' - aansluiting groene clusters Watermolenstraat en
Lakeman, B217168
Aanleg gescheiden stelsel in Kerfenden voor aansluiting groene clusters, B219152
rioleringsproject GUP-23045-008 (prive) – Burcht, GUP-23045-008
rioleringsproject GUP-23045-071 (gemeentelijk) – Kerkhofstraat, Acacialaan, GUP-23045-071
rioleringsproject GUP-23045-074 (gemeentelijk) – Kruisheide, GUP-23045-074
rioleringsproject GUP-23045-075 (gemeentelijk) – Zwaantje, Kruisheide, GUP-23045-075
rioleringsproject GUP-23045-079 (gemeentelijk) – Kerfenden, GUP-23045-079
rioleringsproject GUP-23045-101 (gemeentelijk) – Over de Beek, Kaaskantmolenstraat, GUP-23045-101
rioleringsproject GUP-23045-102 (gemeentelijk) – Over de Beek, GUP-23045-102
rioleringsproject GUP-23045-103 (gemeentelijk) – Kouhagen, GUP-23045-103
rioleringsproject GUP-23045-109 (gemeentelijk) – Meir, GUP-23045-109
rioleringsproject GUP-23045-110 (gemeentelijk) – Heide, GUP-23045-110
rioleringsproject GUP-23045-112 (gemeentelijk) – Walrotstraat, Meir, GUP-23045-112
rioleringsproject GUP-23045-113 (gemeentelijk) – Eshagestraat, GUP-23045-113
rioleringsproject GUP-23045-114 (gemeentelijk) – Steenhuffelstraat, Plas, Beekstraat, GUP-23045-114
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Overweging

De afhankelijkheid van derden en onteigeningen kunnen een vertragende factor zijn bij de uitvoering van projecten.
Het is evenwel belangrijk dat alle partijen actief samenwerken om deze binnen een aanvaardbare timing te
realiseren.
Om deze reden werden dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de realisatie van projecten. Deze
randvoorwaarden zijn opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.
Deze vrijheidsgraden worden nog uitgebreid met optimalisatieprojecten die leiden tot een vermindering van de
impact van overstortwerking die kunnen ingerekend worden met het oog op het behalen van het reductiedoel op
een efficiënte manier
Voor waterlichamen waarin gemeenten aangeven dat het reductiedoel financieel niet haalbaar is, werd voor de
waterlichamen waar het totale reductiedoel ook het reductiedoel tegen 2027 is (de zogenaamde klasse 2 en 3 in de
gebiedsgerichte prioritering) onderzocht wat het aandeel van de betrokken gemeente(n) is in het reductiedoel van
de huishoudens enerzijds, wat het aandeel van het lopend beleid is t.o.v. het totale reductiedoel voor de
huishoudens en hoe groot die gap is, of gemeenten in het verleden financiële reserves hebben opgebouwd of
gemeenten de maximale saneringsbijdragen innen en sedert wanneer, het aandeel van de huishoudens in het
totale reductiedoel, de toestandsbeoordeling van fosfor voor het waterlichaam vandaag en modelleringsresultaten. 
 
Na afweging van bovenstaande parameters werd de gebiedsgerichte prioritering voor deze waterlichamen toch behouden, het ambitieniveau
werd niet teruggeschroefd. Bijkomende acties werden echter voorzien om de kostenefficiënte uitvoerbaarheid van de saneringsinvesteringen te
bewaken en om de uitvoering ervan te versnellen. Voor wat betreft afvalwaterzuivering zal daarnaast worden ingezet op vereenvoudigde
procedures, heldere taakverdeling en meer responsabilisering. Zie ook oplegnota bij SGBP waarin bijkomende acties opgenomen worden.

Een alternatieve uitvoeringswijze om de reductiedoelen te halen kan,  zolang deze voldoet aan de
randvoorwaarden (vrijheidsgraden) zoals opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : PLn3sq9j

Ingediende reacties

Id: 1955

In het kader van het bepalen van de prioriteit van een IBA wordt een bepaling gedaan van de milieu impact. Ik stel vast dat in de gemeente
Assenede IBA's voorzien zijn in natuurgebied die nog niet aangeduid zijn als prioritair. In landbouwgebied zijn er wel prioritaire IBA's voorzien.
Het is meer logisch dat iemand die een woning bezit in natuurgebied eerder aan de verplichting zou moeten voldoen inzake het plaatsen van
een IBA.

  

Overweging

Binnen de bepaling van prioritaire IBA's en milieu-impact werd rekening gehouden met een kwaliteitsaspect (minimale score op de milieu-
impacttoetskaart, kwetsbare gebieden en dan vnl. relevant in de VEN/HRG-gebieden) en een kwantiteitsaspect (de hoeveelheid IBA's binnen
een kleinere afstroomzone). De combinatie van beide is relevant geweest voor de bepaling. Ook in natuurgebieden is er een aanzienlijke invloed
van de landbouw door verzuring en stikstofdepositie.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : PnAOJZgQ

Ingediende reacties

Id: 2424

Stad Halle neemt akte van het voorstel betreffende reductiedoelen voor de stad Halle zoals voorgelegd in kader van het openbaar onderzoek
voor de ontwerp - stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2022-2027.
 
De Stad Halle wenst haar medewerking te bevestigen tot uitvoering van deze reductiedoelen, mits rekening wordt gehouden met onderstaande
aanpassingen ingevolge de huidige vastgelegde projectplanning.
 
Deze huidige projectplanning werd opgemaakt op basis van de goedgekeurde BBC van de Stad Halle 2018-2024 en de planning van de
rioolbeheerder TMVW, rekening houdende met de prioriteiten volgens het GUP en de vorige (eerste) versie van de reductietool (juni 2019):
 
 
 
Het aantal IE dat op basis van deze projecten wordt gesaneerd bedraagt 791 IE. Een aantal projecten werden reeds uitgevoerd maar dienen
nog administratief afgerond te worden, de meeste zijn in studiefase.
 
Het is belangrijk te melden dat de stad Halle in het verleden veel heeft geïnvesteerd in het bestaande stelsel. Naar aanleiding van de
aanhoudende wateroverlast te Halle, werd een studie opgestart en werden de laatste jaren diverse bufferbekkens aangelegd die het water
plaatselijk vasthouden om de problematiek te verminderen. (Eizingendorp, Sint-Rochus, Victor Baetens)
 
Hogergenoemde planning wordt gezamenlijk nagestreefd door de Stad Halle, TMVW en hun partners waarbij niet uit te sluiten valt dat er
vertragingen kunnen optreden door externe factoren (verwervingen en onteigeningen, beschikbare capaciteit bij studiebureaus en aannemers,
beschikbare budgetten bij nutsmaatschappijen ikv verplaatsingsbevelen en netsanering,…).
 
Uit bovenstaande blijkt echter dat bij uitvoering van al deze projecten het vooropgestelde reductiedoel zoals voorgesteld door VMM voor 2027,
versie nov 2020 (reductiedoel van 1126 IE) niet gehaald wordt. Toch willen we optimaal streven om dit aantal te bereiken. Daarom wordt in de
komende jaren nog een studieopdracht gelanceerd om extra groene clusters te saneren.
Tegelijk werden bepaalde groene clusters of delen al voorzien van een riolering en aangesloten op de riolering of worden deze na opname van
het lozingspunt mee kunnen opgenomen worden.
Deze clusters zullen nog worden opgelijst in het kader van de aanpassing van het zoneringsplan.
 
Bovengenoemde planning is echter de maximaal haalbare, rekening houdend met de beschikbare financiële middelen, de genomen
engagementen met andere lokale en bovenlokale besturen, de reeds geleverde inspanningen op het vlak van studiewerk en de hiermee
gepaard gaande uitgaven. Ook dient de spreiding zowel financieel als geografisch meegenomen worden om de verkeerstromen binnen de stad
af te kunnen handelen, en dient rekening te worden gehouden met de ontsluiting, mobiliteit en bereikbaarheid. Om deze redenen wenst de stad
Halle een wijziging van de klasse van de Zenne (VL08_92) te vragen van aandachtsgebied klasse 4 naar aandachtsgebied klasse 5. Deze
wijziging zorgt ervoor dat het totale reductiedoel pas tegen 2039 gehaald dient te worden en dat de reductiedoelstelling tegen 2027 verlaagd
wordt naar 768 IE. Hoewel de stad Halle beseft dat er nog veel inspanningen nodig zullen zijn om het reductiedoel tegen 2039 te kunnen halen,
is het spreiden van de reductiedoelstelling over 3 periodes veel beter haalbaar wat betreft eigen financiële middelen, de financiële middelen bij
de partners, de interne capaciteit bij de stad Halle voor voorbereiding en opvolging van de werken en het afhandelen van de verkeerstromen
binnen de gemeente.
 
 
De stad Halle zal de huidige reductiedoelstellingen meenemen in het begin van de volgende planperiode voor de opmaak van de BBC voor de
volgende legislatuur.
In de lijst van reductiedoelstellingen zijn nog een groot aantal groene cluster opgenomen die op een gewestweg liggen. Hierin zal de stad
contact opnemen met het gewest zodat deze projecten voor alle partijen in de volgende planperiodes kunnen meegenomen worden. Tegelijk
zullen verschillende subsidiefiches worden ingediend.
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Overweging

Voor waterlichamen waarin gemeenten aangeven dat het reductiedoel financieel niet haalbaar is, werd voor de
waterlichamen waar het totale reductiedoel ook het reductiedoel tegen 2027 is (de zogenaamde klasse 2 en 3 in de
gebiedsgerichte prioritering) onderzocht wat het aandeel van de betrokken gemeente(n) is in het reductiedoel van
de huishoudens enerzijds, wat het aandeel van het lopend beleid is t.o.v. het totale reductiedoel voor de
huishoudens en hoe groot die gap is, of gemeenten in het verleden financiële reserves hebben opgebouwd of
gemeenten de maximale saneringsbijdragen innen en sedert wanneer, het aandeel van de huishoudens in het
totale reductiedoel, de toestandsbeoordeling van fosfor voor het waterlichaam vandaag en modelleringsresultaten.
Omwille van de bezwaarschriften van Halle en andere betrokken gemeenten werd een dergelijke afweging ook
gemaakt voor de Zenne I (VL08_92, klasse 4).
 
Na afweging van bovenstaande parameters werd de gebiedsgerichte prioritering voor deze waterlichamen toch behouden, het ambitieniveau
werd niet teruggeschroefd. Bijkomende acties werden echter voorzien om de kostenefficiënte uitvoerbaarheid van de saneringsinvesteringen te
bewaken en om de uitvoering ervan te versnellen. Voor wat betreft afvalwaterzuivering zal daarnaast worden ingezet op vereenvoudigde
procedures, heldere taakverdeling en meer responsabilisering. Zie ook oplegnota bij SGBP waarin bijkomende acties opgenomen worden.

Een alternatieve uitvoeringswijze om de reductiedoelen te halen kan,  zolang deze voldoet aan de
randvoorwaarden (vrijheidsgraden) zoals opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : pOdOQeeX

Ingediende reacties

Id: 2474

De gemeente wenst absoluut haar medewerking te bevestigen tot uitvoering van de gestelde reductiedoelstellingen. Dit blijkt uit de lijst van de
voorziene rioleringsprojecten in de goedgekeurde BBC van de gemeente Maarkedal 2018-2024 en de planning van de rioolbeheerder Farys:
O211002B: Rioleringswerken Schorissesteenweg en Ronsestraat: 11 IE, VL17_60
O214012: Aanleggen van fietspaden langsheen de N457 in combinatie met rioleringswerken + afkoppeling gemengd stelsel van de Maarke en
afkoppelen van grachten van het rioleringsstelsel: 5 IE, VL17_60
O215193: Aanleg van een gescheiden stelsel in een gedeelte van de Hasselstraat, Bogaartsveld, Rattepoelstraat en Wijmierstraat: 107 IE,
VL17_60
O219072: Aansluiting Bosgat: 143 IE, VL17_60
O219183: Aanleg gescheiden riolering in de zijstraten van de Nitterveldstraat en de Savooistraat tussen Ommegangstraat en Ninovestraat,
namelijk de Kafhoek, Geerstraat, zijtak Nitterveldstraat, Winkelveldeke, Ten Bergstraat, Muziekbosstraat en Populierstraat: 15 IE, L111_1022
GUP-45064-006: rioleringsproject GUP-45064-006 (gemeentelijk) – Kolpaartstraat: 69 IE, VL17_60
GUP-45064-008: rioleringsproject GUP-45064-008 (gemeentelijk) – Steenbeek: 11 IE, VL17_60
GUP-45064-015: rioleringsproject GUP-45064-015 (gemeentelijk) – Borgtstraat: 8 IE, VL17_60
GUP-45064-016: rioleringsproject GUP-45064-016 (gemeentelijk) - Fremisstraat, Eikenberg (ETKH): 33 IE, VL17_60
GUP-45064-022: rioleringsproject GUP-45064-022 (gemeentelijk) - Steenbeekdries, Mariaborrestraat, Maalzaakstraat: 44 IE, VL17_60
GUP-45064-028: rioleringsproject GUP-45064-028 (gemeentelijk) - Weitstraat (ETKH), Donderij (NUK), Donderij: 38 IE, VL17_60
GUP-45064-040: rioleringsproject GUP-45064-040 (gemeentelijk) – Donderij: 17 IE, VL17_60
GUP-45064-064: rioleringsproject GUP-45064-064 (gemeentelijk) – Hasselstraat, 4 IE, VL17_60
GUP-45064-074: rioleringsproject GUP-45064-074 (gemeentelijk) - Weitstraat (NUK): 20 IE, 5% L111_1022; 95% VL17_60
GUP-45064-075: rioleringsproject GUP-45064-075 (gemeentelijk) - Ommegangstraat, Keizerrei: 51 IE, 78,43% L111_1022; 21,57% VL17_60
GUP-45064-076: rioleringsproject GUP-45064-076 (gemeentelijk) - Vlaamse Ardennenstraat, Rubberigtsbank, Ommegangstraat, Margaretha
van Parmadreef, Louise-Mariestraat, Landschapstraat, La Salettestraat, Hof te Fiennestraat (ETKH), Hof te Fiennesstraat (NUK),
Boetzittingstraat: 318 IE, 32,39% L111_1022; 67,61% VL17_60
GUP-45064-079: rioleringsproject GUP-45064-079 (gemeentelijk) – Ommegangstraat: 34 IE, 67,65% L111_1022; 32,35% VL17_60
GUP-45064-080: rioleringsproject GUP-45064-080 (gemeentelijk) – Ommegangstraat: 25 IE, VL17_60
GUP-45064-081: rioleringsproject GUP-45064-081 (gemeentelijk) - Tenabele, Ommegangstraat: 0 IE, L111_1022; VL17_60
GUP-45064-101: rioleringsproject GUP-45064-101 (gemeentelijk) – Maarkendries: 7 IE, VL17_60
Het aantal IE dat op basis van deze projecten wordt gesaneerd bedraagt 880 IE.
 
Uit de vorige versie van de reductietool (juni 2019) bleek dat de reductiedoelstelling van bijkomend 638 IE te saneren tegen 2027 ruimschoots
gehaald kon worden met de geplande projecten.
Aan de gemeente werd door VMM een nieuw reductiedoel toegekend. Voor onze gemeente werd dit vastgesteld op een reductie van 1.322 IE
en dit volledig voor het waterlichaam.
De voorliggende(tweede) versie van de reductiedoelstelling voor het grondgebied van de gemeente Maarkedal stelt een sanering van 1321IE
ten laatste in 2027. Ten opzichte van de vorige reductiedoel (6381E) betekent dit een verdubbeling van het aantal IE, meer specifiek een stijging
met 683 IE.
Het nieuwe reductiedoel situeert zich volledig op het waterlichaam VL17_60 (= het stroomgebied van de Maarkebeek); waarbij het vorige
reductiedoel een sanering van 433 IE betrof voor het waterlichaam VL17_60 en een sanering van 205 IE voor het waterlichaam VL17_204.
Uit bovenstaande blijkt dat bij uitvoering van al de in de meerjarenplanning opgenomen projecten het nieuwe reductiedoel zoals voorgesteld
door VMM voor 2027, versie nov 2020 (reductiedoel van 1321 IE) niet gehaald wordt.
Toch willen we optimaal streven om dit aantal te bereiken binnen de financiële mogelijkheden van de gemeente Maarkedal. Daarom worden in
de komende jaren nog een aantal studieopdrachten gelanceerd om extra groene clusters te saneren (geel gemarkeerd) waarvan een aantal uit
te voeren tegen 2027 over de legislatuur heen volgens de financiële en organisatorische mogelijkheden van de gemeente:
GUP-45064-014: rioleringsproject GUP-45064-014 (gemeentelijk) - Ten Dale, Kokerellestraat, Kapelleberg, Kabuize, Boigneberg: 143 IE,
VL17_60
GUP-45064-017: rioleringsproject GUP-45064-017 (gemeentelijk) - Ellestraat (M.K.), Ellestraat: 78 IE, VL17_60
GUP-45064-026: rioleringsproject GUP-45064-026 (gemeentelijk) – Mussestraat: 43IE, VL17_60
GUP-45064-033: rioleringsproject GUP-45064-033 (gemeentelijk) - Rijksweg (NUK), Nukerkestraat, Heidje, De Spijker: 59 IE: 86,44%
VL17_204; 13,56% VL17_60
Hogergenoemde planning wordt gezamenlijk nagestreefd door de gemeente Maarkedal, TMVW en hun partners waarbij niet uit te sluiten valt
dat er vertragingen kunnen optreden door externe factoren (verwervingen en onteigeningen, beschikbare capaciteit bij studiebureaus en
aannemers, beschikbare budgetten bij nutsmaatschappijen ikv verplaatsingsbevelen en netsanering, ...).
Dit moet resulteren in een sanering van 853IE op het waterlichaam VL17_60 en een totale sanering van 1086IE op het gehele grondgebied van
Maarkedal voor wat betreft de GUP's.

Verder heeft de gemeente Maarkedal aan TMVW gevraagd om de nodige acties te ondernemen om 150 van de
resterende IBA's met prioriteit 0 te plaatsen tegen 2027. Dit impliceert een sanering van totaal 113IE. Rekening
houdend met het feit dat de Maarkebeek als speerpuntgebied werd aangeduid, worden de IBA's dichtst tegen de
waterlopen primair aangepakt. Op deze manier heeft de gemeente Maarkedal de intentie om nog meer afvalwater
op haar grondgebied te zuiveren.
Het aantal IE dat volgens VMM op basis van deze projecten en IBA's wordt gesaneerd tegen 2027 bedraagt 1214
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IE waarvan 981 IE (853+15+113) van het waterlichaam VL17_60. Dit betekent dus een lager gebiedsdekkend
engagement dan de voorliggende reductiedoelstelling van 1321 IE voor het grondgebied van de gemeente
Maarkedal.
Hierdoor zal de zuiveringsgraad in de gemeente Maarkedal tegen eind 2027 wel aanzienlijk stijgen met 18.71% tot 52,90%, de rioleringsgraad
tot 54%.

  

Overweging

De in 2019 overgemaakte gegevens waren gebaseerd op de toen best beschikbare gegevens. Deze werden
ondertussen geüpdatet, waardoor er inderdaad een aanzienlijk hoger engagement verwacht wordt van de
gemeente Maarkedal voor de Molenbeek-Maarkebeek.
We appreciëren dat de gemeente Maarkedal ondanks de beperkte middelen en het niet kunnen halen van het
voorgestelde reductiedoel toch maximale inspanningen wil leveren om de zuiveringsgraad aanzienlijk op te krikken
en zo veel mogelijk van het reductiedoel wil realiseren.
Voor waterlichamen waarin gemeenten aangeven dat het reductiedoel financieel niet haalbaar is, werd voor de
waterlichamen waar het totale reductiedoel ook het reductiedoel tegen 2027 is (de zogenaamde klasse 2 en 3 in de
gebiedsgerichte prioritering) onderzocht wat het aandeel van de betrokken gemeente(n) is in het reductiedoel van
de huishoudens enerzijds, wat het aandeel van het lopend beleid is t.o.v. het totale reductiedoel voor de
huishoudens en hoe groot die gap is, of gemeenten in het verleden financiële reserves hebben opgebouwd of
gemeenten de maximale saneringsbijdragen innen en sedert wanneer, het aandeel van de huishoudens in het
totale reductiedoel, de toestandsbeoordeling van fosfor voor het waterlichaam vandaag en modelleringsresultaten. 
 
Na afweging van bovenstaande parameters werd de gebiedsgerichte prioritering voor deze waterlichamen toch behouden, het ambitieniveau
werd niet teruggeschroefd. Bijkomende acties werden echter voorzien om de kostenefficiënte uitvoerbaarheid van de saneringsinvesteringen te
bewaken en om de uitvoering ervan te versnellen. Voor wat betreft afvalwaterzuivering zal daarnaast worden ingezet op vereenvoudigde
procedures, heldere taakverdeling en meer responsabilisering. Zie ook oplegnota bij SGBP waarin bijkomende acties opgenomen worden.

 Een alternatieve uitvoeringswijze om de reductiedoelen te halen kan,  zolang deze voldoet aan de
randvoorwaarden (vrijheidsgraden) zoals opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.
Ook IBA’s kunnen ingebracht worden om het reductiedoel te halen. Hierbij dient men zich echter bewust te zijn van
en rekening te houden met de lagere zuiveringsefficiëntie van een IBA t.o.v. een aansluiting op RWZI.
Daarnaast kan m.b.t. de financiering nog volgende aangegeven worden:
Het regeerakkoord stelt een hervorming van de financieringssystemen voor de gemeenten voorop met een meer
resultaatgerichte, flexibele en programmatorische aanpak, met sterk vereenvoudigde procedures en met meer
responsabilisering in de taakverdeling tussen VMM en de rioolbeheerders. Momenteel wordt onderzocht hoe deze
nieuwe aanpak vorm kan krijgen.
Bij de uitvoering van deze opdracht zal  het subsidie-instrument ingezet worden als een sturend mechanisme dat in
werking kan treden nadat de rioolbeheerder aan de basisverplichting heeft voldaan. Subsidie wordt hierbij ingezet
om gemeenten te ondersteunen bij het invullen van de verschillende doelstellingen die aan de gemeentelijke
rioolbeheerder zullen worden opgelegd en die verder gaan dan de te verwachten basisinspanning.
Hierbij zal eveneens onderzocht worden of het binnen de mogelijkheid van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën
mogelijk is om op lange termijn bindende financiële garanties te bieden aan de gemeentelijke rioolbeheerder.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Maatregelenprogramma voor Vlaanderen

Uit te voeren wijzigingen:

Een nieuwe actie wordt geformuleerd: "Onderzoek en studie naar een resultaatgerichte financiering van
gemeentelijke rioleringsprojecten" om invulling te geven aan het regeerakkoord om een hervorming van de
financieringssystemen voor de gemeenten voorop te stellen met een meer resultaatgerichte, flexibele en
programmatorische aanpak, met sterk vereenvoudigde procedures en meer responsabilisering in de taakverdeling
tussen VMM en de rioolbeheerders. 
 

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : pZH0Zlzs

Ingediende reacties

Id: 1939

Blz.10: Onder paragraaf  ‘3.5. Gebiedsgerichte prioritering door spreiding saneringsopdracht in de tijd’ staat het volgende : “Het te realiseren
reductiedoel wordt vastgelegd per waterlichaam (WL), per gemeente’ …‘Voor waterlichamen met klasse 2 en 3 dient het volledige reductiedoel
aangepakt te worden binnen de volgende planperiode, aangezien deze al voor een groot deel door uitvoering van het lopende beleid kunnen
worden gehaald.”  Het is goed te lezen dat er een berekening tot de doelafstand is gebeurd (ook per waterlichaam). Vooropstellen dat de
reductiedoelen volledig dienen te worden gehaald voor speerpuntgebieden klasse 2 en 3 is een goed criterium en noodzakelijk criterium voor het
behalen van de goede toestand.

  

Overweging

We zijn blij te horen dat de provincie Antwerpen achter de methodiek en principes staat die de basis vormen van de reductiedoelen i.h.k.v. de
gebiedsgerichte prioritering.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : pZH0Zlzs

Ingediende reacties

Id: 1940

Blz 11: Onder paragraaf ‘3.6 (Prioritaire) IBA’s in het GUP’ is, mbt tot de prioritaire IBA’s, te lezen  dat “De doelstelling voor het plaatsen van
IBA’s is per waterlichaam globaal opgenomen. …. Het blijft dus belangrijk om de uitbouw van de IBA’s aan te houden en zeker niet te laten
vertragen.” De timing voor het realiseren  van IBA’s zou duidelijker moeten worden opgenomen of vooropgesteld.  

  

Overweging

De doelstelling voor de IBA's werd enerzijds globaal opgenomen, als aandeel in het reduceren van de druk, omwille van kortere doorlooptijden,
wel rekening houdend met de beperktere zuiveringsefficiëntie (weinig nutriëntverwijdering). Anderzijds kunnen IBA's lokaal een functie hebben in
kwetsbare gebieden, zeker deze IBA's die een onmiddellijke invloed hebben op de waterkwaliteit. Voor deze IBA's wordt de timing verduidelijkt.
Om in te spelen op toekomstige noden en als reactie op andere opmerkingen wordt ook een nieuwe actie toegevoegd in het
maatregelenprogramma: "Uitwerking van een kader voor de afweging van centrale versus decentrale zuiveringsconcepten", waarbij een
gedifferentieerde aanpak voor IBA's zal meegenomen worden.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

In het achtergronddocument 'toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen' wordt onder 3.6 een paragraaf
toegevoegd.
'Voor de extra prioritaire IBA’s die een onmiddellijke invloed hebben op de waterkwaliteit en de eerdere afgebakende prioritaire IBA’s die aan
dezelfde criteria voldoen wordt de timing 2027 vooropgesteld. Indien de minimale doelstelling voor prioritair te plaatsen IBA’s nog niet zou
behaald zijn bij aanvang van deze stroomgebiedbeheerplannen dienen deze ook extra geplaatst te worden in de eerste planperiode.'
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Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : pZH0Zlzs

Ingediende reacties

Id: 2385

Het is positief dat er in de websitevorm van de Bekkenspecifieke delen veel met hyperlinks wordt gewerkt voor
extra informatie. Er valt wel op te merken dat de hyperlinks opgenomen in de export pdf niet altijd correct zijn. Een
voorbeeld is de hyperlink interactieve kaart waar men op de websitepagina op Geopunt uitkomt. Bij de pdf versie zit
hier louter een uitvergroting van de afbeelding. De vermelding die je te zien krijgt bij het downloaden van de pdf
“Voorliggend pdf bestand is een export van de inhoud van de website bekkenspecifiek deel Netebekken. Het
document is daardoor beperkt qua opmaak” wordt daarom ook best op de website gezet om de aandacht hier
maximaal op te vestigen.
  

Overweging

Het pdf-bestand dat per bekken ter beschikking gesteld is, mag niet gezien worden als
of gelijkgesteld worden met ‘hét’ bekkenspecifieke deel. Dit is ook duidelijk aangegeven op de 1ste pagina
van het document. Dit pdf-document moet gezien worden als een ondersteunend document bij
het bekkenspecifieke deel.  
Bij de aanmaak van de pdf-versies is inderdaad iets technisch fout gelopen op niveau van de hyperlinks. 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Bekken Brugse Polders, Bekken Gentse
kanalen, Benedenscheldebekken, Bovenscheldebekken, Demerbekken, Denderbekken, Dijle- en Zennebekken,
IJzerbekken, Leiebekken, Maasbekken, Netebekken

Uit te voeren wijzigingen:

De hyperlink naar het pdf-bestand van het bekkenspecifieke deel wordt voor alle bekkens aangevuld met ‘(beperkte

opmaak)’. (startpagina bekken)
Het technisch probleem inzake de hyperlinks in de pdf-bestanden van de bekkenspecifieke delen wordt
nagekeken. 
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Code van de indiener : Q1ifujw7

Ingediende reacties

Id: 3037

De gemeente Brakel neemt akte van het voorstel betreffende reductiedoelen voor de gemeente Brakel zoals voorgelegd in kader van het
openbaar onderzoek voor de ontwerp - stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2022-2027.
De perimeter van de gemeente Brakel valt binnen 2 bekkens. Het westelijke deel behoort tot het de Boven-schelde en het oostelijke deel
behoort tot het denderbekken. Deze bekkens zijn opgebouwd uit verschillende waterlichamen. Voor Boven-schelde ¡s d¡t Zwalm en Molenbeek-
Maarkebeek die beiden een reductiedoel hebben van 100% tegen 2027. Voor Dender is dit Molenbeek-Pachtbosbeek die eveneens een
redustiedoel heeft van 100% 'tegen 2027 en Molenbeek-Terkleppenbeek dat één derde van zijn reductiedoel moet behalen tegen 2027 en het
andere deel in de twee daaropvolgende planperiodes, dus t.e.m. 2039. Gezien het hoog aantal waterlichamen dat als speerpuntgebied wordt
beschouwd, werden er zeer scherpe doelstellingen opgelegd m.n. het saneren van 2073 lE's (inwoners equivalenten) op
gemeentelijk niveau tegen 2027.
De gemeente Brakel wenst haar medewerking te bevestigen tot uitvoering van de reductiedoelen.
Volgende projecten werden reeds in de planning van de rioolbeheerder FARYS/TMVW voorzien:
Gecombineerd dossier met het fietspaddossier N8 Brakel - Lierde - Ophasselt - realisatie van een gescheiden stelsel in de Brusselsestraat de
grens met Zottegem/Lierde tot de Zwalmbeek - O208151 - <= 2039 – DOM-027/07/082-Z
Gecombineerd dossier met fietspaddossier N8 Brakel-Lierde-Ophasselt - realisatie van een gescheiden stelsel in de N8 vanaf de grens met
Zottegem tot de grens met Ophasselt uitgez de bebouwde kom van Sint-Maria-Lierde - O209014 - <= 2039 – DOM-027/07/082-Z
Wegen- en rioleringswerken in de Kokerberg- en Vossenbroekstraat - O211036 - <= 2039 – DOM-027/09/300-Z
Wegenis- en rioleringswerken in de Ronsesestraat en de aansluitende delen naar de gewestweg ter sanering van de woningen gelegen langs
de gewestweg, O213069A, <= 2027 – DOM-027/13/000-Z
Wegenis- en rioleringswerken in de Zwalmstraat, Hutte, Draaikonk, Wolfskerke, Pietrer Hoelmanstraat, Ekeveld, Riebeke en Sadonespad,
O213069B,
<= 2027 – DOM-027/07/169-z
Wegen- en rioleringswerken Tamelbroekstraat - O215107 - <= 2027 – DOM-027/08/068-Z
Aanleg riolering Twaalfbunderstraat, Lozelandstraat, Knoopsweg, Schoolstraat en Veldeman - O218039 - <= 2033 – DOM-027/10/282-Z
Rioleringwerken in Haeyershoek – Diggieweg - O218096 – <= 2027 – DOM-027/17/002-Z
rioleringsproject GUP-45059-053 (gemeentelijk) - Leberg, Kleine Gastenhoek, Keiweg - GUP-45059-053 - <= 2033
rioleringsproject GUP-45059-034 (gemeentelijk) – Twaalfbunderstraat - GUP-45059-034 - <= 2033 – DOM-027/10/282-Z
rioleringsproject GUP-45059-051 (gemeentelijk) - Leberg, Bleinstraat - GUP-45059-051 - <= 2033
rioleringsproject GUP-45059-052 (gemeentelijk) – Leberg - GUP-45059-052 - <= 2033 – DOM-027/19/000-Z
rioleringsproject GUP-45059-078 (gemeentelijk) - Thijsweg, Tenbergen - GUP-45059-078 - <= 2033
rioleringsproject GUP-45059-079 (gemeentelijk) - Wallekouter, Livierenstraat - GUP-45059-079 - <= 2033
 
Hogergenoemde planning wordt gezamenlijk nagestreefd door de gemeente Brakel, FARYS/TMVW en hun partners waarbij niet uit te sluiten
valt dat er vertragingen kunnen optreden door externe factoren (verwervingen en onteigeningen, beschikbare capaciteit bij studiebureaus en
aannemers, omleidingsproblematiek, beschikbare budgetten bij nutsmaatschappijen ikv verplaatsingsbevelen en netsanering,...).
Het aantal lE datvolgens VMM op basis van deze projecten wordt gesaneerd tegen 2027 bedraagt 563 lE en betekent dus een gebiedsdekkend
lager engagement dan voorzien (2073 lE) volgens de voorliggende reductiedoelstelling voor het grondgebied van de gemeente Brakel.
Hierbij de motivatie voor het niet behalen van het gevraagde reductiedoel:
Aangezien de gemeente Brakel grotendeels gelegen is binnen gedefinieerd speerpuntgebied is het behalen van het volledige reductiedoel tegen
2027 financieel niet haalbaar.
- Sinds de toetreding van de gemeente Brakel tot de saneringsactiviteit van FARYS/TMVW heeft de gemeente Brakel steeds, de maximale
saneringsbijdrage blj haar burgers geïnd. Deze middelen werden aangewend voor de uitvoering van een aantal grote rìoleringsprojecten (n¡et
limitatief) m.n.:
o Kroonstraat (gemeentelijk saneringproject en afkoppeling RWA van collector/zuivering
Aquafin)
o Schudewee (gemeentelijk saneringsproject waarbij puntlozingen werden aangepakt)
Lepelstraat (bovengemeentelijk saneringsproject met afkoppeling RWA van collector Aquafin)
o Aansluiting Elst (bovengemeentelijk saneringsproject met afkoppeling RWA van collector Aquafin)
o Rekelberg (participatie gemeentelijk saneringsproject Zwalm voor deel op grondgebied
Brakel)
o Sta¡ionsstraat (gemeentelUk afkoppelingsproject in centraal gebied)
o Berendries (bovengemeentelljk saneringsproject met afkoppeling RWA van collector zuivering Aquafin)
o Kuiterlos en Ceutericklos (gemeentelijk saneringsproject)
o Sanering Sassegembeek te Laaistok, Brakelbosstraat en omgeving (gemeentelijk saneringsproject met oplossen belangrijke lozingen op
waardevolle Sassegembeek)
c Steenweg Parike (bovengemeentelijk/gemeentelijk saneringsproject)
Bovenop deze saneringsprojecten werden er ook projecten ikv de hemelwaterproblematiek
uitgevoerd in samenwerking met oa. provincie Oost-vlaanderen en VMM. Zo is er onder andere de aanleg van de buffersystemen Leizemooie,
Maaistraat en Verrebeek.
Sommige projecten lopen vertraging op buiten onze wil. Dit zijn projecten waarin veel andere partijen betrokken zijn, zoals Aquafin, AWV, ANB,
Onroerend Erfgoed, particulieren ikv. de bufferingsproblematiek ... waardoor de gerneente zelf niet altijd verantwoordelijk is voor opgelopen
vertraging.
De gemeente Brakel heeft een zeer landelijke en heuvelachtig karakter met zeer verspreide bebouwing. Om het verschil tussen het beoogde
doel te kunnen overbruggen, zou de gemeente een heel groot aantal km leidingen (en pompstat¡ons) moeten aanleggen. Dit betekent een zeer
grote kost t.o.v. het aantal aan te sluiten lE. Verder is het ook zo dat de gemeente voor een groot aantal projecten afhankelijk is van de planning
van het bovengemeéntelijke programma (Aquafin) alsook van het programma van AWV aangezien een aanzienlijk aantal van de te saneren lE's
zich langs gewestwegen bevinden.
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Conclusie
De gemeente Brakel kan de haar opgelegde reductiedoefstellingen onmogelijk halen. Volgens de beschikbare middefen levert zij reeds
relevante inspanningen op vlak van deze saneringsinfrastructuur.
De gemeente wil echter haar engagement uitspreken om de cont¡nuiteit te handhaven in de lopende en op komst zijnde projecten. Daarnaast
zal zij b¡j het vastleggen van nieuwe projecten zoveel mogelijk rekening houden met de gevraagde doelstellingen.

  

Overweging

De afhankelijkheid van derden en onteigeningen kunnen een vertragende factor zijn bij de uitvoering van projecten.
Het is evenwel belangrijk dat alle partijen actief samenwerken om deze binnen een aanvaardbare timing te
realiseren.
Om deze reden werden dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de realisatie van projecten. Deze
randvoorwaarden zijn opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.
 
Voor waterlichamen waarin gemeenten aangeven dat het reductiedoel financieel niet haalbaar is, werd voor de
waterlichamen waar het totale reductiedoel ook het reductiedoel tegen 2027 is (de zogenaamde klasse 2 en 3 in de
gebiedsgerichte prioritering) onderzocht wat het aandeel van de betrokken gemeente(n) is in het reductiedoel van
de huishoudens enerzijds, wat het aandeel van het lopend beleid is t.o.v. het totale reductiedoel voor de
huishoudens en hoe groot die gap is, of gemeenten in het verleden financiële reserves hebben opgebouwd of
gemeenten de maximale saneringsbijdragen innen en sedert wanneer, het aandeel van de huishoudens in het
totale reductiedoel, de toestandsbeoordeling van fosfor voor het waterlichaam vandaag en modelleringsresultaten. 
Na afweging van bovenstaande parameters werd de gebiedsgerichte prioritering voor deze waterlichamen toch behouden, het ambitieniveau
werd niet teruggeschroefd. Bijkomende acties werden echter voorzien om de kostenefficiënte uitvoerbaarheid van de saneringsinvesteringen te
bewaken en om de uitvoering ervan te versnellen. Voor wat betreft afvalwaterzuivering zal daarnaast worden ingezet op vereenvoudigde
procedures, heldere taakverdeling en meer responsabilisering. Zie ook oplegnota bij SGBP waarin bijkomende acties opgenomen worden.

Een alternatieve uitvoeringswijze om de reductiedoelen te halen kan,  zolang deze voldoet aan de
randvoorwaarden (vrijheidsgraden) zoals opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.
 
Daarnaast kan m.b.t. de financiering nog volgende aangegeven worden:
Het regeerakkoord stelt een hervorming van de financieringssystemen voor de gemeenten voorop met een meer
resultaatgerichte, flexibele en programmatorische aanpak, met sterk vereenvoudigde procedures en met meer
responsabilisering in de taakverdeling tussen VMM en de rioolbeheerders. Momenteel wordt onderzocht hoe deze
nieuwe aanpak vorm kan krijgen.
Bij de uitvoering van deze opdracht zal  het subsidie-instrument ingezet worden als een sturend mechanisme dat in
werking kan treden nadat de rioolbeheerder aan de basisverplichting heeft voldaan. Subsidie wordt hierbij ingezet
om gemeenten te ondersteunen bij het invullen van de verschillende doelstellingen die aan de gemeentelijke
rioolbeheerder zullen worden opgelegd en die verder gaan dan de te verwachten basisinspanning.
Hierbij zal eveneens onderzocht worden of het binnen de mogelijkheid van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën
mogelijk is om op lange termijn bindende financiële garanties te bieden aan de gemeentelijke rioolbeheerder.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Maatregelenprogramma voor Vlaanderen

Uit te voeren wijzigingen:

Een nieuwe actie wordt geformuleerd: "Onderzoek en studie naar een resultaatgerichte financiering van
gemeentelijke rioleringsprojecten" om invulling te geven aan het regeerakkoord om een hervorming van de
financieringssystemen voor de gemeenten voorop te stellen met een meer resultaatgerichte, flexibele en
programmatorische aanpak, met sterk vereenvoudigde procedures en meer responsabilisering in de taakverdeling
tussen VMM en de rioolbeheerders. 
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Code van de indiener : qvsJWn88

Ingediende reacties

Id: 2350

De stad Oudenaarde wenst bezwaar in te dienen op de gestelde reductiedoelen die betrekking hebben op het grondgebied.
De stad doet jaarlijks grote inspanningen om het rioleringsstelsel verder uit te bouwen. Met een rioleringsgraad van 87% en een zuiveringsgraad
van 86,61% steekt de stad ver uit boven de omliggende steden en gemeenten. De stad investeert niet enkel in wegen- en rioleringswerken in
het centraal gebied/centrum, maar tracht hierin een evenwicht te zoeken door ook voldoende dossiers in het buitengebied uit te voeren.
Momenteel zijn bijvoorbeeld de dossiers O212103 (Mullem) en O215276A (Mater) – beide in het buitengebied - in uitvoering.
Ook is de stad momenteel samen met NV Aquafin aan het werk aan de opmaak van een gebiedsdekkend hemelwaterplan. Dit
detailhemelwaterplan zal in principe afgewerkt zijn tegen de zomer van 2021.
 Er zijn momenteel twee GIP-dossiers waarvan de uitvoering tegen 2027 niet kan gehaald worden:
-  O212108: rond Weldenstraat: dit dossier is afhankelijk van het fietspadendossier op de Weldenstraat (N46), getrokken door het AWV, en de
bijhorende rioleringswerken in de Weldenstraat.
-  O218195: Hoek, Varent, Noenendal: dit dossier is afhankelijk van het fietspadendossier op de N8, getrokken door het AWV, en de bijhorende
rioleringswerken op en rond de N8.
Wanneer een simulatie gedaan wordt (via simulator VMM), wordt vastgesteld dat voor de Zwalmbeek (VL11_63) en de Molenbeek-Maarkebeek
(VL17_60) de minimale doelstelling SGBP3 tegen 2027 niet zal gehaald worden.
Om toch (deels) tegemoet te komen, zal de stad GUP 45035-014: Vijflindendries, Molenstraat, Kraneveld, Herlegem, Beekwegel opnemen.
Ook werden de twee dossiers in de Heurnestraat (19669 en 19670) opnieuw ingediend.
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Overweging

Het klopt dat de riolerings- en zuiveringsgraad hoger zijn dan de omliggende gemeenten. Oudenaarde is echter
meer verstedelijkt en heeft meer inwoners en industrie waardoor de saneringsbijdrage ook groter is.
Projecten die op een subsidieprogramma staan opgenomen worden verondersteld om binnen een redelijke termijn
uitgevoerd te worden, de gebiedsgerichte prioritering mag niet leiden tot het afremmen of uitstellen van het lopend
beleid. Op het niveau van het waterlichaam wordt er verondersteld dat alle projecten opgedragen op een
programma (gemeentelijk t.e.m. GIP 2019 en bovengemeentelijk t.e.m. OP 2020) realiseerbaar zijn tegen 2027.
Indien dit niet gebeurt zal dit binnen dit waterlichaam gecompenseerd dienen te worden door de uitvoering van
andere projecten.
De afhankelijkheid van derden kan een vertragende factor zijn bij de uitvoering van projecten. Het is evenwel
belangrijk dat alle partijen actief samenwerken om deze binnen een aanvaardbare timing te realiseren.
Om deze redenen werden dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de realisatie van projecten. Deze
randvoorwaarden zijn opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.
Ook IBA’s kunnen ingebracht worden om het reductiedoel te halen. Hierbij dient men zich echter bewust te zijn van
en rekening te houden met de lagere zuiveringsefficiëntie van een IBA t.o.v. een aansluiting op RWZI.
We merken op dat de stad Oudenaarde nog niet de maximale saneringsbijdrage int. Om een versnelling te
realiseren en alternatieven voor te bereiden en te kunnen uitvoeren wanneer andere projecten vertraging oplopen is
het noodzakelijk om de financiële middelen die via de saneringsbijdrage geïnd kunnen worden maximaal te
benutten.
Voor waterlichamen waarin gemeenten aangeven dat het reductiedoel financieel niet haalbaar is, werd voor de
waterlichamen waar het totale reductiedoel ook het reductiedoel tegen 2027 is (de zogenaamde klasse 2 en 3 in de
gebiedsgerichte prioritering) onderzocht wat het aandeel van de betrokken gemeente(n) is in het reductiedoel van
de huishoudens enerzijds, wat het aandeel van het lopend beleid is t.o.v. het totale reductiedoel voor de
huishoudens en hoe groot die gap is, of gemeenten in het verleden financiële reserves hebben opgebouwd of
gemeenten de maximale saneringsbijdragen innen en sedert wanneer, het aandeel van de huishoudens in het
totale reductiedoel, de toestandsbeoordeling van fosfor voor het waterlichaam vandaag en modelleringsresultaten. 
 
Na afweging van bovenstaande parameters werd de gebiedsgerichte prioritering voor deze waterlichamen toch behouden, het ambitieniveau
werd niet teruggeschroefd. Bijkomende acties werden echter voorzien om de kostenefficiënte uitvoerbaarheid van de saneringsinvesteringen te
bewaken en om de uitvoering ervan te versnellen. Voor wat betreft afvalwaterzuivering zal daarnaast worden ingezet op vereenvoudigde
procedures, heldere taakverdeling en meer responsabilisering. Zie ook oplegnota bij SGBP waarin bijkomende acties opgenomen worden.

Daarnaast kan m.b.t. de financiering nog volgende aangegeven worden:
Het regeerakkoord stelt een hervorming van de financieringssystemen voor de gemeenten voorop met een meer
resultaatgerichte, flexibele en programmatorische aanpak, met sterk vereenvoudigde procedures en met meer
responsabilisering in de taakverdeling tussen VMM en de rioolbeheerders. Momenteel wordt onderzocht hoe deze
nieuwe aanpak vorm kan krijgen.
Bij de uitvoering van deze opdracht zal  het subsidie-instrument ingezet worden als een sturend mechanisme dat in
werking kan treden nadat de rioolbeheerder aan de basisverplichting heeft voldaan. Subsidie wordt hierbij ingezet
om gemeenten te ondersteunen bij het invullen van de verschillende doelstellingen die aan de gemeentelijke
rioolbeheerder zullen worden opgelegd en die verder gaan dan de te verwachten basisinspanning.
Hierbij zal eveneens onderzocht worden of het binnen de mogelijkheid van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën
mogelijk is om op lange termijn bindende financiële garanties te bieden aan de gemeentelijke rioolbeheerder.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Maatregelenprogramma voor Vlaanderen

Uit te voeren wijzigingen:

Een nieuwe actie wordt geformuleerd: "Onderzoek en studie naar een resultaatgerichte financiering van
gemeentelijke rioleringsprojecten" om invulling te geven aan het regeerakkoord om een hervorming van de
financieringssystemen voor de gemeenten voorop te stellen met een meer resultaatgerichte, flexibele en
programmatorische aanpak, met sterk vereenvoudigde procedures en meer responsabilisering in de taakverdeling
tussen VMM en de rioolbeheerders. 
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Code van de indiener : sez13V7K

Ingediende reacties

Id: 2636

Bezwaarschriften betreffende de reductiedoelstellingen
De gemeente Wetteren krijgt binnen het stroomgebiedbeheerplan volgende reductiedoelstelling opgelegd voor onderstaande waterlichamen:
WL_naam, WL_code, gebiedsgerichte prioritering, IE
KALKENSE VAART, VL05_31, 2, 308
MOLENBEEK – KOTTEMBEEK, VL11_33, 4, 314
ZEESCHELDE I, VL11_40, 5, 150
Eindtotaal: 772 IE
 
Volgens de simulator wordt dit ingevuld dmv volgende projecten:

    •  O210066

    •  O210119

    •  O218145

    •  O218190

    •  O219091

    •  GUP-42025-006

    •  GUP-42025-052

    •  GUP-42025-026

    •  GUP-42025-046
De gemeente Wetteren maakt hier bezwaar tegen geziende financiële haalbaarheid van de noodzakelijke projecten voor de vermelde reductie is
niet gegarandeerd binnen de beschikbare middelen en de gemeentelijke begroting.

    •  de noodzakelijke projecten voor de vermelde reductie onuitvoerbaar zijn tegen eind 2027.  De bottlenecks in de projecten zijn nog te groot
om een timing op te maken en tot uitvoering  te kunnen over gaan:
 

    1.  afhankelijk van budgettering van medeopdrachtgevers zoals AWV en Aquafin.

    2.  Grondverwervingen en vergunningen vragen veel tijd

    3.  mobiliteitsplannen in Wetteren kunnen nog grondig veranderen (extra brug over Schelde,…), dit heeft een impact op bovenbouw van
toekomstige projecten.
 

    •  de gemeente een reductie voorziet van 327IE op basis van volgende projecten die reeds concreet gepland zijn:
 

    1.  O206183B, 20371AB, O206183B, 23483 en deel van GUP-42025-020: Keiberg, Westremstraat en westelijk deel Dorpsstraat

    2.  O219091, GUP-42025-046 en GUP-42025-051: Kortewagenstraat, Schoorstraat, Mellepontweg en Bellevoorde

    3.  O218190: Kasterstraat

    4.  O210119: Vennestraat

    5.  GUP-42025-047: Kloosterstraat-Brusselsesteenweg
Deze zorgen voor een reductie van 327IE (uit lijst in de simulator).
Wij willen u vragen om alle opmerkingen en adviezen in overweging te nemen bij de voorbereiding van de definitieve ontwerpplannen die aan de
Vlaamse Regering voorgelegd zullen worden.
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Overweging

De afhankelijkheid van derden en onteigeningen kunnen een vertragende factor zijn bij de uitvoering van projecten.
Het is evenwel belangrijk dat alle partijen actief samenwerken om deze binnen een aanvaardbare timing te
realiseren.
Om deze reden werden dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de realisatie van projecten. Deze
randvoorwaarden zijn opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.
Deze vrijheidsgraden worden nog uitgebreid met optimalisatieprojecten die leiden tot een vermindering van de
impact van overstortwerking die kunnen ingerekend worden met het oog op het behalen van het reductiedoel op
een efficiënte manier
 
M.b.t. de financiële opmerkingen:
Het regeerakkoord stelt een hervorming van de financieringssystemen voor de gemeenten voorop met een meer
resultaatgerichte, flexibele en programmatorische aanpak, met sterk vereenvoudigde procedures en met meer
responsabilisering in de taakverdeling tussen VMM en de rioolbeheerders. Momenteel wordt onderzocht hoe deze
nieuwe aanpak vorm kan krijgen.
Bij de uitvoering van deze opdracht zal  het subsidie-instrument ingezet worden als een sturend mechanisme dat in
werking kan treden nadat de rioolbeheerder aan de basisverplichting heeft voldaan. Subsidie wordt hierbij ingezet
om gemeenten te ondersteunen bij het invullen van de verschillende doelstellingen die aan de gemeentelijke
rioolbeheerder zullen worden opgelegd en die verder gaan dan de te verwachten basisinspanning.
Hierbij zal eveneens onderzocht worden of het binnen de mogelijkheid van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën
mogelijk is om op lange termijn bindende financiële garanties te bieden aan de gemeentelijke rioolbeheerder.
 
Voor waterlichamen waarin gemeenten aangeven dat het reductiedoel financieel niet haalbaar is, werd voor de
waterlichamen waar het totale reductiedoel ook het reductiedoel tegen 2027 is (de zogenaamde klasse 2 en 3 in de
gebiedsgerichte prioritering) onderzocht wat het aandeel van de betrokken gemeente(n) is in het reductiedoel van
de huishoudens enerzijds, wat het aandeel van het lopend beleid is t.o.v. het totale reductiedoel voor de
huishoudens en hoe groot die gap is, of gemeenten in het verleden financiële reserves hebben opgebouwd of
gemeenten de maximale saneringsbijdragen innen en sedert wanneer, het aandeel van de huishoudens in het
totale reductiedoel, de toestandsbeoordeling van fosfor voor het waterlichaam vandaag en modelleringsresultaten.
 
Na afweging van bovenstaande parameters werd de gebiedsgerichte prioritering voor deze waterlichamen toch behouden, het ambitieniveau
werd niet teruggeschroefd. Bijkomende acties werden echter voorzien om de kostenefficiënte uitvoerbaarheid van de saneringsinvesteringen te
bewaken en om de uitvoering ervan te versnellen. Voor wat betreft afvalwaterzuivering zal daarnaast worden ingezet op vereenvoudigde
procedures, heldere taakverdeling en meer responsabilisering. Zie ook oplegnota bij SGBP waarin bijkomende acties opgenomen worden.

De gemeente Wetteren int de maximale saneringsbijdrage sedert 2014 en heeft geen financiële reserves
opgebouwd uit het verleden. Gelet op de beperkte projectenlijst van de gemeente Wetteren naast het lopend beleid
t.o.v. het groot aantal GUP-projecten in het buitengebied en de inkomsten uit de saneringsbijdrage, rekening
houdende met financiële ondersteuning van de reeds opgedragen projecten, zijn we niet volledig overtuigd van de
financiële onhaalbaarheid. Er wordt ook geen ambitie getoond om nog bijkomende projecten op te starten om de
reductiedoelen te halen.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Maatregelenprogramma voor Vlaanderen

Uit te voeren wijzigingen:

Een nieuwe actie wordt geformuleerd: "Onderzoek en studie naar een resultaatgerichte financiering van
gemeentelijke rioleringsprojecten" om invulling te geven aan het regeerakkoord om een hervorming van de
financieringssystemen voor de gemeenten voorop te stellen met een meer resultaatgerichte, flexibele en
programmatorische aanpak, met sterk vereenvoudigde procedures en meer responsabilisering in de taakverdeling
tussen VMM en de rioolbeheerders. 
 

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : SQv39ba0

Ingediende reacties

Id: 1938

Er zijn genoeg andere mog
  

Overweging

Het is ons niet duidelijk wat met deze opmerking bedoeld wordt.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : UTCvclkx

Ingediende reacties

Id: 618

De stad Geel wenst bezwaar te uiten tegen het behoud van de omslagwaarde van 300 inwoners. Voor de
aansluiting in buitengebieden (bv. zone tussen kempisch kanaal en Larum) vergt dit enorm lange inzamelleidingen
en bijgevolg ook zeer hoge investeringen, ondanks dat in die zones vaak enkel een afvalwaterstelsel dient
aangelegd (behoud van grachten). Hierdoor kunnen dergelijke projecten niet op korte termijn ingeschoven worden
in de planning van de stad Geel. Dit vertraagt dus een verdere uitbouw van het rioleringsnetwerk in ecologisch
belangrijke zones (habitatgebied Larumseloop). De stad vraagt dan ook om die omslagwaarde in die
buitengebieden (met minder dichte bebouwing) te herzien.
  

Overweging

In het zoneringsbesluit werd per gemeente en, indien van toepassing, per deelgemeente een omslagwaarde
vastgelegd. De bepaling van de omslagwaarde is gebeurd op basis van een aantal richtlijnen (inwoners in de
gemeente, grootte van de deelgemeente). De minimale omslagwaarde bedraagt 100IE voor landelijke gemeenten.
De vraag tot aanpassing van de omslagwaarde voldoet niet aan de criteria zoals toegepast in het zoneringsbesluit.
Bovendien lost dit het probleem van de lintbebouwing en ruimtelijke ordening niet op. We merken ook op dat de
gemeente Geel de maximale saneringsbijdrage niet int en aldus de middelen die het innen ervan zou genereren
niet benut.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : uTrFBdrF

Ingediende reacties

Id: 1878

Momenteel worden voor de zoneringsplannen federale kadasterplannen en hun gegevens gebruikt, deze worden
niet gekoppeld aan het huidige vergunningenbeleid. Men gebruikt federale kaarten voor de opmaak van de
zoneringsplannen, terwijl men beter de Vlaamse kaarten en gegevens (zoals het CRAB) kan gebruiken. Deze
laatste zal een veel exacter, betrouwbaarder en correcter resultaat weergeven i.v.m. de maatregelen die nog
genomen moeten worden voor de bestaande en toekomstige situatie. Zo kunnen onregelmatigheden vermeden
worden.
Zoals bijvoorbeeld een afbakening van een rode cluster voor een weekendverblijf, opgenomen in het zoneringsplan
(als een prioritair te plaatsen IBA), op een locatie waar dat ondertussen de woning niet meer wenselijk of al reeds
afgebroken is.
Door het zoneringsplan te koppelen aan het vergunningenbeleid en het vergunningenregister kunnen fouten
vermeden worden en voert de overheid een efficiënter beleid.
  

Overweging

Er wordt gewerkt aan het koppelen met het crab voor de IBA's, echter is het crab ook niet dekkend voor
vakantieverblijven. Vandaag zijn we niet in de mogelijkheid om al een volledige koppeling te doen, ook niet met
vergunningsdata. Er zal verder onderzocht worden hoe dit in de toekomst op een betere manier kan
(crab/gebouwenregister), om zo efficiëntiewinst te boeken. De gemeente heeft in afwachting reeds jaarlijks de
mogelijkheid om binnen de gemeentelijke rapportering correcties voor het zoneringsplan a.d.h.v. de lijst IBA-
projecten (voor rode clusters) te rapporteren.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : WyvGY2Yt

Ingediende reacties

Id: 2488

betreffende reductiedoelen voor de gemeente Buggenhout zoals voorgelegd in kader van het openbaar onderzoek
voor de ontwerp - stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2022-2027.
Het college bevestigt haar medewerking tot uitvoering van de reductiedoelstellingen, mits rekening gehouden wordt
met de aanpassingen vermeld in het overwegend gedeelte, ingevolge de huidige vastgelegde projectplanning, de
beschikbare financiële middelen, de interne capaciteit bij de gemeente voor voorbereiding en opvolging van de
werken en de afwikkeling van verkeerstromen.
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de huidige projectplanning opgemaakt op basis van
de goedgekeurde BBC van de gemeente Buggenhout 2018-2024 en de planning van de rioolbeheerder TMVW,
rekening houdende met de prioriteiten volgens het GUP en de vorige (eerste) versie van de reductietool (juni 2019):
Projectnaam, Projectnummer, Prioriteit, IE, Waterlichamen
Verbeteringswerken aan buurtweg nr. 48 'Brakeleer' en saneringswerken aan oude waterloop nr. 9
'Platteputtebeek': O206123, 1, 49, 100% VL05_30
Aanleg gescheiden stelsel in Dreef, Krapstraat, Breemstraat, Visgracht en Hofkwartier: O218157, 3;10, 286, 100%
VL08_41
Mandekensstraat, Hopveld, Hopveldweg, Reigersweg, Vijverveld: O219168, 5, 156, 100% VL08_41
rioleringsproject GUP-42004-010 (gemeentelijk) – Stenenmolenstraat: GUP-42004-010, 8, 12, 100% VL05_30
rioleringsproject GUP-42004-027 (gemeentelijk) - Hoge Jan, Bussenstraat: GUP-42004-027, 4, 65, 100% VL05_75
rioleringsproject GUP-42004-030 (gemeentelijk) - Lindebos, Hamsweg: GUP-42004-030, 3, 37, 100% VL08_41
rioleringsproject GUP-42004-037 (gemeentelijk) – Terkamerveld: GUP-42004-037, 12, 5, 100% VL05_30
rioleringsproject GUP-42004-065 (gemeentelijk) – Kluisweg: GUP-42004-065, 7, 16, 100% VL05_30
rioleringsproject GUP-42004-067 (gemeentelijk) - Oeverstraat (BAA): GUP-42004-067, 12, 0, 100% VL08_41
rioleringsproject GUP-42004-068 (gemeentelijk) - Grote Kouterbaan: GUP-42004-068, 2, 7, 100% VL05_30
Overwegende dat de te saneren groene cluster 026-44 (Rode) opgenomen is in de projectplanning en de
goedgekeurde BBC van de gemeente Buggenhout 2018-2024. Dit betekent een bijkomende sanering van 14 IE's
voor oppervlaktelichaam VL05_30 (Grote
Molenbeek - De Vliet)
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het opstarten van volgende projecten in studiefase:
Projectnaam, Projectnummer, Prioriteit, IE, Waterlichamen
rioleringsproject GUP-42004-011 (gemeentelijk) - Vossenhol, Vekenstraat, Spiedamstraat, Muldersweg, Kruisheide,
Driehuizen, Biesten: GUP-42004-011, 8, 146, 100% VL05_30
rioleringsproject GUP-42004-012 (gemeentelijk) - Spiedamstraat, Kruisheide: GUP-42004-012, 6, 40, 100%
VL05_30
rioleringsproject GUP-42004-014 (gemeentelijk) – Akkerstraat: GUP-42004-014, 3, 103, 100% VL05_30
 
De in artikel 3 en 4 vermelde projectplanning is enkel financieel uitvoerbaar wanneer de vastgelegde subsidies voor
alle dossiers behouden blijven.
Het college van burgemeester en schepenen engageert zich tot het opstarten in studiefase van de resterende
GUP-projecten, die moeten leiden tot het behalen van de vermelde reductiedoelstellingen, in het begin van de
volgende planperiode voor de opmaak van de BBC voor de volgende legislatuur, uitvoering projecten i.k.v. de
Kaderrichtlijn Water tot 2033.
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Overweging

Voor waterlichamen waarin gemeenten aangeven dat het reductiedoel financieel niet haalbaar is, werd voor de
waterlichamen waar het totale reductiedoel ook het reductiedoel tegen 2027 is (de zogenaamde klasse 2 en 3 in de
gebiedsgerichte prioritering) onderzocht wat het aandeel van de betrokken gemeente(n) is in het reductiedoel van
de huishoudens enerzijds, wat het aandeel van het lopend beleid is t.o.v. het totale reductiedoel voor de
huishoudens en hoe groot die gap is, of gemeenten in het verleden financiële reserves hebben opgebouwd of
gemeenten de maximale saneringsbijdragen innen en sedert wanneer, het aandeel van de huishoudens in het
totale reductiedoel, de toestandsbeoordeling van fosfor voor het waterlichaam vandaag en modelleringsresultaten.
 
Na afweging van bovenstaande parameters werd de gebiedsgerichte prioritering voor deze waterlichamen toch behouden, het ambitieniveau
werd niet teruggeschroefd. Bijkomende acties werden echter voorzien om de kostenefficiënte uitvoerbaarheid van de saneringsinvesteringen te
bewaken en om de uitvoering ervan te versnellen. Voor wat betreft afvalwaterzuivering zal daarnaast worden ingezet op vereenvoudigde
procedures, heldere taakverdeling en meer responsabilisering. Zie ook oplegnota bij SGBP waarin bijkomende acties opgenomen worden.

 Een alternatieve uitvoeringswijze om de reductiedoelen te halen kan,  zolang deze voldoet aan de
randvoorwaarden (vrijheidsgraden) zoals opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : yhAdyYgT

Ingediende reacties

Id: 1945

De bekkenraad vraagt een daadkrachtiger beleid in deze stroomgebiedbeheerplannen. Vandaag voert de Vlaamse overheid een beleid mét
wortel maar zonder stok. Gemeenten kunnen wel subsidies krijgen, maar als ze de doelstellingen niet halen worden ze daar totaal niet op
afgerekend. Er moet dus ook een stok komen in het beleid. 

  

Overweging

Voor gemeenten en gemeentelijke rioolbeheerders is de sanering van vuilvracht door huishoudens door de aanleg en het beheer van
saneringsinfrastructuur de belangrijkste financiële uitdaging in de stroomgebiedbeheerplannen. Vanuit het oogpunt van de vuilvracht die elke
sector veroorzaakt op de waterlichamen en vanuit de gebiedsindeling in functie van de doelafstand, specifieert het stroomgebiedbeheerplan de
vuilvracht die op elke waterloop gereduceerd moet worden en het saneringsdoel dat daaruit voortvloeit per waterlichaam, rioolbeheerder en
gemeente.
Het reduceren van de vuilvracht kan door uitbreiding van het rioolstelsel  of door optimalisatie van het bestaande stelsel.
Om deze uitdaging te ondersteunen, wordt werk gemaakt van een hervorming van de financieringssystemen voor de aanleg van rioleringen door
de gemeenten naar een meer resultaatgerichte, flexibele en programmatorische aanpak.
Daarnaast wordt een indeplaatstelling onderzocht.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Zoneringsplan Lebbeke

Code van de indiener : 0jrBoSS7

Ingediende reacties

Id: 1842
Cluster/GUP nummer:
Adres: Flor Hofmanslaan 1 9280 Lebbeke

De voorstellen op het vlak van de herziening van het zoneringsplan zijn terug te vinden in bijlage 2. Ze werden
samen met onze rioolbeheerder bekeken en dit heeft geleid tot deze opmerkingen.
  

Overweging

De opmerkingen m.b.t. de herziening van het zoneringsplan worden o.a. behandeld onder identificatiecode
ulnY7o7s.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Zoneringsplan Lochristi

Code van de indiener : 0Mje863a

Ingediende reacties

Id: 148
Cluster/GUP nummer: 131-6111 en 131-6112
Adres: Busstraat - 9080 Lochristi

Clusters 131-6111 en 131-6112, Busstraat (Zaffelare)  
Voor het collectief saneren van deze clusters is de gemeente Lochristi afhankelijk van stad Gent en Farys, daar de
aansluiting van eventuele riolering dient te geschieden op gemeentelijke riolering op grondgebied Gent. De stad
heeft echter te kennen gegeven de intentie te hebben om voor clusters 131-40, 131-48, 131-6118 en 131-6117 een
bezwaar in te dienen ikv het lopende openbaar onderzoek van de stroomgebiedbeheerplannen met het oog op de
omzetting van collectief te optimaliseren buitengebied (groen) naar individueel te optimaliseren buitengebied. De
gemeente Lochristi hangt hier dus af van welke beslissing hierin genomen wordt. Wanneer de betrokken clusters
op grondgebied Gent omgezet worden naar individueel te optimaliseren buitengebied, dienen bijgevolg ook clusters
131-6111 en 131-6112 individueel te optimaliseren buitengebied te worden.
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Overweging

De gemeenten Gent en Lochristi geven aan de volgende clusters te willen herzien van het collectief te
optimaliseren buitengebied naar het individueel te optimaliseren buitengebied vanwege financiële redenen:
- Gent: 131-40, 131-48, 131-6117, 131-6118
- Lochristi: 131-6111, 131-6112
Deze herziening wordt aanvaard, de desbetreffende clusters worden herzien naar individueel te optimaliseren
buitengebied.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

De volgende clusters worden herzien naar individueel te optimaliseren buitengebied: 131-40, 131-48, 131-6117,
131-6118, 131-6111, 131-6112.
GUP-44034-047 (Lochristi) wordt volledig verwijderd, GUP-44021-050 (Gent) wordt deels verwijderd (gedeelte
Busstraat).
 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : 0Mje863a

Ingediende reacties

Id: 149
Cluster/GUP nummer: 131-92
Adres: Busstraat - 9080 Lochristi

Clusters 131-92, Busstraat (Zaffelare): dit individueel te optimaliseren buitengebied zal aangesloten worden op het
project O219133 (Aansluiting Ratte-Nerenhoek) waardoor deze bijgevolg als collectief te optimaliseren te
beschouwen zijn.
  

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan cluster “131-92”  te willen herzien van het individueel te optimaliseren
buitengebied naar het collectief te optimaliseren buitengebied met als motivatie dat deze cluster ook zal
aangesloten worden op het GIP-project O219133. Deze herziening wordt aanvaard. 
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Cluster “131-92” wordt herzien van het individueel te optimaliseren buitengebied naar het collectief te optimaliseren
buitengebied.
 

Page 2 of 296



Aanbeveling(en)

Nvt

Zoneringsplan Schoten

Code van de indiener : 1Db6tLmM

Ingediende reacties

Id: 469
Cluster/GUP nummer: GUP-11040-133
Adres: Botermelkbaan 47-59 2900 Schoten

GUP-11040-133 dient van collectief te optimaliseren buitengebied omgezet te worden naar een individueel te
optimaliseren buitengebied. Motivatie: de wooncluster Botermelkbaan 47 -59 is enkel te bereiken via een private
toegangsweg, dewelke in ‘gedeelde’ eigendom is. Er dient bijgevolg een perceel van derden (= deel van de weg,
eigendom van andere eigenaar) gebruikt worden voor de aansluiting op de riool. In dat geval geldt de uitzondering
op de aansluitplicht.
Deze redenering werd per mail bevestigd door Leentje De Backer van VMM (mail dd. 27/11/2019).
  

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan dat GUP-11040-133 van collectief te optimaliseren buitengebied herzien dient te
worden naar een individueel te optimaliseren buitengebied. Motivatie: de wooncluster Botermelkbaan 47 -59 is
enkel te bereiken via een private toegangsweg, dewelke in ‘gedeelde’ eigendom is. Er dient bijgevolg een perceel
van derden (= deel van de weg, eigendom van andere eigenaar) gebruikt te worden voor de aansluiting op de riool. 
Gezien de openbare weg hier voorzien is van openbare riolering geldt voor dit perceel in principe de aansluitplicht
op riool (conform art. 6.2.2.1.2.§1  van Vlarem II). Een uitzondering hierop kan in dit geval gezien percelen van
derden dienen gebruikt te worden om de rioolaansluiting te kunnen maken. Hierdoor is in voorliggend geval een
uitzondering op de aansluitplicht mogelijk en dienen alle lozingen op een IBA te worden aangesloten. Een
herziening naar individueel te optimaliseren buitengebied is hierbij niet aan de orde.
Indien een uitzondering op de aansluitplicht wordt ingeroepen dient voldaan te worden aan de lozingsvoorwaarden
die gelden voor het individueel te optimaliseren buitengebied, Vlarem subafdeling 6.2.2.4. (plaatsen van een IBA).
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Zoneringsplan Temse
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Code van de indiener : 1mA291Ng

Ingediende reacties

Id: 401
Cluster/GUP nummer: 215-5104
Adres: Kapelstraat 269B 9140 Temse

Riopact maakt bezwaar tegen de indeling van cluster 215-5104. Deze is voorzien als collectief te optimaliseren
buitengebied. De gemeente wil dit aanpassen naar individueel te optimaliseren buitengebied.
De woning Kapelstraat 269B ligt 150 m van de straat verwijderd. Om deze aansluiting te realiseren is een pomp
nodig met lange persleiding. De eigenaar verzet zich hier reeds lange tijd tegen. Er is een grote bereidheid om een
IBA te plaatsen. Aansluiting via pompstation met persleiding wordt geraamd op 9940 euro, aanleg van een IBA
8500 euro.
Riopact wil nogmaals vragen om een uitzondering te maken voor dit perceel en cluster 215-5104 op te nemen in
individueel te optimaliseren buitengebied.
  

Overweging

De rioolbeheerder vraagt cluster 215-5104, Kapelstraat 269B, te herzien van collectief te optimaliseren buitengebied naar individueel te
optimaliseren buitengebied - IBA gepland. Motivatie hiervoor is de afstand van 150 meter tot de bestaande riolering en de noodzaak tot gebruik
van pomp en persleiding. Aangezien het perceel van deze woning grenst aan openbaar domein en de woning op 150 meter van de
perceelsgrens ligt, geldt hier conform Vlarem II aansluitplicht op de riolering. Het vermelde prijsverschil tussen aansluiting op riolering en de
aanleg van een IBA is eerder beperkt, zeker als men de beperkte levensduur van een IBA meerekent en het feit dat er bij een IBA nog steeds
een zekere restvuilvracht is. De gevraagde herziening wordt om deze redenen niet aanvaard, de woning blijft toegewezen aan collectief te
optimaliseren buitengebied.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Zoneringsplan Scherpenheuvel-Zichem

Code van de indiener : 1QRuojO0

Ingediende reacties

Id: 414
Cluster/GUP nummer: 191-159
Adres: Schildpadstraat/Hazenstraat verscheidene 3271 Scherpenheuvel-Zichem

Dit is momenteel op het zoneringsplan een rode cluster. Deze maakt echter deel uit van het gemeentelijk project
‘Kleinschalig wonen’. In dit project zullen de woningen in deze cluster gezamenlijk aangesloten worden. Vandaar de
vraag deze cluster om te zetten van een rode naar een groene cluster. Voorstel om deze cluster ook toe te voegen
aan GUP-project GUP-24134-116.
  

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan cluster 191-159 te willen herzien van het individueel te optimaliseren
buitengebied naar het collectief te optimaliseren buitengebied en om de geplande riolering toe te voegen
aan GUP-project GUP-24134-116 met als motivatie dat dit deel uitmaakt van het gemeentelijk project
‘Kleinschalig wonen’. In dit project zullen de woningen in deze cluster gezamenlijk aangesloten worden. Deze
herziening wordt aanvaard.
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Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Cluster 191-159 wordt herzien van het individueel te optimaliseren buitengebied  naar het collectief te
optimaliseren buitengebied. 
De geplande riolering in cluster 191-159 wordt toegevoegd aan GUP-24134-116.
 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : 1QRuojO0

Ingediende reacties

Id: 417
Cluster/GUP nummer: 336-116 / 336-117
Adres: Abdij van Averbode / 3271 Scherpenheuvel-Zichem

Deze staan momenteel als rode cluster op het zoneringsplan. Het gaat over de Abdij van Averbode. Deze behoort
tot dezelfde eigendom van groene cluster 336-115. Vandaar de vraag om deze 3 clusters samen te voegen tot 1
groene cluster.
  

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan clusters 336-116 en 336-117 samen te voegen met cluster 336-115 als
collectief te optimaliseren buitengebied met als motivatie dat dit dezelfde eigendom betreft (Abdij van
Averbode).
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Clusters 336-116 en 336-117 worden samengevoegd met cluster 336-115 als collectief te
optimaliseren buitengebied .
GUP-24134-407 wordt uitgebreid.
 

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een actualisatie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit kan
jaarlijks doorgegeven worden via het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.
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Code van de indiener : 1QRuojO0

Ingediende reacties

Id: 419
Cluster/GUP nummer:
Adres: De Maagdentoren / 3271 Scherpenheuvel-Zichem

Deze staat ingetekend als rode cluster. Er is hier geen toilet en geen waterleiding aanwezig. Voorstel om deze
cluster te verwijderen.
  

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan dat er in de Maagdentoren (cluster 191-135) geen lozing aanwezig is aangezien er
geen toilet of waterleiding aanwezig is.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Cluster 191-135 wordt geschrapt.
 

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een correctie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit kan
jaarlijks doorgegeven worden via het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.
 

Code van de indiener : 1QRuojO0

Ingediende reacties

Id: 420
Cluster/GUP nummer: 191-53
Adres: Hoornblaas / 3271 Scherpenheuvel-Zichem

Het gaat om een rode cluster. Aangezien hier geen gebouw staat wordt er voorgesteld deze cluster te verwijderen.
  

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan dat in cluster 191-53 geen gebouw aanwezig is en vraagt om de cluster te verwijderen.
 
 
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Cluster 191-53 wordt geschrapt.
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Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een correctie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit kan
jaarlijks doorgegeven worden via het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.
 

Code van de indiener : 1QRuojO0

Ingediende reacties

Id: 421
Cluster/GUP nummer: 336-128
Adres: Nieuwstraat / 3201 Scherpenheuvel-Zichem

Dit is momenteel een rode cluster. Hier werd recent een IBA geplaatst. Deze cluster mag dus gewijzigd worden in
individueel te optimaliseren buitengebied-IBA aanwezig.
  

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan dat er voor cluster 336-128 een IBA werd geplaatst.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Cluster 336-128 wordt ingekleurd als individueel te optimaliseren buitengebied – IBA aanwezig.
 

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een actualisatie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit kan
jaarlijks doorgegeven worden via het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.
 

Zoneringsplan Lier

Code van de indiener : 1YmybCZk

Ingediende reacties

Id: 250
Cluster/GUP nummer: 066-5303
Adres: Kromme Ham 21-21A-25-27 Bus 2500 Lier

Wijziging van groene cluster naar rode cluster op vraag van bewoners en de stad. Op korte termijn heeft de stad
geen plannen om de Kromme Ham collectief te optimaliseren. De bewonbers zijn reeds jaren vragende partij om
aan te sluiten middels een IBA. De satd is bereid hierin te volgen.
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Overweging

De gemeente en bewoners geven aan cluster 066-5303 te willen herzien van het collectief te optimaliseren
buitengebied naar het individueel te optimaliseren buitengebied met als motivatie dat er op korte termijn geen
plannen zijn om de Kromme Ham collectief te optimaliseren, de bewoners al jaren vragende partij zijn voor het
plaatsen van een IBA en de stad hierin bereid is te volgen. Gezien deze motivatie, de afstand van de woningen tot
gerioleerd gebied kan deze herziening aanvaard worden.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Cluster 066-5303  wordt herzien van het collectief te optimaliseren buitengebied naar het individueel te
optimaliseren buitengebied.
Project GUP-12021-563 wordt overeenstemmend aangepast.
 

Aanbeveling(en)

Binnen het GUP-12021-563 zijn er nog andere clusters collectief te optimaliseren buitengebied op grote afstand
van te rioleren gebied. Het lijkt aangewezen ook voor deze te bekijken of een herziening naar individueel te
optimaliseren gebied aangewezen is.
 

Code van de indiener : 1YmybCZk

Ingediende reacties

Id: 251
Cluster/GUP nummer: 066-28
Adres: Ravenstijn 1 Bus 2500 Lier

Wijziging naar groene cluster. Wordt mee gesaneerd met aanleg riolering in Marnixdreef/N13/Ravenstijn in 2024.
  

Overweging

De gemeente geeft aan cluster 066-28, Ravenstijn 1,  te willen herzien van het individueel te optimaliseren
buitengebied naar het collectief te optimaliseren buitengebied omdat deze woning in 2024 mee zal aangesloten
worden op riolering via de geplande werken te Ravenstijn, Marnixdreef, N13. De gevraagde herziening wordt
aanvaard. 
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

zoneringsplan: Cluster 066-28  wordt herzien van het individueel te optimaliseren buitengebied  naar het collectief
te optimaliseren buitengebied. 
gebiedsdekkend uitvoeringsplan: de prioritaire IBA wordt van het plan verwijderd.
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Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : 1YmybCZk

Ingediende reacties

Id: 252
Cluster/GUP nummer: 164-5402
Adres: Antwerpsesteenweg Z/N Bus 2500 Lier

geen bebouwing/bewoning, niet te rioleren, eigendom van tennisclub zevenbergen (gesaneerde cluster 164-5403)
rode cluster te schrappen
  

Overweging

De gemeente geeft aan dat de cluster 164-5402 mag geschrapt wegens geen aanwezigheid van
gebouw/lozingspunt. Op het GRB is er voor deze cluster nog steeds een gebouw ingetekend. Daarnaast geeft de
website van de tennisclub  aan dat het gebouw gehuurd kan worden door leden en niet-leden voor feesten en
dergelijke. De gevraagde wijziging wordt dan ook niet aanvaard.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een actualisatie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Wanneer het
betrokken gebouw effectief is afgebroken, kan dit jaarlijks doorgegeven worden via het invullen van de rapportering
gemeentelijke sanering.
 

Code van de indiener : 1YmybCZk

Ingediende reacties

Id: 253
Cluster/GUP nummer: 164-183
Adres: Ouderijstraat Z/N Bus 2500 Lier

woning gesloopt, gronden maken deel uit van overstromingsgebied, wordt momenteel door DVW heraangelegd
  

Overweging

De gemeente geeft aan dat de woning op perceel Ouderijstraat z/n, cluster 164-183, gesloopt is.
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Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Cluster 164-183, individueel te optimaliseren buitengebied, wordt geschrapt. Deze wijziging werd reeds
doorgevoerd bij de opmaak van het Wateruitvoeringsprogramma (WUP) 2020 en werd zichtbaar in het geoloket
zonering- en uitvoeringsplannen na goedkeuring van dit WUP (medio 2021).  
 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : 1YmybCZk

Ingediende reacties

Id: 254
Cluster/GUP nummer: 164-162
Adres: Boomlaarstraat 309 Bus 2500 Lier

site wordt aangesloten op geplande nieuwe ontsluitingsweg ism AWV, ganse winkelsite wordt verbouwd ikv een
RUP (in opmaak) en voorzien van riolering (uitvoering voorzien 23-24)
  

Overweging

De gemeente geeft aan dat cluster 164-162 in de periode van 2023-24 zal worden aangesloten op een geplande
nieuwe ontsluitingsweg. De gevraagde herziening van het individueel te optimaliseren buitengebied naar het
collectief te optimaliseren buitengebied wordt aanvaard.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

zoneringsplan: Cluster 164-162  wordt herzien van het individueel te optimaliseren buitengebied  naar het collectief
te optimaliseren buitengebied. 
gebiedsdekkend uitvoeringsplan: GUP-12021-004 wordt aan het gebiedsdekkend uitvoeringsplan toegevoegd, met
een voorlopig tracé.
 

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : 1YmybCZk

Ingediende reacties

Id: 255
Cluster/GUP nummer: 066-15
Adres: Beatrijslaan Z/N Bus 2500 Lier

site onbewoond/onbebouwd, rode cluster te schrappen
  

Overweging

De gemeente geeft aan dat de woning in cluster 066-15, Beatrijslaan z/n, gesloopt is.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Cluster 066-15 wordt geschrapt. Deze wijziging werd reeds doorgevoerd bij de opmaak van het
Wateruitvoeringsprogramma (WUP) 2020 en werd zichtbaar in het geoloket zonering- en uitvoeringsplannen na
goedkeuring van dit WUP (medio 2021).  
 

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een correctie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit kan jaarlijks
doorgegeven worden via het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.
 

Code van de indiener : 1YmybCZk

Ingediende reacties

Id: 256
Cluster/GUP nummer: 176-339
Adres: Spreet 17 Bus 2500 Lier

cluster mee aan te sluiten met 176-279 en 176-211, wijziging naar groene zone
  

Overweging

De gemeente geeft aan cluster 176-339, Spreet 17, te willen herzien van het individueel te optimaliseren
buitengebied naar het collectief te optimaliseren buitengebied met als motivatie dat deze mee aan te sluiten is met
aanpalende clusters 176-211 en 176-279. De gevraagde herziening wordt aanvaard.
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Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

zoneringsplan: Cluster 176-339  wordt herzien van het individueel te optimaliseren buitengebied  naar het collectief
te optimaliseren buitengebied. 
gebiedsdekkend uitvoeringsplan: GUP-12021-172 wordt overeenstemmend aangepast.
 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : 1YmybCZk

Ingediende reacties

Id: 257
Cluster/GUP nummer: 176-337-2
Adres: Leliënlei 41 Bus 2500 Lier

Leliënlei 41 onbebwoud/onbewoond, niet te rioleren
  

Overweging

De gemeente geeft aan dat in cluster 176-337-2, Leliënlei 41, geen gebouw meer aanwezig is.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Leliënlei 41 wordt uit Cluster 176-337-2 geschrapt, de clustervorm wordt aangepast. Deze wijziging werd reeds
doorgevoerd bij de opmaak van het Wateruitvoeringsprogramma (WUP) 2020 en werd zichtbaar in het geoloket
zonering- en uitvoeringsplannen na goedkeuring van dit WUP (medio 2021).
 

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een correctie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit kan jaarlijks
doorgegeven worden via het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.
 

Code van de indiener : 1YmybCZk

Ingediende reacties

Id: 258
Cluster/GUP nummer: 176-224
Adres: Haagstraat 5a Bus 2500 Lier

toevoegen aan cluster 040-97, achteraan niet aansluitbaar
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Overweging

De gemeente vraagt om het gebouw van cluster 176-224 toe te voegen aan cluster 040-97 aangezien er niet via
GUP-12021-193 kan afgevoerd worden zoals opgenomen in het gebiedsdekkend uitvoeringsplan. Aangezien in
cluster 176-224 enkel een bedrijfsgebouw aanwezig is, horende bij Kraanstraat 5a cluster 040-97, en er geen
bewoning is wordt deze cluster geschrapt.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

zoneringsplan: cluster 176-224 wordt geschrapt.
gebiedsdekkend uitvoeringsplan: GUP-12021-193 wordt overeenstemmend aangepast.
 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : 1YmybCZk

Ingediende reacties

Id: 259
Cluster/GUP nummer: 040-102
Adres: Haagstraat 5a Bus 2500 Lier

Rode zone naar groene zone, zelfde milieutechnsiche eenheid dan 176-224, aan te sluiten vooraan bij cluster 040-
97
  

Overweging

De gemeente geeft aan dat cluster 040-102 (individueel te optimaliseren buitengebied) enkel het bedrijfsgebouw
betreft horende bij Haagstraat 5a, cluster 040-97. Aangezien dit bedrijfsgebouw dient aan te sluiten via Haagstraat
5a, zal de cluster 040-102 geschrapt worden.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Cluster 040-102 wordt geschrapt.
 

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : 1YmybCZk

Ingediende reacties

Id: 260
Cluster/GUP nummer: 176-217
Adres: Gangelberg 28 Bus 2500 Lier

rode cluster wijzigen naar groen, samen te saneren met 176-524
  

Overweging

De gemeente geeft aan cluster 176-217 te willen herzien van het individueel te optimaliseren buitengebied naar het
collectief te optimaliseren buitengebied.
Gezien de grote afstand tot het geplande te rioleren gebied en mogelijkerwijs een perceel van derden dient gebruikt
te worden om een rioolaansluiting te maken, wordt deze herziening niet aanvaard. Indien de eigenaar alsnog wenst
aan te sluiten op riolering, kan op het moment dat de aansluiting effectief is gerealiseerd, dit doorgegeven worden
via het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering om zo het zoneringsplan te actualiseren.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : 1YmybCZk

Ingediende reacties

Id: 261
Cluster/GUP nummer: 164-9010
Adres: Paradeplein 2 2 Bus 1 2500 Lier

IBA geplaatst, as built wordt bezorgd via jaarlijkse rapportering 
  

Overweging

De gemeente geeft aan dat de IBA is geplaatst en het asbuiltplan wordt bezorgd via de eerstkomende rapportering
gemeentelijke sanering. Na ontvangst van deze informatie zal het zoneringsplan via de eerstvolgende actualisatie
aangepast worden.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : 1YmybCZk

Ingediende reacties

Id: 262
Cluster/GUP nummer: 164-5704
Adres: Paradeplein 2 Bus 1 2500 Lier

geen aanwezige activiteit. Betreft groenzone naats stadsvesten. Indien betrekking op naastgelegen Spuihuis op de
stadsvesten: deze werd aangesloten op de riolering Oever = centraal gebied. As-built ter beschikking.
  

Overweging

De gemeente geeft aan dat in cluster 164-5704 geen bebouwing aanwezig is.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Cluster 164-5704 wordt geschrapt. Deze wijziging werd reeds doorgevoerd bij de opmaak van het
Wateruitvoeringsprogramma (WUP) 2020 en werd zichtbaar in het geoloket zonering- en uitvoeringsplannen na
goedkeuring van dit WUP (medio 2021). 
 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : 1YmybCZk

Ingediende reacties

Id: 263
Cluster/GUP nummer: 164-242
Adres: Paradeplein 2 Bus 1 2500 Lier

te wijzigen naar groene zone. Riolering ikv RUP Hoge Velden gepland in 2022.
  

Overweging

De gemeente  geeft aan cluster 164-242  te willen herzien van het individueel te optimaliseren buitengebied naar
het collectief te optimaliseren buitengebied met als motivatie dat de aanleg van riolering gepland is voor 2022. Deze
herziening wordt aanvaard.
 
 

Page 15 of 296



Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

zoneringsplan: Cluster 164-242 wordt herzien van het individueel te optimaliseren buitengebied  naar het collectief
te optimaliseren buitengebied. 
gebiedsdekkend uitvoeringsplan: de prioritair te plaatsen IBA wordt geschrapt.
 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : 1YmybCZk

Ingediende reacties

Id: 264
Cluster/GUP nummer: 040-136
Adres: Paradeplein 2 Bus 1 2500 Lier

Donderheide 19 toevoegen aan cluster 040-136
  

Overweging

De gemeente vraagt Donderheide 19 toe te voegen aan cluster 040-136. Deze wijziging wordt aanvaard.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

zoneringsplan: Donderheide 19 wordt toegevoegd aan cluster 040-136. Deze wijziging werd reeds doorgevoerd bij
de opmaak van het Wateruitvoeringsprogramma (WUP) 2020 en werd zichtbaar in het geoloket zonering- en
uitvoeringsplannen na goedkeuring van dit WUP (medio 2021). 
gebiedsdekkend uitvoeringsplan: Het GUP-12021-267 wordt overeenstemmend aangepast.
 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : 1YmybCZk

Ingediende reacties

Id: 265
Cluster/GUP nummer: 164-9009
Adres: Paradeplein 2 Bus 1 2500 Lier

Ceciliastraat 6 - IBA geplaatst 2015 - AB dossier en subsidieaanvraag via jaarlijkse rapportage
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Overweging

De gemeente geeft aan dat de IBA is geplaatst en het asbuiltplan wordt bezorgd via de eerstkomende rapportering
gemeentelijke sanering. Na ontvangst van deze informatie zal het zoneringsplan via de eerstvolgende actualisatie
aangepast worden. 
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : 1YmybCZk

Ingediende reacties

Id: 266
Cluster/GUP nummer: 176-5203 176-5204
Adres: Paradeplein 2 Bus 1 2500 Lier

cluster 176-5203 gesaneerd in 2011. Cluster 176-5204 betreft uitsluitend buiten gebruik genomen conciërgewoning
vooraan Fort Lier. 
Uitsluitend cluster 176-5203 dient aangehouden te worden. As built plan 2011 wordt via jaarlijkse rapportage
doorgegeven.
  

Overweging

De gemeente geeft aan dat cluster 176-5203 gesaneerd werd in 2011 en Cluster 176-5204 mag geschrapt wegens
geen lozingspunt aanwezig. Aangezien het As built plan via de jaarlijkse rapportering gemeentelijke sanering wordt
doorgegeven, wachten wij deze informatie af alvorens het zoneringsplan te actualiseren.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een actualisatie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit kan
jaarlijks doorgegeven worden via het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.
 

Zoneringsplan Zandhoven

Code van de indiener : 25P82pWx

Ingediende reacties

Id: 305
Cluster/GUP nummer: 071-5707
Adres: Kerkstraat sanitair kerkhof 2240 Zandhoven

Cluster 071-5707; sanitair kerkhof in de Kerkstraat heeft op heden een aansluiting gekregen op de aangelegde
riolering, Deze aansluiting moet nog wel gerealiseerd worden en gekeurd ( private riolering).
Deze cluster was rood en wordt nu als groen voorzien, dit is een correcte aanpassing van de zonering.
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Overweging

De rioolbeheerder geeft aan dat riolering is uitgevoerd in de Kerkstraat waardoor cluster 071-5707 overgaat naar
het collectief geoptimaliseerd buitengebied. Deze opmerking is reeds opgenomen in voorliggend plan en vraagt dan
ook geen aanpassing. 
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Zoneringsplan Wingene

Code van de indiener : 2e8a0Vti

Ingediende reacties

Id: 150
Cluster/GUP nummer: 262-558
Adres: Kapellestraat 42 8750 Wingene

Kapellestraat 42
Clusternummer: 262-558
GUP-nummer: 37018-038
Indeling huidig zoneringsplan: collectief te optimaliseren buitengebied
Voorstel herziening naar: individueel te optimaliseren buitengebied - IBA
Reden van herziening: het perceel is ingesloten door derden
  

Overweging

De door de gemeente gevraagde herziening voor cluster 262-558 naar individueel te optimaliseren buitengebied
kan aanvaard worden aangezien het betreffende perceel (Kapellestraat 42) meer dan 130 meter van de openbare
weg is afgelegen. Bovendien dient een perceel van derden gebruikt te worden om een rioolaansluiting in de
toekomst te kunnen maken.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Zoneringsplan: cluster 262-558 wordt herzien naar individueel te optimaliseren buitengebied.
Gebiedsdekkend uitvoeringsplan: privé-GUP-37018-038 wordt hier verwijderd.
 

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : 2e8a0Vti

Ingediende reacties

Id: 151
Cluster/GUP nummer: deel van 262-331
Adres: Kapellestraat 55 8750 Wingene

Kapellestraat 55
Clusternummer: deel van 262-331
GUP-nummer: 37018-038
Indeling huidig zoneringsplan: collectief te optimaliseren buitengebied
Voorstel herziening naar: individueel te optimaliseren buitengebied - IBA
Reden van herziening: het perceel is ingesloten door derden
  

Overweging

De door de gemeente gevraagde herziening voor een deel van de cluster 262-331 naar individueel te optimaliseren
buitengebied kan aanvaard worden aangezien het betreffende perceel (Kapellestraat 55) meer dan 130 meter van
de openbare weg is afgelegen. Vermoedelijk dient ook een perceel van derden gebruikt te worden om een
rioolaansluiting in de toekomst te kunnen maken.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Cluster 262-331 wordt opgesplitst: een deel (cluster 262-331-1) blijft collectief te optimaliseren buitengebied
(aansluiting Kapellestraat 57) en een deel (cluster 262-331-2) wordt individueel te optimaliseren buitengebied
(individuele zuivering Kapellestraat 55)
 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : 2e8a0Vti

Ingediende reacties

Id: 152
Cluster/GUP nummer:
Adres: Rozendalestraat 139 8750 Wingene

Rozendalestraat 139
Clusternummer: nvt
GUP-nummer: nvt
Indeling huidig zoneringsplan: nvt
Voorstel herziening naar: individueel te optimaliseren buitengebied - IBA
Reden van herziening: het perceel werd niet opgenomen in het zoneringsplan, inkleuring cnfr. naburig perceel
  

Overweging

Volgens de gemeente is Rozendalestraat 139 niet gezoneerd. Uit de jaarlijkse rapportering gemeentelijke sanering
(ingevuld in 2020) blijkt dat hier reeds een IBA in werking is.
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Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Voor Rozendalestraat 139 wordt een nieuwe cluster 262-9005 ingetekend (individueel te optimaliseren
buitengebied - IBA aanwezig).
Deze wijziging werd reeds doorgevoerd bij de opmaak van het Wateruitvoeringsprogramma (WUP) 2020 en wordt
zichtbaar in het geoloket zonering- en uitvoeringsplannen na goedkeuring van dit WUP (medio 2021).
 

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een correctie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit kan jaarlijks
doorgegeven worden via het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.
 

Code van de indiener : 2e8a0Vti

Ingediende reacties

Id: 153
Cluster/GUP nummer: 261-62
Adres: Vagevuurstraat 53 8750 Wingene

Vagevuurstraat 53
Clusternummer: 261-62
GUP-nummer: nvt
Indeling huidig zoneringsplan: individueel te optimaliseren buitengebied - IBA
Voorstel herziening naar: individueel te optimaliseren buitengebied - IBA
Reden van herziening: het huisnummer werd niet als apart perceel meegenomen, perceelsgebonden id toe te
wijzen.
  

Overweging

Perceel Vagevuurstraat 53 is reeds opgenomen in cluster 261-62 (individueel te optimaliseren buitengebied). Deze
opmerking vereist dus geen aanpassing aan het zoneringsplan.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : 2e8a0Vti

Ingediende reacties

Id: 154
Cluster/GUP nummer: deel van 262-508
Adres: Yzerbergstraat 18 8750 Wingene

Yzerbergstraat 18
Clusternummer: deel van 262-508
GUP-nummer: 37018-008
Indeling huidig zoneringsplan: collectief te optimaliseren buitengebied
Voorstel herziening naar: individueel te optimaliseren buitengebied - IBA
Reden van herziening: wegens een herziening van de eigendommen is het perceel ingesloten door derden en dient
via de omgevingsvergunning te voorzien in een IBA.
  

Overweging

De door de gemeente gevraagde herziening voor cluster 262-508 naar individueel te optimaliseren buitengebied
kan aanvaard worden aangezien de betreffende percelen (Yzerbergstraat 18 en 26) ongeveer 150 meter van de
openbare weg (met openbare riolering) zijn afgelegen. Beide percelen hebben een aparte toegangsweg naar de
hoofdstraat. Voor Yzerbergstraat 18 dient bovendien een perceel van derden te worden gebruikt indien een
rioolaansluiting moet worden gemaakt.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Zoneringsplan: cluster 262-508 wordt individueel te optimaliseren buitengebied.
Gebiedsdekkend uitvoeringsplan: privé-GUP-37018-008 wordt hier verwijderd.
 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : 2e8a0Vti

Ingediende reacties

Id: 155
Cluster/GUP nummer: deel van 262-508
Adres: Yzerbergstraat 26 8750 Wingene

Yzerbergstraat 26
Clusternummer: deel van 262-508
GUP-nummer: 37018-008
Indeling huidig zoneringsplan: collectief te optimaliseren buitengebied
Voorstel herziening naar: individueel te optimaliseren buitengebied - IBA
Reden van herziening: dit perceel vormt samen met de Yzerbergstraat 18 een cluster. De private GUP is
economisch niet haalbaar en ligt verder van de Yzerbergstraat dan nummer 18. Er wordt economisch-technisch
gevraagd de volledige cluster om te zetten naar individueel te optimaliseren buitengebied - IBA.
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Overweging

De door de gemeente gevraagde herziening voor cluster 262-508 naar individueel te optimaliseren buitengebied
kan aanvaard worden aangezien de betreffende percelen (Yzerbergstraat 18 en 26) ongeveer 150 meter van de
openbare weg (met openbare riolering) zijn afgelegen. Beide percelen hebben een aparte toegangsweg naar de
hoofdstraat. Voor Yzerbergstraat 18 dient bovendien een perceel van derden te worden gebruikt indien een
rioolaansluiting moet worden gemaakt.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Zoneringsplan: cluster 262-508 wordt individueel te optimaliseren buitengebied.
Gebiedsdekkend uitvoeringsplan: privé-GUP-37018-008 wordt hier verwijderd.
 

Aanbeveling(en)

Nvt

Zoneringsplan Hove

Code van de indiener : 2FbqCm4J

Ingediende reacties

Id: 477
Cluster/GUP nummer: 045-96
Adres: Grensstraat 40 tem 24 2540 Hove

Grensstraat Hove (GUP 11021-068, cluster 045-96) nr. 40 tem 24 dient van collectief te optimaliseren buitengebied
omgezet te worden naar een individueel te optimaliseren buitengebied.
Motivatie: Deze straat behoort niet tot het openbaar domein, maar is in privé eigendom. Er dient bijgevolg een
perceel van derden (= deel van de weg, eigendom van andere eigenaar) gebruikt worden voor de aansluiting op de
riool. In dat geval geldt de uitzondering op de aansluitplicht.
  

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan om de percelen te Grensstraat nr. 40 tem 24, gedeeltelijk cluster 045-96,  te
herzien van collectief te optimaliseren buitengebied  naar een individueel te optimaliseren buitengebied. Motivatie is
dat de straat tot privédomein behoort. Aangezien in de straat woningen van nr 24 tot 48 aanwezig zijn, er geen
herziening wordt gevraagd voor de woningen van nr 42 tot 48 en aangezien op basis van het GRB voor de
volledige straat geen onderscheid kan gemaakt worden tussen privé of openbaar domein, omvat deze opmerking
onvoldoende informatie om deze te beoordelen. De gevraagde herziening wordt niet aanvaard.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt
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Aanbeveling(en)

Indien binnen de cluster 045-96 inderdaad enkel de percelen Grensstraat 40 tem 24 over terrein van derden dienen
te gaan voor aansluiting op riolering en er voor de overige woningen in deze straat wel riolering kan aangelegd
worden, kan er voor de plaatsing van IBA's voor nr 40 tem 24 beroep gedaan worden op uitzondering op
aansluitplicht en is er geen herziening van het zoneringsplan vereist om subsidieerbare IBA's te plaatsen.
 

Zoneringsplan Kaprijke

Code van de indiener : 3W9nBrvf

Ingediende reacties

Id: 30
Cluster/GUP nummer: 126-79, 126-73
Adres: Bisschopslag . 9970 Kaprijke

Gemeente Kaprijke
Herziening van rode clusters 126-79, 126-73 in Bisschopslag Kaprijke naar collectief te optimaliseren buitengebied
wegens een kortere verbinding naar centraal gebied. (scenarioanalyse in bijlage & reeds aangeleverd bij
WUP2019)
  

Overweging

Gemeente en rioolbeheerder vragen een herziening van het zoneringsplan voor Bisschopsslag. De 3 bestaande
woningen liggen momenteel in individueel te optimaliseren buitengebied. Er zijn nog 2 open percelen (niet
gezoneerd). Voor één van deze percelen is een omgevingsvergunning in behandeling of afgeleverd. Gemeente en
rioolbeheerder geven de voorkeur aan de aanleg van riolering in plaats van IBA's en hebben reeds bij de jaarlijkse
rapportering gemeentelijke sanering in 2019 een scenario-analyse voorgelegd. De aangevraagde herziening naar
collectief te optimaliseren buitengebied werd toen niet aanvaard.
In huidig bezwaarschrift wordt opnieuw verwezen naar diezelfde scenario-analyse. Aangezien geen extra
elementen worden aangebracht kan de herziening ook nu niet aanvaard worden.
We herhalen hierbij de reeds geformuleerde bedenkingen. 
De gehanteerde eenheidsprijs voor IBA's is aan de hoge kant.
In de omgevingsvergunning voor de nieuwe woning dient/diende  conform Vlarem II een IBA te worden opgelegd.
Er wordt niet aangegeven wanneer de riolering er zal komen en of de aansluiting naar de bestaande infrastructuur
dan direct zal gerealiseerd worden (bij bouwen woning).
Wanneer de IBA's onmiddellijk geplaatst worden, heb je onmiddellijk rendement. Het is onduidelijk wanneer dat
rendement er zou komen via de aanleg van riolering.
Er is nog geen uitsluitsel over het al dan niet nodig hebben van een tweede pomp. 
Er zijn dus te veel onzekerheden en geen garanties (mbt prijs en timing uitvoering via riolering). Bovendien kan er
ook niet toegestaan worden dat er een ongezuiverde lozing bij komt in beschermingszone/intrekzone
grondwaterwinning (zeer korte termijn). 
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Zoneringsplan Oostrozebeke
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Code van de indiener : 3xWSwr3L

Ingediende reacties

Id: 1122
Cluster/GUP nummer: 208-174/GUP-37010-011
Adres: Molstenstraat 68 8780 Oostrozebeke

Clusternr. 208-174:Molstenstraat 68:
Huidig zoneringsplan: collectief te optimaliseren buitengebied,
Feiten: deze woning werd door de huidige eigenaar reeds voorzien van een IBA;
Voorgestelde aanpassingen in het zoneringsplan: lndividueel te optimaliseren buitengebied.
  

Overweging

Molstenstraat 68 (cluster 208-174, collectief te optimaliseren buitengebied) heeft een IBA in werking. Bijgevolg kan de gevraagde herziening
naar individueel te optimaliseren buitengebied aanvaard worden.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Zoneringsplan: cluster 208-174 wordt individueel te optimaliseren buitengebied - IBA aanwezig.
Gebiedsdekkend uitvoeringsplan: privé-GUP-37010-011 wordt hier ingekort.
Deze wijzigingen werden reeds doorgevoerd bij de opmaak van het Wateruitvoeringsprogramma (WUP) 2020 en werden zichtbaar in het
geoloket zonering- en uitvoeringsplannen na goedkeuring van dit WUP (medio 2021).

 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : 3xWSwr3L

Ingediende reacties

Id: 1123
Cluster/GUP nummer: 208-269/GUP-37010-011
Adres: Halfweghuisstraat 49 8780 Oostrozebeke

Clusternr. 208-269: Halfweghuisstraat 49
Huidig zoneringsplan: collectief te optimaliseren buitengebied;
Feiten: de huidige woning kan op heden enkel aangesloten worden op de openbare riolering
over de eigendom van derden. Op heden is de woning niet bewoond. De gronden van de
woning maken op heden deel uit van een toekomstig sociaal woonproject en zal hier in
geïntegreerd worden, of verdwijnen;
Voorgestelde aanpassingen in het zoneringsplan: De cluster mag geschrapt worden.
  

Overweging

Halfweghuisstraat 49 is momenteel niet bewoond. De woning maakt deel uit van een toekomstig sociaal woonproject en zal hierin geïntegreerd
worden. De gemeente vraagt de cluster te schrappen.
In afwachting dat de site in de toekomst nog verder zal ontwikkeld worden, blijven cluster 208-269 en GUP-37010-017 hier beter behouden.
Zolang de woning Halfweghuisstraat 49 geen lozing heeft, moet ook niet voldaan worden aan lozingsvoorwaarden.
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Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Zoneringsplan Aarschot

Code van de indiener : 43m4PTof

Ingediende reacties

Id: 428
Cluster/GUP nummer: 171-258
Adres: Bekaflaan 31A, 31A+ en 27+ 3200 Aarschot

Bekaflaan 31A. 31A+ en 27+ zijn van dezelfde eigenaar als 31A. Dit dient via 1 aansluiting aan te sluiten op
Bekaflaan. De aansluitingen op privé zijn ten laste van de eigenaar. Bij opmaak van het zoneringsplan was dit nog
bij verschillende mensen in eigendom. Gevraagde aanpassing ZP: Deel van cluster 171-258 omzetten naar
collectief te optimaliseren gebied.
  

Overweging

De rioolbeheerder vraagt om de percelen van Bekaflaan 31A+ en 27+ (in clusters 171-258 en 171-255), die van
dezelfde eigenaar zijn als 31A, te herzien van individueel te optimaliseren buitengebied naar collectief te
optimaliseren buitengebied omdat zij via 1 aansluiting gaan worden aangesloten op de Bekaflaan.
Dit wordt aanvaard. Het betreft prioritaire IBA's die hier geschrapt worden. Er geldt dan onmiddellijke aansluitplicht
(GUP-project prioriteit 1). Het is aan de gemeente om de aansluitplicht te handhaven. 
 
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Cluster 171-258 wordt gesplitst. Een deel blijft individueel te optimaliseren buitengebied - IBA gepland (met
clusternr 171-258-2). Adressen Bekaflaan 31A+ en Bekaflaan 27+ worden herzien naar collectief te optimaliseren
buitengebied (met clusternr 171-258-1). Cluster 171-255 wordt verkleind met adres Bekaflaan 27+.
Er wordt een nieuw project GUP-24001-002 met actor privé ingetekend voor de aansluiting van deze percelen. 
 

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : 43m4PTof

Ingediende reacties

Id: 429
Cluster/GUP nummer: 171-258
Adres: Bogaerdenstraat 1+ 3200 Aarschot

Dit pand bestaat niet meer. In 2012 werd de tweewoonst verbouwd tot een eengezinswoning. In de
bouwvergunning werd een IBA opgelegd.
  

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan dat het adres Bogaardenstraat 1+ niet meer bestaat omdat in 2012 de tweewoonst
werd verbouwd tot een eengezinswoning.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Het adres Bogaardenstraat 1+ (prioritair te plaatsen IBA) wordt verwijderd. Het adres Bogaardenstraat 1 (eveneens
prioritair te plaatsen IBA) blijft bestaan. 
 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : 43m4PTof

Ingediende reacties

Id: 431
Cluster/GUP nummer: 171-253
Adres: Bekaflaan 78 3200 Aarschot

Dit is een leegstaande woning. Samen met Bekaflaan 90 maakt dit deel uit van een eigendom in handen van een
projectontwikkelaar. Voorstel tot aanpassing ZP: 1 grote groene cluster maken van clusters 171-253 en 171-252.
  

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan dat het adres Bekaflaan 78 (cluster 171-253) een leegstaande woning betreft en dat dit
samen met Bekaflaan 90 (cluster 171-252) deel uitmaakt van een eigendom in handen van een
projectontwikkelaar. De rioolbeheerder vraagt om de cluster te samen te voegen met cluster 171-252 als collectief
te optimaliseren buitengebied.
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Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Cluster 171-253 wordt mee opgenomen in cluster 171-252 als collectief te optimaliseren buitengebied.
 

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een actualisatie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit kan
jaarlijks doorgegeven worden via het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.
 

Code van de indiener : 43m4PTof

Ingediende reacties

Id: 432
Cluster/GUP nummer: 171-262
Adres: Mottestraat 20 3200 Aarschot

Dit maakt deel uit van een in ontwikkeling zijnde KMO-zone en zal aangesloten worden op de riolering. De huidige
gebouwen worden gesloopt. Voorstel aanpassing ZP: schrappen van rode cluster.
  

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan dat de huidige gebouwen op het adres Mottestraat 20 (cluster 171-262) gesloopt
worden en deel uitmaken van een in ontwikkeling zijnde KMO-zone die zal aangesloten worden op de riolering.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Cluster 171-262 wordt samengevoegd met cluster 171-26 als collectief te optimaliseren buitengebied.
 

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een actualisatie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit kan
jaarlijks doorgegeven worden via het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.
 

Code van de indiener : 43m4PTof

Ingediende reacties

Id: 433
Cluster/GUP nummer: 171-274
Adres: Diestsesteenweg 79 3200 Aarschot

Deze woning is volgens de gegevens van de technische dienst aangesloten op de Diestsesteenweg. Voorstel
aanpassing ZP: toevoegen aan centraal gebied of collectief geoptimaliseerd gebied.
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Overweging

De rioolbeheerder geeft aan dat de woning in cluster 171-274 (Diestse steenweg 79) aangesloten is op de riolering
in de Diestse steenweg. 
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Cluster 171-274 wordt verwijderd en het perceel van de woning Diestse steenweg 79 wordt toegevoegd aan het
centraal gebied.
 

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een actualisatie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit kan
jaarlijks doorgegeven worden via het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.
 

Code van de indiener : 43m4PTof

Ingediende reacties

Id: 434
Cluster/GUP nummer: 171-121 / GUP-24001-402
Adres: Lindeboomstraat tss nr. 16 en 18 3200 Aarschot

Dit perceel heeft geen aansluiting op het openbaar domein.
  

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan dat het perceel in cluster 171-121 geen aansluiting op het openbaar domein heeft.
Het is niet duidelijk wat bedoeld wordt met deze opmerking. Indien bedoeld wordt dat er over grond van derden
dient gegaan te worden om te kunnen aansluiten, dan geldt de uitzondering op aansluitplicht: IBA dient geplaatst te
worden. Het is aan de gemeente om dit te handhaven.
Bijgevolg volgt er geen aanpassing aan het zoneringsplan/gebiedsdekkend uitvoeringsplan.
 
 
 
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : 43m4PTof

Ingediende reacties

Id: 435
Cluster/GUP nummer: 171-121 / GUP-24001-458
Adres: Liersesteenweg 145A en 147 3200 Aarschot

Dit perceel heeft geen aansluiting op het openbaar domein.
  

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan dat cluster 171-121 met de adressen Liersesteenweg 145A en 147 geen aansluiting op
het openbaar domein heeft. De vermelde huisnummers komen niet overeen met het vermelde
clusternummer. Deze komen wel overeen met cluster 171-138.
Het is niet duidelijk wat bedoeld wordt met deze opmerking. Indien bedoeld wordt dat er over grond van derden
dient gegaan te worden om te kunnen aansluiten, dan geldt de uitzondering op aansluitplicht: IBA dient geplaatst te
worden. Het is aan de gemeente om dit te handhaven.
Bijgevolg volgt er geen aanpassing aan het zoneringsplan/gebiedsdekkend uitvoeringsplan.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : 43m4PTof

Ingediende reacties

Id: 437
Cluster/GUP nummer: 171-73 / 171-76
Adres: Grote Laakweg 25+ 3200 Aarschot

Hier is een volledige ontwikkeling van de site opgestart. Er dient echter nog een RUP te worden opgemaakt, de
aansluiting van de vuilvracht (indien deze behouden blijft), wordt binnen dit project bekeken. Het is onzeker dat dit
tegen 2027 uitgevoerd is.
  

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan dat hier een volledige ontwikkeling van de site opgestart is en dat de aansluiting van
de vuilvracht binnen het RUP wordt bekeken, dat nog dient te worden opgemaakt.
VMM neemt akte van deze informatie. Deze leidt niet tot een aanpassing van het zoneringsplan/gebiedsdekkend
uitvoeringsplan.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : 43m4PTof

Ingediende reacties

Id: 439
Cluster/GUP nummer: 171-9005
Adres: Dellestraat Volledige straat 3200 Aarschot

Hier wordt geen GUP-project of IE’s in rekening gebracht. In samenwerking met een privé verkaveling zorgt
RioPact en stad Aarschot hier echter voor een aansluiting van de bestaande vuilvracht op de riolering. Naast de
nieuwe verkaveling worden 6 bestaande woningen bijkomend aangesloten.
  

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan dat in cluster 171-9005 RioPact en stad Aarschot in samenwerking met een privé
verkavelaar de bestaande vuilvracht op de riolering gaan aansluiten. Naast de nieuwe verkaveling worden 6
bestaande woningen bijkomend aangesloten.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Er wordt een nieuw project (GUP-24001-001) ingetekend in de Dellestraat (cluster 171-9005).
 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : 43m4PTof

Ingediende reacties

Id: 441
Cluster/GUP nummer: 171-125 / GUP-24001-461
Adres: Rode-Kruislaan volledige straat 3200 Aarschot

De woningen langsheen de Rode-Kruislaan werden aangesloten op de (gemengde) riolering. Hieronder een
uittreksel van de riooldatabank. Deze riolering sluit aan op de zuivering.
  

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan dat de woningen langsheen de Rode-Kruislaan (er wordt aangegeven dat dit cluster 171-125 betreft maar dat moet
cluster 171-215 zijn, GUP-24001-461) werden aangesloten op de (gemengde) riolering, die verder aansluit op de zuivering. Hierdoor gaat
cluster 171-215 over naar het collectief geoptimaliseerd buitengebied. 
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Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Cluster 171-215 wordt ingekleurd als collectief geoptimaliseerd buitengebied.
Project GUP-24001-461 wordt verwijderd.
Deze wijzigingen werden reeds doorgevoerd bij de opmaak van het Wateruitvoeringsprogramma (WUP) 2020 en werden zichtbaar in het
geoloket zonering- en uitvoeringsplannen na goedkeuring van dit WUP (medio 2021).

 

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een actualisatie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit kan jaarlijks doorgegeven worden via
het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.

 

Code van de indiener : 43m4PTof

Ingediende reacties

Id: 442
Cluster/GUP nummer: 171-282
Adres: Orleanstoren volledige straat 3200 Aarschot

Dit staat aangeduid als collectief te optimaliseren, er werd echter al een (semi-)gescheiden riolering aangelegd.
Deze werd opgenomen in de rioleringsdatabank.
  

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan dat riolering is uitgevoerd in de straat Orleanstoren waardoor cluster 171-282 overgaat naar het collectief
geoptimaliseerd buitengebied.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Cluster 171-282 wordt ingekleurd als collectief geoptimaliseerd buitengebied.

 

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een actualisatie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit kan jaarlijks doorgegeven worden via
het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.
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Code van de indiener : 43m4PTof

Ingediende reacties

Id: 445
Cluster/GUP nummer: 171-120
Adres: Pastoor Dergentstraat 28-34 3200 Aarschot

Voor een aantal clusters werd in het verleden beslist om IBA’s te plaatsen, met als verantwoording dat de weg niet
openbaar was. Het betreft soms (zij)straten waar men omwille van de dichtheid van de bebouwing toch eerder
geneigd zou zijn om riolering aan te leggen, indien het openbaar domein zou zijn. Om hierover uitsluitsel te
bekomen, werd voor deze straten berekend wat de maatschappelijk beste optie zou zijn. Voor enkele clusters
betekent dit dat de visie wijzigt van individueel te optimaliseren buitengebied naar collectief te optimaliseren.
Gezien de hogere zuiveringsgraad die bereikt wordt met de aanleg van riolering (vs IBA’s) wordt gevraagd deze
aanpassing door te voeren in het zoneringsplan. Stad Aarschot is bereid deze wegen openbaar te maken, RioPact
voorziet dan in de aanleg van de riolering. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de prioritering van de
clusters, zowel qua aanleg van riolering als plaatsen van IBA’s. Indien subsidies worden toegekend, zullen de
rioleringsprojecten zeker prioritair behandeld worden. Voor volgende clusters/straten (volgnummer 10 - ... )wordt
om deze reden aanpassing gevraagd van individueel te optimaliseren naar collectief te optimaliseren.
Cluster 171-120: Er zal worden aangesloten naar de Pastoor Dergentstraat via een streng thv de opritten
(aansluiting op Pastoor Dergentstraat thv huisnummer 41)
  

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan cluster 171-120  te willen herzien van het individueel te optimaliseren buitengebied naar het collectief te
optimaliseren buitengebied met als motivatie dat de stad Aarschot bereid is de weg openbaar te maken voor de aanleg van riolering. 
Deze herziening is reeds opgenomen in voorliggend plan en vraagt dan ook geen aanpassing.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : 43m4PTof

Ingediende reacties

Id: 447
Cluster/GUP nummer: 171-119
Adres: Lambert Verlindenplein 72-80 3200 Aarschot

De aansluiting kan gemaakt worden naast huisnummer 84, via de bestaande private weg (die openbaar gemaakt
zal worden).
  

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan cluster 171-119  te willen herzien van het individueel te optimaliseren buitengebied naar het collectief te
optimaliseren buitengebied met als motivatie dat de stad Aarschot bereid is de weg openbaar te maken voor de aanleg van riolering. 
Deze herziening is reeds opgenomen in voorliggend plan en vraagt dan ook geen aanpassing.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt
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Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : 43m4PTof

Ingediende reacties

Id: 448
Cluster/GUP nummer: 171-7012-1
Adres: Turfputten 40-48 3200 Aarschot

Deze kunnen via eigen perceel aansluiten op de bestaande riolering (deze maken deel uit van groene cluster 171-
7013). Voor woningen 43, 45 en 47 is dit vermoedelijk ook mogelijk (voorlopig niets aan te passen). Woningen 40A
en 41 zijn niet collectief aan te sluiten, hiervan wordt gevraagd ze mee op te nemen in cluster 171-7012-1
(individueel te optimaliseren).
  

Overweging

In het voortraject aan de herziening van het zoneringsplan werd door de rioolbeheerder (via de rapportering gemeentelijke sanering in 2019)
voorgesteld om van de privéweg langs Turfputten een openbare weg te maken gezien het bebouwde karakter. Hierdoor werd cluster 171-7012-1
op voorstel van de rioolbeheerder herzien naar collectief te optimaliseren buitengebied en ligt deze ook zo voor in het ontwerp van herzien
zoneringsplan.
Door voorliggend bezwaarschrift wordt hier opnieuw van  afgeweken. Voor woningen 43-45 en 47 is een rioolaansluiting slechts vermoedelijk
mogelijk. Voor woningen 40A en 41 is een rioolaansluiting niet mogelijk en wordt gevraagd om deze te wijzigen naar individueel te optimaliseren
buitengebied. 
Ten gevolge van deze opmerkingen wordt volledig cluster 171-7012-1 opnieuw herzien naar individueel te optimaliseren buitengebied
(aangezien een rioolaansluiting niet zeker is). Turfputten 40A en 41 worden aan deze cluster toegevoegd.
Turfputten 40-42-44-46-48 kunnen via hun eigen perceel (achterwaarts) aansluiten op de bestaande riool in de hoofdweg en blijven dus
opgenomen in cluster 171-7013 (collectief te optimaliseren buitengebied). Voor deze percelen geldt de aansluitplicht op de bestaande riool en is
dus handhaving door de gemeente aan de orde.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Cluster 171-7012-1 wordt herzien naar individueel te optimaliseren buitengebied. Woningen 40A en 41 worden uit cluster 171-7013 gehaald en
opgenomen in cluster 171-7012-1.
Project GUP-24001-465 wordt hier geschrapt.

 

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : 43m4PTof

Ingediende reacties

Id: 450
Cluster/GUP nummer: 171-273
Adres: Speelhovenstraat 20-33 3200 Aarschot

Er is reeds riolering gelegen tot aan woning 20 (ook woningen 24, 26 en de nieuwe kavels tussen 24 en 20 sluiten
hierop aan), deze sluit aan naar de Diestse steenweg (tussen 67 en 69). Speelhovenstraat 14 en 33 kunnen hier
bijkomend op aansluiten. Vraag voor aanpassing tot collectief te optimaliseren gebied. Villastraat 29 kan aansluiten
op deze streng indien dit technisch mogelijk is, anders blijft deze, samen met woningen Villastraat 27 en 25 deel
uitmaken van het individueel te optimaliseren gebied (rode cluster 171-273).
  

Overweging

Voorliggend bezwaarschrift betreft cluster 171-273 welke reeds in het voortraject van de herziening (via de rapportering gemeentelijke sanering
in 2019) werd herzien naar collectief te optimaliseren buitengebied. Deze ligt dan ook zo voor in het ontwerp van herzien zoneringsplan.
Volgens de gemeente is reeds riolering aanwezig in een deel van de Speelhovenstraat waarop woningen 20-24-26 (en de tussenliggende
percelen) en ook woningen 14 en 33 kunnen aansluiten. Dit wordt echter niet bevestigd in de AWIS-rioolinventaris. De ontbrekende informatie
m.b.t. de aanwezige riolering kan aangeleverd worden via de jaarlijkse rapportering gemeentelijke sanering.
Een mogelijke aansluiting van Villastraat 25-27-29 op deze bestaande riolering is momenteel niet duidelijk. Bijgevolg wordt door de
rioolbeheerder voorgesteld om deze percelen opnieuw op te nemen in het individueel te optimaliseren buitengebied. Deze herziening is
aanvaardbaar. Hier dienen IBA's voorzien te worden met prioriteit 2 zoals voorzien in het voorgaande gebiedsdekkende uitvoeringsplan.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Cluster 171-273 wordt opgesplitst. Een deel blijft collectief te optimaliseren buitengebied (Speelhovenstraat, cluster 171-273-1), een deel

wordt herzien naar individueel te optimaliseren buitengebied - IBA gepland (Villastraat, cluster 171-273-2).
Project GUP-24001-114 wordt gedeeltelijk verwijderd (Villastraat). De te voorziene IBA’s bij Villastraat 25, 27 en 29 krijgen opnieuw prioriteit 2
zoals voorzien in het voorgaande gebiedsdekkende uitvoeringsplan.

 

Aanbeveling(en)

De projectgegevens van uitgevoerde rioleringsprojecten worden bij voorkeur opgeladen via de AWIS-rioolinventaris. 

 

Code van de indiener : 43m4PTof

Ingediende reacties

Id: 451
Cluster/GUP nummer: 384-7003
Adres: Tieltseweg 73 tem 97 3200 Aarschot

Er zal riolering worden aangelegd met aansluiting naar de Tieltseweg.
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Overweging

De rioolbeheerder geeft aan cluster 384-7003 te willen herzien van het individueel te optimaliseren buitengebied naar het collectief te
optimaliseren buitengebied met als motivatie dat de stad Aarschot bereid is de weg openbaar te maken voor de aanleg van riolering. 
Deze herziening is reeds opgenomen in voorliggend plan en vraagt dan ook geen aanpassing. De herziening betreft een cluster met IBAs prio 2
naar collectief te optimaliseren buitengebied en werd aanvaard op voorwaarde dat de rioolaansluiting dan ook binnen dezelfde termijn (als voor
IBA's met prio 2) gerealiseerd wordt.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : 43m4PTof

Ingediende reacties

Id: 454
Cluster/GUP nummer: 221-7001-1/221-7003/221-7002
Adres: Hompelstraat verscheidene nrs 3200 Aarschot

Het beterft hier Hompelstraat 31-36, 15+23-25 en 9-13. Er kan worden aangesloten naar de Hompelstraat, wanneer
ook daar riolering wordt voorzien (GUP-24001-208).
  

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan clusters 221-7001-1, 221-7003 en 221-7002 te willen herzien van het individueel te
optimaliseren buitengebied naar het collectief te optimaliseren buitengebied met als motivatie dat de stad Aarschot
bereid is de weg openbaar te maken voor de aanleg van riolering. 
Deze herziening is reeds opgenomen in voorliggend plan en vraagt dan ook geen aanpassing.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : 43m4PTof

Ingediende reacties

Id: 455
Cluster/GUP nummer: 171-277
Adres: Maaldersstraat 48-58 3200 Aarschot

Er kan riolering worden gelegd naar de Maaldersstraat. Er is reeds een beperkte streng aanwezig (die echter niet
alle woningen aansluit).
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Overweging

De rioolbeheerder geeft aan cluster 171-277 te willen herzien van het individueel te optimaliseren buitengebied naar het collectief te
optimaliseren buitengebied met als motivatie dat de stad Aarschot bereid is de weg openbaar te maken voor de aanleg van riolering. 
Deze herziening is reeds opgenomen in voorliggend plan en vraagt dan ook geen aanpassing.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : 43m4PTof

Ingediende reacties

Id: 457
Cluster/GUP nummer: 336-228-1
Adres: Vennestraat 43-47 3200 Aarschot

Er kan worden aangesloten naar de Vennestraat, tussen nummers 41 en 49.
  

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan cluster 336-228-1 te willen herzien van het individueel te optimaliseren buitengebied
naar het collectief te optimaliseren buitengebied met als motivatie dat de stad Aarschot bereid is de weg openbaar
te maken voor de aanleg van riolering. 
Deze herziening is reeds opgenomen in voorliggend plan en vraagt dan ook geen aanpassing.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : 43m4PTof

Ingediende reacties

Id: 461
Cluster/GUP nummer: 171-129/171-131/171-130
Adres: Nieuwlandlaan 11/12/6/8a/8 1030 Brussel

Omwille van bovenstaande berekening, werden in de buurt van Nieuwlandlaan ook nog enkele clusters bekeken.
Voor deze clusters is het onvoldoende rendabel om riolering te voorzien. Bewoners mogen, mits aanvraag en op
eigen kosten een aansluiting maken op de riolering, maar dit zal niet collectief voorzien worden, gezien de hoge
kosten. Er wordt dan ook gevraagd om volgende clusters te wijzigen naar individueel te optimaliseren, naar
analogie met cluster 171-35 in de Beemdenstraat:
o Cluster 171-129, Nieuwland 11 en 12
o Cluster 171-131, Nieuwland 6
o Cluster 171-130, Nieuwland 8a en 8
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Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan clusters 171-129, 171-130 en 171-131  te willen herzien van het collectief te optimaliseren buitengebied
naar het individueel te optimaliseren buitengebied met als motivatie dat het onvoldoende rendabel is om riolering te voorzien.
Gezien de te overbruggen afstand tot aan de bestaande riolering wordt dit aanvaard.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Clusters 171-129, 171-130 en 171-131 worden herzien van het collectief te optimaliseren buitengebied naar het individueel te optimaliseren
buitengebied.
Project GUP-24001-418 wordt geschrapt.

 

Aanbeveling(en)

Nvt

Zoneringsplan Zonnebeke

Code van de indiener : 4L8MNxeK

Ingediende reacties

Id: 371
Cluster/GUP nummer:
Adres: Langemarkstraat 8 8980 Zonnebeke

Reeds geplaatste IBA's in Zonnebeke, maar niet aangeduid op zoneringsplan
locatie IBA: Oude Wervikstraat 26, 8980 Beselare
Gelieve het zoneringsplan aan te passen
  

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan dat er voor Oude Wervikstraat 26, 8980 Beselare in cluster 377-91 een IBA
werd geplaatst.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Cluster 377-91 wordt ingekleurd als individueel te optimaliseren buitengebied – IBA aanwezig.
 

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een actualisatie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit kan
jaarlijks doorgegeven worden via het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.
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Code van de indiener : 4L8MNxeK

Ingediende reacties

Id: 384
Cluster/GUP nummer:
Adres: Langemarkstraat 8 8980 Zonnebeke

Reeds geplaatste IBA's in Zonnebeke, maar niet aangeduid op zoneringsplan
locatie IBA: Zandvoordestraat 25, 8980 Zandvoorde
Gelieve het zoneringsplan aan te passen
  

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan dat er voor Zandvoordestraat 25, 8980 Zandvoorde in cluster 207-153 een
IBA werd geplaatst.
Vermits nog niet alle woningen in de cluster over een IBA beschikken wordt de inkleuring van de cluster nog niet
aangepast.
 
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een actualisatie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit kan
jaarlijks doorgegeven worden via het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.
 

Code van de indiener : 4L8MNxeK

Ingediende reacties

Id: 385
Cluster/GUP nummer:
Adres: Langemarkstraat 8 8980 Zonnebeke

 
Reeds geplaatste IBA's in Zonnebeke, maar niet aangeduid op zoneringsplan
locatie IBA: Nachtegaalstraat 9, 8980 Passendale
 
Gelieve het zoneringsplan aan te passen
 
  

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan dat er voor betrokken adres in cluster 142-172 een IBA werd geplaatst.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Cluster 142-172 wordt ingekleurd als individueel te optimaliseren buitengebied – IBA aanwezig.
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Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een actualisatie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit
kan jaarlijks doorgegeven worden via het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.
 

Code van de indiener : 4L8MNxeK

Ingediende reacties

Id: 386
Cluster/GUP nummer:
Adres: Langemarkstraat 8 8980 Zonnebeke

Reeds geplaatste IBA's in Zonnebeke, maar niet aangeduid op zoneringsplan
locatie IBA: Wervikstraat 151, 8980 Zonnebeke
 
Gelieve het zoneringsplan aan te passen
  

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan dat er voor betrokken adres in cluster 377-9003 een IBA werd geplaatst.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Cluster 377-9003 wordt ingekleurd als individueel te optimaliseren buitengebied – IBA aanwezig.
 

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een actualisatie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit
kan jaarlijks doorgegeven worden via het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.
 

Code van de indiener : 4L8MNxeK

Ingediende reacties

Id: 387
Cluster/GUP nummer:
Adres: Langemarkstraat 8 8980 Zonnebeke

Reeds geplaatste IBA's in Zonnebeke, maar niet aangeduid op zoneringsplan
locatie IBA: Grote Passendalestraat 20A, 8980 Beselare: geen clusternummer, kan aansluiten bij cluster 259-159
Gelieve het zoneringsplan aan te passen
  

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan dat er voor Grote Passendalestraat 20A in cluster 259-159 een IBA werd
geplaatst.
Vermits nog niet alle woningen in de cluster over een IBA beschikken wordt de inkleuring van de cluster nog niet
aangepast.
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Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

De uitbreiding van cluster 259-159 werd reeds doorgevoerd bij de opmaak van het Wateruitvoeringsprogramma
(WUP) 2020 en wordt zichtbaar in het geoloket zonering- en uitvoeringsplannen na goedkeuring van dit WUP
(medio 2021).
 
 

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een actualisatie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit kan
jaarlijks doorgegeven worden via het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.
 

Code van de indiener : 4L8MNxeK

Ingediende reacties

Id: 389
Cluster/GUP nummer:
Adres: Langemarkstraat 8 8980 Zonnebeke

Reeds geplaatste IBA's in Zonnebeke, maar niet aangeduid op zoneringsplan
locatie IBA: Jokweg 9, 8980 Beselare
Gelieve het zoneringsplan aan te passen
  

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan dat er voor Jokweg 9 in cluster 259-168 een IBA werd geplaatst. Het betreft
een prioritair te plaatsen IBA die ondertussen actief blijkt te zijn.
 
 
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Cluster 259-168 wordt ingekleurd als individueel te optimaliseren buitengebied – IBA aanwezig. De prioritair te
plaatsen IBA wordt op de GUP-kaart aangeduid als actief.
 
 
 

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een actualisatie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit kan
jaarlijks doorgegeven worden via het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.
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Code van de indiener : 4L8MNxeK

Ingediende reacties

Id: 391
Cluster/GUP nummer:
Adres: Langemarkstraat 8 8980 Zonnebeke

Reeds geplaatste IBA's in Zonnebeke, maar niet aangeduid op zoneringsplan
locatie IBA: Kranenburgstraat 1, 8980 Zandvoorde
Gelieve het zoneringsplan aan te passen
  

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan dat er voor betrokken adres in cluster 207-38 een IBA werd geplaatst.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Cluster 207-38 wordt ingekleurd als individueel te optimaliseren buitengebied – IBA aanwezig.
 

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een actualisatie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit
kan jaarlijks doorgegeven worden via het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.
 

Code van de indiener : 4L8MNxeK

Ingediende reacties

Id: 392
Cluster/GUP nummer:
Adres: Langemarkstraat 8 8980 Zonnebeke

Reeds geplaatste IBA's in Zonnebeke, maar niet aangeduid op zoneringsplan
locatie IBA: Lange Hesselstraat 1, 8980 Beselare
Gelieve het zoneringsplan aan te passen
  

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan dat er voor Lange Hesselstraat 1 in cluster 207-836 een IBA werd geplaatst.
Vermits nog niet alle woningen in de cluster over een IBA beschikken wordt de inkleuring van de cluster nog niet
aangepast.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt
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Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een actualisatie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit kan
jaarlijks doorgegeven worden via het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.
 

Code van de indiener : 4L8MNxeK

Ingediende reacties

Id: 394
Cluster/GUP nummer:
Adres: Langemarkstraat 8 8980 Zonnebeke

Reeds geplaatste IBA's in Zonnebeke, maar niet aangeduid op zoneringsplan
locatie IBA: Vuilewaasstraat 90, 8980 Beselare
Gelieve het zoneringsplan aan te passen
  

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan dat er voor betrokken in cluster 377-48 een IBA werd geplaatst.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Cluster 377-48 wordt ingekleurd als individueel te optimaliseren buitengebied – IBA aanwezig.
 

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een actualisatie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit kan
jaarlijks doorgegeven worden via het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.
 

Code van de indiener : 4L8MNxeK

Ingediende reacties

Id: 396
Cluster/GUP nummer:
Adres: Langemarkstraat 8 8980 Zonnebeke

Reeds geplaatste IBA's in Zonnebeke, maar niet aangeduid op zoneringsplan
locatie IBA: s Graventafelstraat 36, 8980 Passendale
Gelieve het zoneringsplan aan te passen
  

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan dat er voor 's Graventafelstraat 36 in cluster 007-467 een IBA werd
geplaatst.
Vermits nog niet alle woningen in de cluster over een IBA/GOS beschikken wordt de inkleuring van de cluster nog
niet aangepast.
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Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een actualisatie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit kan
jaarlijks doorgegeven worden via het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.
 

Code van de indiener : 4L8MNxeK

Ingediende reacties

Id: 397
Cluster/GUP nummer:
Adres: Langemarkstraat 8 8980 Zonnebeke

Reeds geplaatste IBA's in Zonnebeke, maar niet aangeduid op zoneringsplan
locatie IBA: Markizaatstraat 51, 8980 Zonnebeke
Gelieve het zoneringsplan aan te passen
  

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan dat er voor betrokken adres in cluster 259-129 een IBA werd geplaatst. Het
betreft een prioritair te plaatsen IBA die ondertussen actief blijkt te zijn.
 
 
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Cluster 259-129 wordt ingekleurd als individueel te optimaliseren buitengebied – IBA aanwezig. De prioritair te
plaatsen IBA wordt op de GUP-kaart aangeduid als actief.
 

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een actualisatie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit kan
jaarlijks doorgegeven worden via het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.
 

Code van de indiener : 4L8MNxeK

Ingediende reacties

Id: 398
Cluster/GUP nummer:
Adres: Langemarkstraat 8 8980 Zonnebeke

Reeds geplaatste IBA's in Zonnebeke, maar niet aangeduid op zoneringsplan
locatie IBA: Bruggestraat 2, 8980 Passendale: in tabel aangeduid als bruggestraat 1A
Gelieve het zoneringsplan aan te passen
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Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan dat er voor Bruggestraat 2 in cluster 259-112 een IBA werd geplaatst. 
Het betreft een prioritair te plaatsen IBA die ondertussen actief blijkt te zijn.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Cluster 259-112 wordt ingekleurd als individueel te optimaliseren buitengebied – IBA aanwezig. De prioritair te
plaatsen IBA wordt op de GUP-kaart aangeduid als actief.
 
 
 

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een actualisatie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit kan
jaarlijks doorgegeven worden via het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.
 

Code van de indiener : 4L8MNxeK

Ingediende reacties

Id: 399
Cluster/GUP nummer:
Adres: Langemarkstraat 8 8980 Zonnebeke

Reeds geplaatste IBA's in Zonnebeke, maar niet aangeduid op zoneringsplan
locatie IBA: Kleine Passendalestraat 23, 8980 Beselare
Gelieve het zoneringsplan aan te passen
  

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan dat er voor Kleine Passendalestraat 23 in cluster 259-188 een IBA werd
geplaatst.
Vermits nog niet alle woningen in de cluster over een IBA beschikken wordt de inkleuring van de cluster nog niet
aangepast.
Het betreft een prioritair te plaatsen IBA die ondertussen actief blijkt te zijn.
 
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

De prioritair te plaatsen IBA wordt op de GUP-kaart aangeduid als actief.
 

Page 44 of 296



Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een actualisatie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit kan
jaarlijks doorgegeven worden via het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.
 

Code van de indiener : 4L8MNxeK

Ingediende reacties

Id: 400
Cluster/GUP nummer:
Adres: Langemarkstraat 8 8980 Zonnebeke

Reeds geplaatste IBA's in Zonnebeke, maar niet aangeduid op zoneringsplan
locatie IBA: Houtemstraat 43, 8980 Zandvoorde
Gelieve het zoneringsplan aan te passen
  

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan dat er voor betrokken adres in cluster 207-45 een IBA werd geplaatst.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Cluster 207-45 wordt ingekleurd als individueel te optimaliseren buitengebied – IBA aanwezig.
 

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een actualisatie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit
kan jaarlijks doorgegeven worden via het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.
 

Code van de indiener : 4L8MNxeK

Ingediende reacties

Id: 402
Cluster/GUP nummer:
Adres: Langemarkstraat 8 8980 Zonnebeke

Reeds geplaatste IBA's in Zonnebeke, maar niet aangeduid op zoneringsplan
locatie IBA: Klokhofstraat 12, 8980 Beselare
Gelieve het zoneringsplan aan te passen
  

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan dat er voor betrokken adres in cluster 259-277 een IBA werd geplaatst.
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Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Cluster 259-277 wordt ingekleurd als individueel te optimaliseren buitengebied – IBA aanwezig.
 

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een actualisatie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit kan
jaarlijks doorgegeven worden via het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.
 

Code van de indiener : 4L8MNxeK

Ingediende reacties

Id: 405
Cluster/GUP nummer:
Adres: Langemarkstraat 8 8980 Zonnebeke

Reeds geplaatste IBA's in Zonnebeke, maar niet aangeduid op zoneringsplan
locatie IBA: Haringstraat 5, 8980 Passendale
Gelieve het zoneringsplan aan te passen
  

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan dat er voor betrokken adres in cluster 259-204 een IBA werd geplaatst.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Cluster 259-204 wordt ingekleurd als individueel te optimaliseren buitengebied – IBA aanwezig.
 

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een actualisatie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit
kan jaarlijks doorgegeven worden via het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.
 

Code van de indiener : 4L8MNxeK

Ingediende reacties

Id: 407
Cluster/GUP nummer:
Adres: Langemarkstraat 8 8980 Zonnebeke

Reeds geplaatste IBA's in Zonnebeke, maar niet aangeduid op zoneringsplan
locatie IBA: Slangenmeersstraat 3, 8980 Beselare
Gelieve het zoneringsplan aan te passen
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Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan dat er voor betrokken adres in cluster 259-264 een IBA werd geplaatst.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Cluster 259-264 wordt ingekleurd als individueel te optimaliseren buitengebied – IBA aanwezig.
 

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een actualisatie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit kan
jaarlijks doorgegeven worden via het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.
 

Code van de indiener : 4L8MNxeK

Ingediende reacties

Id: 409
Cluster/GUP nummer:
Adres: Langemarkstraat 8 8980 Zonnebeke

Reeds geplaatste IBA's in Zonnebeke, maar niet aangeduid op zoneringsplan
locatie IBA: Dragondersstraat 5, 8980 Zonnebeke
Gelieve het zoneringsplan aan te passen
  

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan dat er voor betrokken adres in cluster 259-275 een IBA werd geplaatst.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Cluster 259-275 wordt ingekleurd als individueel te optimaliseren buitengebied – IBA aanwezig.
 

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een actualisatie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit
kan jaarlijks doorgegeven worden via het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.
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Code van de indiener : 4L8MNxeK

Ingediende reacties

Id: 411
Cluster/GUP nummer:
Adres: Langemarkstraat 8 8980 Zonnebeke

Reeds geplaatste IBA's in Zonnebeke, maar niet aangeduid op zoneringsplan
locatie IBA: Grote Molenstraat 72, 8980 Zonnebeke
Gelieve het zoneringsplan aan te passen
  

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan dat er voor betrokken adres in cluster 010-42 een IBA werd geplaatst.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Cluster 010-42 wordt ingekleurd als individueel te optimaliseren buitengebied – IBA aanwezig.
 

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een actualisatie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit
kan jaarlijks doorgegeven worden via het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.
 

Code van de indiener : 4L8MNxeK

Ingediende reacties

Id: 413
Cluster/GUP nummer:
Adres: Langemarkstraat 8 8980 Zonnebeke

Reeds geplaatste IBA's in Zonnebeke, maar niet aangeduid op zoneringsplan
locatie IBA: Doornkouterstraat 11C, 8980 Passendale: geen clusternummer
Gelieve het zoneringsplan aan te passen
  

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan dat er voor Doornkouterstraat 11C in cluster 259-84 een IBA werd geplaatst.
Vermits nog niet alle woningen in de cluster over een IBA beschikken wordt de inkleuring van de cluster nog niet
aangepast.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Doornkouterstaat 11C wordt opgenomen in cluster 259-84.
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Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een actualisatie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit kan
jaarlijks doorgegeven worden via het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.
 

Zoneringsplan Roeselare

Code van de indiener : 57mdcvnS

Ingediende reacties

Id: 58
Cluster/GUP nummer: 142-1149
Adres: Foncierstraat 10 8800 Roeselare

Huidige kleur: Rood. >>> Nieuwe kleur: Groen.
De woning kan aansluiten op de bestaande gemengde riool in de Foncierstraat.
  

Overweging

In het eerste zoneringsplan (2009) was cluster  142-1149 opgenomen in het collectief te optimaliseren
buitengebied. Op vraag van de stad werd in 2016 de cluster herzien naar individueel te optimaliseren buitengebied.
Nu wordt opnieuw een herziening naar het collectief te optimaliseren buitengebied voorgesteld.
Bij gebrek aan enige argumentatie kan deze herziening niet aanvaard worden.
Indien de eigenaar van de woning toch wenst aan te sluiten naar de openbare riolering en de aansluiting effectief is
gerealiseerd kan dit gemeld worden via de jaarlijkse rapportering gemeentelijke sanering.Op dat moment kan het
zoneringsplan geactualiseerd worden naar de werkelijke toestand (bij de opmaak van het
Wateruitvoeringsprogramma).
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : 57mdcvnS

Ingediende reacties

Id: 59
Cluster/GUP nummer: 142-1133
Adres: Foncierstraat 5 8800 Roeselare

Huidige kleur: Rood. >>> Nieuwe kleur: Groen.
De woning kan aansluiten op de bestaande gemengde riool in de Foncierstraat.
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Overweging

In het eerste zoneringsplan (2009) was cluster  142-1133 opgenomen in het collectief te optimaliseren
buitengebied. Op vraag van de stad werd in 2016 de cluster herzien naar individueel te optimaliseren buitengebied.
Nu wordt opnieuw een herziening naar het collectief te optimaliseren buitengebied voorgesteld.
Bij gebrek aan enige argumentatie kan deze herziening niet aanvaard worden.
Indien de eigenaar van de woning toch wenst aan te sluiten naar de openbare riolering en de aansluiting effectief is
gerealiseerd kan dit gemeld worden via de jaarlijkse rapportering gemeentelijke sanering.Op dat moment kan het
zoneringsplan geactualiseerd worden naar de werkelijke toestand (bij de opmaak van het
Wateruitvoeringsprogramma).
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : 57mdcvnS

Ingediende reacties

Id: 60
Cluster/GUP nummer: 142-992
Adres: Lichterveldsestraat 5-7-9-11-15 8800 Roeselare

Huidige kleur: Groen. >>> Nieuwe kleur: Rood.
De woningen liggen op een afstand van 250 meter van cluster 142-984-2 verwijderd, wat toch een grote afstand is
om een vlotte afstroming van het afvalwater te garanderen.
  

Overweging

Deze herziening werd reeds in het voortraject aangevraagd (via de rapportering gemeentelijke sanering) en
aanvaard.
Cluster 142-992 is dus in het voorliggend ontwerp van herzien zoneringplan reeds ingetekend als individueel te
optimaliseren buitengebied. 
Dit bezwaarschrift vereist geen aanpassing aan het zoneringsplan meer.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : 57mdcvnS

Ingediende reacties

Id: 61
Cluster/GUP nummer: 142-910
Adres: Hagedoornweg 2 8800 Roeselare

Huidige kleur: Groen. >>> Nieuwe kleur: Groen gearceerd.
De woning werd recent op het rioolstelsel aangesloten.
  

Overweging

Volgens de stad is Hagedoornweg 2 recent aangesloten op de openbare riolering. Het is echter niet duidelijk hoe
deze aansluiting is gemaakt (naar de bestaande riolering in de Heidestraat? naar de bestaande riolering in de
Heirweg?). Bovendien is ook niet duidelijk of er op adres Hagedoornweg 1 een lozing van afvalwater aanwezig is
en of deze desgevallend ook op riolering werd aangesloten.
Bijgevolg kan de gevraagde actualisatie voor cluster 142-910  voorlopig niet worden doorgevoerd.
Aangezien het hier een actualisatie (en geen herziening) betreft kan de extra informatie ook aangeleverd worden
via de jaarlijkse rapportering gemeentelijke sanering.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : 57mdcvnS

Ingediende reacties

Id: 62
Cluster/GUP nummer: 142-981-3
Adres: Ardooisesteenweg 323-323A+B-325 8800 Roeselare

Huidige kleur: Groen. >>> Nieuwe kleur: Groen gearceerd.
De woningen zijn met een gescheiden rioolstelsel aangesloten op de riolering van de Ardooisesteenweg.
  

Overweging

Cluster 142-981-2 (zijtak Ardooiesteenweg)  is voorzien van gescheiden riolering welke aansluit op de riolering in
de Ardooiesteenweg. De cluster wordt bijgevolg collectief geoptimaliseerd buitengebied.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Cluster 142-981-3 wordt collectief geoptimaliseerd buitengebied.
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Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een actualisatie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit kan
jaarlijks doorgegeven worden via het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.
 

Code van de indiener : 57mdcvnS

Ingediende reacties

Id: 63
Cluster/GUP nummer: 142-832-2
Adres: Rumbeeksegravier 140 tem 164 8800 Roeselare

Huidige kleur: Groen. >>> Nieuwe kleur: Groen gearceerd.
De woningen zijn aangesloten op de gemengde riool die ter hoogte van woning met adres Rumbeeksegravier 155
op het gescheiden rioolstelsel aansluit.
  

Overweging

Volgens de stad zijn woningen Rumbeeksegravier 140 t.e.m. 164 (cluster 142-832-2) aangesloten op de gemengde
riolering (aan de overkant) van de straat. Bijgevolg gaat de cluster over naar collectief geoptimaliseerd
buitengebied.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

zoneringsplan: cluster 142-832-2 wordt collectief geoptimaliseerd buitengebied.
gebiedsdekkend uitvoeringsplan: GUP-36015-001 wordt hier verwijderd.
 

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een actualisatie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit kan
jaarlijks doorgegeven worden via het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.
 

Code van de indiener : 57mdcvnS

Ingediende reacties

Id: 64
Cluster/GUP nummer: 142-1107
Adres: Broeder Adolfstraat 1 tem 22 8800 Roeselare

Huidige kleur: Groen. >>> Nieuwe kleur: Groen gearceerd.
De woningen zijn via een gemengde riool met overstort op de collector langs de Krommebeek aangesloten.
  

Overweging

De Broeder Adolfstraat en de PAter Piestraat 22A-22B (cluster 142-1107) zijn gerioleerd en is via een gemengde
leiding aangesloten op de bestaande collector langs de Krommebeek. Dit wordt bevestigd door de AWIS-
rioolinventaris.
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Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

zoneringsplan: Cluster 142-1107 wordt collectief geoptimaliseerd buitengebied.
gebiedsdekkend uitvoeringsplan: GUP-36015-053 wordt hier geschrapt, de bestaande leiding naar de collector
wordt ingetekend
 

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een actualisatie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit kan
jaarlijks doorgegeven worden via het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.
 

Code van de indiener : 57mdcvnS

Ingediende reacties

Id: 65
Cluster/GUP nummer: 142-1107
Adres: Pater Pirestraat 22A en 22B 8800 Roeselare

Huidige kleur: Groen. >>> Nieuwe kleur: Groen gearceerd.
De woningen zijn via een gemengde riool met overstort op de collector langs de Krommebeek aangesloten.
  

Overweging

De Broeder Adolfstraat en de PAter Piestraat 22A-22B (cluster 142-1107) zijn gerioleerd en is via een gemengde
leiding aangesloten op de bestaande collector langs de Krommebeek. Dit wordt bevestigd door de AWIS-
rioolinventaris.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

zoneringsplan: Cluster 142-1107 wordt collectief geoptimaliseerd buitengebied.
gebiedsdekkend uitvoeringsplan: GUP-36015-053 wordt hier geschrapt, de bestaande leiding naar de collector
wordt ingetekend
 

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een actualisatie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit kan
jaarlijks doorgegeven worden via het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.
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Code van de indiener : 57mdcvnS

Ingediende reacties

Id: 66
Cluster/GUP nummer:
Adres: Onledemolenstraat 42-44 8800 Roeselare

Huidige kleur: Groen. >>> Nieuwe kleur: Groen gearceerd.
De woningen zijn aangesloten op het gemengde rioolstelsel van de Onledemolenstraat.
  

Overweging

Cluster 142-1056 is gerioleerd, GUP-36015-013 is hier uitgevoerd. Dit wordt bevestigd door de AWIS-
rioolinventaris.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

zoneringsplan: Cluster 142-1056 wordt collectief geoptimaliseerd buitengebied.
gebiedsdekkend uitvoeringsplan: GUP-36015-013 is hier uitgevoerd.
 

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een actualisatie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit kan
jaarlijks doorgegeven worden via het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.
 

Code van de indiener : 57mdcvnS

Ingediende reacties

Id: 67
Cluster/GUP nummer: 142-1139
Adres: Onledegoedstraat 57-71 8800 Roeselare

Bestaande kleur: Groen. >>> Nieuwe kleur: Groen gearceerd.
De woningen zijn aangesloten op het gemengde rioolstelsel van de Onledegoedstraat.
  

Overweging

Cluster 142-1139 is gerioleerd, GUP-36015-013 is hier uitgevoerd. Dit wordt bevestigd door de AWIS-
rioolinventaris.
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Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

zoneringsplan: Cluster 142-1139 wordt collectief geoptimaliseerd buitengebied.
gebiedsdekkend uitvoeringsplan: GUP-36015-013 is hier uitgevoerd.
 

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een actualisatie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit kan
jaarlijks doorgegeven worden via het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.
 

Code van de indiener : 57mdcvnS

Ingediende reacties

Id: 68
Cluster/GUP nummer: 142-1069-3
Adres: Wagenbrugstraat 17 8800 Roeselare

Huidige kleur: Rood. >>> Nieuwe kleur: Groen.
Kan mee aangesloten worden met cluster 142-1069-2.
  

Overweging

Het perceel van Wagenbrugstraat 17 grenst aan de openbare weg die nog van riolering dient voorzien te worden. 
Bijgevolg kan de gevraagde herziening van cluster 142-1069-3 naar het collectief te optimaliseren buitengebied
aanvaard worden.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Cluster 142-1069-3 wordt herzien naar het collectief te optimaliseren buitengebied.
 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : 57mdcvnS

Ingediende reacties

Id: 69
Cluster/GUP nummer: 142-989
Adres: Robaardstraat - 8800 Roeselare

Huidige kleur: Groen. >>> Nieuwe kleur: Cluster schrappen.
De woning is opgenomenin de VK Gitsestraat.
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Overweging

De woning in cluster 142-989 (Gitsestraat 528) is volgens de stad opgenomen in een nieuwe verkaveling. De stad
vraagt de cluster te schrappen.
Het is echter onduidelijk wat er met de woning zal gebeuren. Wordt deze afgebroken? Blijft deze bestaan en
geïntegreerd in de nieuwe verkaveling? Bovendien is niet duidelijk wat de contouren van de verkaveling zijn en
waar er riolering wordt/werd aangelegd.
Bijgevolg wordt het zoneringsplan hier (nog) niet aangepast.
Aangezien het hier een actualisatie (en geen herziening) betreft, kan de ontbrekende info aangeleverd worden via
de jaarlijkse rapportering gemeentelijke sanering.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : 57mdcvnS

Ingediende reacties

Id: 70
Cluster/GUP nummer: 142-858
Adres: Houtskoolstraat 165 8800 Roeselare

Huidige kleur: Groen. >>> Nieuwe kleur: Groen gearceerd.
Het bedrijf is aangesloten op het gescheiden rioolstelsel van de Houtskoolstraat.
  

Overweging

Volgens de stad is cluster 142-858 gerioleerd. In de AWIS-rioolinventaris is inderdaad een DWA-leiding ter hoogte
van de betreffende gebouwen te vinden. Deze geeft echter geen aansluiting naar bestaande riolering in de
Verbrandhofstraat. Bijgevolg blijft de inkleuring van de cluster ongewijzigd.
Aangezien het hier een actualisatie (en geen herziening) betreft, kan de ontbrekende info aangeleverd worden via
de jaarlijkse rapportering gemeentelijke sanering.
In de buurt wordt vermoedelijk ook een verkaveling of bedrijventerrein ontwikkeld. De hier aangelegde riolering kan
ook via de jaarlijkse rapportering gemeentelijke sanering gemeld worden.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : 57mdcvnS

Ingediende reacties

Id: 71
Cluster/GUP nummer: 142-926
Adres: Verbrandhofstraat 51 8800 Roeselare

Huidige kleur: Groen. >>> Nieuwe kleur: Groen gearceerd.
Het bedrijf is aangesloten op het gemengde rioolstelsel van de Verbrandhofstraat.
  

Overweging

Volgens de stad is Verbrandhofstraat 51 (bedrijf) aangesloten op de openbare riolering. Bijgevolg kan de site van
het bedrijf volledig worden ingetekend als centraal gebied.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

zoneringsplan: cluster 142-926 en 142-939 worden verwijderd. De percelen worden ingetekend als centraal gebied.
gebiedsdekkend uitvoeringsplan:privé-GUP-36015-002 wordt hier verwijderd.
 

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een correctie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit kan jaarlijks
doorgegeven worden via het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.
 

Code van de indiener : 57mdcvnS

Ingediende reacties

Id: 72
Cluster/GUP nummer: 142-939
Adres: Verbrandhofstraat 51 8800 Roeselare

Huidige kleur: Groen. >>> Nieuwe kleur: Groen gearceerd.
Het bedrijf is aangesloten op het gemengde rioolstelsel van de Verbrandhofstraat.
  

Overweging

Volgens de stad is Verbrandhofstraat 51 (bedrijf) aangesloten op de openbare riolering. Bijgevolg kan de site van
het bedrijf volledig worden ingetekend als centraal gebied.
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Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

zoneringsplan: cluster 142-926 en 142-939 worden verwijderd. De percelen worden ingetekend als centraal gebied.
gebiedsdekkend uitvoeringsplan:privé-GUP-36015-002 wordt hier verwijderd.
 

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een correctie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit kan jaarlijks
doorgegeven worden via het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.
 

Code van de indiener : 57mdcvnS

Ingediende reacties

Id: 73
Cluster/GUP nummer: 142-766
Adres: Sint-Martinusstraat - 8800 Roeselare

Huidige kleur: Groen. >>> Nieuwe kleur: Cluster schrappen.
De cluster werd opgenomen in de site AZ Delta.
  

Overweging

Cluster 142-766 kan geschrapt worden aangezien deze is opgenomen in de site van het AZ Delta.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Cluster 142-766 wordt geschrapt.
Deze wijziging werd reeds doorgevoerd bij de opmaak van het Wateruitvoeringsprogramma (WUP) 2020 en wordt
zichtbaar in het geoloket zonering- en uitvoeringsplannen na goedkeuring van dit WUP (medio 2021).
 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : 57mdcvnS

Ingediende reacties

Id: 74
Cluster/GUP nummer: 142-830
Adres: Sint-Eloois-Winkelstraat 135 8800 Roeselare

Huidige kleur: Rood. >>> Nieuwe kleur: Groen.
Kan mee met de riolering van cluster 142-854.
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Overweging

In het eerste zoneringsplan (2009) was cluster  142-830 opgenomen in het collectief te optimaliseren buitengebied.
Op vraag van de stad werd in 2016 de cluster herzien naar individueel te optimaliseren buitengebied. Nu wordt
opnieuw een herziening naar het collectief te optimaliseren buitengebied voorgesteld.
Bij gebrek aan enige argumentatie kan deze herziening niet aanvaard worden.
Indien de eigenaar van de woning toch wenst aan te sluiten naar de openbare riolering en de aansluiting effectief is
gerealiseerd kan dit gemeld worden via de jaarlijkse rapportering gemeentelijke sanering.Op dat moment kan het
zoneringsplan geactualiseerd worden naar de werkelijke toestand (bij de opmaak van het
Wateruitvoeringsprogramma).
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : 57mdcvnS

Ingediende reacties

Id: 75
Cluster/GUP nummer: 142-1118
Adres: Moorseelsesteenweg 20 8800 Roeselare

Huidige kleur: Groen. >>> Nieuwe kleur: Groen gearceerd.
De gebouwen werden aangesloten op het gescheiden rioolstelsel Moorseelsesteenweg.
  

Overweging

In 2020 werd nieuwe gescheiden riolering aangelegd in de Moorseelsesteenweg (deel tussen de N36 en de
Dadizeleleenstraat). Hierdoor is een groot deel van GUP-36015-041 uitgevoerd. Dit uitgevoerd project is
opgenomen in de AWIS-rioolinventaris. Bijgevolg kunnen clusters 142-1118 en 142-1102 geactualiseerd worden
naar collectief geoptimaliseerd buitengebied.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Zoneringsplan: clusters 142-1118 en 142-1102 worden geactualiseerd naar collectief geoptimaliseerd buitengebied.
Gebiedsdekkend uitvoeringsplan: een groot deel van GUP-36015-041 is uitgevoerd.
 

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een actualisatie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit kan
jaarlijks doorgegeven worden via het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.
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Code van de indiener : 57mdcvnS

Ingediende reacties

Id: 76
Cluster/GUP nummer: 142-1102
Adres: Moorseelsesteenweg 22-32-41A-43 8800 Roeselare

Huidige kleur: Groen. >>> Nieuwe kleur: Groen gearceerd.
De gebouwen werden aangesloten op het gescheiden rioolstelsel Moorseelsesteenweg.
  

Overweging

In 2020 werd nieuwe gescheiden riolering aangelegd in de Moorseelsesteenweg (deel tussen de N36 en de
Dadizeleleenstraat). Hierdoor is een groot deel van GUP-36015-041 uitgevoerd. Dit uitgevoerd project is
opgenomen in de AWIS-rioolinventaris. Bijgevolg kunnen clusters 142-1118 en 142-1102 geactualiseerd worden
naar collectief geoptimaliseerd buitengebied.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Zoneringsplan: clusters 142-1118 en 142-1102 worden geactualiseerd naar collectief geoptimaliseerd buitengebied.
Gebiedsdekkend uitvoeringsplan: een groot deel van GUP-36015-041 is uitgevoerd.
 

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een actualisatie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit kan
jaarlijks doorgegeven worden via het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.
 

Code van de indiener : 57mdcvnS

Ingediende reacties

Id: 77
Cluster/GUP nummer: 142-977-3
Adres: Oude Heirweg - 8800 Roeselare

Huidige kleur: Rood. >>> Nieuwe kleur: Groen.
Mag mee opgenomen worden in cluster 142-977-2 van de site AVR.
  

Overweging

De stad wenst de woning Oude Heirweg 10 (cluster 142-977-3) toe te voegen aan de sanering voorzien voor de
site van het bedrijf AVR (nog te rioleren).
Volgens de rapportering gemeentelijke sanering is bij deze woning reeds een IBA in werking waardoor een
herziening van deze cluster naar collectief te optimaliseren buitengebied niet aan de orde is.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Page 60 of 296



Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : 57mdcvnS

Ingediende reacties

Id: 78
Cluster/GUP nummer: 142-1108
Adres: Ieperseweg 120 8800 Roeselare

Huidige kleur: Rood. >>> Nieuwe kleur: Groen.
Kan mee aangesloten worden met cluster 142-4 op de riolering Ieperseweg.
  

Overweging

In het eerste zoneringsplan (2009) waren clusters  142-1108 en 142-1-2 opgenomen in het collectief te
optimaliseren buitengebied. Op vraag van de stad werd in 2016 de cluster herzien naar individueel te optimaliseren
buitengebied. Nu wordt opnieuw een herziening naar het collectief te optimaliseren buitengebied voorgesteld.
Bij gebrek aan enige argumentatie kan deze herziening niet aanvaard worden.
Indien de eigenaars van de woningen toch wensen aan te sluiten naar de openbare riolering en de aansluiting
effectief is gerealiseerd kan dit gemeld worden via de jaarlijkse rapportering gemeentelijke sanering.Op dat moment
kan het zoneringsplan geactualiseerd worden naar de werkelijke toestand (bij de opmaak van het
Wateruitvoeringsprogramma).
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : 57mdcvnS

Ingediende reacties

Id: 79
Cluster/GUP nummer: 142-1-2
Adres: Gabriëlstraat 21-23 8800 Roeselare

Huidige kleur: Rood. >>> Nieuwe kleur: Groen.
Kan mee aangesloten worden met cluster 142-4 op de riolering Ieperseweg.
  

Overweging

In het eerste zoneringsplan (2009) waren clusters  142-1108 en 142-1-2 opgenomen in het collectief te
optimaliseren buitengebied. Op vraag van de stad werd in 2016 de cluster herzien naar individueel te optimaliseren
buitengebied. Nu wordt opnieuw een herziening naar het collectief te optimaliseren buitengebied voorgesteld.
Bij gebrek aan enige argumentatie kan deze herziening niet aanvaard worden.
Indien de eigenaars van de woningen toch wensen aan te sluiten naar de openbare riolering en de aansluiting
effectief is gerealiseerd kan dit gemeld worden via de jaarlijkse rapportering gemeentelijke sanering.Op dat moment
kan het zoneringsplan geactualiseerd worden naar de werkelijke toestand (bij de opmaak van het
Wateruitvoeringsprogramma).
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Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : 57mdcvnS

Ingediende reacties

Id: 80
Cluster/GUP nummer: 142-1-2
Adres: Ieperseweg 97-99 8800 Roeselare

Huidige kleur: Rood. >>> Nieuwe kleur: Groen.
Kan mee aangesloten worden met cluster 142-4 op de riolering Ieperseweg.
  

Overweging

In het eerste zoneringsplan (2009) waren clusters  142-1108 en 142-1-2 opgenomen in het collectief te
optimaliseren buitengebied. Op vraag van de stad werd in 2016 de cluster herzien naar individueel te optimaliseren
buitengebied. Nu wordt opnieuw een herziening naar het collectief te optimaliseren buitengebied voorgesteld.
Bij gebrek aan enige argumentatie kan deze herziening niet aanvaard worden.
Indien de eigenaars van de woningen toch wensen aan te sluiten naar de openbare riolering en de aansluiting
effectief is gerealiseerd kan dit gemeld worden via de jaarlijkse rapportering gemeentelijke sanering.Op dat moment
kan het zoneringsplan geactualiseerd worden naar de werkelijke toestand (bij de opmaak van het
Wateruitvoeringsprogramma).
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : 57mdcvnS

Ingediende reacties

Id: 81
Cluster/GUP nummer: 142-864
Adres: Knokuilstraat 40-53 8800 Roeselare

Huidige kleur: Groen. >>> Nieuwe kleur: Rood.
De stroomrichting van de bestaande langsgrachten loopt richting rode cluster 142-843 en weg van groene cluster
142-851-1.
  

Overweging

De stad vraagt voor cluster 142-864 een herziening naar het individueel te optimaliseren buitengebied omdat de
bestaande langsgrachten afwateren weg van het nog te rioleren gebied (cluster 142-851-1).
Gezien de verspreide bebouwing en de afstand tot de volgende nog te rioleren cluster kan de herziening aanvaard
worden.
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Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

zoneringsplan: cluster 142-864 wordt herzien naar het individueel te optimaliseren buitengebied.
gebiedsdekkend uitvoeringsplan: GUP-36015-030 wordt hier ingekort.
 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : 57mdcvnS

Ingediende reacties

Id: 82
Cluster/GUP nummer: 142-813
Adres: Wulfkolstraat - 8800 Roeselare

Huidige kleur: Groen. >>> Nieuwe kleur: Rood.
De stroomrichting van de bestaande grachten loopt weg van de groene cluster 142-851-1 en richting rode cluster
142-794. 
Het gaat om volgende woningen: Wulfkolstraat 23-25-32-34-36-40-42-44.
  

Overweging

De stad vraagt voor clusters 142-813, 142-1177-1 en 142-1177-2 een herziening naar het individueel te
optimaliseren buitengebied omdat de bestaande langsgrachten afwateren weg van het nog te rioleren gebied
(cluster 142-851-1).
Gezien de verspreide bebouwing en de afstand tot de volgende nog te rioleren cluster kan de herziening aanvaard
worden.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Zoneringsplan: clusters 142-813, 142-1177-1 en 142-1177-2 worden herzien naar het individueel te optimaliseren
buitengebied.
Gebiedsdekkend uitvoeringsplan: GUP-36015-033 wordt hier verwijderd.
 

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : 57mdcvnS

Ingediende reacties

Id: 83
Cluster/GUP nummer: 142-1177-1
Adres: Wulfkolstraat 18 8800 Roeselare

Huidige kleur: Gron. >>> Nieuwe kleur: Rood.
De stroomrichting van de bestaande grachten loopt weg van de groene cluster 142-851-1 en richting rode cluster
142-794.
  

Overweging

De stad vraagt voor clusters 142-813, 142-1177-1 en 142-1177-2 een herziening naar het individueel te
optimaliseren buitengebied omdat de bestaande langsgrachten afwateren weg van het nog te rioleren gebied
(cluster 142-851-1).
Gezien de verspreide bebouwing en de afstand tot de volgende nog te rioleren cluster kan de herziening aanvaard
worden.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Zoneringsplan: clusters 142-813, 142-1177-1 en 142-1177-2 worden herzien naar het individueel te optimaliseren
buitengebied.
Gebiedsdekkend uitvoeringsplan: GUP-36015-033 wordt hier verwijderd.
 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : 57mdcvnS

Ingediende reacties

Id: 84
Cluster/GUP nummer: 142-1177-2
Adres: Wulfkolstraat 17 8800 Roeselare

Huidige kleur: Groen. >>> Nieuwe kleur: Rood.
De stroomrichting van de bestaande grachten loopt weg van de groene cluster 142-851-1 en richting rode cluster
142-794.
  

Overweging

De stad vraagt voor clusters 142-813, 142-1177-1 en 142-1177-2 een herziening naar het individueel te
optimaliseren buitengebied omdat de bestaande langsgrachten afwateren weg van het nog te rioleren gebied
(cluster 142-851-1).
Gezien de verspreide bebouwing en de afstand tot de volgende nog te rioleren cluster kan de herziening aanvaard
worden.
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Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Zoneringsplan: clusters 142-813, 142-1177-1 en 142-1177-2 worden herzien naar het individueel te optimaliseren
buitengebied.
Gebiedsdekkend uitvoeringsplan: GUP-36015-033 wordt hier verwijderd.
 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : 57mdcvnS

Ingediende reacties

Id: 85
Cluster/GUP nummer: 142-714
Adres: Veldbosstraat - 8800 Roeselare

Huidige kleur: Rood. >>> Nieuwe kleur: Cluster schrappen.
De woning werd gesloopt en mee opgenomen in de cluster 142-700.
  

Overweging

Cluster 142-714 kan verwijderd worden aangezien de woning gesloopt is.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Cluster 142-714 wordt verwijderd.
 

Aanbeveling(en)

Nvt

Zoneringsplan Wortegem-Petegem
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Code van de indiener : 5hA4PDrr

Ingediende reacties

Id: 166
Cluster/GUP nummer: GUP45061-016
Adres: kouterlos 11 9790 Wortegem-Petegem

Nazicht ism hoofd TD wortegem-petegem. De GUP45061-016 is gesaneerd door aanleg coll Elsegem enerzijds en
een exploitatie-ingreep anderzijds sluit de vuilvracht van de woningen nu aan richting Peeshoek (= collectief
geoptimaliseerd) 
Plannen ter beschikking, kunnen hier niet worden toegevoegd
  

Overweging

Volgens de rioolbeheerder is GUP-45061-016 (Kouterlos) uitgevoerd waardoor clusters 333-6300 en 333-6301
kunnen overgaan naar collectief geoptimaliseerd buitengebied. Dit wordt echter niet bevestigd in de AWIS-
rioolinventaris of in de CODAM-databank van TMVW/FARYS. Bijgevolg leidt deze opmerking niet tot een
aanpassing van het zoneringsplan.
Aangezien het hier een actualisatie betreft kan de ontbrekende informatie steeds worden aangeleverd via de
jaarlijkse rapportering gemeentelijke sanering.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Zoneringsplan Lier
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Code van de indiener : 5uh4WcpA

Ingediende reacties

Id: 395
Cluster/GUP nummer: GUP-12021-563
Adres: kromme ham 27 2500 Lier

Als bewoner van Lier, meer specifiek van aan de voet van de Kleine Nete wil ik met aandrang vragen om de
zoneringsplannen te herbekijken voor de zone Kloosterheide. Ikzelf ben woonachtig in de Kromme ham 27 in Lier
en ben al bijna dertien jaar aan een stuk bij het stadsbestuur van Lier aan het zeuren om ons op een waterzuivering
of rioleringsnetwerk aan te sluiten. Helaas vang ik jaarlijks bot en dit jaar werd mij zelfs zonder enige schaamte
gemeld dat er ten allervroegste ergens na 2027 misschien riolering komt in onze wijk. Ik vind dat het welletjes is
geweest en ben van plan om zelf een waterzuivering aan te leggen omdat ik het onbegrijpelijk vind dat ik nog
steeds mijn afvalwater in de gracht loos. Op het zoneringsplan vindt u mijn huis terug in de GUP 12021-563 of GUP
12021-564 (is mij niet helemaal duidelijk welk nummer bij welk cirketje hoort op het plan dat ik terugvind op de site
volvanwater) Ikzef (kromme ham 27) mijn moeder  (Kromme ham 25 ) en mijn buren (Kromme ham 21 en 21A)
wonen achterin een zandweggetje met rondom ons nog prachtige natuur en we staan in een zone 8 of 9  wat
betekent koffiedik kijken wat realisatie betreft. (Enfin zoals ik het lees op de realisatieplanning op uw site) Nog geen
10m verder liggen een visput en enkele kleine visvijvers die, ook weer als ik het goed begrijp, alle drie als IBA
ingekleurd staan. Nu vroeg ik me af of het niet nuttiger zou zijn moesten wij (kromme ham 21, 21A, 25 en 27) ook
als IBA-zone worden ingekleurd mits het (als we onder GUP 12021-563 vallen ) een vrij kostelijke zaak (lees €
1.173.884 ) is om deze achtergelegen woningen aan te sluiten op een rioleringsnetwerk. 
Bij mij is de nood , net als de waterstand ,echt hoog om mijn afvalwater evenals dat van mijn buren gezuiverd te
zien. Bijdragen aan een beter milieu is een zaak die ik een warm hart toedraag en ik denk dat het financieel gezien
een minder grote kost zal zijn voor de overheid alsook voor de stad Lier om deze gebouwen (ik zou zelfs durven
zeggen heel de buurt kloosterheide, maar dat is misschien te groot gedroomd) van een IBA systeem te voorzien.
De Wielewaal, Ijsvogels, talrijke planten en het bodemleven van kloosterheide zullen u eeuwig dankbaar zijn, en ik
kan eindelijk stoppen met zeuren.
  

Overweging

De gemeente en bewoners geven aan cluster 066-5303 te willen herzien van het collectief te optimaliseren
buitengebied naar het individueel te optimaliseren buitengebied met als motivatie dat er op korte termijn geen
plannen zijn om de Kromme Ham collectief te optimaliseren, de bewoners al jaren vragende partij zijn voor het
plaatsen van een IBA en de stad hierin bereid is te volgen. Gezien deze motivatie, de afstand van de woningen tot
gerioleerd gebied kan deze herziening aanvaard worden.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Cluster 066-5303  wordt herzien van het collectief te optimaliseren buitengebied naar het individueel te
optimaliseren buitengebied.
Project GUP-12021-563 wordt overeenstemmend aangepast.
 

Aanbeveling(en)

Binnen het GUP-12021-563 zijn er nog andere clusters collectief te optimaliseren buitengebied op grote afstand
van te rioleren gebied. Het lijkt aangewezen ook voor deze te bekijken of een herziening naar individueel te
optimaliseren gebied aangewezen is.
 

Zoneringsplan Tielt
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Code van de indiener : 6JRkTpqB

Ingediende reacties

Id: 27
Cluster/GUP nummer: 121-149
Adres: Fonteinestraat 21 8700 Tielt

Clusternr. 121-149: Fonteinestraat 21
Huidig zoneringsplan: collectief te optimaliseren buitengebied
Voorgestelde herziening: collectief geoptimaliseerd buitengebied
Motivatie van de voorgestelde herziening: de woning is reeds aangesloten op de bestaande riolering van de
Fonteinestraat.
  

Overweging

Fonteinestraat 21 is volgens de gemeente en de rioolbeheerder Riopact aangesloten op de riolering in de openbare weg. Cluster 121-149 wordt
bijgevolg collectief geoptimaliseerd buitengebied.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Zoneringsplan: cluster 121-149 wordt collectief geoptimaliseerd buitengebied.
Gebiedsdekkend uitvoeringsplan: privé-GUP-37015-046 wordt hier geschrapt wegens overbodig.

 

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een actualisatie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit kan jaarlijks doorgegeven worden via
het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.

 

Code van de indiener : 6JRkTpqB

Ingediende reacties

Id: 28
Cluster/GUP nummer: 121-167
Adres: Meulebeeksesteenweg 42 8700 Tielt

Clusternr. 121-167: Meulebeeksesteenweg 42
Huidig zoneringsplan: cluster is geschrapt
Voorgestelde herziening: collectief te optimaliseren buitengebied
Motivatie van de voorgestelde herziening: vóór 2019 was de woning gelegen in de groene cluster 121-167. In 2019
was er gesteld dat deze woning een illegale ruwbouw is zonder lozingspunt. Uit een recent nazicht blijkt echter dat
dit niet klopt. Er is geen bouwmisdrijf vastgesteld. Er is een vergunning dd. 17/09/1993 voor het verbouwen en
saneren van de woning. Het is momenteel nog een ruwbouw zonder lozingspunt, maar deze woning zal in de
toekomst verder afgewerkt en bewoond worden. Het is dan beter om de woning in het zoneringsplan terug in een
groene cluster te plaatsen. De Aquafincollector 92.621 is op ca. 50 m van deze woning gelegen.    
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Overweging

Bij de jaarlijkse rapportering gemeentelijke sanering werd in 2019 door de rioolbeheerder aangegeven dat
Meulebekesteenweg 42 een illegale ruwbouw zonder lozing betrof. Bijgevolg werd cluster 121-167 (collectief te
optimaliseren buitengebied) verwijderd. Gemeente en rioolbeheerder melden nu dat hun toenmalige aanname niet
klopt en het toch een vergunde ruwbouw betreft die in de toekomst verder zal worden afgewerkt. Bijgevolg dient dit
perceel opnieuw opgenomen te worden in een nieuwe cluster in het collectief te optimaliseren buitengebied. Een
aansluiting op de nabije collector is mogelijk.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Meulebekesteenweg 42 wordt opgenomen in een nieuwe cluster (clusternr. 121-167) in het collectief te
optimaliseren buitengebied.
 

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een correctie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit kan jaarlijks
doorgegeven worden via het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.
 

Zoneringsplan Gistel

Code van de indiener : 7vPexLlV

Ingediende reacties

Id: 55
Cluster/GUP nummer:
Adres: GROENE DREEF 16 8470 Gistel

Wij met rode stip 014-1513 graag via drukriolering aansluiten op groene stip 014-1539, gezien de geringe afstand. 
Met dank bij voorbaat,
  

Overweging

De eigenaar van de woning in cluster 014-1513 zou graag zijn woning via (druk)riolering aansluiten op het
gerioleerde gebied (cluster 014-1539).
Aangezien de cluster 014-1513 door de rioolbeheerder herzien werd naar individueel te optimaliseren buitengebied,
gezien de grote afstand tot het gerioleerde gebied (ongeveer 140 meter) en gezien het een
rioolaansluiting in openbaar domein betreft, kan de vraag tot aanpassing niet aanvaard worden.
Indien, na overleg met de rioolbeheerder, toch een rioolaansluiting wordt gerealiseerd, dan kan het zoneringsplan
ook in een later stadium nog aangepast worden aan de werkelijke toestand. Hiervoor dient de rioolbeheerder de
aansluiting op te nemen in de AWIS-rioolinventaris en/of in de jaarlijkse rapportering gemeentelijke sanering.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Zoneringsplan Brakel

Code van de indiener : 8EFRa5zF

Ingediende reacties

Id: 10
Cluster/GUP nummer: 231-28/GUP45059-108
Adres: Steenweg 73 9660 Brakel

Wensen te onderzoek of deze cluster/GUP kan omgezet worden van collectief te optimaliseren naar individueel te
optimaliseren.
We verwijzen hier ook naar mail van 12/03/2021 met motivatie naar CIV-sec@VMM.be
  

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan cluster "231-28" te willen herzien van het collectief te optimaliseren buitengebied naar het individueel te
optimaliseren buitengebied met als motivatie dat er geen budgettaire ruimte is om bovenop de geselecteerde projecten voor het reductiedoel
nog extra rioleringsprojecten uit te voeren. 

 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Cluster "231-28" wordt herzien van het collectief te optimaliseren buitengebied naar het individueel te optimaliseren buitengebied. Project GUP-
45059-108 wordt verwijderd.

 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : 8EFRa5zF

Ingediende reacties

Id: 11
Cluster/GUP nummer: 030-053/GUP45059-011
Adres: Terbeken Diversen 9660 Brakel

Wensen te onderzoek of deze cluster/GUP kan omgezet worden van collectief te optimaliseren naar individueel te
optimaliseren.
We verwijzen hier ook naar mail van 12/03/2021 met motivatie naar CIV-sec@VMM.be
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Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan clusters "030-83, 030-56, 030-50, 030-53, 030-48, 030-33, 030-30, 030-20,
030-26 " te willen herzien van het collectief te optimaliseren buitengebied naar het individueel te optimaliseren
buitengebied met als motivatie dat er geen budgettaire ruimte is. Brakel wenst zich in het kader van de
reductiedoelen de komende legislatuur te focussen op de waterlichamen van de Zwalm en Molenbeek-Maarkebeek
(beiden gebiedsgerichte prioriteit 3). Bovengenoemde clusters zijn gelegen in waterlichaam 'Dender I', met een
gebiedsgerichte prioriteit 5.
Gelet op de lagere gebiedsgerichte prioritering waardoor de gemeente aangeeft op korte en middellange termijn
geen middelen te kunnen voorzien voor de aanleg van riolering in waterlichaam 'Dender I', Gelet op de snellere
uitvoering van de sanering aan de hand van IBA's t.o.v. riolering, gelet op de aanwezigheid van
VEN/habitatrichtlijngebied ter hoogte van de Molenbeek-Terkleppenbeek, kan hiermee akkoord worden gegaan.
De vermelde clusternummers ondergaan een nieuwe screening om het deel van de woningen die aan de criteria
voldoen toe te voegen aan de lijst van prioritaire IBA's.
Om de gemeenten/rioolbeheerders te ondersteunen bij het maken van toekomstige keuzes in de planvorming
tussen de afweging collectieve versus individuele zuivering, zal in voorbereiding op de volgende generatie
stroomgebiedbeheerplannen een nieuw kader ontwikkeld worden. Hiervoor wordt een nieuwe actie opgenomen in
het Maatregelenprogramma.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Clusters "030-83, 030-56, 030-50, 030-53, 030-48, 030-33, 030-30, 030-20 en 030-26" worden herzien van het
collectief te optimaliseren buitengebied naar het individueel te optimaliseren buitengebied.
Projecten "GUP-45059-075, GUP-45059-011, GUP-45059-012 en GUP-45059-009" worden verwijderd.
 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : 8EFRa5zF

Ingediende reacties

Id: 12
Cluster/GUP nummer: 030-51/GUP45059-006
Adres: Hemelrijk Diversen 9660 Brakel

Wensen te onderzoek of deze cluster/GUP kan omgezet worden van collectief te optimaliseren naar individueel te
optimaliseren.
We verwijzen hier ook naar mail van 12/03/2021 met motivatie naar CIV-sec@VMM.be
  

Page 71 of 296



Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan cluster "030-51" te willen herzien van het collectief te optimaliseren
buitengebied naar het individueel te optimaliseren buitengebied met als motivatie dat er geen budgettaire ruimte is.
Brakel wenst zich in het kader van de reductiedoelen de komende legislatuur te focussen op de waterlichamen van
de Zwalm en Molenbeek-Maarkebeek (beiden gebiedsgerichte prioriteit 3). Bovengenoemde clusters zijn gelegen in
waterlichaam 'Dender I', met een gebiedsgerichte prioriteit 5.
Gelet op de lagere gebiedsgerichte prioritering waardoor de gemeente aangeeft op korte en middellange termijn
geen middelen te kunnen voorzien voor de aanleg van riolering in waterlichaam 'Dender I', Gelet op de snellere
uitvoering van de sanering aan de hand van IBA's t.o.v. riolering, gelet op de aanwezigheid van
VEN/habitatrichtlijngebied ter hoogte van de Molenbeek-Terkleppenbeek, kan hiermee akkoord worden gegaan.
De vermelde clusternummers ondergaan een nieuwe screening om het deel van de woningen die aan de criteria
voldoen toe te voegen aan de lijst van prioritaire IBA's.
Om de gemeenten/rioolbeheerders te ondersteunen bij het maken van toekomstige keuzes in de planvorming
tussen de afweging collectieve versus individuele zuivering, zal in voorbereiding op de volgende generatie
stroomgebiedbeheerplannen een nieuw kader ontwikkeld worden. Hiervoor wordt een nieuwe actie opgenomen in
het Maatregelenprogramma.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Cluster "030-51" wordt herzien van het collectief te optimaliseren buitengebied naar het individueel te optimaliseren
buitengebied.
Project "GUP-45059-006" wordt verwijderd.
 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : 8EFRa5zF

Ingediende reacties

Id: 13
Cluster/GUP nummer: 030-20-26-30-33/45059-012-075
Adres: Kremerstraat/Kapellen Diversen 9660 Brakel

Wensen te onderzoek of deze cluster/GUP kan omgezet worden van collectief te optimaliseren naar individueel te
optimaliseren.
We verwijzen hier ook naar mail van 12/03/2021 met motivatie naar CIV-sec@VMM.be
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Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan clusters "030-83, 030-56, 030-50, 030-53, 030-48, 030-33, 030-30, 030-20,
030-26 " te willen herzien van het collectief te optimaliseren buitengebied naar het individueel te optimaliseren
buitengebied met als motivatie dat er geen budgettaire ruimte is. Brakel wenst zich in het kader van de
reductiedoelen de komende legislatuur te focussen op de waterlichamen van de Zwalm en Molenbeek-Maarkebeek
(beiden gebiedsgerichte prioriteit 3). Bovengenoemde clusters zijn gelegen in waterlichaam 'Dender I', met een
gebiedsgerichte prioriteit 5.
Gelet op de lagere gebiedsgerichte prioritering waardoor de gemeente aangeeft op korte en middellange termijn
geen middelen te kunnen voorzien voor de aanleg van riolering in waterlichaam 'Dender I', Gelet op de snellere
uitvoering van de sanering aan de hand van IBA's t.o.v. riolering, gelet op de aanwezigheid van
VEN/habitatrichtlijngebied ter hoogte van de Molenbeek-Terkleppenbeek, kan hiermee akkoord worden gegaan.
De vermelde clusternummers ondergaan een nieuwe screening om het deel van de woningen die aan de criteria
voldoen toe te voegen aan de lijst van prioritaire IBA's.
Om de gemeenten/rioolbeheerders te ondersteunen bij het maken van toekomstige keuzes in de planvorming
tussen de afweging collectieve versus individuele zuivering, zal in voorbereiding op de volgende generatie
stroomgebiedbeheerplannen een nieuw kader ontwikkeld worden. Hiervoor wordt een nieuwe actie opgenomen in
het Maatregelenprogramma.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Clusters "030-83, 030-56, 030-50, 030-53, 030-48, 030-33, 030-30, 030-20 en 030-26" worden herzien van het
collectief te optimaliseren buitengebied naar het individueel te optimaliseren buitengebied.
Projecten "GUP-45059-075, GUP-45059-011, GUP-45059-012 en GUP-45059-009" worden verwijderd.
 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : 8EFRa5zF

Ingediende reacties

Id: 14
Cluster/GUP nummer: 030-33/GUP45059-012-075
Adres: Kremerstraat Diversen 9660 Brakel

Wensen te onderzoek of deze cluster/GUP kan omgezet worden van collectief te optimaliseren naar individueel te
optimaliseren.
We verwijzen hier ook naar mail van 12/03/2021 met motivatie naar CIV-sec@VMM.be
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Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan clusters "030-83, 030-56, 030-50, 030-53, 030-48, 030-33, 030-30, 030-20,
030-26 " te willen herzien van het collectief te optimaliseren buitengebied naar het individueel te optimaliseren
buitengebied met als motivatie dat er geen budgettaire ruimte is. Brakel wenst zich in het kader van de
reductiedoelen de komende legislatuur te focussen op de waterlichamen van de Zwalm en Molenbeek-Maarkebeek
(beiden gebiedsgerichte prioriteit 3). Bovengenoemde clusters zijn gelegen in waterlichaam 'Dender I', met een
gebiedsgerichte prioriteit 5.
Gelet op de lagere gebiedsgerichte prioritering waardoor de gemeente aangeeft op korte en middellange termijn
geen middelen te kunnen voorzien voor de aanleg van riolering in waterlichaam 'Dender I', Gelet op de snellere
uitvoering van de sanering aan de hand van IBA's t.o.v. riolering, gelet op de aanwezigheid van
VEN/habitatrichtlijngebied ter hoogte van de Molenbeek-Terkleppenbeek, kan hiermee akkoord worden gegaan.
De vermelde clusternummers ondergaan een nieuwe screening om het deel van de woningen die aan de criteria
voldoen toe te voegen aan de lijst van prioritaire IBA's.
Om de gemeenten/rioolbeheerders te ondersteunen bij het maken van toekomstige keuzes in de planvorming
tussen de afweging collectieve versus individuele zuivering, zal in voorbereiding op de volgende generatie
stroomgebiedbeheerplannen een nieuw kader ontwikkeld worden. Hiervoor wordt een nieuwe actie opgenomen in
het Maatregelenprogramma.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Clusters "030-83, 030-56, 030-50, 030-53, 030-48, 030-33, 030-30, 030-20 en 030-26" worden herzien van het
collectief te optimaliseren buitengebied naar het individueel te optimaliseren buitengebied.
Projecten "GUP-45059-075, GUP-45059-011, GUP-45059-012 en GUP-45059-009" worden verwijderd.
 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : 8EFRa5zF

Ingediende reacties

Id: 15
Cluster/GUP nummer: 030-48-50/GUP45059-011
Adres: Ter Kleppe Diversen 9660 Brakel

Wensen te onderzoek of deze cluster/GUP kan omgezet worden van collectief te optimaliseren naar individueel te
optimaliseren.
We verwijzen hier ook naar mail van 12/03/2021 met motivatie naar CIV-sec@VMM.be
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Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan clusters "030-83, 030-56, 030-50, 030-53, 030-48, 030-33, 030-30, 030-20,
030-26 " te willen herzien van het collectief te optimaliseren buitengebied naar het individueel te optimaliseren
buitengebied met als motivatie dat er geen budgettaire ruimte is. Brakel wenst zich in het kader van de
reductiedoelen de komende legislatuur te focussen op de waterlichamen van de Zwalm en Molenbeek-Maarkebeek
(beiden gebiedsgerichte prioriteit 3). Bovengenoemde clusters zijn gelegen in waterlichaam 'Dender I', met een
gebiedsgerichte prioriteit 5.
Gelet op de lagere gebiedsgerichte prioritering waardoor de gemeente aangeeft op korte en middellange termijn
geen middelen te kunnen voorzien voor de aanleg van riolering in waterlichaam 'Dender I', Gelet op de snellere
uitvoering van de sanering aan de hand van IBA's t.o.v. riolering, gelet op de aanwezigheid van
VEN/habitatrichtlijngebied ter hoogte van de Molenbeek-Terkleppenbeek, kan hiermee akkoord worden gegaan.
De vermelde clusternummers ondergaan een nieuwe screening om het deel van de woningen die aan de criteria
voldoen toe te voegen aan de lijst van prioritaire IBA's.
Om de gemeenten/rioolbeheerders te ondersteunen bij het maken van toekomstige keuzes in de planvorming
tussen de afweging collectieve versus individuele zuivering, zal in voorbereiding op de volgende generatie
stroomgebiedbeheerplannen een nieuw kader ontwikkeld worden. Hiervoor wordt een nieuwe actie opgenomen in
het Maatregelenprogramma.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Clusters "030-83, 030-56, 030-50, 030-53, 030-48, 030-33, 030-30, 030-20 en 030-26" worden herzien van het
collectief te optimaliseren buitengebied naar het individueel te optimaliseren buitengebied.
Projecten "GUP-45059-075, GUP-45059-011, GUP-45059-012 en GUP-45059-009" worden verwijderd.
 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : 8EFRa5zF

Ingediende reacties

Id: 16
Cluster/GUP nummer: 030-56-83/GUP45059-011-0099
Adres: Ter Kleppe/Breedstraat Diversen 9660 Brakel

Wensen te onderzoek of deze cluster/GUP kan omgezet worden van collectief te optimaliseren naar individueel te
optimaliseren.
We verwijzen hier ook naar mail van 12/03/2021 met motivatie naar CIV-sec@VMM.be
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Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan clusters "030-83, 030-56, 030-50, 030-53, 030-48, 030-33, 030-30, 030-20,
030-26 " te willen herzien van het collectief te optimaliseren buitengebied naar het individueel te optimaliseren
buitengebied met als motivatie dat er geen budgettaire ruimte is. Brakel wenst zich in het kader van de
reductiedoelen de komende legislatuur te focussen op de waterlichamen van de Zwalm en Molenbeek-Maarkebeek
(beiden gebiedsgerichte prioriteit 3). Bovengenoemde clusters zijn gelegen in waterlichaam 'Dender I', met een
gebiedsgerichte prioriteit 5.
Gelet op de lagere gebiedsgerichte prioritering waardoor de gemeente aangeeft op korte en middellange termijn
geen middelen te kunnen voorzien voor de aanleg van riolering in waterlichaam 'Dender I', Gelet op de snellere
uitvoering van de sanering aan de hand van IBA's t.o.v. riolering, gelet op de aanwezigheid van
VEN/habitatrichtlijngebied ter hoogte van de Molenbeek-Terkleppenbeek, kan hiermee akkoord worden gegaan.
De vermelde clusternummers ondergaan een nieuwe screening om het deel van de woningen die aan de criteria
voldoen toe te voegen aan de lijst van prioritaire IBA's.
Om de gemeenten/rioolbeheerders te ondersteunen bij het maken van toekomstige keuzes in de planvorming
tussen de afweging collectieve versus individuele zuivering, zal in voorbereiding op de volgende generatie
stroomgebiedbeheerplannen een nieuw kader ontwikkeld worden. Hiervoor wordt een nieuwe actie opgenomen in
het Maatregelenprogramma.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Clusters "030-83, 030-56, 030-50, 030-53, 030-48, 030-33, 030-30, 030-20 en 030-26" worden herzien van het
collectief te optimaliseren buitengebied naar het individueel te optimaliseren buitengebied.
Projecten "GUP-45059-075, GUP-45059-011, GUP-45059-012 en GUP-45059-009" worden verwijderd.
 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : 8EFRa5zF

Ingediende reacties

Id: 17
Cluster/GUP nummer: 169-43-36-163/GUP45059-040
Adres: Rovorst Diversen 9660 Brakel

Wensen te onderzoek of deze cluster/GUP kan omgezet worden van collectief te optimaliseren naar individueel te
optimaliseren.
We verwijzen hier ook naar mail van 12/03/2021 met motivatie naar CIV-sec@VMM.be
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Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan de herziening van clusters "169-163, 169-36, 169-43, 030-28, 030-31" van het collectief
te optimaliseren buitengebied naar het individueel te optimaliseren buitengebied te willen onderzoeken. Deze clusters zijn niet
expliciet opgenomen in het uittreksel uit de notulen van het college van burgemeester en schepenen van 1/03/2021 dat werd
aangeleverd aan de CIW.
Gelet op de hoge gebiedsgerichte prioritering van het waterlichaam 'Zwalm' waar deze clusters gelegen zijn
(prioriteit 3), de geplande collector (OP 20470) afwaarts, de hoge GUP-prioriteit (prioriteit 3) en de historiek van
deze clusters in het voorontwerp zoneringsplan is het niet aangewezen om al deze clusters integraal te herzien.
Cluster "169-43" blijft collectief te optimaliseren buitengebied zodat het overnamepunt ter hoogte van de
Vaanbuikbeek kan behouden blijven, gravitaire aansluiting is mogelijk.
Clusters "169-163, 169-36, 169-28, 169-31" worden herzien van het collectief te optimaliseren buitengebied naar
het individueel te optimaliseren buitengebied. Deze clusters zijn minder rendabel om aan te sluiten, vermits een
gravitaire aansluiting niet mogelijk is en de bebouwing meer verspreid is.
De vermelde clusternummers ondergaan een nieuwe screening om het deel van de woningen die aan de criteria
voldoen toe te voegen aan de lijst van prioritaire IBA's.
Om de gemeenten/rioolbeheerders te ondersteunen bij het maken van toekomstige keuzes in de planvorming
tussen de afweging collectieve versus individuele zuivering, zal in voorbereiding op de volgende generatie
stroomgebiedbeheerplannen een nieuw kader ontwikkeld worden. Hiervoor wordt een nieuwe actie opgenomen in
het Maatregelenprogramma.
 
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Clusters "169-163, 169-36, 169-28, 169-31" worden herzien van het collectief te optimaliseren buitengebied naar
het individueel te optimaliseren buitengebied.
Project GUP-45059-040 wordt overeenstemmend aangepast.
 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : 8EFRa5zF

Ingediende reacties

Id: 18
Cluster/GUP nummer: 030-28-31/GUP45059-040
Adres: Ijskelderweg Diversen 9660 Brakel

Wensen te onderzoek of deze cluster/GUP kan omgezet worden van collectief te optimaliseren naar individueel te
optimaliseren.
We verwijzen hier ook naar mail van 12/03/2021 met motivatie naar CIV-sec@VMM.be
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Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan de herziening van clusters "169-163, 169-36, 169-43, 030-28, 030-31" van het collectief
te optimaliseren buitengebied naar het individueel te optimaliseren buitengebied te willen onderzoeken. Deze clusters zijn niet
expliciet opgenomen in het uittreksel uit de notulen van het college van burgemeester en schepenen van 1/03/2021 dat werd
aangeleverd aan de CIW.
Gelet op de hoge gebiedsgerichte prioritering van het waterlichaam 'Zwalm' waar deze clusters gelegen zijn
(prioriteit 3), de geplande collector (OP 20470) afwaarts, de hoge GUP-prioriteit (prioriteit 3) en de historiek van
deze clusters in het voorontwerp zoneringsplan is het niet aangewezen om al deze clusters integraal te herzien.
Cluster "169-43" blijft collectief te optimaliseren buitengebied zodat het overnamepunt ter hoogte van de
Vaanbuikbeek kan behouden blijven, gravitaire aansluiting is mogelijk.
Clusters "169-163, 169-36, 169-28, 169-31" worden herzien van het collectief te optimaliseren buitengebied naar
het individueel te optimaliseren buitengebied. Deze clusters zijn minder rendabel om aan te sluiten, vermits een
gravitaire aansluiting niet mogelijk is en de bebouwing meer verspreid is.
De vermelde clusternummers ondergaan een nieuwe screening om het deel van de woningen die aan de criteria
voldoen toe te voegen aan de lijst van prioritaire IBA's.
Om de gemeenten/rioolbeheerders te ondersteunen bij het maken van toekomstige keuzes in de planvorming
tussen de afweging collectieve versus individuele zuivering, zal in voorbereiding op de volgende generatie
stroomgebiedbeheerplannen een nieuw kader ontwikkeld worden. Hiervoor wordt een nieuwe actie opgenomen in
het Maatregelenprogramma.
 
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Clusters "169-163, 169-36, 169-28, 169-31" worden herzien van het collectief te optimaliseren buitengebied naar
het individueel te optimaliseren buitengebied.
Project GUP-45059-040 wordt overeenstemmend aangepast.
 

Aanbeveling(en)

Nvt

Zoneringsplan Torhout

Code van de indiener : 8qQJdvgv

Ingediende reacties

Id: 131
Cluster/GUP nummer: 185-4316
Adres: Revinzestraat 92 8820 Torhout

De woning Revinzestraat 92 krijgt geen toestemming van zijn buur (Revinzestraat 70) om aan te sluiten op de
collector die over het terrein van Revinzestraat 70 loopt. De enige mogelijke aansluiting op de riolering zou dan
langs de private toegangsweg naar nr. 92 moeten gaan om zo aan te sluiten op de collector in deze
toegangsweg. Deze afstand bedraagt meer dan 100 m en er dient een ingeschreven waterloop gedwarst te
worden. Hierdoor wordt de kostprijs heel hoog t.o.v. een IBA. We vragen dan ook om deze cluster te herzien naar
individueel te optimaliseren buitengebied.
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Overweging

Revinzestraat 92  ligt op ongeveer 150 meter van de openbare weg met openbare riolering. Een korte
rioolaansluiting is mogelijk naar een nabije collector. Hiervoor dient echter het perceel van derden gebruikt te
worden. Een andere mogelijkheid is via de lange toegangsweg van Revinzestraat 92 aan te sluiten op diezelfde
collector. Hierbij moet echter een waterloop gedwarst worden. Hiermee rekening houdend kan de gevraagde
herziening van cluster 185-4316 naar individueel te optimaliseren buitengebied aanvaard worden.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Zoneringsplan: cluster 185-4316 wordt herzien naar individueel te optimaliseren buitengebied.
Gebiedsdekkend uitvoeringsplan: privé-GUP-31033-015 wordt hier verwijderd.
 

Aanbeveling(en)

Nvt

Zoneringsplan Staden

Code van de indiener : 8qQJdvgv

Ingediende reacties

Id: 132
Cluster/GUP nummer: 013-117
Adres: Lucasstraat 2 8840 Staden

Niettegenstraande deze cluster in het noorden en westen grenst aan het centraalgebied, moet dit pand via zijn
eigen private toegangsweg naar de riolering in de Lucasstraat aansluiten. Hiervoor zou de eigenaar een leiding
moeten aanleggen van meer dan 100 m lang. De kost hiervoor is hoger dan het plaatsen van een IBA. We vragen
dan ook om deze cluster te herzien naar individueel te optimaliseren buitengebied.
  

Overweging

Lucasstraat 2 ligt op ongeveer 130 meter (lange toegangsweg) van de openbare weg met openbare riolering.
Rekening houdend met de grote afstand (en de bijhorende kosten) is een herziening van de cluster 013-117 naar
individueel te optimaliseren buitengebied aanvaardbaar.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Zoneringsplan: cluster 013-117 wordt herzien naar individueel te optimaliseren buitengebied.
Gebiedsdekkend uitvoeringsplan: privé-GUP-36019-027 wordt hier verwijderd.
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Aanbeveling(en)

Nvt

Zoneringsplan Langemark-Poelkapelle

Code van de indiener : 8qQJdvgv

Ingediende reacties

Id: 133
Cluster/GUP nummer: 007-398
Adres: Zonnebekestraat 75 8920 Langemark-Poelkapelle

Dit pand moet via zijn eigen private toegangsweg naar de riolering in de Zonnebeekstraat aansluiten. Hiervoor zou
de eigenaar een leiding moeten aanleggen van meer dan 200 m lang. De kost hiervoor is hoger dan het plaatsen
van een IBA. We vragen dan ook om deze cluster te herzien naar individueel te optimaliseren buitengebied.
  

Overweging

Zonnebekestraat 75 ligt op 250 meter (heel lange toegangsweg) van de openbare weg met openbare riolering.
Rekening houdend met de grote afstand (en de bijhorende kosten) is een herziening van de cluster 007-398 naar
individueel te optimaliseren buitengebied aanvaardbaar.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Zoneringsplan: cluster 007-398 wordt herzien naar individueel te optimaliseren buitengebied.
Gebiedsdekkend uitvoeringsplan: privé-GUP-33040-012 wordt hier verwijderd.
 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : 8qQJdvgv

Ingediende reacties

Id: 134
Cluster/GUP nummer: 007-367
Adres: Cayennestraat 74 8920 Langemark-Poelkapelle

Dit pand moet via een private toegangsweg naar de riolering in de Cayennestraat aansluiten. Hiervoor zou de
eigenaar een leiding moeten aanleggen van meer dan 150 m lang. De kost hiervoor is hoger dan het plaatsen van
een IBA. We vragen dan ook om deze cluster te herzien naar individueel te optimaliseren buitengebied.
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Overweging

Cayennestraat 74 ligt op 160 meter (lange toegangsweg) van de openbare weg met openbare riolering. Rekening
houdend met de grote afstand (en de bijhorende kosten) is een herziening van de cluster 007-367 naar individueel
te optimaliseren buitengebied aanvaardbaar.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Zoneringsplan: cluster 007-367 wordt herzien naar individueel te optimaliseren buitengebied.
Gebiedsdekkend uitvoeringsplan: privé-GUP-33040-012 wordt hier verwijderd.
 

Aanbeveling(en)

Nvt

Zoneringsplan Ichtegem

Code van de indiener : 8qQJdvgv

Ingediende reacties

Id: 135
Cluster/GUP nummer: 014-4102
Adres: Moerdijkstraat 167 8480 Ichtegem

Deze woning ligt op meer dan 100 m van de collector die ten westen van het pand loopt.  De kost om een leiding
aan te leggen tot aan de collector is hoger dan het plaatsen van een IBA. We vragen dan ook om deze cluster te
herzien naar individueel te optimaliseren buitengebied.
  

Overweging

Moerdijkstraat 167 ligt op ongeveer 110 meter (lange toegangsweg) van de openbare weg met openbare riolering.
Gezien deze afstand en de bijhorende kosten voor aanleg van riolering, is de gevraagde herziening voor cluster
014-4102 naar het individueel te optimaliseren buitengebied aanvaardbaar.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Zoneringsplan: cluster 014-4102 wordt herzien naar individueel te optimaliseren buitengebied.
Gebiedsdekkend uitvoeringsplan: privé-GUP-35006-019 wordt hier verwijderd.
 

Aanbeveling(en)

Nvt
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Zoneringsplan Houthulst

Code van de indiener : 8qQJdvgv

Ingediende reacties

Id: 136
Cluster/GUP nummer: Centraal Gebied
Adres: Stokstraat 49 8650 Houthulst

er plaatse is vastgesteld dat deze woning nog niet aangesloten is op de collector ten noorden van het pand. De
kost om aan te sluiten op de collector zal hoger zijn dan het saneren via een IBA. De collector is in asbestcement
aangelegd waardoor belangrijke veiligheidsmaatregelen moeten gevolgd worden bij aanboren op deze leiding.
Verder zou de kost nog stijgen omdat hier onder de ingebuisde Van Dammesbeek -2de cat - WY.5.6. gedwarst
moet worden. We vragen dan ook om dit pand naar individueel te optimaliseren buitengebied te herzien.
  

Overweging

Stokstraat 49 ligt in de omgeving van een collector en is bijgevolg ingedeeld bij het centraal gebied. Om een
aansluiting op de collector te kunnen maken moet een waterloop gekruist worden. Bovendien is de collector in
asbestcement. Bijgevolg kan de gevraagde herziening naar individueel te optimaliseren buitengebied aanvaard
worden.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Stokstraat 49 wordt uit het centraal gebied gehaald en ondergebracht in een nieuwe cluster (clusternummer 006-
9004) in het individueel te optimaliseren buitengebied.
 

Aanbeveling(en)

Nvt

Zoneringsplan Gistel

Code van de indiener : 8qQJdvgv

Ingediende reacties

Id: 137
Cluster/GUP nummer: 014-1432
Adres: Zevekoteheirweg 49 en 51 8470 Gistel

Deze 2 woningen liggen op 135 meer van de riolering in de Zevekoteheirweg. De eigenaar van woning nr. 49 heeft
aan Fluvius gemeld dat er bij zijn pand reeds een IBA geplaatst is. De kost om woning nummer 51 met een leiding
aan te sluiten is hoger dan een sanering met een IBA. We vragen dan ook om deze cluster te herzien naar
individueel te optimaliseren buitengebied.
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Overweging

De percelen Zevekoteheirweg 49 en 51 delen een lange toegangsweg (130 meter) naar de openbare weg met
riolering. Woning 49 heeft reeds een werkende IBA. Gezien de afstand en de aanwezigheid van een IBA kan de
gevraagde herziening van cluster 014-1432 naar het individueel te optimaliseren buitengebied aanvaard worden.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Zoneringsplan: cluster 014-1432 wordt herzien naar individueel te optimaliseren buitengebied.
Gebiedsdekkend uitvoeringsplan: privé-GUP-35005-012 wordt hier verwijderd.
 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : 8qQJdvgv

Ingediende reacties

Id: 138
Cluster/GUP nummer: Centraal gebied
Adres: Zevekoteheirweg 45 en 47 8470 Gistel

Dit tuinbedrijf ligt op 125 m van de riolering in de Zevekoteheirweg. De kost om dit pand met een leiding aan te
sluiten is hoger dan een sanering met een IBA. We vragen dan ook om dit pand naar individueel te optimaliseren
buitengebied te herzien.
  

Overweging

Zevekoteheirweg 147-149 betreft een tuincentrum. Dit is op ongeveer 150 meter van de openbare weg (met
riolering) gelegen. Gezien deze afstand is de gevraagde herziening van centraal gebied naar individueel te
optimaliseren buitengebied aanvaardbaar.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Zevekoteheirweg 147-149 wordt uit het centraal gebied gehaald en ondergebracht in een nieuwe cluster
(clusternummer 014-9006) in het individueel te optimaliseren buitengebied.
 

Aanbeveling(en)

Nvt

Zoneringsplan Aalter
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Code van de indiener : 8YIGjoU4

Ingediende reacties

Id: 1144
Cluster/GUP nummer:
Adres: Europalaan 22 22 9880 Aalter

Het Gemeentebestuur Aalter geeft de goedkeuring aan het herziene zoneringsplan mits aanpassing van volgende
clusters:
- Rode cluster 025-244, Kleitestraat 13 wordt groen: cluster wordt mee opgenomen binnen het rioleringsproject
‘GUP-44001-002 Rioleringsproject Nevelestraat, Kleitestraat, Lentakkerstraat, Kleine Lijkstraat’ 
  

Overweging

Kleitestraat 13 is gelegen langs het voorziene tracé van een gepland rioleringsproject. Bijgevolg is de gevraagde
herziening voor cluster 025-244 naar collectief te optimaliseren buitengebied aanvaardbaar.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Cluster 025-244 wordt herzien naar collectief te optimaliseren buitengebied.
 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : 8YIGjoU4

Ingediende reacties

Id: 1145
Cluster/GUP nummer:
Adres: Europalaan 22 22 9880 Aalter

Rode cluster 025-984, Keistraat 9 wordt groen: cluster wordt mee opgenomen binnen het rioleringsproject
‘O213060A Aanleg 2DWA stelsel Schapersbosstraat, Waterstraat, Donkerstraat, Keistraat en Zandekensstraat’.  
 
  

Overweging

Op basis van de bij VMM beschikbare informatie (goedgekeurd voorontwerp van subsidiedossier O213060A) wordt
Keistraat 9 (cluster 025-984) niet opgenomen binnen het rioleringsproject. Bijgevolg leidt deze opmerking niet tot
een aanpassing van het zoneringsplan.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Zoneringsplan Lokeren

Code van de indiener : 9NkTePFe

Ingediende reacties

Id: 1120
Cluster/GUP nummer: 131-59
Adres: Spletterenstraat 27 t.e.m. 32 9160 Lokeren

Onderstaande rioleringsprojecten staan ingekleurd op het zoneringsplan als collectief te optimaliseren gebied.
Gezien deze projecten uitgevoerd zijn, zouden deze als collectief geoptimaliseerd buitengebied moeten ingekleurd
zijn.
De groene cluster 131-59, Spletterenstraat 27 t.e.m. 32 is reeds uitgevoerd
 
  

Overweging

Volgens de gemeente is er riolering aanwezig ter hoogte van de Spletterenstraat 27 t.e.m. 32 (cluster 131-59). Dit wordt bevestigd in de AWIS-
rioolinventaris, bijgevolg kan de actualisatie worden doorgevoerd en wordt cluster 131-59 omgezet naar collectief geoptimaliseerd buitengebied.

 
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Cluster 131-59 omgezet naar collectief geoptimaliseerd buitengebied.

 

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een actualisatie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit kan jaarlijks doorgegeven worden via
het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering. Daarbij kan een as built plan worden opgeladen of verwezen worden naar een
aanvulling in de AWIS-rioolinventaris.

 
 
 

Code van de indiener : 9NkTePFe

Ingediende reacties

Id: 1121
Cluster/GUP nummer: O215243 - O217117
Adres: Weverslaan 18 9160 Lokeren

Onderstaande rioleringsprojecten staan ingekleurd op het zoneringsplan als collectief te optimaliseren gebied.
Gezien deze projecten uitgevoerd zijn, zouden deze als collectief geoptimaliseerd buitengebied moeten ingekleurd
zijn.
Het GIP dossier - O215243 - Rioleringswerken Daknamse Bossen is reeds uitgevoerd.
Het GIP dossier - O217117 - Wegenis- en rioleringswerken Zamanstraat is reeds uitgevoerd.
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Overweging

Gemeente geeft aan dat enkele rioleringsdossiers afgerond zijn en zodoende de bijbehorende clusters kunnen
omgezet worden naar collectief geoptimaliseerd buitengebied.
Het GIP dossier - O215243 - Rioleringswerken Daknamse Bossen: Vermits dit dossier als huidige status 'voorschot
aangevraagd' heeft, wordt dit rioleringsproject nog niet als voltooid beschouwd.
Het GIP dossier - O217117 - Wegenis- en rioleringswerken Zamanstraat: Dit dossier is aangepast, bijbehorende
cluster zal deels omgezet worden naar collectief geoptimaliseerd buitengebied.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Cluster 034-6002 wordt opgesplitst. Een deel blijft collectief te optimaliseren buitengebied (cluster 34-6002), een
deel wordt collectief geoptimaliseerd buitengebied (cluster 034-6002-1).
 

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijzigingen betreffen louter een actualisatie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Van zodra een GIP
dossier of ander rioleringsproject afgerond is kan dit jaarlijks doorgegeven worden via het invullen van de rapportering
gemeentelijke sanering. Daarbij kan een as built plan worden opgeladen of verwezen worden naar een aanvulling in de AWIS-
rioolinventaris.
 

Zoneringsplan Zwalm

Code van de indiener : AFVgR2rm

Ingediende reacties

Id: 156
Cluster/GUP nummer: 252-21
Adres: Biestmolenstraat 5 9630 Zwalm

De woning op dit adres staat ingetekend als een individueel te optimaliseren buitengebied, waar een IBA moet
komen. Deze woning is op dit moment echter wel aangesloten op de gemengde riolering in de straat, hoewel dit
foutief niet zo aangeduid is op de rioleringsplannen (CODAM).
De beslissing om hier individueel te optimaliseren buitengebied van te maken, is dus wellicht gebaseerd op foutieve
informatie. Bovendien is gravitaire aansluiting mogelijk.
Gelieve deze woning aan te sluiten bij het collectief te optimaliseren buitengebied 100m verder in de straat.
  

Overweging

Volgens de gemeente is Biestmolenstraat 5 aangesloten op de gemengde riolering in de straat. Noch de AWIS-
rioolinventaris, noch de codam-viewer van rioolbeheerder Farys bevestigen echter de aanwezigheid van riolering in
de Biestmolenstraat. Bijgevolg kan de gevraagde herziening naar collectief te optimaliseren buitengebied niet
aanvaard worden.
Indien deze woning in de toekomst toch wordt aangesloten naar openbare riolering, kan dit gemeld worden via de
jaarlijkse rapportering gemeentelijke sanering. De bijhorende actualisatie van het zoneringsplan kan dan
meegenomen worden bij de jaarlijkse opmaak van het Wateruitvoeringsprogramma.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt
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Aanbeveling(en)

Nvt

Zoneringsplan Kontich

Code van de indiener : AJYxncCd

Ingediende reacties

Id: 309
Cluster/GUP nummer: 044-137
Adres: Duffelsesteenweg 2388-242,341-345 2550 Kontich

Cluster 044-137 : Pidpa en gemeente zijn niet akkoord voor de wijziging van groene naar rode cluster. Behoud van
de groene cluster is wenselijk, gelet op de kennis van heden over deze cluster lijkt een collectieve sanering de
meest ideale keuze.
  

Overweging

Rioolbeheerder Pidpa vraagt om voor cluster 044-137 (tijdens het voortraject) aangevraagde en aanvaarde
herziening de wijziging terug te draaien. Het betreft een cluster die werd herzien naar individueel te optimaliseren
buitengebied die men nu opnieuw naar collectief te optimaliseren buitengebied wil herzien. 
Aangezien er geen motivatie voor het terugdraaien van de herziening werd geformuleerd, kan de gevraagde
wijziging niet aanvaard worden.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : AJYxncCd

Ingediende reacties

Id: 310
Cluster/GUP nummer: 044-138
Adres: Babbelkroonstraat 10 2550 Kontich

Cluster 044-138 : Pidpa en gemeente zijn niet akkoord voor de wijziging van groene naar rode cluster. Behoud van
de groene cluster is wenselijk, gelet op de kennis van heden over deze cluster lijkt een collectieve sanering de
meest ideale keuze.
  

Overweging

Rioolbeheerder Pidpa vraagt om voor cluster 044-138 (tijdens het voortraject) aangevraagde en aanvaarde
herziening de wijziging terug te draaien. Het betreft een cluster die werd herzien naar individueel te optimaliseren
buitengebied die men nu opnieuw naar collectief te optimaliseren buitengebied wil herzien. 
Aangezien er geen motivatie voor het terugdraaien van de herziening werd geformuleerd, kan de gevraagde
wijziging niet aanvaard worden.
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Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : AJYxncCd

Ingediende reacties

Id: 311
Cluster/GUP nummer: 044-139
Adres: Babbelkroonstraat zn 2550 Kontich

Cluster 044-139 : Pidpa en gemeente zijn niet akkoord voor de wijziging van groene naar rode cluster. Behoud van
de groene cluster is wenselijk, gelet op de kennis van heden over deze cluster lijkt een collectieve sanering de
meest ideale keuze.
  

Overweging

Rioolbeheerder Pidpa vraagt om voor cluster 044-139 (tijdens het voortraject) aangevraagde en aanvaarde
herziening de wijziging terug te draaien. Het betreft een cluster die werd herzien naar individueel te optimaliseren
buitengebied die men nu opnieuw naar collectief te optimaliseren buitengebied wil herzien. 
Aangezien er geen motivatie voor het terugdraaien van de herziening werd geformuleerd, kan de gevraagde
wijziging niet aanvaard worden.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : AJYxncCd

Ingediende reacties

Id: 312
Cluster/GUP nummer: 044-140
Adres: Duffelsesteenwg 234 2550 Kontich

Cluster 044-140 : Pidpa en gemeente zijn niet akkoord voor de wijziging van groene naar rode cluster. Behoud van
de groene cluster is wenselijk, gelet op de kennis van heden over deze cluster lijkt een collectieve sanering de
meest ideale keuze.
  

Overweging

Rioolbeheerder Pidpa vraagt om voor cluster 044-140 (tijdens het voortraject) aangevraagde en aanvaarde
herziening de wijziging terug te draaien. Het betreft een cluster die werd herzien naar individueel te optimaliseren
buitengebied die men nu opnieuw naar collectief te optimaliseren buitengebied wil herzien. 
Aangezien er geen motivatie voor het terugdraaien van de herziening werd geformuleerd, kan de gevraagde
wijziging niet aanvaard worden.
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Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : AJYxncCd

Ingediende reacties

Id: 313
Cluster/GUP nummer: 044-159
Adres: Kerkevelden 32 2550 Kontich

cluster 044-159 (van groen naar rood gewijzigd,  Kerkevelden 32) is reeds gesaneerd (groene cluster).
Op 05/03 werd door de gemeentelijke toezichthouder vastgesteld dat deze woning aangesloten is onder het perceel
met nr. 32D op de riolering. Deze cluster is reeds gesaneerd.
  

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan dat uit controle blijkt dat cluster 044-159,  Kerkevelden 32, is aangesloten op riolering.
Dit perceel behoort tot collectief geoptimaliseerd buitengebied in plaats van individueel te optimaliseren
buitengebied.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Cluster 044-159 wordt toegevoegd aan collectief geoptimaliseerd buitengebied.
 

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een correctie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit kan jaarlijks
doorgegeven worden via het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.
 

Zoneringsplan Schilde

Code van de indiener : akCXkA1D

Ingediende reacties

Id: 314
Cluster/GUP nummer: 071-86-1
Adres: nvt nvt 2970 Schilde

Cluster 071-86-1 dient te wijzigen van gesaneerd naar niet gesaneerd want nog geen riolering aangelegd.
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Overweging

De rioolbeheerder geeft aan dat de cluster 071-86-1 verkeerd gezoneerd is. Dit perceel behoort tot collectief te
optimaliseren buitengebied in plaats van collectief geoptimaliseerd buitengebied omdat er nog geen riolering
aanwezig is in dit gedeelte van de straat. De gevraagde wijziging wordt aanvaard, de clustervorm wordt aangepast
conform de aangesloten woningen ter hoogte van Steynhoefsedreef nr 17 en 20. Voor het nog uit te voeren
gedeelte wordt een nieuw project ingetekend.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

zoneringsplan: cluster 071-86-1 wordt toegevoegd aan collectief te optimaliseren buitengebied, de clustervorm
wordt aangepast.
gebiedsdekkend uitvoeringsplan: voor het nog uit te voeren gedeelte wordt een nieuw project toegevoegd: GUP-
11039-018
 

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een correctie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit kan jaarlijks
doorgegeven worden via het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering. 
 

Zoneringsplan Bornem

Code van de indiener : aWChDqsA

Ingediende reacties

Id: 339
Cluster/GUP nummer:
Adres: Omgangstraat 2A 2930 Bornem

Ten zuiden van Omgangstraat 2A staat nog een gebouw, het restaurant 'De Meivis' (kadastrale gegevens 4de afd.
sectie A - 292/B) dat gerenoveerd zal worden. In principe dienen percelen/gebouwen die noch in centraal gebied
noch in een cluster liggen voorzien te worden van een IBA. Er ligt riolering tot voor Omgangstraat 2A. Gezien de
aanwezigheid van riolering wordt er gevraagd het restaurant op te nemen als groene cluster zodat er geen IBA
geplaatst moet worden.
  

Overweging

De gemeente geeft aan dat het gebouw ten zuiden van Omgangstraat 2A niet is opgenomen in het zoneringsplan.
Er wordt gevraagd dit gebouw op te nemen als collectief te optimaliseren buitengebied aangezien hier een
restaurant gevestigd is, bijkomend is er reeds riolering aanwezig tot Omgangstraat 2A. Omdat het betrokken
perceel aan een bestaande riolering grenst, wordt dit perceel toegevoegd aan centraal gebied.
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Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Perceel Omgangstraat 2A wordt toegevoegd aan centraal gebied.
 

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een correctie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit kan jaarlijks
doorgegeven worden via het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.
 

Code van de indiener : aWChDqsA

Ingediende reacties

Id: 340
Cluster/GUP nummer:
Adres: 't Hoogste 47 2930 Bornem

Woning 't Hoogste 47 ligt noch in centraal gebied noch in een groene cluster. In principe dienen
percelen/gebouwen die noch in centraal gebied noch in een cluster liggen voorzien te worden van een IBA. Het
betreft een recente woning en in de straat ligt een gescheiden stelsel. De woning is aangesloten op de riolering en
valt dus onder centraal gebied.
  

Overweging

De gemeente geeft aan dat het perceel 't Hoogste 47, een recent gebouw, nog niet opgenomen is in het
zoneringsplan. 
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Perceel 't Hoogste 47 wordt toegevoegd aan centraal gebied.
 

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een correctie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit kan jaarlijks
doorgegeven worden via het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.
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Code van de indiener : aWChDqsA

Ingediende reacties

Id: 341
Cluster/GUP nummer:
Adres: Oudenhof 1-49 2930 Bornem

Nieuwbouwwoningen Oudenhof 1-49 liggen volgens het zoneringsplan noch in centraal gebied noch in een groene
cluster. In principe dienen deze voorzien te worden van een IBA. Deze woningen werden gebouwd binnen een
nieuwe verkaveling waarbij ook een rioleringsstelsel werd aangelegd. De woningen zijn aangesloten op centraal
gebied aan de Omgangstraat.
  

Overweging

De gemeente geeft aan dat de percelen Oudenhof 1-49, recente gebouwen aangesloten via riolering op
Omgangstraat, nog niet opgenomen zijn in het zoneringsplan. 
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

De percelen Oudenhof 1-49 worden toegevoegd aan centraal gebied.
 

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een correctie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit kan jaarlijks
doorgegeven worden via het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.
 

Zoneringsplan Izegem
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Code van de indiener : bfyoaqxu

Ingediende reacties

Id: 1143
Cluster/GUP nummer: 208-85
Adres: Molstraat 159 8870 Izegem

Toen we onze brief gekregen hebben, heb ik het geoloket geraadpleegd op internet.
Ons huis stond in een rode cluster wat waarschijnlijk betekend "geen rioleringsaansluiting mogelijk".
Een paar dagen later stonden we in een groene cluster en was er een rioleringsplan aan verbonden.
lk was toen opgelucht.
Toen ik het één van de daaropvolgende dagen wilde tonen aan mijn echtgenoot stonden we plots weer in een rode
cluster. Wat is de bedoeling daarvan eigenlijk?
We hebben het geprobeerd via inspraakformulier (Fluvius) maar daarvoor beschikken we niet over de
noodzakelijke gegevens om dit in te vullen.
Kunnen jullie dit voor ons doen?
We gaan niet akkoord met het feit dat we uiteindelijk niet de kans krijgen om aan te sluiten op de riolering,
niettegenstaande dat we er al altijd voor betaald hebben en dat ze niet ver verwijderd zijn.
We betalen gelijk een ander gemeente belastingen en de staatsbelasting maar de kans om aan te sluiten gelijk
onze 3 buren krijgen we niet.
Wie gaat uiteindelijk opdraaien voor de kosten en de mogelijke schade voor de IBA als het uiteindelijk een IBA
wordt?
ls het mogelijk om hierop een antwoord te geven?
Hebben die vraag al deels eens gericht aan de Burgemeester en Schepen Carolien Maertens maar nog geen
antwoord ontvangen.
  

Overweging

De eigenaar van de woning in cluster 208-85 vraagt zich af waarom hij niet kan aansluiten op riolering en een IBA
moet plaatsen. Hij stelt zich ook vragen bij de kosten die zo'n IBA met zich zal meebrengen.
In voorbereiding van de zesjaarlijkse herziening van de zoneringsplannen werd de sanering voor clusters 208-85 en
208-68 (Molstraat 154-156-158-159) door de rioolbeheerder Fluvius geëvalueerd. Een scenario-analyse wees uit
dat het voorzien van IBA's hier de voorkeur geniet. Bijgevolg werden deze clusters herzien naar het individueel te
optimaliseren buitengebied. Voorliggend bezwaarschrift levert geen extra elementen om deze herziening terug te
draaien. er is dus geen reden om het zoneringsplan voor cluster 208-85 aan te passen.
Voor concrete informatie met betrekking tot de aanleg van de IBA kan de eigenaar zich het best richten tot
rioolbeheerder Fluvius. Deze kan uitsluitsel geven onder welke voorwaarden de IBA kan worden opgenomen in het
collectief aanbod (en dus geplaatst en beheerd kan worden door de rioolbeheerder) en wat de bijhorende kosten
zullen zijn.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Zoneringsplan Scherpenheuvel-Zichem
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Code van de indiener : bgyKuJc3

Ingediende reacties

Id: 1486
Cluster/GUP nummer:
Adres: August Nihoulstraat 13 3270 Scherpenheuvel-Zichem

Bezwaarschriften m.b.t. zoneringplan/GUP/reductiedoelen zijn gevat onder identificatiecode 1QRuojO0
  

Overweging

De bezwaarschriften m.b.t. zoneringplan/GUP/reductiedoelen van Scherpenheuvel-Zichem worden behandeld

onder identificatiecode 1QRuojO0.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Zoneringsplan Laarne

Code van de indiener : BnJNWTSj

Ingediende reacties

Id: 126
Cluster/GUP nummer:
Adres: meerskant 8, 22, 24 9270 Laarne

Meerskant 8, 22 & 24 te Laarne, in cluster 031-26 (GUP-42010-025). Te veranderen naar aparte rode clusters
omdat aansluiten op de riolering zou moeten gebeuren over het perceel van derden.
  

Overweging

Voor de aansluiting op (toekomstige) riolering zou door Meerskant 8, 22 en 24 een perceel van derden gebruikt
dienen te worden. Bijgevolg wordt een herziening naar individueel te optimaliseren buitengebied gevraagd.
Alhoewel een herziening niet echt noodzakelijk is (de percelen kunnen zich beroepen op de uitzondering op
aansluitplicht op riool) wordt deze toch aanvaard.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Meerskant 8 wordt ondergebracht in het individueel te optimaliseren buitengebied, nieuwe cluster 031-26-2
Meerskant 22 en 24 worden ondergebracht in het individueel te optimaliseren buitengebied, nieuwe cluster 031-26-
3.
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Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : BnJNWTSj

Ingediende reacties

Id: 127
Cluster/GUP nummer:
Adres: rotstraat 4 9270 Laarne

Cluster 031-98 kan aangesloten worden via het rioleringsproject in de Rotstraat. Individueel te optimaliseren
buitengebied te wijzigen naar collectief te optimaliseren buitengebied.
  

Overweging

Volgens de gemeente kan cluster 031-98 aangesloten worden in het project in de Rotstraat (GUP-42010-014). Een
herziening naar collectief te optimaliseren buitengebied wordt aanvaard.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

zoneringsplan: cluster 031-98 wordt herzien naar collectief te optimaliseren buitengebied 
gebiedsdekkend uitvoeringsplan: GUP-42010-014 wordt uitgebreid voor aansluiting Rotstraat 4, 4a, 6 en 8.
 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : BnJNWTSj

Ingediende reacties

Id: 128
Cluster/GUP nummer:
Adres: steentjestraat 95 9270 Laarne

Cluster 031-141 definitief te schrappen als individueel te optimaliseren buitengebied gezien de woning in het kader
van de rioleringswerken in de Steentjesstraat werd aangesloten op de riolering in het centraal gebied.
  

Overweging

Steentjesstraat 95 is aangesloten op de riolering in de openbare weg. Bijgevolg kan dit perceel toegevoegd worden
aan het centraal gebied en kan de cluster 031-141 verwijderd worden.
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Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Steentjesstraat 95 wordt toegevoegd aan het centraal gebied en de cluster 031-141 wordt verwijderd.
 

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een correctie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit kan jaarlijks
doorgegeven worden via het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.
 

Zoneringsplan Tervuren

Code van de indiener : BOlIM2JS

Ingediende reacties

Id: 377
Cluster/GUP nummer: 139-61
Adres: Bosweg 10 Bus 3080 Tervuren

Bosweg 10 (139-61): te wijzigingen in een individueel te optimaliseren gebied (in plaats van een project met actor
privé zoals voorgesteld) omwille van kosten-efficiëntie
  

Overweging

De gemeente geeft aan cluster 139-61 te willen herzien van het collectief te optimaliseren buitengebied naar het
individueel te optimaliseren buitengebied met als motivatie kosten-efficiëntie.
Gezien de grote afstand om deze cluster aan te sluiten op de riolering wordt deze herziening aanvaard.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Cluster 139-61 wordt herzien van het collectief te optimaliseren buitengebied naar het individueel te optimaliseren
buitengebied.
Project GUP-24104-113 wordt overeenstemmend verwijderd.
 

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : BOlIM2JS

Ingediende reacties

Id: 378
Cluster/GUP nummer:
Adres: Waalse Baan 2 Bus 3080 Tervuren

Waalsebaan 2: te wijzigingen in een individueel te optimaliseren gebied (in plaats van een project met actor privé
zoals  voorgesteld) omdat de aansluiting op het centraal rioleringsstelsel technisch bijzonder moeilijk is en omdat er
al een individuele behandelingsinstallatie geplaatst is
  

Overweging

De gemeente geeft aan cluster 139-77 (Waalsebaan 2) te willen herzien van het collectief te optimaliseren
buitengebied naar het individueel te optimaliseren buitengebied - IBA aanwezig met als motivatie een technisch
bijzonder moeilijke aansluiting op het rioleringsstelsel en het feit dat er al een individuele behandelingsinstallatie
geplaatst is.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Cluster 139-77 wordt ingekleurd als individueel te optimaliseren buitengebied – IBA aanwezig.
Project GUP-24104-109 wordt overeenstemmend aangepast.
 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : BOlIM2JS

Ingediende reacties

Id: 379
Cluster/GUP nummer:
Adres: Leuvensesteenweg 102 tot 138 Bus 3080 Tervuren

Leuvensesteenweg tussen nummers 102 en 138: te wijzigingen in een collectief te optimaliseren gebied (in plaats
van een centraal gebied zoals voorgesteld) omdat hier nog geen riolering aanwezig is;
  

Overweging

De gemeente geeft aan dat er nog geen riolering gelegen is in de Leuvensesteenweg tussen nummers 102 en 138,
gelegen binnen centraal gebied op het zoneringpslan.
Aangezien deze zone midden in centraal gebied gelegen is, wordt het zoneringsplan niet aangepast. Dit wordt wel
toegevoegd aan het GUP.
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Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

GUP-24104-121 in de Leuvensesteenweg wordt verlengd tot aan huisnr 102.
 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : BOlIM2JS

Ingediende reacties

Id: 380
Cluster/GUP nummer:
Adres: Sleutelbloemenlaan 102-138 Bus 3080 Tervuren

Sleutelbloemenlaan (139-129): te wijzigen naar centraal gebied (in plaats van collectief te optimaliseren gebied
zoals voorgesteld) omdat hier enkele jaren geleden riolering werd aangelegd.
  

Overweging

De gemeente geeft aan dat GUP-24104-101 is uitgevoerd waardoor cluster 139-129 in de Sleutelbloemenlaan
overgaat naar het collectief geoptimaliseerd buitengebied.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Cluster 139-129 wordt ingekleurd als collectief geoptimaliseerd buitengebied.
Project GUP-24104-101 wordt verwijderd.
Deze wijzigingen werden reeds doorgevoerd bij de opmaak van het Wateruitvoeringsprogramma (WUP) 2020
en werden zichtbaar in het geoloket zonering- en uitvoeringsplannen na goedkeuring van dit WUP (medio 2021).
 

Aanbeveling(en)

Nvt

Zoneringsplan Schelle
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Code van de indiener : bp6sj2o8

Ingediende reacties

Id: 297
Cluster/GUP nummer: 046-196 / GUP-11038-100
Adres: Molenberglei 1 = Koekoekstraat 85-1 zie Straat 2627 Schelle

Voor volgend project dient de actor van Privé naar Gemeentelijk gewijzigd te worden:Met goedkeuring VMM werd
saneringsvisie gewijzigd van riolering naar IBA.  Afkoppeling gebouw werd op 30/11/2018 conform gekeurd -
Indienststelling IBA gebeurde door Pidpa op 03/12/2018 
  

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan dat voor cluster 046-196 een IBA in dienst werd genomen dd. 03/12/2018. De cluster
wordt gewijzigd naar individueel te optimaliseren buitengebied - IBA aanwezig, het bijhorende project GUP-11038-
100  wordt geschrapt.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

zoneringsplan: Cluster 046-196 wordt toegevoegd aan individueel te optimaliseren buitengebied - IBA aanwezig.
gebiedsdekken uitvoeringsplan: project GUP-11038-100  wordt geschrapt.
Deze wijzigingen werden reeds doorgevoerd bij de opmaak van het Wateruitvoeringsprogramma (WUP) 2020 en
werden zichtbaar in het geoloket zonering- en uitvoeringsplannen na goedkeuring van dit WUP (medio 2021). 
 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : bp6sj2o8

Ingediende reacties

Id: 298
Cluster/GUP nummer: 046-160
Adres: Zinkvalstraat 102 2627 Schelle

De clusters dient bekeken te worden, daar deze van niet-gesaneerd naar gesaneerd gaat:Indienststelling IBA
gebeurde op 20/12/2019
  

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan dat voor cluster 046-160, Zinkvalstraat 102, een IBA werd geplaatst. Indienststelling
gebeurde op 20/12/2019. De cluster gaat over in individueel te optimaliseren buitengebied – IBA/GOS aanwezig.
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Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Cluster 046-160 wordt ingekleurd als individueel te optimaliseren buitengebied – IBA/GOS aanwezig.
Deze wijziging werd reeds doorgevoerd bij de opmaak van het Wateruitvoeringsprogramma (WUP) 2020 en werd
zichtbaar in het geoloket zonering- en uitvoeringsplannen na goedkeuring van dit WUP (medio 2021).
 

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een actualisatie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit kan
jaarlijks doorgegeven worden via het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.
 

Code van de indiener : bp6sj2o8

Ingediende reacties

Id: 299
Cluster/GUP nummer: 046-116
Adres: Kelderijlei 10 2627 Schelle

Volgende clusters dienen bekeken te worden, daar deze van niet-gesaneerd naar gesanereerd gaan:
Indienststelling IBA gebeurde op 16/12/2020
  

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan dat voor cluster 046-116, Kelderijlei 10, een IBA werd geplaatst. Indienststelling
gebeurde op 16/12/2020. De cluster gaat over in individueel te optimaliseren buitengebied – IBA/GOS aanwezig.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Cluster 046-116 wordt ingekleurd als individueel te optimaliseren buitengebied – IBA/GOS aanwezig.
Deze wijziging werd reeds doorgevoerd bij de opmaak van het Wateruitvoeringsprogramma (WUP) 2020 en werd
zichtbaar in het geoloket zonering- en uitvoeringsplannen na goedkeuring van dit WUP (medio 2021).
 

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een actualisatie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit kan
jaarlijks doorgegeven worden via het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering. 
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Code van de indiener : bp6sj2o8

Ingediende reacties

Id: 300
Cluster/GUP nummer: 046-124
Adres: Tuinlei 172 2627 Schelle

Volgende cluster dient bekeken te worden, daar deze van niet-gesaneerd naar gesanereerd gaat:OPGEHEVEN -
Behoort tot eigendom Tuinlei 174 - drinkwateraansluiting Tuinlei 172 werd in 2010 uitgenomen zodat hier geen
vuilvracht meer aanwezig is
  

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan dat voor cluster 046-124, Tuinlei 174, een IBA werd geplaatst. De cluster gaat over in
individueel te optimaliseren buitengebied – IBA/GOS aanwezig.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Cluster 046-124 wordt ingekleurd als individueel te optimaliseren buitengebied – IBA/GOS aanwezig.
Deze wijziging werd reeds doorgevoerd bij de opmaak van het Wateruitvoeringsprogramma (WUP) 2020 en werd
zichtbaar in het geoloket zonering- en uitvoeringsplannen na goedkeuring van dit WUP (medio 2021).
 

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een actualisatie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit kan
jaarlijks doorgegeven worden via het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.  
 

Code van de indiener : bp6sj2o8

Ingediende reacties

Id: 301
Cluster/GUP nummer: 046-174
Adres: Steenwinkelstraat 499 2627 Schelle

Volgende cluster dient bekeken te worden, daar deze van niet-gesaneerd naar gesaneerd gaat. De sanering van
deze rode cluster gebeurde met het project K-18-035 waarbij een aansluiting op de riolering gebeurde
  

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan dat riolering is uitgevoerd in de Steenwinkelstraat 499 waardoor cluster 046-174
overgaat van individueel te optimaliseren buitengebied naar het collectief geoptimaliseerd buitengebied.
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Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Cluster 046-174 wordt ingekleurd als collectief geoptimaliseerd buitengebied.
Deze wijziging werd reeds doorgevoerd bij de opmaak van het Wateruitvoeringsprogramma (WUP) 2020 en werd
zichtbaar in het geoloket zonering- en uitvoeringsplannen na goedkeuring van dit WUP (medio 2021). 
 

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een actualisatie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit kan
jaarlijks doorgegeven worden via het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.
 

Code van de indiener : bp6sj2o8

Ingediende reacties

Id: 302
Cluster/GUP nummer: 046-196 / GUP-11038-100
Adres: Molenberglei 1 = Koekoekstraat 85-1 zie Straat 2627 Schelle

Volgende cluster dient bekeken te worden omdat deze van een groene naar rode cluster gaat. Met goedkeuring
VMM werd saneringsvisie gewijzigd van riolering naar IBA.  Afkoppeling gebouw werd op 30/11/2018 conform
gekeurd - Indienststelling IBA gebeurde door Pidpa op 03/12/2018 
  

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan dat voor cluster 046-196 een IBA in dienst werd genomen dd. 03/12/2018. De cluster
wordt gewijzigd naar individueel te optimaliseren buitengebied - IBA aanwezig, het bijhorende project GUP-11038-
100  wordt geschrapt.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

zoneringsplan: Cluster 046-196 wordt toegevoegd aan individueel te optimaliseren buitengebied - IBA aanwezig.
gebiedsdekken uitvoeringsplan: project GUP-11038-100  wordt geschrapt.
Deze wijzigingen werden reeds doorgevoerd bij de opmaak van het Wateruitvoeringsprogramma (WUP) 2020 en
werden zichtbaar in het geoloket zonering- en uitvoeringsplannen na goedkeuring van dit WUP (medio 2021). 
 

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : bp6sj2o8

Ingediende reacties

Id: 303
Cluster/GUP nummer: 046-174
Adres: STeenwinkelstraat 499 2627 Schelle

Volgende cluster dient bekeken te worden daar deze van een rode naar groene cluster gaat. De sanering van deze
rode cluster gebeurde met het project K-18-035 waarbij een aansluiting op de riolering gebeurde.
  

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan dat riolering is uitgevoerd in de Steenwinkelstraat 499 waardoor cluster 046-174
overgaat van individueel te optimaliseren buitengebied naar het collectief geoptimaliseerd buitengebied.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Cluster 046-174 wordt ingekleurd als collectief geoptimaliseerd buitengebied.
Deze wijziging werd reeds doorgevoerd bij de opmaak van het Wateruitvoeringsprogramma (WUP) 2020 en werd
zichtbaar in het geoloket zonering- en uitvoeringsplannen na goedkeuring van dit WUP (medio 2021). 
 

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een actualisatie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit kan
jaarlijks doorgegeven worden via het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.
 

Zoneringsplan Oostende
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Code van de indiener : c7l6SFMd

Ingediende reacties

Id: 19
Cluster/GUP nummer: 014-1077
Adres: Stapelhuisstraat 2 Bus 8400 Oostende

Dit bezwaarschrift wordt ingediend in naam van de eigenaar van het terrein.
De cluster 014-1077 werd in het verleden ingekleurd als individueel te optimaliseren buitengebied omwille van het
feit dat het hier ging om zeer beperkte vuilvrachten (loodsen/opslagplaatsen met beperkt sanitair).
Gezien de huidige invulling (nieuw project) een zeer ruime vuilvracht met zich meebrengt (171 IE sanitair) werd een
studie uitgevoerd naar de haalbaarheid van een IBA + lozing van het effluent in oppervlaktewater. Vooral dit laatste
bleek een probleem te zijn. Naastliggend aan het project ligt het Camerlinckxgeleed en het Vlotdok. Aangaande het
Camerlinckxgeleed werd negatief gegeven door Dhr. Goegebeur van de VMM (fysieke bespreking 05/12/2019)
omdat het water van het Camerlinckxgeleed te lang stil staat en de kwaliteit niet gegarandeerd kan worden.
Aangaande het Vlotdok werd telefonisch overleg gepleegd met de milieudienst van de haven en hier werd
eveneens een negatief advies gegeven (ze laten geen lozing van grijs water toe in de haven). Vanuit het
zoneringsplan wordt dus een IBA + lozing op oppervlaktewater vereist maar dit is dus niet haalbaar op deze locatie.
Vanuit VMM (Dhr. Linus Laisnez) kwam het signaal dat er ook kon gekeken worden om het sanitair afvalwater
onbehandeld aan te sluiten op de openbare DWA-streng. Hiervoor werd contact opgenomen met de VMM (Leentje
De Backer - mail 13/10/2020) en werd wel een positief signaal ontvangen aangaande aansluiting op de DWA. Om
dit mogelijk te maken moet de cluster wel omgekleurd worden naar collectief te optimaliseren buitengebied. Met
advies/bezwaar wensen deze omkleuring aan te vragen. 
Ondertussen werd reeds een vergunningsdossier ingediend met kenmerk OMV_2019060247.
Meer informatie aangaande dit dossier (uitgevoerde studie door Trevi NV rond verwerking afvalwater, ...) is
opvraagbaar via rdejonckheere@trevi-env.com.
 
Samenstelling huishoudelijk afvalwater
·         Hangaar d’ Amour:
o    Verbruik hemelwater voor de toiletten
o    Verbruik leidingwater voor de andere sanitaire voorzieningen
o    Productie huishoudelijk afvalwater d.m.v. 42 toiletten, 40 douches, 39 bidets, 3 lavabo’s en een wasserette
·         Plaza:
o    Verbruik hemelwater voor de toiletten
o    Verbruik leidingwater voor de lavabo’s
o    Productie huishoudelijk afvalwater d.m.v. 6 toiletten en 4 lavabo’s
·         Microbrouwerij met café:
o    Verbruik leidingwater voor de brouwerij
o    Productie bedrijfsafvalwater via de brouwerij
·         Handelszaak/brasserie:
o    Verbruik hemelwater voor de toiletten
o    Verbruik leidingwater voor de lavabo’s en de keuken
o    Productie huishoudelijk afvalwater d.m.v. 5 toiletten en 4 lavabo’s
o    Productie huishoudelijk afvalwater via de keuken
·         Kantoor units:
o    Verbruik hemelwater voor de toiletten
o    Verbruik leidingwater voor de lavabo’s
o    Productie huishoudelijk afvalwater d.m.v. 12 toiletten en 7 lavabo’s
·         Politiekantoor:
o    Verbruik hemelwater voor het toilet
o    Verbruik leidingwater voor de lavabo
o    Productie huishoudelijk afvalwater d.m.v. 1 toilet en 1 lavabo
·         Voedselbedeling:
o    Verbruik hemelwater voor de toiletten
o    Verbruik leidingwater voor de lavabo’s
o    Productie huishoudelijk afvalwater d.m.v. 6 toiletten en 4 lavabo’s
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Overweging

Het bezwaarschrift betreft cluster 014-1077 waar in het verleden, door de beperkte vuilvracht (loods, hangaar) en
de ligging (langs het Vlotdok) gekozen werd om de cluster op te nemen in het individueel te optimaliseren
buitengebied.
Nu wordt deze site verder ontwikkeld met een nieuw project dat een vuilvracht van 171 IE (voornamelijk sanitair) zal
betekenen. Door de ontwikkelaar werd advies gevraagd bij VMM - beheer onbevaarbare waterlopen en bij de dienst
riolering van de stad Oostende over de bestemming van het effluent van een te voorziene eigen zuivering. Een
lozing in het Vlotdok of in het overwelfde Camerlinckxgeleed kreeg echter negatief advies gezien de
effluentkwaliteit van de zuivering niet ten alle tijde zou kunnen gegarandeerd worden.
Op aangeven van de dienst omgevingsvergunningen van VMM werd de optie aansluiting op bestaande riolering (in
de Slachthuiskaai) verder onderzocht en haalbaar geacht. Ten gevolge dient ook het zoneringsplan voor cluster
014-1077 herzien te worden naar collectief te optimaliseren buitengebied.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

zoneringsplan: cluster 014-1077 wordt herzien naar collectief te optimaliseren buitengebied.
gebiedsdekkend uitvoeringsplan: een nieuw privé-GUP-project (GUP-35013-041) zal worden voorzien om de
nieuwe ontwikkeling aan te sluiten naar de bestaande riolering in de Slachthuiskaai.
 

Aanbeveling(en)

Nvt

Zoneringsplan Brugge
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Code van de indiener : c7l6SFMd

Ingediende reacties

Id: 20
Cluster/GUP nummer: 018-1103/1170/1207/1265
Adres: Zevenkerken 4 Bus 8200 Brugge

Dit bezwaarschrift wordt ingediend in opdracht van de eigenaar en gebruiker van het terrein. 
Samenstelling afvalwater
De volledige site betreft onderstaande inrichtingen:
- Abdij waarin op vandaag nog 15 paters aanwezig zijn die er wonen en werken + gastenkamers voor maximaal 38
personen;
- School met verplicht internaat voor 325 leerlingen + 60 leerkrachten en bijhorende keuken;
- Kampen in de zomer met gelijke bezetting als leerlingen;
- Opvanghuis voor vluchtelingen (8 personen);
- Paviljoen met keuken;
- Abdijhoeve;
- Cafetaria + boekenwinkel met 200 plaatsen binnen en 600 plaatsen buiten (topseizoen zomer);
Er is op vandaag geen leidingwateraansluiting waardoor er via grondwater voorzien wordt in de waterbehoefte.
Hemelwater wordt niet gebruikt in de huidige voorzieningen. Bij de bouw van de nieuwe sporthal zal dit wel
voorzien worden.
Uit tellerstanden blijkt dat op er gemiddeld 7.500m³ – 8.000m³ per jaar wordt opgepompt wat volledig wordt
verbruikt voor sanitaire doeleinden.
Hieruit blijkt dat we al snel spreken over 260IE wat onmogelijk te behandelen is met een IBA.
Verwerking afvalwater
In kader van het vergunningsdossier met kenmerk OMV_ 2020010297 werd nagegaan welke verplichtingen van
toepassing waren op het dossier. De site is gelegen in individueel te optimaliseren buitengebied wat neer komt op
het zelf voorzien van IBA-installaties. Gezien de grote hoeveelheid aan afvalwater en de complexe samenstelling is
het echter niet eenvoudig om hiervoor een IBA te vinden. Dit bleek ook uit een studie uitgevoerd door Trevi NV uit
Gentbrugge. (op te vragen via eenvoudig verzoek).
Om die reden werd een overleg ingepland met onderstaande instanties.
Abdijschool Zevenkerken:
·         Pater Leon Van Luchene (leonvanluchene@hotmail.com)
·         Marc Haezebrouck (preventie.zevenverken@hotmail.com)
·         Peter Van Damme (petervandammpvd@yahoo.com)
Vlaamse Milieumaatschappij:
·         Kris Muylle (k.muylle@vmm.be)
Agentschap Wegen en Verkeer
·         Frank VdKerkhove (wegen.westvlaanderen.districtbrugge@mow.vlaanderen.be)
Gemeente Zedelgem:
·         Steven Dejaeghere – infrastructuur (steven.dejaeghere@zedelgem.be)
·         Hilde Dobbelaere – diensthoofd milieu (milieu@zedelgem.be)
Trevi nv:
·         Ruben Dejonckheere (rdejonckheere@trevi-env.com)
·         Bram Eggermont (beggermont@trevi-env.com)
·         Sim Minnaert (sminnaert@trevi-env.com)
Aquafin:
·         Evelien Snijckers (evelyn.snijkers@aquafin.be)
Stad Brugge
·         (omgeving@brugge.be)
ANB
·         (aves.wvl@vlaanderen.be)
·         julie.vanneste@vlaanderen.be
·         lieven.dekoninck@vlaanderen.be 
Uit bovenstaande overleg kwam duidelijk naar voor dat, gezien de samenstelling en de hoeveelheid aan afvalwater,
een aansluiting op de publieke riolering in de Torhoutsesteenweg de beste oplossing was. Hiervoor dient de school
een persleiding te voorzien naar de hoek van de Abdijhoek en de Torhoutsesteenweg.
Als bijkomend advies werd de opmerking gegeven dat de zoneringsplannen momenteel in openbaar onderzoek
liggen en dat best een bezwaarschrift werd ingediend voor de desbetreffende clusters. Met dit bezwaarschrift wordt
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hier gevolg aan gegeven.
Meer informatie ronde de uitgevoerde studie rond de verwerking van het afvalwater en de behandeling via de
publieke RWZI is opvraagbaar via rdejonckheere@trevi-env.com.
  

Overweging

Het bezwaarschrift betreft de clusters 018-1103, 018-1170 en 018-1265 (individueel te optimaliseren buitengebied).
Op dit grote terrein zijn verschillende gebouwen gelegen met volgende functies: abdij, school, internaat,
opvanghuis, paviljoen met keuken, cafetaria, boekenwinkel.
In het kader van de aanvraag voor een omgevingsvergunning werd de afwateringssituatie met alle betrokken
partijen geëvalueerd en werd de aansluiting op openbare riolering (in plaats van eigen zuivering) als beste scenario
gekozen.
De eigenaar zal op eigen terrein een persleiding aanleggen tot  de hoek van de Abdijhoek en de
Torhoutsesteenweg. Daar zal aangesloten worden op een nog aan te leggen openbare riolering in de
Torhoutsesteenweg. De gemeente en AWV hebben concrete plannen om de riolering in de steenweg (GUP-31040-
007) tegelijktertijd aan te leggen.
 
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

zoneringsplan: clusters 018-1103, 018-1170 en 018-1265 worden herzien naar collectief te optimaliseren
buitengebied.
gebiedsdekkend uitvoeringsplan: een nieuw GUP-project (actor privé, GUP-31005-037) wordt ingetekend op het
terrein, aansluitend op GUP-31040-007 in de Torhoutsesteenweg.
 

Aanbeveling(en)

Nvt

Zoneringsplan Damme

Code van de indiener : Ce9fuizp

Ingediende reacties

Id: 1110
Cluster/GUP nummer: 018-4000
Adres: Burgstraat en Speystraat - 8340 Damme

Damse Vaart-Zuid: GUP 31006-020 zit reeds in project.
Wijziging door te voeren binnen cluster 018 – 4400: Burgstraat en Speystraat zijn reeds op de riolering
aangesloten.
As-built plan Burgstraat in bijlage.
  

Overweging

Het gaat om cluster 018-4400 ipv 018-4000.
De gemeente/rioolbeheerder geeft aan dat riolering is uitgevoerd in de Burgstraat en Speystraat waardoor een deel van cluster 018-
4400 overgaat naar het collectief geoptimaliseerd buitengebied.
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Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Cluster 018-4400 wordt opgesplitst. Een deel blijft collectief te optimaliseren buitengebied (cluster 018-4400-2 en 018-4400-3), een deel wordt
collectief geoptimaliseerd buitengebied (cluster 018-4400-1, Burgstraat en Speystraat).
Project GUP-31006-021 wordt aangepast met het uitgevoerde gedeelte.

 

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een actualisatie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit kan jaarlijks doorgegeven worden via
het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.

 

Code van de indiener : Ce9fuizp

Ingediende reacties

Id: 1111
Cluster/GUP nummer: 017-174, 017-195 en 017-194
Adres: Westkapellesteenweg - 8340 Damme

Westkapellesteenweg. Te wijzigen clusters van collectief te optimaliseren naar individueel te optimaliseren.
Naar aanleiding van de vraag van het AGSO (autonoom waterbedrijf Knokke-Heist).
Clusters 017-174, 017-195 en 017-194 liggen op en rond de gemeentegrens Damme – Knokke-Heist.
Het AGSO wenst de sanering van de woningen op Knoks grondgebied individueel uit te voeren (via een IBA),
gezien de technische moeilijkheid om riolering nog onder de A11 aan te leggen. Tijdens de aanleg van de A11 is
geen wachtaansluiting voor de riolering mee aangelegd.
Indien Knokke-Heist de clusters op haar grondgebied rood kleurt, is het logisch dat ook de woningen op
grondgebied Damme individueel gezuiverd zullen worden. 
  

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan clusters 017-174, 017-195 en 017-194 te willen herzien van het collectief te optimaliseren buitengebied
naar het individueel te optimaliseren buitengebied met als motivatie: het AGSO wenst de sanering van de woningen op Knoks grondgebied
individueel uit te voeren (via een IBA), gezien de technische moeilijkheid om riolering nog onder de A11 aan te leggen. Tijdens de aanleg van de
A11 is geen wachtaansluiting voor de riolering mee aangelegd.
Indien Knokke-Heist de clusters op haar grondgebied rood kleurt, is het logisch dat ook de woningen op grondgebied Damme individueel
gezuiverd zullen worden. 
Tijdens de bevraging gemeentelijke sanering (ARI2020) gaf Knokke-Heist inderdaad aan voor de woningen gelegen op hun grondgebied in
clusters 017-162, -178, -194, -153, -174, -187 te willen voorzien van een IBA. Er werd geen aanvraag tot herziening vanwege Knokke-Heist
ontvangen.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Clusters 017-162, -178, -194, -153, -174, -187, -195  worden herzien van het collectief te optimaliseren buitengebied naar het individueel te
optimaliseren buitengebied. Deze clusters behoren tot het zoneringsplan van Damme en/of Knokke-Heist.
Projecten GUP-31043-010 en GUP-31006-007 worden overeenstemmend aangepast.

 

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : Ce9fuizp

Ingediende reacties

Id: 1112
Cluster/GUP nummer:
Adres: Eienbroekstraat 1 en 26 8340 Damme

Eienbroekstraat 1 en 26
Beide woningen zijn nu op het zoneringsplan ingekleurd als collectief geoptimaliseerd buitengebied (groen
gearceerd), dit is niet in overeenstemming met de werkelijke situatie. Beide woningen zijn met het rioleringswerk
van Aquafin niet op de riolering aangesloten.
Beide woningen hadden reeds voor het rioleringswerk een IBA. Volgens de Vlaremwetgeving zijn deze woningen
verplicht aan te sluiten op de riolering in de straat als deze in een groene cluster liggen. Maar beide eigenaars van
de woningen weigeren afkoppelingswerken te laten uitvoeren op hun terrein.
Voorstel om beide woningen toch als individueel te optimaliseren in te kleuren op het zoneringsplan. Motivatie
hierbij is het feit dat er al een IBA zit en dat de afstand tot de bestaande riolering langer is dan een gemiddelde
huisaansluiting.
  

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan de adressen Eienbroekstraat 1 en 26 te willen herzien naar individueel te optimaliseren buitengebied.
Gezien de openbare weg hier voorzien is van openbare riolering geldt voor deze percelen de aansluitplicht op riool (conform art. 6.2.2.1.2.§1
van Vlarem II). Een uitzondering op de aansluitplicht kan enkel in geval de afstand tussen de openbare riolering en de lozing/woning meer dan
250 meter bedraagt of in geval één of meerdere percelen van derden dienen gebruikt te worden om de rioolaansluiting te kunnen maken.
Gezien het perceel tussen de openbare weg en het perceel van Eienbroekstraat 26 eigendom is van dezelfde eigenaar en gezien het perceel
van Eienbroekstraat rechtstreeks aan de openbare weg grenst, is geen van beide uitzonderingen hier van toepassing. Er volgt geen aanpassing
van het plan.
Handhaving van de correcte aansluiting van de privéwaterafvoer is binnen het integraal waterbeleid één van de prioritaire thema’s voor
handhaving, opgenomen in het maatregelenprogramma hoofdstuk 4.14.3.1 “Aansluitingsplicht privéwaterafvoer” en actie 7B_L_0012 “Extra
inzetten op toezicht handhaving van de aansluitingsplicht op riolering”.
De lokale toezichthouder en rioolbeheerder dienen dan ook hun verantwoordelijkheid te nemen in het handhaven van de aansluitplicht op de
riolering conform Vlarem II. Zij hebben hiervoor tal van instrumenten tot hun beschikking. Als ondersteuning hierin werd door de CIW reeds
eerder een overzicht gemaakt van de instrumenten voor handhaving https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/handhaving

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : Ce9fuizp

Ingediende reacties

Id: 1113
Cluster/GUP nummer: 018-43
Adres: Tramweg - 8340 Damme

Tramweg: rode cluster 018-43 : zou al weg moeten zijn, rode cluster mag dus verwijderd worden
  

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan dat in cluster 018-43 geen lozing/gebouw meer aanwezig is aangezien het gebouw gesloopt werd.
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Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Cluster 018-43 wordt geschrapt.

 

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een correctie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit kan jaarlijks doorgegeven worden via het
invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.

 

Code van de indiener : Ce9fuizp

Ingediende reacties

Id: 1114
Cluster/GUP nummer: 018-56 en centraal gebied
Adres: Hoornstraat 118 en 161 8340 Damme

Hoornstraat: Centraal gebied: Hoornstraat 161: nog niet 100% zeker of deze verwijderd zal worden. Groene cluster
018-56: Hoornstraat 118 is reeds afgebroken
  

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan dat Hoornstraat 161 mogelijks zal verdwijnen. Aangezien dit nog niet zeker
is, wordt het zoneringsplan/gebiedsdekkend uitvoeringsplan hier niet aangepast.
Cluster 018-56 is gesitueerd in Zuienkerke en stemt dus niet overeen met het adres Hoornstraat 118. Het is
onduidelijk welke aanpassing de gemeente/rioolbeheerder rond deze cluster/dit adres wil bekomen. Bijgevolg kan
hiervan enkel akte genomen worden en volgt er geen aanpassing aan het zoneringsplan/gebiedsdekkend
uitvoeringsplan.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : Ce9fuizp

Ingediende reacties

Id: 1115
Cluster/GUP nummer: 018-119 en centraal gebied
Adres: Natiënlaaan 12,14,16,18, 20- 8340 Damme

Natiënlaan: Centraal gebied: Natiënlaan12: is reeds afgebroken, Natiënlaan 30: wordt ook afgebroken. Groene
cluster 018-119: Natiënlaan 14, 16, 18, 20-26, 28 zullen worden afgebroken: deze cluster houdt dan nog 1 woning
in, nl. Hoornput 1
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Overweging

Op de informatie over Natiënlaan 12 na, meldt de gemeente/rioolbeheerder toekomstig af te breken woningen. Aangezien het merendeel van de
gebouwen nog aanwezig is en er op vandaag nog steeds lozing van afvalwater is, wordt het zoneringsplan/gebiedsdekkend uitvoeringsplan nog
niet aangepast.
De voorgestelde wijzigingen betreffen louter een actualisatie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit kan jaarlijks doorgegeven worden
via het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : Ce9fuizp

Ingediende reacties

Id: 1116
Cluster/GUP nummer: GUP-31006–024
Adres: Weststraat, ts Moerkerke en Vivekapelle - 8340 Damme

De Weststraat, tussen Moerkerke en Vivekapelle, alle woningen binnen GUP-31006-024, zijn te wijzigen naar
collectief geoptimaliseerd buitengebied, deze woning zijn allemaal aangesloten op de riolering bij heraanleg van de
Weststraat. Betreft clusters 018-697, 018-753, 018-794 en 018-853.
Dit GUP-project is dus te schrappen.
As built wordt meegeleverd.
  

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan dat GUP-31006-024 (deels) is uitgevoerd. Volgens de meegeleverde plannen gaat het om clusters 018-
697, 018-753, 018-778, 018-794 en 018-835. Deze clusters gaan over naar het collectief geoptimaliseerd buitengebied.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Clusters  018-697, 018-753, 018-778, 018-794 en 018-835 worden ingekleurd als collectief geoptimaliseerd buitengebied.
Project GUP-31006-024 wordt aangepast met het uitgevoerde gedeelte.

 

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een actualisatie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit kan jaarlijks doorgegeven worden via
het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.
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Code van de indiener : Ce9fuizp

Ingediende reacties

Id: 1117
Cluster/GUP nummer: centraal gebied
Adres: Weststraat 1 tem 7 8340 Damme

Weststraat 1 tem 7 is volgens huidig zoneringsplan centraal gebied, dit klopt niet met werkelijkheid. Deze woningen
zijn niet op de riolering aangesloten, hier ligt nog geen openbare riolering.
Voorstel om deze woningen uit centraal gebied te halen en hiervoor een groene cluster te voorzien.
  

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan dat voor de percelen Weststraat 1 t.e.m. 7 nog geen riolering aanwezig is, waardoor de zonering als
centraal gebied niet correct is en bijgevolg dient aangepast te worden naar collectief te optimaliseren buitengebied. De voorgestelde wijziging
wordt aanvaard.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Percelen Weststraat 1-7 worden toegevoegd aan collectief te optimaliseren buitengebied (clusternummer 018-9011).

 

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een correctie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit kan jaarlijks doorgegeven worden via het
invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.

 

Code van de indiener : Ce9fuizp

Ingediende reacties

Id: 1118
Cluster/GUP nummer: 018-1192 en 018-1166
Adres: Vierscharestraat - 8340 Damme

Project GUP-31006-028 is al uitgevoerd ikv werken in de Vierscharestraat. Clusters 018-1192 en 018-1166 te
wijzigen van collectief te optimaliseren naar collectief geoptimaliseerd.
As-built van project Vierscharestraat wordt meegeleverd.
  

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan dat riolering is uitgevoerd in de Vierscharestraat waardoor clusters 018-1192 en 018-1166 overgaan naar
het collectief geoptimaliseerd buitengebied.
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Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Clusters 018-1192 en 018-1166 worden ingekleurd als collectief geoptimaliseerd buitengebied.
Project GUP-31006-026 wordt overeenstemmend aangepast.

 

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een actualisatie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit kan jaarlijks doorgegeven worden via
het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.

 

Code van de indiener : Ce9fuizp

Ingediende reacties

Id: 1119
Cluster/GUP nummer: 018-825
Adres: Oedelemse Steenweg 31 en 33 8340 Damme

Oedelemse Steenweg 31 en 33 (cluster 018-825): momenteel rood ingekleurd, mogelijks te wijzigen naar collectief
te optimaliseren en mee op te nemen met “23.580 - Sanering Oedelemse Steenweg” (bovengemeentelijk project).
  

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder vraagt de herziening van Oedelemse Steenweg 31 en 33 (cluster 018-825): momenteel rood ingekleurd, mogelijks
te wijzigen naar collectief te optimaliseren en mee op te nemen met “23.580 - Sanering Oedelemse Steenweg”
Aan deze vraag wordt momenteel nog geen gevolg gegeven omdat het twee prioritair te plaatsen IBA's betreft. De intentie om deze woningen
aan te sluiten binnen het OP 23580 wordt door VMM wel gesteund. In afwachting van aansluiting wordt deze cluster nog niet herzien naar
collectief te optimaliseren buitengebied. Op het moment dat de aansluiting gerealiseerd zal zijn, kan deze actualisatie jaarlijks doorgegeven
worden via het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Zoneringsplan Tremelo

Code van de indiener : CG3bB7Zi

Ingediende reacties

Id: 362
Cluster/GUP nummer:
Adres: Galgenbergstraat 1B 3120 Tremelo

Deze woning bevindt zich momenteel in het centraal gebied op het zoneringsplan. Deze woning is echter nog niet
aangesloten en dient mee opgenomen te worden in een groene cluster.
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Overweging

De gemeente geeft aan dat het perceel Galgenbergstraat 1B nog niet opgenomen is in het zoneringsplan.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Perceel Galgenberstraat 1B wordt toegevoegd aan collectief te optimaliseren buitengebied (cluster 190-548).
 

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een correctie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit kan jaarlijks
doorgegeven worden via het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.
 

Code van de indiener : CG3bB7Zi

Ingediende reacties

Id: 363
Cluster/GUP nummer: 190-276
Adres: Wandelingstraat 3 en 4 3120 Tremelo

Het betreft 2 woningen nl. Wandelingstraat 3 en 4. Momenteel staan deze in een groene cluster. Er wordt
voorgesteld deze te wijzigen in 2 rode clusters.
  

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan cluster 190-276 met adressen Wandelingstraat 3 en 4 te willen
herzien van het collectief te optimaliseren buitengebied naar het individueel te optimaliseren
buitengebied.
Aangezien het hier geen openbare weg betreft wordt de herziening aanvaard.
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Cluster 190-276 wordt herzien van het collectief te optimaliseren buitengebied naar het individueel te optimaliseren
buitengebied.
Project GUP-24109-115 wordt overeenstemmend geschrapt.
 

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : CG3bB7Zi

Ingediende reacties

Id: 364
Cluster/GUP nummer:
Adres: Leemkuilenstraat zijstraten / 3120 Tremelo

Deze staan momenteel op het zoneringsplan als centraal gebied. Deze lozen echter nog in een achterliggende
gracht. Er wordt dan ook voorgesteld deze zone om te zetten in een groene cluster.
  

Overweging

De gemeente geeft aan dat de Leemkuilenstraat zijstraten nog lozen in een achterliggende gracht. 
Omwille van de ligging midden in centraal gebied wordt het zoneringsplan niet aangepast. Wel wordt in het
gebiedsdekkend uitvoeringsplan een nieuw GUP-project voorzien om deze woningen aan te sluiten. 
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

In de Leemkuilenstraat zijstraten wordt een nieuw GUP-project voorzien om deze woningen aan te sluiten (GUP-
24109-001).
 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : CG3bB7Zi

Ingediende reacties

Id: 365
Cluster/GUP nummer: 190-154
Adres: / / 3120 Tremelo

Cluster 190-514 is ingekleurd als collectief te optimaliseren. Ondanks er noodzaak is om hier een
afkoppelingsproject uit te voeren zijn deze gebouwen wel aangesloten op een riolering die afvoert naar de collector
Pater Damiaanstraat en vervolgens naar de RWZI te Rotselaar. De cluster dient bijgevolg te behoren tot het
centraal gebied.
  

Overweging

De gemeente geeft aan dat de gebouwen in cluster 190-514 verkeerd gezoneerd zijn. Zij behoren tot het centraal
gebied in plaats van collectief te optimaliseren buitengebied omdat zij zijn aangesloten op een riolering die afvoert
naar de collector Pater Damiaanstraat.
De voorgestelde wijziging wordt aanvaard. 
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Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Cluster 190-514 wordt toegevoegd aan het centraal gebied. 
Project GUP-24109-102 wordt overeenstemmend aangepast.
 

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een correctie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit kan jaarlijks
doorgegeven worden via het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.
 

Zoneringsplan Kruibeke

Code van de indiener : cloDPStd

Ingediende reacties

Id: 412
Cluster/GUP nummer:
Adres: Dijkstraat 7-9 9150 Kruibeke

Dijkstraat 7-9 (Rupelmonde): Deze woningen liggen momenteel buiten het zoneringsplan. Wij vragen deze op te
nemen in collectief te optimaliseren buitengebied.
  

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan dat het perceel Dijkstraat 7-9 nog niet opgenomen is in het zoneringsplan.  Deze
woningen worden opgenomen in collectief te optimaliseren buitengebied.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

zoneringsplan: perceel Dijkstraat 7-9 wordt toegevoegd aan collectief te optimaliseren buitengebied, cluster 215-
9007.
gebiedsdekkend uitvoeringsplan: er wordt een nieuw GUP-project toegevoegd, GUP-46013-066.
 

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een correctie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit kan jaarlijks
doorgegeven worden via het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.
 

Zoneringsplan Wezembeek-Oppem
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Code van de indiener : cuxjJWUx

Ingediende reacties

Id: 406
Cluster/GUP nummer:
Adres: Wezembeekstraat - 1970 Wezembeek-Oppem

Ontwikkeling VK Kloostertuin -> is niet gezoneerd, maar behoort tot centraal gebied.
  

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan dat de ontwikkeling VK Kloostertuin nog niet opgenomen is in het
zoneringsplan en toe te voegen is aan het centraal gebied.
Het betreft hier een nieuwe ontwikkeling in een niet gezoneerd gebied. Conform art. 6.2.2.1.1.§2 van Vlarem II
gelden hier de lozingsvoorwaarden die zijn vastgesteld voor lozingen gelegen in het individueel te optimaliseren
buitengebied (= plaatsen van een IBA) tenzij een aansluiting mogelijk is op het centrale gebied of het collectief
geoptimaliseerde buitengebied. In dat geval gelden de lozingsvoorwaarden die zijn vastgesteld voor lozingen in het
centrale gebied of het collectief geoptimaliseerde buitengebied.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

De VK Kloostertuin wordt toegevoegd aan het collectief geoptimaliseerd buitengebied (clusternr 226-9010).
 
 

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een correctie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit kan jaarlijks
doorgegeven worden via het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.
De projectgegevens van uitgevoerde rioleringsprojecten worden bij voorkeur opgeladen via de AWIS-
rioolinventaris.
 

Code van de indiener : cuxjJWUx

Ingediende reacties

Id: 408
Cluster/GUP nummer:
Adres: Diepstraat - 1970 Wezembeek-Oppem

VK Galgenveld -> is niet gezoneerd, maar behoort tot centraal gebied.
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Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan dat de ontwikkeling VK Galgenveld nog niet opgenomen is in het
zoneringsplan en toe te voegen is aan het centraal gebied.
Het betreft hier een nieuwe ontwikkeling in een niet gezoneerd gebied. Conform art. 6.2.2.1.1.§2 van Vlarem II
gelden hier de lozingsvoorwaarden die zijn vastgesteld voor lozingen gelegen in het individueel te optimaliseren
buitengebied (= plaatsen van een IBA) tenzij een aansluiting mogelijk is op het centrale gebied of het collectief
geoptimaliseerde buitengebied. In dat geval gelden de lozingsvoorwaarden die zijn vastgesteld voor lozingen in het
centrale gebied of het collectief geoptimaliseerde buitengebied.
Momenteel zijn er nog geen ontwikkelingen zichtbaar op deze locatie en is het niet duidelijk waar er al riolering ligt.
Deze deelopmerking leidt dan ook niet tot een aanpassing van het zoneringsplan.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een correctie/actualisatie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit
kan jaarlijks doorgegeven worden via het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering zodra de verkaveling
gerealiseerd is.
De projectgegevens van de uitgevoerde riolering van de verkaveling worden van zodra deze gerealiseerd is bij
voorkeur opgeladen via de AWIS-rioolinventaris.
 

Code van de indiener : cuxjJWUx

Ingediende reacties

Id: 410
Cluster/GUP nummer:
Adres: Valleistraat 4-5-6 1970 Wezembeek-Oppem

Valleistraat 4-5-6 is niet opgenomen in zonering -> centraal gebied.
  

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan dat de percelen Valleistraat nrs 4, 5 en 6 nog niet zijn opgenomen in het
zoneringsplan en toe te voegen zijn aan het centraal gebied. 
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

De percelen Valleistraat nrs 4, 5 en 6 worden toegevoegd aan het centraal gebied.
 

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een correctie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit kan jaarlijks
doorgegeven worden via het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.
 

Zoneringsplan Stekene
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Code van de indiener : CWsNd27w

Ingediende reacties

Id: 176
Cluster/GUP nummer: 132-91 en volgende (zie tekst)
Adres: Stadionstraat 2 9190 Stekene

Op het zoneringsplan verzoekt de gemeente om volgende clusters in de Koestraat en Kolshoekstraat aan te
passen van Collectief te optimaliseren Buitengebied naar Individueel te optimaliseren Buitengebied (IBA):
132-91; 132-87; 132-77; 132-74; 132-79; 132-85; 132-69; 132-67; 132-71; 132-66; 132-47; 132-64; 132-52. De
reden hiervoor is dat deze zones in het PRUP ‘Reconversie verblijfsrecreatie Stekene fase 1’, definitief vastgesteld
op 21 juni 2017 als nabestemming Bosgebied hebben, waardoor het aanleggen van een collectief
rioleringssysteem niet meer relevant is.
  

Overweging

De gemeente geeft aan de volgende clusters 132-91; 132-87; 132-77; 132-74; 132-79; 132-85; 132-69; 132-67;
132-71; 132-66; 132-47; 132-64; 132-52 te willen omzetten naar individueel te optimaliseren buitengebied. Er wordt
aangegeven dat deze clusters gelegen zijn in een zone die als nabestemming Bosgebied hebben, zoals
omschreven in PRUP ‘Reconversie verblijfsrecreatie Stekene fase 1’, definitief vastgesteld op 21 juni 2017.
Hierdoor is het aanleggen van een collectief rioleringssysteem niet meer relevant is.
Er wordt akkoord gegaan met de herziening van clusters 132-91; 132-87; 132-77; 132-74; 132-79; 132-85; 132-69;
132-71; 132-66; 132-47; 132-64; 132-52 naar individueel te optimaliseren buitengebied. Cluster 132-67 wordt niet
herzien, deze behoord reeds tot het individueel te optimaliseren buitengebied.
Het subsidieproject O209183 zal stopgezet worden.
Cluster 132-54 (gelegen in Sint-Gillis-waas) zal bijgevolg ook herzien worden naar individueel te optimaliseren
buitengebied vermits er afwaarts niet langer kan aangesloten worden. GUP-46020-412 dat instaat voor de sanering
van cluster "132-54" wordt stopgezet.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Stekene:
- Clusters 132-91; 132-87; 132-77; 132-74; 132-79; 132-85; 132-69; 132-71; 132-66; 132-47; 132-64; 132-52
worden omgezet naar individueel te optimaliseren buitengebied
- O209183 wordt stopgezet
Sint-Gillis-Waas:
- Cluster 132-54 wordt omgezet naar individueel te optimaliseren buitengebied
- GUP-46020-412 wordt stopgezet
 
 
 

Aanbeveling(en)

Nvt

Zoneringsplan Zwevegem
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Code van de indiener : dAYkUlua

Ingediende reacties

Id: 167
Cluster/GUP nummer: 34042-002
Adres: Kannootdries 34 8550 Zwevegem

GUP 34042-002: Kannootdries 34 en Jolainstraat 52 wateren af richting de Jolainstraat. Deze woningen zullen
aangesloten worden samen met GUP 34042-006. Gelieve de privé-aansluitingen te verwijderen.
  

Overweging

Gezien Kannootdries 34 en Jolainstraat 52 afwateren naar de Jolainstraat en de sanering zal meegenomen worden
in GUP-34042-006 vraagt de gemeente om de privéstrengen van project GUP-34042-002 hier te verwijderen.
Het deel van privé-GUP-34042-002 voor de aansluiting van Jolainstraat 52 wordt inderdaad verwijderd. Het deel
van privé-GUP-34042-002  in de zijtak van de Kannootdries wordt echter behouden omdat deze ook noodzakelijk is
voor de aansluiting van andere percelen.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Privé-GUP-34042-002 voor de aansluiting van Jolainstraat 52 wordt verwijderd.
 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : dAYkUlua

Ingediende reacties

Id: 168
Cluster/GUP nummer: 34042-012
Adres: Processieweg . 8550 Zwevegem

GUP 34042-012 (bovengemeentelijk) zal niet meer uitgevoerd worden zoals aangegeven op het GUP-plan. Vanaf
het overnamepunt zal er aangesloten worden op de collector in de Processieweg. Er dient nog onderzocht te
worden of dit dan via de Sluislaan-Ter Moude-Moenplaats of via de Bossuitstraat-Moenplaats zal gaan.
  

Overweging

De gemeente meldt dat het tracé van bovengemeentelijk project GUP-34042-012 nog zal wijzigen. Zolang echter
niet helemaal duidelijk is hoe het nieuwe tracé er zal uitzien, leidt dit niet tot aanpassingen aan het gebiedsdekkend
uivoeringsplan.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt
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Aanbeveling(en)

Nvt

Zoneringsplan Beveren

Code van de indiener : dbAyg05g

Ingediende reacties

Id: 1308
Cluster/GUP nummer:
Adres: Stationsstraat 2 9120 Beveren

Bezwaar tegen de herziening van de zoneringsplannen: Met name dat woning Priesteragiestraat 11 niet wordt
opgenomen in collectief te optimaliseren buitengebied, maar dat deze economisch rendabeler als IBA kan
opgenomen worden in individueel te optimaliseren buitengebied.
  

Overweging

De gemeente geeft aan de woning op adres van Priesteragiestraat 11, gelegen in cluster 128-5003,  te willen
herzien van het collectief te optimaliseren buitengebied naar het individueel te optimaliseren buitengebied. Gezien
de afstand tot de bestaande riolering is deze herziening aanvaardbaar. Omdat de woning op korte afstand van de
waterloop is gelegen zal de IBA als een prioritaire IBA opgenomen worden in het gebiedsdekkend uitvoeringsplan.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

zoneringsplan: cluster 128-5003 wordt gedeeltelijk herzien naar individueel te optimaliseren buitengebied voor de woning
Priesteragiestraat 11 (clusternummer 128-5003-2). Het overblijvende gedeelte van de cluster blijft collectief geoptimaliseerd
buitengebied (clusternummer 128-5003-1).
gebiedsdekkend uitvoeringsplan: de te plaatsen IBA wordt op het gebiedsdekkend uitvoeringsplan aangeduid als
een prioritair te plaatsen IBA.
 

Aanbeveling(en)

Nvt

Zoneringsplan Nijlen
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Code van de indiener : dBnIAnBW

Ingediende reacties

Id: 390
Cluster/GUP nummer: 066-288
Adres: Kruideniersstraat 7 2560 Nijlen

Ik kan mij niet akkoord verklaren met de cluster 066-288 aangeduid op het zoneringsplan van de gemeente
Nijlen. Deze cluster dient samen met de aansluitende cluster 066-289 samen 1 geheel te vormen.
Deze zone typeert zich met vrijstaande vergunde zonevreemde woningen er wordt hier abusievelijk gesteld dat het
gebouw te kruideniersstraat 7, 2560 de functie weekendverblijf zou hebben en daarom eenerzijds een ander
clusternummer krijgt toegekend alsook een andere prioritering. In de vorige uitgebreide toelichting bij de
zoneringsplannen en de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen werd aanghaald dat vakantieverblijven buiten
beschouwing werden gelaten. Dit dient te worden geactualiseerd naar de huidige toestand namelijk naar woning,
om bijgevolg de prioriteit van deze zones correct in te schatten.
Deze zone heeft een onmiddelijke invloed op de waterkwaliteit gezien de projectzone zich in de directe zone
bevindt van de grote Nete. Zowel de woningen te Kruideniersstraat 4 en 5 hebben reeds bij prioriteit een IBA
geplaatst. Het is dan ook volledig vanuit de milieuimpacttoetskaart gezien en gelet op de permanente
lozingssituatie van huishoudelijk afvalwater dan ook onwenselijk dat de woning gelegen te Kruideniersstraat 7 pas
in de allerlaatse fase zou worden voorzien van een IBA. Er wordt niet betwist dat het goed gelegen is in individueel
te optimaliseren buitengebied, maar wel de samenhang van de clusters alsook de prioritering ervan. Gezien
bevenstaand relaas dringt er zich een dringende actualisatie aan.
Doordat het zoneringsplan samenhangt met het gebiedsdekkend uitvoeringsplan werd ook tegen het laaste reeds
bezwaar ingediend omwille van bovenstaande redenen.
 
  

Overweging

De afbakening van de clusters is gebaseerd op een afstandscriterium en niet op basis van de aard van het gebouw. De woning blijft dan ook
behouden in de betrokken cluster. De opmerking m.b.t. de afbakening als prioritaire IBA is terecht. De omliggende woningen werden
opgenomen als prioritaire IBA's omwille van instandhoudingsdoelstellingen. Vermits de betrokken woning nog dichter is gelegen bij de
waterloop, wordt deze woning ook opgenomen als prioritair te plaatsen IBA.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

De betrokken woning gelegen in cluster 066-288 wordt opgenomen als prioritair te plaatsen IBA.

 

Aanbeveling(en)

Nvt

Zoneringsplan Antwerpen

Code van de indiener : EG37WT4I

Ingediende reacties

Id: 483
Cluster/GUP nummer: GUP-11002-503
Adres: De Vréstraat heel de straat 2100 Antwerpen

De Vréstraat, heel de straat => Te wijzigen van groene cluster naar centraal gebied.
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Overweging

De gemeente geeft aan dat De Vréstraat verkeerd gezoneerd is. Deze straat behoort tot centraal gebied in plaats
van collectief te optimaliseren buitengebied omdat er bestaande riolering aanwezig is in de straat. Deze correctie
wordt aanvaard voor dat gedeelte van de straat waar effectief riolering aanwezig is. Het nog niet gerioleerde
gedeelte blijft opgenomen in collectief te optimaliseren buitengebied.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

De percelen De Vréstraat 1 tot en met 47 worden toegevoegd aan centraal gebied.
GUP-11002-503 wordt ingekort met het gedeelte waar reeds riolering aanwezig is.
 

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een correctie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit kan jaarlijks
doorgegeven worden via het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.
 

Code van de indiener : EG37WT4I

Ingediende reacties

Id: 486
Cluster/GUP nummer: GUP-11002-319
Adres: Rigastraat, Napelsstraat, Kempischdok-Westkaai, Kattendijkdok volledige zone 2000 Antwerpen

Volledige zone Rigastraat, Napelsstraat, Kempischdok-Westkaai, Kattendijkdok => Te wijzigen van groene cluster
naar gerealiseerd.
  

Overweging

De gemeente geeft aan dat GUP-11002-319 volledig is uitgevoerd waardoor cluster 050-1-2 overgaat naar het
collectief geoptimaliseerd buitengebied.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Cluster 050-1-2 wordt ingekleurd als collectief geoptimaliseerd buitengebied.
Deze wijziging werd reeds doorgevoerd bij de opmaak van het Wateruitvoeringsprogramma (WUP) 2020 en werd
zichtbaar in het geoloket zonering- en uitvoeringsplannen na goedkeuring van dit WUP (medio 2021). 
 

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : EG37WT4I

Ingediende reacties

Id: 488
Cluster/GUP nummer: GUP-11002-320
Adres: Verbindingsdok-Westkaai, Nassaustraat, Montevideostraat volledige zone 2000 Antwerpen

Volledige zone Verbindingsdok-Westkaai, Nassaustraat, Montevideostraat => te wijzigen van groene zone naar
gereasliseerd
  

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan dat GUP-11002-320 is uitgevoerd waardoor cluster 050-5706 overgaat naar het
collectief geoptimaliseerd buitengebied.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Cluster 050-5706 wordt ingekleurd als collectief geoptimaliseerd buitengebied.
 

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een actualisatie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit kan
jaarlijks doorgegeven worden via het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.
 

Code van de indiener : EG37WT4I

Ingediende reacties

Id: 489
Cluster/GUP nummer: GUP-11002-520
Adres: Ertbruggelaan nrs 210 en 180 2100 Antwerpen

Ertbruggelaan nr. 210 en 180 => Groene cluster te schrappen
  

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan dat voor Ertbruggestraat 180 en 210 het GUP-11002-520 mag verwijderd worden en
de betrokken clusters 053-26 en 053-23 mogen herzien van collectief te optimaliseren buitengebied naar
individueel te optimaliseren buitengebied. Gezien de afstand van de clusters tot de bestaande riolering wordt de
gevraagde herziening aanvaard.
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Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Clusters 053-26 en 053-23 worden herzien van het collectief te optimaliseren buitengebied naar het individueel te
optimaliseren buitengebied.
GUP-11002-520 wordt verwijderd. 
 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : EG37WT4I

Ingediende reacties

Id: 490
Cluster/GUP nummer: cluster 053-23
Adres: Ertbruggelaan 210 2100 Antwerpen

Te wijzigen van groene cluster naar rode cluster
  

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan dat voor Ertbruggestraat 180 en 210 het GUP-11002-520 mag verwijderd worden en
de betrokken clusters 053-26 en 053-23 mogen herzien van collectief te optimaliseren buitengebied naar
individueel te optimaliseren buitengebied. Gezien de afstand van de clusters tot de bestaande riolering wordt de
gevraagde herziening aanvaard.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Clusters 053-26 en 053-23 worden herzien van het collectief te optimaliseren buitengebied naar het individueel te
optimaliseren buitengebied.
GUP-11002-520 wordt verwijderd. 
 

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : EG37WT4I

Ingediende reacties

Id: 491
Cluster/GUP nummer: cluster 053-26
Adres: Ertbruggelaan 180 2100 Antwerpen

Te wijzigen van groene cluster naar rode cluster
  

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan dat voor Ertbruggestraat 180 en 210 het GUP-11002-520 mag verwijderd worden en
de betrokken clusters 053-26 en 053-23 mogen herzien van collectief te optimaliseren buitengebied naar
individueel te optimaliseren buitengebied. Gezien de afstand van de clusters tot de bestaande riolering wordt de
gevraagde herziening aanvaard.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Clusters 053-26 en 053-23 worden herzien van het collectief te optimaliseren buitengebied naar het individueel te
optimaliseren buitengebied.
GUP-11002-520 wordt verwijderd. 
 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : EG37WT4I

Ingediende reacties

Id: 492
Cluster/GUP nummer: cluster 055-145
Adres: Leugenberg, Marconistraat, Edisonlaan volledige zone 2030 Antwerpen

Leugenberg, Marconistraat, Edisonlaan => volledige groene cluster te wijzigen naar gerealiseerd.
  

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan dat riolering is uitgevoerd in de straten Leugenberg, Marconistraat, Edisonlaan
waardoor cluster 055-145 overgaat naar het collectief geoptimaliseerd buitengebied.
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Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Cluster 055-145 wordt ingekleurd als collectief geoptimaliseerd buitengebied. Deze wijziging werd reeds
doorgevoerd bij de opmaak van het Wateruitvoeringsprogramma (WUP) 2020 en werd zichtbaar in het geoloket
zonering- en uitvoeringsplannen na goedkeuring van dit WUP (medio 2021). 
 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : EG37WT4I

Ingediende reacties

Id: 494
Cluster/GUP nummer: cluster 050-5701
Adres: Letterkundestraat 236 tem 244 2610 Antwerpen

GUP-11002-368 Letterkundestraat 236 tem 244 => te wijzigen van groene cluster naar gerealiseerd. Project
RI3W040
  

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan dat GUP-11002-368, Letterkundestraat 236 tot 244,  is uitgevoerd waardoor cluster
050-5701 overgaat naar het collectief geoptimaliseerd buitengebied.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Cluster050-5701 wordt ingekleurd als collectief geoptimaliseerd buitengebied.
Project GUP-11002-368 wordt aangepast naar volledig uitgevoerd.
 
 

Aanbeveling(en)

 
 
 

Zoneringsplan Putte
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Code van de indiener : eKuxjTht

Ingediende reacties

Id: 306
Cluster/GUP nummer: 176-249
Adres: Zoetewei 103 2580 Putte

In de zoneringsplannen werden bepaalde clusters nog omgevormd, van individueel te zuiveren naar te 
optimaliseren buitengebied (en andersom). Hier werden geen wijzigingen voorgesteld voor de gemeente Putte. De
gemeente en rioolbeheerder wensen echter wel een wijziging te laten opnemen:
Zoetewei 103 en Stompaarshoek 3 liggen in een groene cluster (respectievelijk cluster 176-249 en 176-193). Deze
worden voorgesteld om aan te duiden als een rode cluster. De afstand tot de openbare riolering is aanzienlijk wat
maakt dat de kost om een private aansluiting te voorzien niet te verantwoorden valt gelet op het feit dat deze reeds
voorzien zijn van een goed functionerende IBA. De aansluiting van Stompaarshoek 3 werd op het GUP ingetekend
dwars door velden van andere private eigenaars. De afstand tot de openbare riolering via de servitudeweg/private
weg van deze woning bedraagt +-350m. De overige woningen op deze private weg werden wel als rode clusters
ingetekend.
  

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan clusters 176-249 en 176-193  (respectievelijk adressen Zoetewei 103 en Stompaarshoek 3) te willen herzien van
het collectief te optimaliseren buitengebied naar het individueel te optimaliseren buitengebied met als motivatie de grote afstand en dus
financieel hoge kost om aan te sluiten. De rioolbeheerder geeft ook aan dat voor beide adressen een IBA werd geplaatst.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Clusters 176-249 en 176-193 worden ingekleurd als individueel te optimaliseren buitengebied - IBA aanwezig.

 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : eKuxjTht

Ingediende reacties

Id: 307
Cluster/GUP nummer: 176-193
Adres: Stompaarshoek 3 2580 Putte

In de zoneringsplannen werden bepaalde clusters nog omgevormd, van individueel te zuiveren naar te 
optimaliseren buitengebied (en andersom). Hier werden geen wijzigingen voorgesteld voor de gemeente Putte. De
gemeente en rioolbeheerder wensen echter wel een wijziging te laten opnemen:
Zoetewei 103 en Stompaarshoek 3 liggen in een groene cluster (respectievelijk cluster 176-249 en 176-193). Deze
worden voorgesteld om aan te duiden als een rode cluster. De afstand tot de openbare riolering is aanzienlijk wat
maakt dat de kost om een private aansluiting te voorzien niet te verantwoorden valt gelet op het feit dat deze reeds
voorzien zijn van een goed functionerende IBA. De aansluiting van Stompaarshoek 3 werd op het GUP ingetekend
dwars door velden van andere private eigenaars. De afstand tot de openbare riolering via de servitudeweg/private
weg van deze woning bedraagt +-350m. De overige woningen op deze private weg werden wel als rode clusters
ingetekend.
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Overweging

De rioolbeheerder geeft aan clusters 176-249 en 176-193  (respectievelijk adressen Zoetewei 103 en Stompaarshoek 3) te willen herzien van
het collectief te optimaliseren buitengebied naar het individueel te optimaliseren buitengebied met als motivatie de grote afstand en dus
financieel hoge kost om aan te sluiten. De rioolbeheerder geeft ook aan dat voor beide adressen een IBA werd geplaatst.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Clusters 176-249 en 176-193 worden ingekleurd als individueel te optimaliseren buitengebied - IBA aanwezig.

 

Aanbeveling(en)

Nvt

Zoneringsplan Rotselaar

Code van de indiener : EnHmPws2

Ingediende reacties

Id: 388
Cluster/GUP nummer: 190-373
Adres: Esdreef 47 3110 Rotselaar

Hierbij dien ik volgend bezwaarschrift in als reactie op het ontwerp van het zoneringsplan 2022 - 2027.  Bij ons in
de wijk is nog steeds geen aansluiting op het rioolnet, terwijl de bouw van nieuwe woningen aan een stevig tempo
verder gaat. Op 20 jaar tijd is de bewoning op de heikant in Rotselaar ver tienvoudigd maar er is nooit tijd genomen
voor de aanleg van rioleringsvoorzieningen. Zakputten die 20 jaar in de grond steken raken één voor één verzadigd
waardoor meer en meer mensen geen andere oplossing hebben als hun riool water maar op straat laten lopen. Als
hier niet dringend investeringen gedaan worden gaan we stilaan terug naar middeleeuwse toestanden met open
riolen.
Al jaren zie ik dat er een plan is om in zone 190-373 riolering aan te leggen, maar keer op keer blijft dit plan verder
opschuiven.In tussentijd blijven wij elke maand betalen voor "afvoering en verwerking van rioolwater" terwijl het
rioolwater van de buren gewoon over de straat voorbijloopt. Wanneer kunnen deze wantoestanden eindelijk
ophouden?

  

Overweging

De lozingen van huishoudelijk afvalwater in cluster 190-373 worden ingezameld door het rioleringsproject 21079V1
(vermoedelijke uitvoering in 2024). Dit project sluit via bestaande riolering in de Eekhoornlaan en de Heirbaan aan
op de geplande collector 21079 (vermoedelijke uitvoering 2023) richting rioolwaterzuiveringsinstallatie van
Rotselaar.
Gezien de onderlinge afstemming van project 21079V1 met de collectorwerken zal dit project in het kader van het
lokaal pact door het Vlaams gewest worden ten laste genomen via het Aquafin investeringsprogramma.
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Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Zoneringsplan Vleteren

Code van de indiener : EqEqb4EK

Ingediende reacties

Id: 1140
Cluster/GUP nummer:
Adres: Poperingestraat 43 8640 Vleteren

Poperingestraat 43 (van centraal gebied naar IBA)
Poperingestraat nr. 43 is momenteel opgenomen in het centraal gebied. Deze woning is echter nog niet
aangesloten op de riolering. Gezien deze woning enkel kan aansluiten via een perceel van derden wordt
voorgesteld om deze aan te passen naar een rode cluster
  

Overweging

Poperingestraat 43 ligt op  ongeveer 120 meter van een openbare weg met openbare riolering. Een rioolaansluiting
vereist bovendien het gebruik van een perceel van derden. Bijgevolg wordt de gevraagde herziening van centraal
gebied naar individueel te optimaliseren buitengebied aanvaard.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Perceel Poperingestraat 43 wordt uit het centraal gebied gehaald en ondergebracht in een nieuwe cluster
(clusternummer 005-9005) in het individueel te optimaliseren buitengebied.
 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : EqEqb4EK

Ingediende reacties

Id: 1141
Cluster/GUP nummer:
Adres: Poperingestraat 41 8640 Vleteren

Poperingestraat nr. 47 is momenteel opgenomen in het centraal gebied. Deze woning is echter nog niet
aangesloten op de riolering. Deze ligt op grote afstand (170m) van de straat
Om financiële redenen en conform de visie mbt lBAs van Vleteren, wordt voorgesteld om deze aan te passen naar
een rode cluster.
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Overweging

Poperingestraat 47 ligt op meer dan 180 meter van de openbare weg met openbare riolering. Omwille van deze
afstand (en bijhorende kosten) kan de gevraagde herziening van centraal gebied naar individueel te optimaliseren
buitengebied aanvaard worden.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Perceel Poperingestraat 47 wordt uit het centraal gebied gehaald en ondergebracht in een nieuwe cluster
(clusternummer 005-9006) in het individueel te optimaliseren buitengebied.
 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : EqEqb4EK

Ingediende reacties

Id: 1142
Cluster/GUP nummer:
Adres: Kooiaardstraat 7 8640 Vleteren

Kooiaardstraat 7 (van gewone IBA naar prioritaire IBA)
Kooiaardstraat nr. 7 is geen prioritaire lBA, de omliggende woningen (nr. 5, 6 en 8) zijn echter wel prioritaire lBAs.
Deze liggen allemaal in dezelfde rode cluster 366-61. Er wordt voorgesteld om Kooiaardstraat nr.7 aan te passen
naar een prioritaire lBA.
  

Overweging

Binnen de bepaling van prioritaire IBA's en milieu-impact werd rekening gehouden met een kwaliteitsaspect
(minimale score op de milieu-impacttoetskaart) en een kwantiteitsaspect (de hoeveelheid IBA's binnen een kleinere
afstroomzone) t.o.v. nog aan te sluiten woningen via riolering. De betrokken woning ligt net op de grens van een
afstroomzone die al dan niet als relevant werd beschouwd. Binnen de GIS-matige puntafbakening van een woning
valt deze er net buiten. Gelet op het feit dat het perceel en woning doorkruist worden door de grens met een
relevant afstroomgebiedje kan bij deze woning het voordeel van de twijfel gehanteerd worden en mee opgenomen
worden als prioritair te plaatsen IBA.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

De betrokken woning wordt opgenomen als prioritair te plaatsen IBA.
 

Aanbeveling(en)

Nvt
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Zoneringsplan Kapellen

Code van de indiener : eRHZvg9k

Ingediende reacties

Id: 480
Cluster/GUP nummer: cluster 055-150
Adres: George Spellierlaan 62 2950 Kapellen

Cluster 055-150 / GUP-11023-035 - George Spellierlaan 62:
Deze groene cluster (collectief te optimaliseren buitengebied) dient aangepast te worden naar een rode cluster
(individueel te optimaliseren buitengebied). Op basis van een scenario analyse kan gesteld worden dat de kost om
deze woningen aan te sluiten op het collectief te zuiveren gebied beduidend hoger is dan de kost voor individuele
zuivering ter hoogte van deze woning. Dit vooral door de ligging van het Antitankkanaal dat anders gekruist dient te
worden.
  

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan clusters 055-150 en 055-156  te willen herzien van het collectief te optimaliseren
buitengebied naar het individueel te optimaliseren buitengebied met als motivatie de afstand tot het gerioleerde
gebied en het kruisen van het Antitankkanaal. Gezien de afstand van meer dan 250 meter tot het gerioleerde
gebied en het kruisen van het antitankkanaal, kan de gevraagde herziening voor clusters 055-150 en  055-156
aanvaard worden.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

zoneringsplan: clusters 055-150 en 055-156 worden herzien van het collectief te optimaliseren buitengebied naar
het individueel te optimaliseren buitengebied.
gebiedsdekkend uitvoeringsplan: GUP-11023-035  wordt volledig verwijderd.
 
 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : eRHZvg9k

Ingediende reacties

Id: 482
Cluster/GUP nummer: cluster 055-156
Adres: George Spellierlaan 58, 59 en 60 2950 Kapellen

Cluster 055-156 / GUP-11023-035 / George Spellierlaan 58, 59, 60:
Deze groene cluster (collectief te optimaliseren buitengebied) dient aangepast te worden naar een rode cluster
(individueel te optimaliseren buitengebied). Op basis van een scenario analyse kan gesteld worden dat de kost om
deze woningen aan te sluiten op het collectief te zuiveren gebied beduidend hoger is dan de kost voor individuele
zuivering ter hoogte van deze woningen. Dit vooral door de ligging van het Antitankkanaal dat anders gekruist dient
te worden.
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Overweging

De rioolbeheerder geeft aan clusters 055-150 en 055-156  te willen herzien van het collectief te optimaliseren
buitengebied naar het individueel te optimaliseren buitengebied met als motivatie de afstand tot het gerioleerde
gebied en het kruisen van het Antitankkanaal. Gezien de afstand van meer dan 250 meter tot het gerioleerde
gebied en het kruisen van het antitankkanaal, kan de gevraagde herziening voor clusters 055-150 en  055-156
aanvaard worden.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

zoneringsplan: clusters 055-150 en 055-156 worden herzien van het collectief te optimaliseren buitengebied naar
het individueel te optimaliseren buitengebied.
gebiedsdekkend uitvoeringsplan: GUP-11023-035  wordt volledig verwijderd.
 
 

Aanbeveling(en)

Nvt

Zoneringsplan Geraardsbergen

Code van de indiener : EvmQ8RKz

Ingediende reacties

Id: 163
Cluster/GUP nummer:
Adres: Weverijstraat 20 9500 Geraardsbergen

Geen bezwaren tegen het ontwerp van zoneringsplan.
  

Overweging

De gemeente geeft aan geen bezwaren te hebben tegen het ontwerp zoneringsplan. VMM neemt hiervan akte.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Zoneringsplan Bocholt
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Code van de indiener : FI37sw3Y

Ingediende reacties

Id: 496
Cluster/GUP nummer: Meerdere clusters
Adres: Trichterheideweg 8 3500 Hasselt

Uit detailonderzoek van de ZP in 2020 blijkt dat deze cluster rendabeler als collectief te optimaliseren buitengebied aangesloten kan worden,
Fluvius wenst deze terug groen te maken: 112-130; 112-177; 112-194;112-21; 112-223; 112-225; 112-23; 112-230; 112-232; 112-240; 112-257;
112-56; 112-8711; 244-21; 244-26; 244-27; 244-31; 244-48; 244-88; 244-90

 
  

Overweging

Rioolbeheerder Fluvius vraagt om voor een reeks (tijdens het voortraject) aangevraagde en aanvaarde herzieningen de wijziging terug te
draaien. Het betreft clusters die werden herzien naar individueel te optimaliseren buitengebied die men opnieuw naar collectief te optimaliseren
buitengebied wil herzien. 
Aangezien er geen enkele motivatie voor het terugdraaien van de herzieningen werd geformuleerd, kan de gevraagde wijziging echter niet
aanvaard worden.
Voor de vermelde clusters 112-21, 112-23, 112-56, 112-130, 112-194, 112-177 werd in het voortraject trouwens geen herziening doorgevoerd.
Deze behoren dus nog steeds tot het collectief te optimaliseren buitengebied.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Zoneringsplan Merelbeke

Code van de indiener : fwpXrJaV

Ingediende reacties

Id: 196
Cluster/GUP nummer:
Adres: Oude Gaversesteenweg/Plataan/Guldensporenlaan/Waterkant/Perceel 844L zn 9820 Merelbeke

Betreffende het zoneringsplan en het GUP
Voor de zone Oude Gaversesteenweg – Plataan – Guldensporenlaan – Waterkant – perceel 844L was bij de
herziening gevraagd deze aan te passen van centraal gebied naar collectief te optimaliseren buitengebied. Het
voorziene aansluitingsproject is immers nog niet uitgevoerd. Deze aanpassing is nog niet doorgevoerd in het
zoneringsplan dat beschikbaar is binnen het Stroomgebiedbeheerplan. Gemeente Merelbeke vraagt deze
aanpassing door te voeren.
 
  

Overweging

De zone "Oude Gaversesteenweg, Plataan, Guldensporenlaan, Waterkant, perceel 844L" zijn op het zoneringsplan
centraal gebied, de gemeente geeft aan dat deze straten nog niet aangesloten zijn en in feite behoren tot het
collectief te optimaliseren buitengebied. Vermits het voorzien aansluitingsproject nog niet is uitgevoerd wordt deze
herziening aanvaard.
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Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Cluster 204-6303 wordt omgezet van collectief geoptimaliseerd buitengebied naar collectief te optimaliseren
buitengebied. Het centraal gebied ter hoogte van de Oude Gaversesteenweg wordt toegevoegd aan deze cluster.
Cluster 204-53 (collectief te optimaliseren buitengebied) wordt uitgebreid, het centraal gebied tussen de ringvaart
en E40 (Guldensporenlaan, Plataan, e.a.) komt te vervallen en wordt hierin opgenomen.
Deze wijzigingen werden reeds doorgevoerd bij de opmaak van het Wateruitvoeringsprogramma (WUP) 2020
en werden zichtbaar in het geoloket zonering- en uitvoeringsplannen na goedkeuring van dit WUP (medio 2021).
 

Aanbeveling(en)

Nvt

Zoneringsplan Brakel

Code van de indiener : FWWxsElw

Ingediende reacties

Id: 8
Cluster/GUP nummer: 169-6102
Adres: Boterhoekstraat 15 9620 Zottegem

In het zoneringsplan zit een fout. Momenteel staat de straat Tenbergen ingekleurd als zijnde centraal gebied en de
Livierenstraat als groene cluster. In werkelijkheid is het echter omgekeerd: de Livierenstraat en Wallekouter sluiten
reeds aan op de collector; Tenbergen loost nog in de Dorenbosbeek. De verwarring is vermoedelijk ontstaan omdat
de leidingen afkomstig van de resp. straten elkaar kruisen. Dit werd op terrein reeds geverifieerd door de VMM.
  

Overweging

De riolering van Tenbergen blijkt nog te lozen, deze van de Livierenstraat en Wallenkouter blijkt aangesloten te zijn
op de collector. Bijgevolg wordt de voorgestelde aanpassing van het zoneringsplan aanvaard en wordt het GUP
overeenkomstig aangepast.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Cluster 169-142 wordt uitgebreid in Tenbergen, een deel van het centraal gebied wordt hierdoor collectief te
optimaliseren buitengebied. GUP-45059-078 wordt uitgebreid met de verbinding van het lozingspunt en een deel
van de bestaande riolering in Tenbergen wordt ingekort. Cluster 169-6102 wordt opgenomen in het centraal gebied.
GUP-45049-079 wordt ingekort en beperkt zich tot de privéaansluiting van cluster 169-91. 
De wijzigingen aan het zoneringsplan werden reeds doorgevoerd bij de opmaak van het
Wateruitvoeringsprogramma (WUP) 2020 en werden zichtbaar in het geoloket zonering- en uitvoeringsplannen na
goedkeuring van dit WUP (medio 2021).
 

Page 135 of 296



Aanbeveling(en)

Nvt

Zoneringsplan Aartselaar

Code van de indiener : Fxf0NM8s

Ingediende reacties

Id: 276
Cluster/GUP nummer: 046-137
Adres: nvt nvt 2630 Aartselaar

Gaat van rood (IBA) naar groen (te optimaliseren buitengebied) want perceel ligt op minder 150m centraal gebied,
eigenaar heeft reeds vraag gesteld om aan te sluiten op riolering.
  

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan cluster 046-137 te willen herzien van het individueel te optimaliseren buitengebied
naar het collectief te optimaliseren buitengebied met als motivatie de afstand van minder dan 150 meter tot centraal
gebied en de eigenaar die wil aansluiten op riolering.
Deze herziening kan niet aanvaard worden omdat het niet duidelijk is of de wens tot aansluiting voor beide
woningen geldt. Op het moment dat de aansluiting effectief is gerealiseerd kan via de jaarlijkse actualisatie van het
WUP de cluster alsnog aangepast worden naar collectief geoptimaliseerd buitengebied.
 
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Zoneringsplan Diest

Code van de indiener : gdyS7Lrt

Ingediende reacties

Id: 343
Cluster/GUP nummer: 081-1-7
Adres: Pannehoeve en Valkhoeve / 3290 Diest

In woonwijk Pannehoeve en Valkhoeve is een gemengde riolering aanwezig welke aansluit op het stelsel in Meilrijk
welk opgevangen werd met Aquafin-project 21057 – VBR Deurne. Project GUP-24020-205 is niet noodzakelijk om
deze vuilvracht te saneren, deze cluster mag toegevoegd worden aan collectief geoptimaliseerd gebied.
  

Overweging

De stad Diest geeft aan dat er in woonwijk Pannehoeve en Valkhoeve (GUP-24020-205) een gemengde riolering
aanwezig is welke via de aanwezige riolering in Meilrijk (deel van GUP-24020-206) opgevangen wordt met Aquafin-
project 21057 – VBR Deurne, waardoor een deel van cluster 081-1-7 overgaat naar het collectief geoptimaliseerd
buitengebied.
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Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Cluster 081-1-7 wordt opgesplitst. Een deel blijft collectief te optimaliseren buitengebied (clusters 081-1-8 en 081-1-
9), een deel wordt collectief geoptimaliseerd buitengebied (cluster 081-1-7).
Project GUP-24020-205 wordt verwijderd.
Project GUP-24020-206 wordt aangepast volgens de aanwezige riolering.
 

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een actualisatie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit kan
jaarlijks doorgegeven worden via het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.
 

Code van de indiener : gdyS7Lrt

Ingediende reacties

Id: 344
Cluster/GUP nummer: 081-79-1
Adres: Hasseltsebaan verscheidene 3290 Diest

De woningen gelegen in de Hasseltsebaan tussen spoorweg en nr. 127 zijn aangesloten op riolering welke via VBR
Deurne verbonden is met RWZI Tessenderlo. Deze percelen mogen toegevoegd worden aan collectief
geoptimaliseerd gebied. Het gaat om een deel van cluster 081-79-1.
  

Overweging

De stad Diest geeft aan dat de woningen gelegen in cluster 081-79-1 in de Hasseltsebaan tussen de spoorweg en nr. 127 aangesloten zijn op
riolering zodat zij mogen toegevoegd worden aan het collectief geoptimaliseerd buitengebied. 

 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

De betreffende woningen worden toegevoegd aan het collectief geoptimaliseerd buitengebied

 

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een correctie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit kan jaarlijks doorgegeven worden via het
invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.
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Code van de indiener : gdyS7Lrt

Ingediende reacties

Id: 345
Cluster/GUP nummer: 161-521
Adres: Grote MarktHasseltsebaan/Langedijkstraat nieuwe VK 3290 Diest

Aan de Hasseltsebaan/Langedijkstraat is een nieuwe verkaveling gepland. Destijds bij heraanleg van de
Hasseltsebaan (fase 3) is voor de percelen langs de Hasseltsebaan reeds een wachtaansluiting gerealiseerd, de
nieuwe woningen kunnen hierop aansluiten. De stad vraagt om deze percelen bijgevolg op te nemen in collectief te
optimaliseren buitengebied. Ook voor de 2 percelen aan de Langedijkstraat prefereert de stad om deze aan te
sluiten op riolering en vraagt bijgevolg om deze percelen op te nemen in collectief te optimaliseren buitengebied.
De cluster 161-521 dient hiervoor uitgebreid te worden met deze percelen.
  

Overweging

De stad Diest geeft aan dat de percelen waar een nieuwe verkaveling is gepland langs de Hasseltsebaan/Langedijkstraat nog niet zijn
opgenomen in het zoneringsplan.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Deze percelen worden toegevoegd aan het collectief te optimaliseren buitengebied (cluster 161-521).

 

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een correctie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit kan jaarlijks doorgegeven worden via het
invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.

 

Zoneringsplan Wortegem-Petegem

Code van de indiener : GMEpOR7a

Ingediende reacties

Id: 231
Cluster/GUP nummer:
Adres: kleistraat 7 9790 Wortegem-Petegem

KLeistraat 7 is niet ingekleurd in het zoneringsplan - in te kleuren als rode cluster
  

Overweging

Kleistraat 7 behoort nog tot het niet gezoneerd gebied en wordt, net zoals de omliggende clusters, best opgenomen
in het individueel te optimaliseren buitengebied.
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Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Kleistraat 7 wordt toegevoegd aan cluster 506-14 (individueel te optimaliseren buitengebied).
 

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een correctie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit kan jaarlijks
doorgegeven worden via het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.
 

Zoneringsplan Lievegem

Code van de indiener : gpksTJ6q

Ingediende reacties

Id: 140
Cluster/GUP nummer:
Adres: 72 9920 Lievegem

Voor Lievegem wordt best contact opgenomen met de rioolbeheerder, aangezien verschillende zaken niet
geactualiseerd zijn in het ontwerp van herzien zoneringsplan. Voor de deelgemeenten Zomergem en Lovendegem
is dit Farys en voor de deelgemeente Waarschoot is dit de gemeente Lievegem zelf.
  

Overweging

De plannen hebben 6 maanden in openbaar onderzoek gelegen, waarop een inspraakformulier kon ingediend
worden. De gemeente heeft in dit tijdsbestek geen contact opgenomen. Bovendien kunnen actualisaties i.h.k.v. het
Wateruitvoeringsprogramma via de jaarlijkse rapportering gemeentelijke sanering doorgegeven worden. Enkel de
opmerkingen die binnen de reguliere procedure werden ingediend zullen dan ook behandeld worden.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : gpksTJ6q

Ingediende reacties

Id: 141
Cluster/GUP nummer: 257-6010-2
Adres: Vosbos 1 9930 Lievegem

De cluster 257-6010-2 is collectief geoptimaliseerde buitengebied ter hoogte van de nieuwe verkaveling waarin de
straten Schuthof, Zomergemse Dijk, Vosbos, Rijversmeersen en Prieelke gelegen zijn. Thans staat dit gebied
volledig aangeduid als collectief te optimaliseren buitengebied, wat niet klopt.
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Overweging

Volgens de gemeente ligt er riolering ter hoogte van de nieuwe verkaveling waarin de straten Schuthof,
Zomergemse Dijk, Vosbos, Rijversmeersen en Prieelke gelegen zijn. Op basis van de gegevens die terug te vinden
zijn in de Codam-databank wordt cluster 257-6010-2 gedeeltelijk omgezet naar collectief geoptimaliseerd
buitengebied.
 
 
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Cluster 257-6010-2 wordt opgesplitst: een deel wordt collectief geoptimaliseerd buitengebied (cluster 257-6010-2),
de rest blijft collectief te optimaliseren buitengebied (257-6010-3)
 

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een actualisatie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit kan
jaarlijks doorgegeven worden via het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering. Daarbij kan een as built
plan worden opgeladen of verwezen worden naar een aanvulling in de AWIS-rioolinventaris.
 

Code van de indiener : gpksTJ6q

Ingediende reacties

Id: 142
Cluster/GUP nummer: 257-6000-1
Adres: Nekke 50 9930 Lievegem

De N461 is heraangelegd met gedeeltelijk nieuwe riolering. Hieronder valt minstens cluster 257-6000-1. Dit staat
nog steeds als collectief te optimaliseren buitengebied, terwijl dit collectief geoptimaliseerd buitengebied betreft.
Mogelijks zijn ook een aantal aantakkingen op de N461 voorzien van riolering, maar hierover kan Farys meer
uitsluitsel geven.
  

Overweging

De gemeente geeft aan het rioleringsproject ter hoogte van de N461 is uitgevoerd waardoor cluster "257-6000-1"
overgaat naar het collectief geoptimaliseerd buitengebied. Deze opmerking wordt gevolgd, bovendien wordt cluster
"257-70" eveneens omgezet naar collectief geoptimaliseerd buitengebied.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Clusters "257-6000-1" en "257-70" worden omgezet naar collectief geoptimaliseerd buitengebied.
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Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een actualisatie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit kan
jaarlijks doorgegeven worden via het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering. Daarbij kan een as built
plan worden opgeladen of verwezen worden naar een aanvulling in de AWIS-rioolinventaris.
 

Code van de indiener : gpksTJ6q

Ingediende reacties

Id: 143
Cluster/GUP nummer:
Adres: Spaans Hof 4 9920 Lievegem

Spaans Hof en Schoordam is een verkaveling in Lovendegem met riolering en dit gedeelte staat niet geclusterd en
is een gat binnen centraal gerioleerd gebied. Er is hiervan geen GUP of cluster nummer gekend - ligt dit bij cluster
020-6008
  

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan dat er riolering aanwezig is in "Spaans Hof" en "Schoordam", op het
zoneringsplan is dit niet gezoneerd gebied. Er wordt een cluster voorzien die deel zal uitmaken van het collectief
geoptimaliseerd buitengebied.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Nieuwe cluster 020-9006 "collectief geoptimaliseerd buitengebied" wordt voorzien.
 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : gpksTJ6q

Ingediende reacties

Id: 144
Cluster/GUP nummer:
Adres: Leikant 1 9931 Lievegem

Wagemakersstraat en Leikant zijn nieuwe verkavelingen binnen Zomergem (Oostwinkel) en is dus uitgerust met
riolering. Deze straten bevinden zich buiten de clusters, maar zijn dus voorzien van riolering. Het bevindt zich naast
de cluster 126-6300.
  

Overweging

Volgens de gemeente ligt er riolering ter hoogte van de nieuwe verkaveling waarin de straten Leikant en
Wagemakersstraat gelegen zijn. Op basis van de gegevens die terug te vinden zijn in de Codam-databank wordt de bestaande
cluster 126-6300 (collectief geoptimaliseerd buitengebied) uitgebreid zodat deze straten hier in opgenomen worden.
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Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Cluster 126-6300 (collectief geoptimaliseerd buitengebied) uitbreiden en "Leikant" & "Wagemakersstraat" opnemen.
 

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een actualisatie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit kan jaarlijks
doorgegeven worden via het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering. Daarbij kan een as built plan
worden opgeladen of verwezen worden naar een aanvulling in de AWIS-rioolinventaris.
 

Code van de indiener : gpksTJ6q

Ingediende reacties

Id: 145
Cluster/GUP nummer:
Adres: Neringen 1 9920 Lievegem

De verkaveling Neringen ligt juist buiten het centraal gerioleerd gebied. Deze verkaveling is voorzien van riolering,
dus zou ook binnen ofwel het centraal gerioleerd gebied moeten worden opgenomen ofwel als collectief
geoptimaliseerd gebied worden aangeduid.
  

Overweging

De gemeente geeft aan dat er riolering aanwezig is in de verkaveling "Neringen". De uitgevoerde riolering is nog niet terug te
vinden in de AWIS-rioolinventaris en in de CODAM-databank van rioolbeheerder Farys. Bijgevolg kan de actualisatie nog niet
worden doorgevoerd.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een actualisatie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit kan jaarlijks
doorgegeven worden via het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering. Daarbij kan een as built plan worden
opgeladen of verwezen worden naar een aanvulling in de AWIS-rioolinventaris of CODAM-databank.
 

Code van de indiener : gpksTJ6q

Ingediende reacties

Id: 146
Cluster/GUP nummer:
Adres: Arsène De Preststraat 16 9950 Lievegem

Een deel van de Arsène De Preststraat en een deel van de Dillestraat zijn nieuwe verkaveling en zijn ook voorzien
van riolering. Deze delen zijn een "gat" binnen het rondom centraal gerioleerd gebied en dienen als centraal
gerioleerd gebied te worden aangeduid.
  

Page 142 of 296



Overweging

De gemeente geeft aan dat er riolering aanwezig is in een nieuwe verkaveling die gelegen is ter hoogte van de Arsène De
Preststraat en de Dillestraat. De uitgevoerde riolering is nog niet terug te vinden in de AWIS-rioolinventaris en in de
CODAM-databank van rioolbeheerder Farys. Bijgevolg kan de actualisatie nog niet worden doorgevoerd.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een actualisatie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit kan jaarlijks
doorgegeven worden via het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering. Daarbij kan een as built plan worden
opgeladen of verwezen worden naar een aanvulling in de AWIS-rioolinventaris of CODAM-databank.
 

Code van de indiener : gpksTJ6q

Ingediende reacties

Id: 147
Cluster/GUP nummer: 257-6303
Adres: Ter Straten 1 9930 Lievegem

De verkaveling Ter Straten is gelegen in collectief te optimaliseren buitengebied in de cluster 257-6303, maar
betreft geoptimaliseerd buitengebied
  

Overweging

De gemeente geeft aan dat cluster "257-6303" overgaat naar het collectief geoptimaliseerd buitengebied. Deze
opmerking wordt gevolgd, de rioleringsgegevens worden overgenomen uit de Codam databank.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Cluster "257-6303" wordt omgezet naar collectief geoptimaliseerd buitengebied.
 

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een actualisatie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit kan
jaarlijks doorgegeven worden via het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering. Daarbij kan een as built
plan worden opgeladen of verwezen worden naar een aanvulling in de AWIS-rioolinventaris.
 

Zoneringsplan Assenede
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Code van de indiener : h1rfykXY

Ingediende reacties

Id: 1
Cluster/GUP nummer: 144-96
Adres: Stroomstraat 63 9960 Assenede

Cluster 144-96 (Stroomstraat 63): Er werd reeds een IBA opgelegd, de IBA werd besteld via RioPact. De vraag tot
aanpassingen naar collectief te optimaliseren buitengebied, die voorwaardelijk werd aanvaard, is niet langer van
toepassing.
  

Overweging

In het voortraject aan de opmaak van de ontwerp van herziene zoneringsplannen werd door de
gemeente/rioolbeheerder een herziening gevraagd voor cluster 144-96 naar het collectief te optimaliseren
buitengebied. Aangezien het hier een prioritaire IBA betrof werd de herziening slechts voorwaardelijk aanvaard
(rioolaansluiting binnen dezelfde termijn te realiseren als de prio IBA).
Aangezien de rioolbeheerder toch een IBA heeft besteld dient de doorgevoerde herziening terug gedraaid te
worden.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

zoneringsplan: cluster 144-96 wordt herzien naar individueel te optimaliseren buitengebied.
gebiedsdekkend uitvoeringsplan: privé-GUP-43002-019 wordt hier verwijderd.
 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : h1rfykXY

Ingediende reacties

Id: 2
Cluster/GUP nummer: 260-11
Adres: Haven 36, 38, 83A 9960 Assenede

De geaccepteerde aanpassingen van het GUP zijn nog niet zichtbaar op de website
‘https://www.vmm.be/data/zonering-en-uitvoeringsplan’.
Clusternmr.: 260-118
Naam gebied: Haven nmr. 36, 83 en 83A
Aantal woningen: 3
Voorstel herziening naar: individueel te optimaliseren buitengebied - IBA
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Overweging

De aangevraagde herziening voor Haven 36, 83 en 83A werd wel degelijk aanvaard en is bijgevolg zichtbaar in het
geoloket dat hoort bij het openbaar onderzoek bij de ontwerp van herziene zoneringsplannen op
www.volvanwater.be. De cluster 260-118 werd hiertoe opgesplitst. 
Pas wanneer de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 (waarvan de herziene zoneringsplannen deel uitmaken)
definitief zullen zijn goedgekeurd door de Vlaamse regering zal deze herziening ook zichtbaar worden in het
geoloket op de website ‘https://www.vmm.be/data/zonering-en-uitvoeringsplan’ (vermoedelijke begin 20200).
 
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : h1rfykXY

Ingediende reacties

Id: 3
Cluster/GUP nummer: 126-2
Adres: Zoetelucht 4, 2C, B, 4 en 6 9960 Assenede

De geaccepteerde aanpassingen van het GUP zijn nog niet zichtbaar op de website
‘https://www.vmm.be/data/zonering-en-uitvoeringsplan’.
Clusternmr.: 126-2
Naam gebied: Zoetelucht nmr. 2C, B, 4 en 6
Aantal woningen: 4
Voorstel herziening naar: collectief te optimaliseren buitengebied
  

Overweging

De aangevraagde herziening werd wel degelijk aanvaard en is bijgevolg zichtbaar in het geoloket dat hoort bij het
openbaar onderzoek bij de ontwerp van herziene zoneringsplannen op www.volvanwater.be.
Pas wanneer de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 (waarvan de herziene zoneringsplannen deel uitmaken)
definitief zullen zijn goedgekeurd door de Vlaamse regering zal deze herziening ook zichtbaar worden in het
geoloket op de website ‘https://www.vmm.be/data/zonering-en-uitvoeringsplan’ (vermoedelijke begin 2022).
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : h1rfykXY

Ingediende reacties

Id: 4
Cluster/GUP nummer: 144-35
Adres: Stoepestraat 26 9960 Assenede

De geaccepteerde aanpassingen van het GUP zijn nog niet zichtbaar op de website
‘https://www.vmm.be/data/zonering-en-uitvoeringsplan’.
Clusternmr.: 144-35
Naam gebied: Stoepestraat nmr. 26
Aantal woningen: 1
Voorstel herziening naar: collectief te optimaliseren buitengebied
  

Overweging

De aangevraagde herziening werd wel degelijk aanvaard en is bijgevolg zichtbaar in het geoloket dat hoort bij het
openbaar onderzoek bij de ontwerp van herziene zoneringsplannen op www.volvanwater.be.
Pas wanneer de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 (waarvan de herziene zoneringsplannen deel uitmaken)
definitief zullen zijn goedgekeurd door de Vlaamse regering zal deze herziening ook zichtbaar worden in het
geoloket op de website ‘https://www.vmm.be/data/zonering-en-uitvoeringsplan’ (vermoedelijke begin 2022).
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : h1rfykXY

Ingediende reacties

Id: 5
Cluster/GUP nummer: 021-28
Adres: Hendekenstraat tegenover 19 9960 Assenede

De geaccepteerde aanpassingen van het GUP zijn nog niet zichtbaar op de website
‘https://www.vmm.be/data/zonering-en-uitvoeringsplan’.
Clusternmr.: 021-28
Naam gebied: Hendekenstraat nmr. tegenover 19
Aantal woningen: 1
Voorstel herziening naar: collectief te optimaliseren buitengebied
  

Overweging

De aangevraagde herziening werd wel degelijk aanvaard en is bijgevolg zichtbaar in het geoloket dat hoort bij het
openbaar onderzoek bij de ontwerp van herziene zoneringsplannen op www.volvanwater.be.
Pas wanneer de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 (waarvan de herziene zoneringsplannen deel uitmaken)
definitief zullen zijn goedgekeurd door de Vlaamse regering zal deze herziening ook zichtbaar worden in het
geoloket op de website ‘https://www.vmm.be/data/zonering-en-uitvoeringsplan’ (vermoedelijke begin 2022).
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Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : h1rfykXY

Ingediende reacties

Id: 6
Cluster/GUP nummer: 260-6001
Adres: Kapellestraat 70 9960 Assenede

De geaccepteerde aanpassingen van het GUP zijn nog niet zichtbaar op de website
‘https://www.vmm.be/data/zonering-en-uitvoeringsplan’.
Clusternmr.: 260-6001
Naam gebied: Kapellestraat nmr. 70
Aantal woningen: 1
Voorstel herziening naar: collectief te optimaliseren buitengebied
  

Overweging

De aangevraagde herziening werd wel degelijk aanvaard en is bijgevolg zichtbaar in het geoloket dat hoort bij het
openbaar onderzoek bij de ontwerp van herziene zoneringsplannen op www.volvanwater.be.
Pas wanneer de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 (waarvan de herziene zoneringsplannen deel uitmaken)
definitief zullen zijn goedgekeurd door de Vlaamse regering zal deze herziening ook zichtbaar worden in het
geoloket op de website ‘https://www.vmm.be/data/zonering-en-uitvoeringsplan’ (vermoedelijke begin 2022).
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : h1rfykXY

Ingediende reacties

Id: 7
Cluster/GUP nummer: 260-205
Adres: Kraaigemstraat 50 9960 Assenede

De geaccepteerde aanpassingen van het GUP zijn nog niet zichtbaar op de website
‘https://www.vmm.be/data/zonering-en-uitvoeringsplan’.
Clusternmr.: 260-205
Naam gebied: Kraaigemstraat nmr. 50
Aantal woningen: 1
Voorstel herziening naar: collectief te optimaliseren buitengebied
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Overweging

De aangevraagde herziening werd wel degelijk aanvaard en is bijgevolg zichtbaar in het geoloket dat hoort bij het
openbaar onderzoek bij de ontwerp van herziene zoneringsplannen op www.volvanwater.be.
Pas wanneer de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 (waarvan de herziene zoneringsplannen deel uitmaken)
definitief zullen zijn goedgekeurd door de Vlaamse regering zal deze herziening ook zichtbaar worden in het
geoloket op de website ‘https://www.vmm.be/data/zonering-en-uitvoeringsplan’ (vermoedelijke begin 2022).
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Zoneringsplan Ninove

Code van de indiener : HGxtqRFC

Ingediende reacties

Id: 34
Cluster/GUP nummer: 166-6-5
Adres: Berrebroeckstraat 1-3/5 9400 Ninove

De in 2019 aangevraagde aanpassingen aan het zoneringsplan werden allemaal aangepast. Er zijn echter twee
clusters die niet volledig correct zijn aangepast.
1. Berrebroeckstraat nrs. 1-3/5, cluster 166-6-5. Deze woningen moeten ook nog tot de groene cluster behoren.
  

Overweging

Volgens de rioolbeheerder zijn Berrebroekstraat 1, 3 en 5 nog niet aangesloten op riolering en behoren deze dus
niet tot het centraal gebied.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

De percelen Berrebroekstraat 1, 3 en 5 worden uit het centraal gebied gehaald en toegevoegd aan cluster 166-6-5
(collectief te optimaliseren buitengebied).
 

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een correctie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit kan jaarlijks
doorgegeven worden via het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.
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Code van de indiener : HGxtqRFC

Ingediende reacties

Id: 35
Cluster/GUP nummer: 166-6-5
Adres: Berrebroeckstraat 45 9400 Ninove

2. Berrebroeckstraat nr. 45, cluster 166-6-5 moet ook nog tot de groene cluster behoren. Deze woning mag dus nog
niet gearceerd worden.
  

Overweging

Volgens de rioolbeheerder is Berrebroekstraat 45 nog niet aangesloten op riolering en behoort deze dus niet tot het
collectief geoptimaliseerd buitengebied.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Berrebroekstraat 45 wordt uit cluster 166-6-2 verwijderd en ondergebracht in cluster 166-6-5 (collectief te
optimaliseren buitengebied).
 

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een correctie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit kan jaarlijks
doorgegeven worden via het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.
 

Zoneringsplan Wortegem-Petegem

Code van de indiener : i0NM3rAV

Ingediende reacties

Id: 233
Cluster/GUP nummer: 357-53
Adres: karmstraat 16 9790 Wortegem-Petegem

Karmstraat 16 wijzigen van rode cluster naar groene cluster, in het project collector Ooike fase 2 (uitvoering eind
2022) wordt een pompstation voorzien in de Kazerne en via de diesntweg voor woning Karmstraat 16 aangesloten
naar groene cluster 257-40, de woning zal dus op de dienstriool kunnen aansluiten
  

Overweging

De rioolbeheerder verzoekt om cluster 357-53 te herzien naar collectief te optimaliseren buitengebied. Door een
tracéwijziging voor project collector Ooike fase 2 kan deze cluster namelijk aansluiten op de dienstriool.
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Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Cluster 357-53 wordt herzien naar collectief te optimaliseren buitengebied.
 

Aanbeveling(en)

Nvt

Zoneringsplan Kortrijk

Code van de indiener : IKEtQoEW

Ingediende reacties

Id: 164
Cluster/GUP nummer:
Adres: Grote Markt 54 8510 Kortrijk

De strategie volgens reductiedoelstellingen is een duidelijke methode voor steden en gemeenten om hun
vooruitgang op te volgen.
Op  basis van de vastgelegde cijfers is het mogelijk om een prioritering van projecten vast te leggen voor de
komende jaren.
Wij vinden wel dat na het behalen van de vooropgestelde reductiedoelstelling duidelijk zal moeten gesteld worden
hoe er omgegaan moet worden met de ‘rest’ van de GUP-projecten. Niet alle opgenomen GUP-projecten zijn
financieel/ecologisch rendabel.
Het staat vast dat de resterende huishoudens gesaneerd zullen moeten worden maar misschien moet hier
onderzoek gebeuren naar alternatieve werkwijzen. Kan een cluster van bijvoorbeeld 6 woningen in collectief te
optimaliseren buitengebied bijvoorbeeld gezuiverd worden door een collectieve IBA? Er moet onderzoek gebeuren
naar mogelijkheid en haalbaarheid van dergelijke projecten.
  

Overweging

Het vormt een hele grote uitdaging om tot een volledige uitbouw van het zoneringsplan te komen, vandaar de
gefaseerde aanpak o.b.v. de gebiedsgerichte prioritering. Om deze uitdagingen verder aan te gaan zullen in
voorbereiding op de volgende generatie stroomgebiedbeheerplannen en zoneringsplannen een kader aangereikt
worden ter ondersteuning.
Binnen de afweging collectieve versus individuele zuivering dient een decentrale aanpak opgenomen te worden,
maar dienen verschillende domeinen bekeken en afgewogen te worden (kostprijs, vervuilingsdruk, waterbalans van
het watersysteem, volksgezondheid, klimaat- en energie balans, afvalstoffen, ruimtelijke balans,…). Een verdere
verkenning naar een meer gedifferentieerde IBA-aanpak zal hierin ook verder onderzocht worden.
Gelet op de complexiteit van de af te wegen domeinen, zijn handvaten aangewezen om  gemeenten,
rioolbeheerders en ontwerpers te ondersteunen bij het maken van keuzes in hun toekomstige investeringen en hun
planvorming.
Hiertoe wordt een projectgroep binnen de CIW opgericht voor de verdere uitwerking van een kader voor de
afweging van centrale versus decentrale zuiveringsconcepten. De uitwerking van het kader wordt opgenomen als
nieuwe actie.
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Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Maatregelenprogramma voor Vlaanderen

Uit te voeren wijzigingen:

Er wordt een nieuwe actie opgenomen in het maatregelenprogramma: "Uitwerking van een kader voor de afweging
van centrale versus decentrale zuiveringsconcepten"
 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : IKEtQoEW

Ingediende reacties

Id: 436
Cluster/GUP nummer:
Adres: Grote Markt 54 8510 Kortrijk

ACTOR PRIVAAT: GUP-34022-083 (aantal IE: <5): Verkaveling Camiel Destoopstraat: Rioleringswerken
uitgevoerd, om te vormen naar collectief geoptimaliseerd buitengebied
  

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan dat verkaveling Camiel Destoopstraat is uitgevoerd waardoor cluster 250-4006-2 overgaat naar het
collectief geoptimaliseerd buitengebied.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Cluster 250-4006-2 wordt ingekleurd als collectief geoptimaliseerd buitengebied.
Project GUP-34022-083 wordt overeenstemmend aangepast.

 

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een actualisatie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit kan jaarlijks doorgegeven worden via
het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.

 

Code van de indiener : IKEtQoEW

Ingediende reacties

Id: 438
Cluster/GUP nummer:
Adres: Grote Markt 54 8510 Kortrijk

ACTOR PRIVAAT: GUP-34022-002 (aantal IE: <5): Woning is aangesloten op de riolering, aansluitfiche
en plannen beschikbaar, om te vormen naar collectief geoptimaliseerd buitengebied.
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Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan dat cluster 146-1-2 is aangesloten, waardoor deze cluster overgaat naar het collectief geoptimaliseerd
buitengebied.
Deze cluster maakt deel uit van GIP-dossier W206006 en bleek in het verleden niet aangesloten binnen de uitvoering van dit dossier.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Cluster 146-1-2 wordt ingekleurd als collectief geoptimaliseerd buitengebied.
Project GUP-34022-002 wordt overeenstemmend aangepast.

 

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een actualisatie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit kan jaarlijks doorgegeven worden via
het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.

 

Code van de indiener : IKEtQoEW

Ingediende reacties

Id: 444
Cluster/GUP nummer:
Adres: Grote Markt 54 8510 Kortrijk

ACTOR PRIVAAT: GUP-34022-010 (aantal IE: 5): Knokstraat 33 – 35: Knokstraat 35 wordt gezuiverd via IBA -
uitzondering op aansluitplicht. Knokstraat 37 vermoedelijk aangesloten op de leiding die onder bedrijf stroomt en
dus op buffer zit. Geen info over Knokstraat 33. Wordt opgenomen in het dossier Bergstraat - Knokstraat. Zal ook
zo opgenomen worden in het advies van de ambtelijke commissie over het GIP dossier      Zonering aan te passen
na uitvoering dossier Bergstraat, Eventueel zonering Knokstraat 35 nu al aan te passen.
  

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft informatie over GUP-34022-010 en de aansluiting van woningen Knokstraat 33, 35 en 37.
GUP-34022-010 blijft ingetekend voor de aansluiting van Knokstraat 37.
 -     Gezien de openbare weg hier voorzien is van openbare riolering geldt voor deze percelen in principe de aansluitplicht op riool (conform art.
6.2.2.1.2.§1  van Vlarem II). Een uitzondering hierop kan in geval de afstand tussen de openbare riolering en de lozing/woning meer dan 250
meter bedraagt of in geval één of meerdere percelen van derden dienen gebruikt te worden om de rioolaansluiting te kunnen maken. 
Indien een uitzondering op de aansluitplicht wordt ingeroepen dient voldaan te worden aan de lozingsvoorwaarden die gelden voor het
individueel te optimaliseren buitengebied, Vlarem subafdeling 6.2.2.4. (plaatsen van een IBA). Bij een uitzondering op aansluitplicht wordt de
zonering van het betrokken perceel niet noodzakelijk gewijzigd.
Het zoneringsplan en het gebiedsdekkend uitvoeringsplan worden niet gewijzigd.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Page 152 of 296



Code van de indiener : IKEtQoEW

Ingediende reacties

Id: 446
Cluster/GUP nummer:
Adres: Grote Markt 54 8510 Kortrijk

ACTOR PRIVAAT: GUP-34022-016 (aantal IE: 7): Deel Allartbosweg: Aangesloten op riolering. GIP-project
Bergstraat – Vondelstraat, cluster Allartbosweg om te vormen naar collectief geoptimaliseerd buitengebied.
  

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder meldt het volgende: GUP-34022-016 (aantal IE: 7): Deel Allartbosweg: Aangesloten op riolering. GIP-project
Bergstraat – Vondelstraat, cluster Allartbosweg om te vormen naar collectief geoptimaliseerd buitengebied.
Deze wijziging werd reeds doorgevoerd bij de opmaak van het Wateruitvoeringsprogramma (WUP) 2020 en wordt zichtbaar in het geoloket
zonering- en uitvoeringsplannen na goedkeuring van dit WUP (medio 2021). 

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : IKEtQoEW

Ingediende reacties

Id: 452
Cluster/GUP nummer:
Adres: Grote Markt 54 8510 Kortrijk

ACTOR PRIVAAT: GUP-34022-050 (aantal IE: 55): Groenestraat 41: HA fiche van aansluiting beschikbaar, om te
vormen naar collectief geoptimaliseerd buitengebied.
  

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan dat Groenestraat 41 aangesloten is en vraagt om de cluster om te vormen
naar collectief geoptimaliseerd buitengebied.
Aanvaard kan worden dat Groenestraat 41 aangesloten is op de leiding aanwezig in de openbare weg. Echter,
deze vuilvracht loost afwaarts nog in oppervlaktewater, waardoor de cluster collectief te optimaliseren buitengebied
blijft.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Project GUP-34022-050 wordt overeenstemmend aangepast.
 

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : IKEtQoEW

Ingediende reacties

Id: 456
Cluster/GUP nummer:
Adres: Grote Markt 54 8510 Kortrijk

ACTOR PRIVAAT: GUP-34022-050: Vierlinden 52 – 50: Uit laatste briefwisseling volgt dat eigenaar kiezen voor
gesloten opvangsysteem, nog eens ter plaatse gaan voor nazicht, eventueel aanpassen zonering, stad Kortrijk
voert plaatsbezoek uit.
  

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder meldt:

    •  GUP-34022-050: Vierlinden 52 – 50: Uit laatste briefwisseling volgt dat eigenaar kiezen voor gesloten
opvangsysteem, nog eens ter plaatse gaan voor nazicht, eventueel aanpassen zonering, stad Kortrijk voert
plaatsbezoek uit.
Aangezien het nog niet zeker is of deze woningen gebruik maken van de uitzondering op aansluitplicht, wordt het
plaatsbezoek nog afgewacht vooraleer het zoneringsplan eventueel aan te passen. Indien er een IBA/GOS zou
geplaatst worden, kan nadien via de jaarlijkse rapportering gemeentelijke sanering ev. een actualisatie van het
zoneringsplan gevraagd worden.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : IKEtQoEW

Ingediende reacties

Id: 458
Cluster/GUP nummer:
Adres: Grote Markt 54 8510 Kortrijk

ACTOR PRIVAAT: GUP-34022-050: Warande 119: Rioolaansluitfiche in databank, vermoedelijk aangesloten op de
riolering, om te vormen naar collectief geoptimaliseerd buitengebied.
  

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder meldt dat Warande 119 (GUP-34022-050) vermoedelijk aangesloten is op de riolering.
Deze opmerking werd onvoldoende onderbouwd. Bijgevolg beschikt VMM over onvoldoende gegevens om de opmerking te beoordelen en leidt
deze niet tot een aanpassing van het zoneringsplan/gebiedsdekkend uitvoeringsplan.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Omdat de voorgestelde wijziging louter een actualisatie (en geen herziening) van het zoneringsplan betreft, kan de nodige informatie
doorgegeven worden via het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.
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Code van de indiener : IKEtQoEW

Ingediende reacties

Id: 460
Cluster/GUP nummer:
Adres: Grote Markt 54 8510 Kortrijk

ACTOR PRIVAAT: GUP-34022-050: Gebouwen Marksesteenweg NMBS,aangesloten op riolering
Marksesteenweg, plannen bezorgd door NMBS, om te vormen naar collectief geoptimaliseerd buitengebied.
  

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan dat de gebouwen Marksesteenweg NMBS aangesloten zijn op riolering Marksesteenweg waardoor
clusters 012-104, 012-128 en 012-136 overgaan naar het collectief geoptimaliseerd buitengebied. 

 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Clusters 012-104, 012-128 en 012-136 worden ingekleurd als collectief geoptimaliseerd buitengebied.
Project GUP-34022-050 wordt overeenstemmend aangepast.

 

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een actualisatie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit kan jaarlijks doorgegeven worden via
het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.

 

Code van de indiener : IKEtQoEW

Ingediende reacties

Id: 464
Cluster/GUP nummer:
Adres: Grote Markt 54 8510 Kortrijk

ACTOR PRIVAAT: GUP-34022-109 (aantal IE: <5): Risquons-Toutstraat – Kormaic, alle vuilvracht van de
KORAMIC site is aangesloten op de riolering van de Risquonstoutstraat die afwaarts aangesloten is op de zuivering
van Ipalle, om te vormen naar collectief geoptimaliseerd buitengebied.
  

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan dat alle vuilvracht van de KORAMIC site is aangesloten op de riolering van de Risquonstoutstraat die
afwaarts aangesloten is op de zuivering van Ipalle. Hierdoor gaan clusters 549-10, 549-12, 549-17, 549-18 en 549-13 over naar het collectief
geoptimaliseerd buitengebied.
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Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Clusters 549-10, 549-12, 549-17, 549-18 en 549-13 worden ingekleurd als collectief geoptimaliseerd buitengebied.
Project GUP-34022-109 wordt overeenstemmend aangepast.

 

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een actualisatie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit kan jaarlijks doorgegeven worden via
het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.

 

Code van de indiener : IKEtQoEW

Ingediende reacties

Id: 485
Cluster/GUP nummer:
Adres: Grote Markt 54 8510 Kortrijk

ACTOR GEMEENTELIJK: GUP-34022-030 (aantal IE: 13):  Groeneweg: Aangesloten, enkel geen
gegevens over hoe - centrum Bellegem binnen gerioleerd gebied, aan te passen zonering, ligt volledig 
binnen gerioleerd gebied

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan dat de Groeneweg aangesloten is, enkel geen gegevens over hoe. 
Deze opmerking werd onvoldoende/niet gemotiveerd, bijkomend onderzoek is wenselijk. Bijgevolg beschikt VMM over onvoldoende gegevens
om op deze opmerking in te gaan en leidt deze niet tot een aanpassing van het zoneringsplan/gebiedsdekkend uitvoeringsplan.
Omdat de voorgestelde wijziging louter een actualisatie (en geen herziening) van het zoneringsplan betreft, kan de nodige informatie
doorgegeven worden via het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.

 
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : IKEtQoEW

Ingediende reacties

Id: 487
Cluster/GUP nummer:
Adres: Grote Markt 54 8510 Kortrijk

ACTOR GEMEENTELIJK: GUP-34022-054 (aantal IE: 16):  Spinnerijkaai: Deze cluster is volgens onze
gegevens aangesloten, om te vormen naar collectief geoptimaliseerd buitengebied
ACTOR GEMEENTELIJK: GUP-34022-0547: Spinnerijkaai: Deze cluster is volgens onze gegevens
aangesloten, om te vormen naar collectief geoptimaliseerd buitengebied
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Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan dat GUP-34022-054(7) t.h.v. de Spinnerijkaai uitgevoerd zou zijn. Deze cluster is volgens stad Kortrijk
aangesloten.
Het is onduidelijk welke cluster bedoeld wordt. Clusters 012-653-1 en -4 zijn reeds als collectief geoptimaliseerd buitengebied ingetekend.
Cluster 012-653-5 is volgens VMM bedoeld voor een wachthuis. We ontvangen aangaande cluster 012-653-5 graag meer gegevens. Is dit
wachthuis effectief aangesloten? Zo ja, hoe? Of is deze cluster niet meer van toepassing? Meer duiding kan ons bezorgd worden via het invullen
van de rapportering gemeentelijke sanering.
Vooralsnog volgt geen aanpassing van het plan.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : IKEtQoEW

Ingediende reacties

Id: 500
Cluster/GUP nummer:
Adres: Grote Markt 54 8510 Kortrijk

ACTOR GEMEENTELIJK: GUP-34022-093 (aantal IE: 6): Kardinaalstraat: Project uitgevoerd, aan te
passen zonering naar collectief geoptimaliseerd buitengebied
  

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan dat de Kardinaalstraat (GUP-34022-093) voorzien is van recente riolering.
Deze opmerking werd onvoldoende gemotiveerd. Bijgevolg beschikt VMM over onvoldoende gegevens om de opmerking te beoordelen en leidt
deze niet tot een aanpassing van het zoneringsplan/gebiedsdekkend uitvoeringsplan.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Omdat de voorgestelde wijziging louter een actualisatie (en geen herziening) van het zoneringsplan betreft, kan de nodige informatie
doorgegeven worden via het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.

 

Zoneringsplan Zedelgem

Code van de indiener : IsJusiIJ

Ingediende reacties

Id: 240
Cluster/GUP nummer:
Adres: Vooruitgangstraat 189 1030 Brussel

Oude Ieperweg nr. 31 en 33 (cluster 018-1470): deze woningen kunnen enkel aansluiten via een perceel van
derden. Daarom wordt voorgesteld om deze aan te passen naar een rode cluster.
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Overweging

De beide woningen in cluster 018-1470 liggen op ongeveer 150 meter van de openbare weg (welke nog niet is
voorzien van riolering).Volgens de rioolbeheerder is een toekomstige rioolaansluiting bovendien enkel mogelijk via
een perceel van derden.
Hiermee rekening houdend is de gevraagde herziening naar individueel te optimaliseren buitengebied
aanvaardbaar.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

zoneringsplan: cluster 018-1470 wordt individueel te optimaliseren buitengebied.
gebiedsdekkend uitvoeringsplan: privé-GUP-31040-004 wordt hier verwijderd.
 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : IsJusiIJ

Ingediende reacties

Id: 241
Cluster/GUP nummer:
Adres: Vooruitgangstraat 189 1030 Brussel

    •  Hoogveld nr. 1 (cluster 018-1428): Er wordt voorgesteld om hier een rode cluster van te maken. Bij
terreincontrole is immers gebleken dat een gravitaire kruising met de koker van de beek niet mogelijk is.
    •  Hoogveld nr. 2 (cluster 018-1337): Er wordt voorgesteld om hier een rode cluster van te maken. Bij
terreincontrole is immers gebleken dat een gravitaire kruising met de koker van de beek niet mogelijk is.
  

Overweging

De woningen in clusters 018-1428 en 018-1337 liggen respectievelijk op ongeveer 150 en 100 meter van de
openbare riolering. Om een rioolaansluiting te kunnen maken dient de ingekokerde beek gekruist te worden. De
gevraagde herziening van beide clusters naar het individueel te optimaliseren buitengebied is bijgevolg
aanvaardbaar.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

zoneringsplan: clusters 018-1337 en 018-1428 worden herzien naar individueel te optimaliseren buitengebied.
gebiedsdekkend uitvoeringsplan: privé-GUP-31040-005 wordt hier verwijderd.
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Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : IsJusiIJ

Ingediende reacties

Id: 242
Cluster/GUP nummer:
Adres: Vooruitgangstraat 189 1030 Brussel

    •  Wolfstraat nr 13 (cluster 018-566): Deze woning ligt op ruime afstand van de openbare weg en bovendien loopt
het maaiveld op richting de openbare weg. Deze woning kan dus niet gravitair aansluiten. Er wordt voorgesteld om
hier een rode cluster van te maken.
    •  Wolfstraat nr. 15 (cluster 014-2): Deze woning kan enkel aansluiten via een perceel van derden. Daarom wordt
voorgesteld om deze te wijzigen naar een rode cluster.
  

Overweging

Om de woning in cluster 018-566 aan te sluiten naar (nog aan te leggen) openbare riolering in de
Kronenmolenstraat dient meer dan 200 meer riolering langs de openbare weg (Wolfstraat) te worden aangelegd.
Om de woning in cluster 014-2 aan te sluiten richting (nog aan te leggen) openbare riolering in de Moubekestraat
zijn  de aanleg van 150 meter private riolering en het kruisen van een perceel van derden noodzakelijk.
Voor beide clusters is een herziening naar het individueel te optimaliseren buitengebied aanvaardbaar.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

zoneringsplan: clusters 014-2 en 018-566 worden herzien naar individueel te optimaliseren buitengebied.
gebiedsdekkend uitvoeringsplan: privé-GUP-31040-034 en privé-GUP-31040-054 worden hier verwijderd.
 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : IsJusiIJ

Ingediende reacties

Id: 243
Cluster/GUP nummer:
Adres: Vooruitgangstraat 189 1030 Brussel

    •  Moubekestraat nr. 48 en 50 (cluster 014-4):  Deze woningen kunnen enkel aansluiten via een perceel van
derden. Daarom wordt voorgesteld om deze te wijzigen naar een rode cluster.
    •  Moubekestraat nr. 54 (cluster 014-15): Deze woning kan enkel aansluiten via een perceel van derden. Daarom
wordt voorgesteld om deze te wijzigen naar een rode cluster.
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Overweging

Om de 4 woningen in clusters 014-15 en 014-4 aan te sluiten richting (nog aan te leggen) openbare riolering in de
Moubekestraat zijn de aanleg van 500 meter private riolering en het gebruik van een perceel van derden
noodzakelijk.
Bijgevolg is voor beide clusters een herziening naar het individueel te optimaliseren buitengebied aanvaardbaar.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

zoneringsplan: clusters 014-15 en 014-4 worden herzien naar individueel te optimaliseren buitengebied.
gebiedsdekkend uitvoeringsplan: privé-GUP-31040-034  wordt hier verwijderd.
 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : IsJusiIJ

Ingediende reacties

Id: 244
Cluster/GUP nummer:
Adres: Vooruitgangstraat 189 1030 Brussel

Oliemolenstraat 25 (cluster 014-368): Er werd destijds aangevraagd om deze te wijzigen naar een rode cluster en
deze wijziging is aanvaard volgens de evaluatie van VMM. Op het zoneringsplan staat deze echter wel nog
aangeduid als groene cluster.
  

Overweging

Voor cluster 014-368 zou volgens de rioolbeheerder reeds een herziening zijn aangevraagd, maar na positieve
evaluatie niet zijn aangepast. In het voortraject van de ontwerp van herziene zoneringplannen kon geen aanvraag
terug gevonden worden in de daartoe bestemde vragenlijst in de jaarlijkse rapportering gemeentelijke sanering.
Gezien de grote afstand tot het gerioleerde gebied en aangezien een perceel van derden dient gebruikt te worden
om een rioolaansluiting te maken, kan de gevraagde herziening voor cluster 014-368 aanvaard worden.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

zoneringsplan: cluster 014-368 wordt herzien naar individueel te optimaliseren buitengebied.
gebiedsdekkend uitvoeringsplan: privé-GUP-31040-037 wordt ingekort.
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Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : IsJusiIJ

Ingediende reacties

Id: 245
Cluster/GUP nummer:
Adres: Vooruitgangstraat 189 1030 Brussel

Faliestraat nr. 51 (cluster 018-476): deze woning ligt op ruime afstand van de openbare weg en kan enkel
aansluiten via een asfalt oprit van een bedrijf. Daarom wordt voorgesteld om deze te wijzigen naar een rode cluster.
  

Overweging

De woning in cluster 018-476 ligt op ongeveer 200 meter van de openbare weg (waarin nog geen riolering is
aangelegd). Rekening houdend met deze afstand is een herziening naar individueel te optimaliseren buitengebied
aanvaardbaar.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

zoneringsplan: cluster 018-476 wordt herzien naar individueel te optimaliseren buitengebied.
gebiedsdekkend uitvoeringsplan: privé-GUP-31040-062 wordt hier verwijderd.
 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : IsJusiIJ

Ingediende reacties

Id: 246
Cluster/GUP nummer:
Adres: Vooruitgangstraat 189 1030 Brussel

Vraag VMM over cluster 018-1579: Aansluiting naar straat ook voorzien in milieuvergunning en dus omwille van
grotere vuilvracht wordt herziening aanvaard. Evenwel nog onduidelijkheid omtrent riolering in Rolleweg. Wanneer
werd riolering in Rolleweg uitgevoerd en wat is de kwaliteit ervan? Werd ook niet aangegeven bij de GUP-projecten
dat het project zou zijn uitgevoerd. Is de vuilvracht dan ook effectief reeds aangesloten op RWZI?

Antwoord gemeente Zedelgem: Er is riolering aanwezig in de Rolleweg. Datum van aanleg is niet gekend. Deze
sluit afwaarts aan op de collector en is dus aangesloten op RWZI Brugge. Er werd een camera inspectie uitgevoerd
en de riolering is in goede staat. Cluster 018-1465 en een deel van 018-1559 (Eninkstraat nr. 46 en 50) dienen ook
als aangesloten groene clusters aangeduid te worden.
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Overweging

Uit de AWIS-rioolinventaris blijkt inderdaad riolering aanwezig te zijn in de Rolleweg. Bijgevolg wordt de gevraagde
herziening voor cluster 018-1579 naar collectief geoptimaliseerd buitengebied aanvaard. Het betreft een klooster
met meisjesinternaat (grotere vuilvracht) dat via de omgevingsvergunning ook een aansluiting op riool heeft
opgelegd gekregen.
Door de aanwezigheid van riolering in de Rolleweg worden ook cluster 018-1465 en een deel van cluster 018-1559
geactualiseerd naar collectief geoptimaliseerd buitengebied.
 
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

zoneringsplan:
Cluster 018-1579 wordt geactualiseerd naar collectief geoptimaliseerd buitengebied.
Cluster 018-1465 wordt volledig collectief geoptimaliseerd buitengebied.
Cluster 018-1559 wordt opgesplitst: een deel wordt collectief geoptimaliseerd buitengebied (Eninkstraat 46 en 50 +
percelen langs Rolleweg, clusternummer 018-1559-1) en het overige deel blijft collectief te optimaliseren
buitengebied (clusternr 018-1559-2).
gebiedsdekkend uitvoeringsplan:
Een deel van GUP-31040-006 (Rolleweg en Enikstraat) is uitgevoerd.
 
 

Aanbeveling(en)

Nvt

Zoneringsplan Boechout

Code van de indiener : IunNFbuM

Ingediende reacties

Id: 267
Cluster/GUP nummer: 044-15
Adres: Boshoek 286 2530 Boechout

In overleg met de gemeente stelt Pidpa wijziging van zonering voor van rood gebied (IBA) naar groen gebied
(collectief te optimaliseren) voor volgende clusters: aansluiten op gc Boshoek, 120m insteek privaat.
  

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan cluster 044-15 te willen herzien van het individueel te optimaliseren buitengebied  naar
het collectief te optimaliseren buitengebied.
Gelet op de afstand naar de straat, het feit dat het niet duidelijk is wanneer er riolering zal komen, de ligging naast
een waterloop en het feit dat dit een prioritair te plaatsen IBA  is, wordt de herziening niet aanvaard.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt
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Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : IunNFbuM

Ingediende reacties

Id: 268
Cluster/GUP nummer: 044-042
Adres: Boshoek 181 2530 Boechout

In overleg met de gemeente stelt Pidpa wijziging van zonering voor van rood gebied (IBA) naar groen gebied
(collectief te optimaliseren): aansluiten op gc Boshoek, 150m insteek privaat.
  

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan cluster 044-42 te willen herzien van het individueel te optimaliseren buitengebied  naar
het collectief te optimaliseren buitengebied.
Gelet op de afstand naar de straat, het feit dat het niet duidelijk is wanneer er riolering zal komen en de ligging nabij
een waterloop wordt de herziening niet aanvaard.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : IunNFbuM

Ingediende reacties

Id: 269
Cluster/GUP nummer: 044-54
Adres: Vinkenstraat 130 2530 Boechout

In overleg met de gemeente stelt Pidpa wijziging van zonering voor van rood gebied (IBA) naar groen gebied
(collectief te optimaliseren): rood cf gegevens VMM< 150 m van gc.
  

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan cluster 044-54  te willen herzien van het collectief te optimaliseren buitengebied naar
het individueel te optimaliseren buitengebied met als motivatie de afstand van ongeveer 150 meter tot de openbare
weg (welke nog niet is voorzien van riolering).
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Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Cluster 044-54 wordt herzien van het collectief te optimaliseren buitengebied naar het individueel te optimaliseren
buitengebied. Deze wijziging werd reeds doorgevoerd bij de opmaak van het Wateruitvoeringsprogramma (WUP)
2020 en werd zichtbaar in het geoloket zonering- en uitvoeringsplannen na goedkeuring van dit WUP (medio
2021). 
 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : IunNFbuM

Ingediende reacties

Id: 270
Cluster/GUP nummer: 045-59
Adres: Broechemsesteenweg 87 2530 Boechout

In overleg met de gemeente stelt Pidpa wijziging van zonering voor van rood gebied (IBA) naar groen gebied
(collectief te optimaliseren): 150 m achterin oprit verhard naar centraal gebied.
  

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan cluster 045-59 te willen herzien van het individueel te optimaliseren buitengebied  naar
het collectief te optimaliseren buitengebied.
Gelet op afstand naar de straat en er in het verleden gesteld is dat aansluiting niet mogelijk is, wordt de herziening
niet aanvaard. Indien de eigenaar alsnog wil aansluiten en de aansluiting effectief is gerealiseerd dan kan via de
jaarlijkse actualisatie van het zoneringplan, die loopt via de rapportering gemeentelijke sanering, de cluster alsnog
aangepast worden.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : IunNFbuM

Ingediende reacties

Id: 271
Cluster/GUP nummer: 045-78
Adres: Sneppenbosweg 3 2530 Boechout

In overleg met de gemeente stelt Pidpa wijziging van zonering voor van rood gebied (IBA) naar groen gebied
(collectief te optimaliseren): op gc Hellestraat.
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Overweging

De rioolbeheerder geeft aan cluster 045-78 te willen herzien van het individueel te optimaliseren buitengebied  naar
het collectief te optimaliseren buitengebied.
Omdat er in het verleden gesteld is dat aansluiting niet mogelijk is, de ligging naast een waterloop en het feit dat dit
een prioritair te plaatsen IBA  is, wordt de herziening niet aanvaard. 
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : IunNFbuM

Ingediende reacties

Id: 272
Cluster/GUP nummer:
Adres: Vremdesteenweg 201 2530 Boechout

In overleg met de gemeente stelt Pidpa wijziging van zonering voor van centraal gebied naar rood: moet rood
worden,> 200 m insteekweg naar centraal.
  

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan het perceel Vremdesesteenweg 201, gelegen in cluster 045-125 te willen herzien van
het collectief geoptimaliseerd buitengebied naar het individueel te optimaliseren buitengebied. Gezien de afstand
van meer dan 200 meter van de woning over private weg tot het gerioleerde gebied, kan de gevraagde herziening
aanvaard worden.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Cluster 045-125 wordt opgesplitst. Een deel blijft collectief geoptimaliseerd buitengebied (cluster 045-125-1), een
deel wordt herzien naar individueel te optimaliseren buitengebied (045-125-2, Vremdesesteenweg 201).
 

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : IunNFbuM

Ingediende reacties

Id: 273
Cluster/GUP nummer:
Adres: Vremdesteenweg 204 2530 Boechout

In overleg met de gemeente stelt Pidpa wijziging van zonering voor van centraal gebied naar rood: moet rood
worden,> 200 m insteekweg naar centraal.
  

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan Vremdesesteenweg 204  te willen herzien van het centraal gebied naar het individueel
te optimaliseren buitengebied met als motivatie de afstand tot de openbare weg. Het is niet duidelijk welk
gebouw bedoeld wordt met deze opmerking aangezien het adres niet gekend is. Bijgevolg kan hiervan enkel akte
genomen worden en volgt er geen aanpassing aan het zoneringsplan.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : IunNFbuM

Ingediende reacties

Id: 274
Cluster/GUP nummer:
Adres: Vremdesteenweg 206a 2530 Boechout

In overleg met de gemeente stelt Pidpa wijziging van zonering voor van centraal gebied naar rood: moet rood
worden,> 200 m insteekweg naar centraal.
  

Overweging

De rioolbeheerder vraagt een herziening van centraal gebied naar individueel te optimaliseren buitengebied voor
Vremdesesteenweg 206a. Enkel Vremdesesteenweg 206 is gekend. Aangezien dit gebouw niet is opgenomen in
het zoneringsplan zal het toegevoegd worden aan individueel te optimaliseren buitengebied, cluster 045-63.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Perceel Vremdesesteenweg 206 wordt toegevoegd aan individueel te optimaliseren buitengebied, cluster 045-63. 
 

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : IunNFbuM

Ingediende reacties

Id: 275
Cluster/GUP nummer:
Adres: Vremdesteenweg 208 2530 Boechout

In overleg met de gemeente stelt Pidpa wijziging van zonering voor van centraal gebied naar rood: moet rood
worden,> 200 m insteekweg naar centraal.
  

Overweging

De rioolbeheerder vraagt een herziening van centraal gebied naar individueel te optimaliseren buitengebied voor
Vremdesesteenweg 208. Deze woning is volgens het voorliggende zoneringsplan reeds opgenomen in individueel
te optimaliseren buitengebied, cluster 045-63. De opmerking vraagt dan ook geen aanpassing.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Zoneringsplan Kruisem

Code van de indiener : J1LgpVkY

Ingediende reacties

Id: 25
Cluster/GUP nummer: 356-38-3,251-27,251-29,251-3-3
Adres: Stropstraat 1 9000 Gent

Beste, we hebben samen met de gemeente Kruisem vastgesteld dat er nog een fout zit in het zoneringsplan. Het is
nl zo dat de clusters 356-38-3, 251-27, 251-29 reeds volledig zijn aangesloten op het centraal gebied. De cluster
251-3-3 is deels (enkel het gedeelte Maldegemstraat) aangesloten op het centraal gebied. Hiervoor verwijzen we
naar de riooldatabank van Farys. De GUP nrs 45_057_018 en GUP_45057_028 zijn m.a.w. reeds uitgevoerd.
Kan dit worden aangepast bij  devolgende herziening van het zoneringsplan?
bedankt
 
  

Overweging

De voorgestelde wijziging betreft geen herziening van het zoneringsplan, maar eerder een correctie of actualisatie
ervan. Dit kan ook jaarlijks doorgegeven worden via het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.
De uitgevoerde riolering is inderdaad terug te vinden in de AWIS-rioolinventaris en in de CODAM-databank van
rioolbeheerder Farys. Bijgevolg kan de wijziging aan het zoneringsplan reeds doorgevoerd worden. 
De aanpassing aan het gebiedsdekkend uitvoeringsplan zal pas doorgevoerd worden na rapportering van deze
bestaande riolering via de rapportering gemeentelijke sanering aangezien momenteel onvoldoende
projectinformatie (zoals bijvoorbeeld het bouwjaar van de leidingen) ter beschikking is.
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Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Clusters 251-27 en 251-29 worden collectief geoptimaliseerd buitengebied. 
Cluster 251-3-3 wordt opgesplitst: een deel wordt collectief geoptimaliseerd buitengebied (cluster 251-3-3,
Maldegemstraat), de rest blijft collectief te optimaliseren buitengebied (cluster 251-3-5)
Cluster 356-38-3 wordt opgesplitst: een deel wordt collectief geoptimaliseerd buitengebied (cluster 356-38-3, deel
ten zuiden van de Ouwegesesteenweg), de rest blijft collectief te optimaliseren buitengebied (cluster 356-38-4).
 

Aanbeveling(en)

Nvt

Zoneringsplan Boutersem

Code van de indiener : JGQfEqnr

Ingediende reacties

Id: 532
Cluster/GUP nummer: 189-31
Adres: Aarschotsebaan 19 3370 Boutersem

Dhr Jacques Tom heeft bij de gemeente een bezwaar ingediend voor het moeten aansluitien op de openbare
riolering - Hij heeft reeds de nodige voorzieningnen getroffen voor de installatie van een IBA  contactgegevens Tom
Jacques Aarschotsebaan 19 3370 Boutersem  0473 867070.
  

Overweging

De gemeente geeft aan cluster 189-31  te willen herzien van het collectief te optimaliseren buitengebied naar het
individueel te optimaliseren buitengebied met als motivatie dat de eigenaar reeds de nodige voorzieningen heeft
getroffen voor de installatie van een IBA.
Deze herziening kan niet aanvaard worden. Gezien de openbare weg hier voorzien is van openbare riolering geldt
voor dit perceel de aansluitplicht op riool (conform art. 6.2.2.1.2.§1 van Vlarem II). Een uitzondering op de
aansluitplicht kan enkel in geval de afstand tussen de openbare riolering en de lozing/woning meer dan 250 meter
bedraagt of in geval één of meerdere percelen van derden dienen gebruikt te worden om de rioolaansluiting te
kunnen maken. Geen van beide uitzonderingen is hier van toepassing. 
Het is aan de gemeente om de aansluitplicht te handhaven.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Zoneringsplan Middelkerke
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Code van de indiener : JToI6Z2c

Ingediende reacties

Id: 1139
Cluster/GUP nummer: 014-101 en 014- 9004
Adres: Schuddebeurzeweg 44 en 54 8430 Middelkerke

De iba’s van de Schuddebeurzeweg 44 (014-101) en de Schuddebeurzeweg 54 (014-9004) vervallen en worden
via de riolering gekoppeld aan de cluster (014-110, hoek Langestraat – Schuddebeurzeweg). De cluster behoort tot
collectief te optimaliseren buitengebied. Infiltratie van effluent van de IBA is niet mogelijk gezien de
voorjaarsgrondwaterstand te hoog is. Afwatering in natuurgebied wordt ook niet als een optie beschouwd.
  

Overweging

Schuddebeurzeweg 44 en 54 (clusters 014-9004 en 014-101) zijn gelegen midden natuurgebied met
wetenschappelijke waarde. De grondwaterstand in het voorjaar is er zeer hoog. Bijgevolg is de sanering van beide
lozingen via een IBA niet haalbaar en wordt de aanleg van riolering richting cluster 014-110 voorgesteld. Rekening
houdend met de aangebrachte argumentatie is een herziening van beide clusters naar collectief te optimaliseren
buitengebied aanvaardbaar.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Zoneringsplan: clusters 014-101 en 014-9004 worden herzien naar collectief te optimaliseren buitengebied.
Gebiedsdekkend uitvoeringsplan: GUP-35011-023 wordt uitgebreid om ook de vuilvracht van Schuddebeurzeweg
44 en 54 te saneren.
 

Aanbeveling(en)

Nvt

Zoneringsplan Tessenderlo

Code van de indiener : JUroX1SD

Ingediende reacties

Id: 1158
Cluster/GUP nummer: verschillende clusters
Adres: Houterenweg-jagersweg geen 3980 Tessenderlo

Het GIP-dossier L217022 'Aanleg 2DWA stelsel Houterenweg- Jagersweg' is in 2020 uitgevoerd. Het gaat om
volgende clusters 082-491, 082-489,082-490, 082-488, 082-487 , 082-492,082-493, 082-494, 082-495, 082-
498,082-499, 082-501, 082-500, 082-503, 082-366, 082-364, 082-363, 082-365,082-360. Deze dienen nog
ingekleurd te worden op het zoneringsplan.
  

Page 169 of 296



Overweging

De gemeente geeft aan dat het GIP-dossier L217022 'Aanleg 2DWA stelsel Houterenweg- Jagersweg' in 2020
uitgevoerd is, waardoor clusters 082-491, 082-489,082-490, 082-488, 082-487 , 082-492,082-493, 082-494, 082-
495, 082-498,082-499, 082-501, 082-500, 082-503, 082-366, 082-364, 082-363, 082-365,082-360 overgaan naar
het collectief geoptimaliseerd buitengebied.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

De clusters gelinkt aan de uitvoering van GIP L217022 worden ingekleurd als collectief geoptimaliseerd
buitengebied.
 

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een actualisatie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit kan
jaarlijks doorgegeven worden via het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.
 

Code van de indiener : JUroX1SD

Ingediende reacties

Id: 1159
Cluster/GUP nummer: verschillende clusters
Adres: Gerhagen geen 3980 Tessenderlo

Het aansluiten van de clusters 082-505, 082-504, 082-362, 082-36, 082-326 zijn uitgevoerd in Aquafinproject
22910A 'VBR Gerhagen: deel Boekdonstr- Heggebossenweg (en GIP 5538)'. Deze clusters dienen dus nog groen
ingekleurd te worden.
  

Overweging

De gemeente geeft aan dat het Aquafinproject 22910A 'VBR Gerhagen: deel Boekdonstr- Heggebossenweg (en
GIP 5538)' uitgevoerd is, waardoor clusters 082-505, 082-504, 082-362, 082-361, 082-326 overgaan naar het
collectief geoptimaliseerd buitengebied.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

De clusters gelinkt aan de uitvoering van 22910A worden ingekleurd als collectief geoptimaliseerd buitengebied.
 

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een actualisatie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit kan
jaarlijks doorgegeven worden via het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.
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Code van de indiener : JUroX1SD

Ingediende reacties

Id: 1160
Cluster/GUP nummer: 235-4002
Adres: Schoorstraat geen 3980 Tessenderlo

Cluster 235-4002, GUP-71057-112, Schoorstraat. Hier is voor een deel van de site al riolering aangelegd.
  

Overweging

De gemeente geeft aan dat riolering is uitgevoerd in de Schoorstraat, waardoor een deel van cluster 235-4002
overgaat naar het collectief geoptimaliseerd buitengebied.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Cluster 235-4002 wordt opgesplitst. Een deel blijft collectief te optimaliseren buitengebied (cluster 235-4002-2), een
deel wordt collectief geoptimaliseerd buitengebied (cluster 235-4002-1, Schoorstraat).
Project GUP-71057-112 wordt overeenstemmend aangepast.
 

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een actualisatie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit kan
jaarlijks doorgegeven worden via het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.
 

Code van de indiener : JUroX1SD

Ingediende reacties

Id: 1161
Cluster/GUP nummer: 081-158
Adres: Hulsterweg geen 3980 Tessenderlo

Cluster 081-158, GUP-71057-218, Hulsterweg. ln deze cluster is reeds een gemengde riolering aanwezig die
aansluit op de riolering in de Hulsterweg.
  

Overweging

De gemeente geeft aan dat er in cluster 081-158 (GUP-71057-218) reeds een gemengde riolering aanwezig is die
aansluit op de riolering in de Hulsterweg.
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Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Cluster 081-158 wordt gecorrigeerd naar centraal gebied.
Project GUP-71057-218 wordt verwijderd en vervangen door bestaande riolering.
 

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een actualisatie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit
kan jaarlijks doorgegeven worden via het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.
 

Code van de indiener : JUroX1SD

Ingediende reacties

Id: 1163
Cluster/GUP nummer: 081-547
Adres: Kanaalweg geen 3980 Tessenderlo

Cluster 081-547, GUP-71507-206, Kanaalweg. Hier is een gemengde riolering aanwezig.
  

Overweging

De gemeente geeft aan dat cluster 081-547 (Kanaalweg) reeds aangesloten is door een gemengde riolering.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Cluster 081-547 wordt gecorrigeerd naar centraal gebied.
GUP-71057-206 wordt verwijderd en vervangen door een bestaande riolering.
 

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een actualisatie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit
kan jaarlijks doorgegeven worden via het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.
 

Code van de indiener : JUroX1SD

Ingediende reacties

Id: 1164
Cluster/GUP nummer: 082-506
Adres: geen geen 3980 Tessenderlo

Cluster 0082-506. Dit betreft een rode cluster. Gezien de grootte van de cluster en het grote aantal woningen zou
het logischer zijn hier een groene cluster van te maken.
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Overweging

De gemeente geeft aan cluster 082-506  te willen herzien van het individueel te optimaliseren buitengebied  naar
het collectief te optimaliseren buitengebied met als motivatie dat gezien de grootte van de cluster en het grote
aantal woningen het logischer zou zijn hier een groene cluster van te maken.
Deze herziening kan niet aanvaard worden omdat er een herziening van deze cluster was aangevraagd van het
collectief te optimaliseren buitengebied naar het individueel te optimaliseren buitengebied met als motivatie dat het
hier vakantieverblijven betreft. Men gaf aan dat er geen intentie is om iets te initiëren dat deze woningen een
permanent bewoond karakter geeft. 
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Zoneringsplan Kraainem

Code van de indiener : KGixt8NC

Ingediende reacties

Id: 404
Cluster/GUP nummer:
Adres: Boomgaardoord heel de straat 1950 Kraainem

Boomgaardoord: betreft nog een lozing op de Kapelanebeek. Is dus geen centraal gebied maar collectief te
optimaliseren buitengebied, net zoals Appelbomenoord en Boomgaardstraat. Kraainem heeft wel een project
lopende om deze lozing aan te sluiten.
  

Overweging

De gemeente geeft aan dat de straat Boomgaardoord verkeerd gezoneerd is. Deze straat behoort tot het collectief
geoptimaliseerd buitengebied in plaats van centraal gebied omdat deze nog loost op de Kapelanebeek, net zoals
Appelbomenoord en Boomgaardstraat. Kraainem heeft een project lopende om deze lozing aan te sluiten.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

De percelen van de straat Boomgaardoord worden uit het centraal gebied gehaald en toegevoegd aan cluster 226-
7203.
Er wordt een nieuw project GUP-23099-002 ingetekend om de lozing aan te sluiten.
 

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een correctie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit kan jaarlijks
doorgegeven worden via het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.
 

Zoneringsplan Sint-Gillis-Waas
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Code van de indiener : KpCS9HEC

Ingediende reacties

Id: 403
Cluster/GUP nummer: 128-65
Adres: Koningsdijk heel de straat 9170 Sint-Gillis-Waas

Koningsdijk (heel de straat)
De gevraagde herzieningen binnen het zoneringsplan zijn doorgevoerd. Enkel cluster 128-65 in Koningsdijk is nog
niet aangepast naar collectief geoptimaliseerd buitengebied. Deze straat is berioleerd en aangesloten op centraal
gebied. De gemeente vraagt deze cluster aan te passen naar collectief geoptimaliseerd buitengebied.
  

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan dat  GUP-46020-101 in de Koningsdijk reeds is gerealiseerd en bijgevolg cluster 128-65 mag gewijzigd van
collectief te optimaliseren buitengebied naar collectief geoptimaliseerd buitengebied. Aangezien er geen asbuiltplan werd bezorgd dienen wij ons
te baseren op de informatie beschikbaar via de Rioolinventaris : Koningsdijk wordt opgenomen in centraal gebied, waarbij GUP-46020-101 en
cluster 128-65 blijft ingetekend als privé-project voor Koningsdijk 72. De ingetekende riolering stopt ter hoogte van Koningsdijk 66. De
aansluiting van Koningsdijk 72 met de bestaande riolering dient over percelen van derden te gebeuren.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

zoneringsplan: cluster 128-65 wordt beperkt tot enkel Koningsdijk 72.
gebiedsdekkend uitvoeringsplan: Project GUP-46020-101 wordt overeenstemmend aangepast en krijgt als actor privé.

 

Aanbeveling(en)

Nvt

Zoneringsplan Anzegem

Code van de indiener : KzJI0ULa

Ingediende reacties

Id: 1136
Cluster/GUP nummer:
Adres: De Vierschaar 1 8570 Anzegem

Bezwaarschriften m.b.t. zoneringplan/GUP/reductiedoelen zijn gevat onder identificatiecode peWzCY9B
  

Overweging

De bezwaarschriften m.b.t. zoneringplan/GUP/reductiedoelen van Anzegem worden behandeld onder
identificatiecode peWzCY9B.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt
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Aanbeveling(en)

Nvt

Zoneringsplan Niel

Code van de indiener : laGjN2Eh

Ingediende reacties

Id: 281
Cluster/GUP nummer: 154-87
Adres: Boomsestraat 145 2845 Niel

Deze cluster dient bekeken te worden, daar deze van niet-gerioleerd naar gerioleerd gaat: gesaneerd
  

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan dat GUP-11030-103 (deels) is uitgevoerd waardoor cluster 154-87 overgaat naar het
collectief geoptimaliseerd buitengebied. Het GUP-11030-103 wordt overeenstemmend aangepast.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

zoneringsplan: cluster 154-87 wordt ingekleurd als collectief geoptimaliseerd buitengebied.
gebiedsdekkend uitvoeringsplan: Het gedeelte van het GUP-11030-103, horende bij cluster 154-87, wordt
geschrapt aangezien het een bestaande toestand bij het centrale gebied betreft.
 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : laGjN2Eh

Ingediende reacties

Id: 282
Cluster/GUP nummer: 154-163
Adres: Boomsestraat 21-21A 2845 Niel

Decluster dient bekeken te worden, daar deze van niet-gerioleerd naar gerioleerd gaat: gesaneerd
  

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan dat cluster 154-163 is uitgevoerd waardoor deze overgaat naar het collectief geoptimaliseerd buitengebied. Deze
opmerking is reeds opgenomen in voorliggend plan en vraagt dan ook geen aanpassing.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt
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Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : laGjN2Eh

Ingediende reacties

Id: 283
Cluster/GUP nummer: 046-5401
Adres: Korte Hamelweg 2/4/6/8/10/12/14 2845 Niel

De cluster dient bekeken te worden, daar deze van niet-gerioleerd naar gerioleerd gaat
Gesaneerd - Sanering gebeurde met project K-13-031 - Wirixstraat/Hamelstraat
  

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan dat GUP-11030-002 is uitgevoerd waardoor cluster 046-5401 overgaat naar het
collectief geoptimaliseerd buitengebied. Aangezien wij niet beschikken over de uitvoeringsdatum van dit project en
aangezien het project niet is opgenomen in de rioolinventaris, beschikt VMM over onvoldoende gegevens om de
opmerking te beoordelen en leidt deze niet tot een aanpassing van het zoneringsplan/gebiedsdekkend
uitvoeringsplan. 
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Omdat de voorgestelde wijziging louter een actualisatie (en geen herziening) van het zoneringsplan betreft, kan de
nodige informatie doorgegeven worden via het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.
 

Code van de indiener : laGjN2Eh

Ingediende reacties

Id: 284
Cluster/GUP nummer: 046-5406
Adres: Wirixstraat 90/89/93 2845 Niel

De cluster dient bekeken te worden, daar deze van niet-gerioleerd naar gerioleerd gaat
Gesaneerd - Sanering gebeurde met project K-13-031 - Wirixstraat/Hamelstraat
  

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan dat GUP-11030-001 is uitgevoerd waardoor clusters 046-5406 en 046-5405 overgaan
naar het collectief geoptimaliseerd buitengebied. Aangezien wij niet beschikken over de uitvoeringsdatum van dit
project en aangezien het project niet is opgenomen in de rioolinventaris, beschikt VMM over onvoldoende
gegevens om de opmerking te beoordelen en leidt deze niet tot een aanpassing van het
zoneringsplan/gebiedsdekkend uitvoeringsplan. 
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt
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Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : laGjN2Eh

Ingediende reacties

Id: 285
Cluster/GUP nummer: 154-148
Adres: Kleiputten - visserschalet nvt 2845 Niel

De cluster dient bekeken te worden, daar deze van een groene naar rode cluster gaat:
Quid aansluitbaarheid op Samenwerkingssstraat?
  

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan dat cluster 154-148 van collectief te optimaliseren  naar individueel te optimaliseren
gaat. De betrokken cluster is echter reeds opgenomen als individueel te optimaliseren buitengebied. Uit deze
opmerking volgt geen aanpassing aan het zoneringsplan/gebiedsdekkend uitvoeringsplan.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : laGjN2Eh

Ingediende reacties

Id: 286
Cluster/GUP nummer: 154-147
Adres: Samenwerkingssstraat nvt 2845 Niel

De cluster dient bekeken te worden, daar deze van een rode naar groene cluster gaat
Gesloopt ifv nieuwe ontwikkeling POM L-16-484
  

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan dat in cluster 154-147 het gebouw gesloopt is.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

zoneringsplan: cluster 154-147 wordt geschrapt.
gebiedsdekkend uitvoeringsplan: de prioritair geplande IBA wordt geschrapt.
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Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : laGjN2Eh

Ingediende reacties

Id: 287
Cluster/GUP nummer: 154-145
Adres: Samenwerkingssstraat nvt 2845 Niel

De cluster dient bekeken te worden, daar deze van een rode naar groene cluster gaat: gesaneerd
Op riolering aangesloten met project L-16-484
  

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan dat deze site is op te nemen in collectief geoptimaliseerd buitengebied via project L-
16-484. Cluster 154-145 wordt aangepast van individueel te optimaliseren buitengebied naar collectief
geoptimaliseerd buitengebied en zal de volledige site omvatten. 
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

zoneringsplan: cluster 154-145, perceel Samenwerkingsstraat, wordt gewijzigd in collectief geoptimaliseerd
buitengebied.
gebiedsdekkend uitvoeringsplan: de prioritair geplande IBA wordt geschrapt.
 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : laGjN2Eh

Ingediende reacties

Id: 288
Cluster/GUP nummer: 154-143
Adres: Samenwerkingssstraat nvt 2845 Niel

De cluster dient bekeken te worden, daar deze van een rode naar groene cluster gaat: gesaneerd
Op riolering aangesloten met project L-16-484
  

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan dat deze site is op te nemen in collectief geoptimaliseerd buitengebied via project L-
16-484. Cluster 154-143 wordt omvat door het collectief geoptimaliseerd gebied, deze cluster mag dan ook
geschrapt.
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Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

zoneringsplan: cluster 154-143 wordt geschrapt.
gebiedsdekkend uitvoeringsplan: de prioritair geplande IBA wordt geschrapt.
 

Aanbeveling(en)

Nvt

Zoneringsplan Kraainem

Code van de indiener : LGzfWJfI

Ingediende reacties

Id: 1083
Cluster/GUP nummer: centraal gebied
Adres: Boomgaardoord zn 1950 Kraainem

Boomgaardoord: betreft nog een lozing op de Kapelanebeek. Is dus geen centraal gebied maar collectief te
optimaliseren buitengebied. net zoals Appelbomenoord en Boomgaardstraat. Kraainem heeft wel een project
lopende om deze lozing aan te sluiten.
  

Overweging

De gemeente geeft aan dat de straat Boomgaardoord verkeerd gezoneerd is. Deze straat behoort tot het collectief
geoptimaliseerd buitengebied in plaats van centraal gebied omdat deze nog loost op de Kapelanebeek, net zoals
Appelbomenoord en Boomgaardstraat. Kraainem heeft een project lopende om deze lozing aan te sluiten.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

De percelen van de straat Boomgaardoord worden uit het centraal gebied gehaald en toegevoegd aan cluster 226-
7203.
Er wordt een nieuw project GUP-23099-002 ingetekend om de lozing aan te sluiten.
 

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een correctie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit kan jaarlijks
doorgegeven worden via het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.
 

Zoneringsplan Wortegem-Petegem

Page 179 of 296



Code van de indiener : llmyk8lk

Ingediende reacties

Id: 165
Cluster/GUP nummer: 357-87
Adres: meirhaegstraat 6/7/8 9790 Wortegem-Petegem

meirhaegstraat 6,7 en 8 wijzigen in de groene cluster 357-87 naar een rode cluster (iba), deze woningen blijken niet
aansluitbaar naar het openbaar domein, men dient hiervoor over het perceel van een andere buur te gaan
  

Overweging

De rioolbeheerder stelt dat een toekomstige rioolaansluiting voor Merihaegstraat 6, 7 en 8 enkel mogelijk is door
het gebruik van een perceel van derden en verzoekt om een herziening naar individueel te optimaliseren
buitengebied.
Gezien ook de afstand tot de openbare weg 350 meter bedraagt kan de herziening aanvaard worden.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

zoneringsplan: cluster 357-87 wordt opgesplitst: een deel wordt individueel te optimaliseren buitengebied (clusternr
357-87-2), de rest blijft collectief te optimaliseren buitengebied (clusternr 357-87-1)
gebiedsdekkend uitvoeringsplan: privé-GUP-45061-018 wordt hier verwijderd.
 

Aanbeveling(en)

Nvt

Zoneringsplan Eeklo

Code van de indiener : lqR8QxXy

Ingediende reacties

Id: 29
Cluster/GUP nummer:
Adres: Peperstraat 1C 9900 Eeklo

Herziening in niet gezoneerd gebied of centraal gebied: Peperstraat 1C naar individueel te optimaliseren gebied
omdat er niet kan worden aangesloten zonder over privédomein te gaan. Motivatie: Inbucco bvbva heeft geen
zonering. Het bedrijf is aangesloten op de gracht. Er kan niet aangesloten worden zonder over privé domein te
gaan.
  

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan dat het perceel Peperstraat 1C nog niet opgenomen is in het zoneringsplan.
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Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Perceel Peperstraat 1C wordt toegevoegd aan individueel te optimaliseren buitengebied (clusternr 126-9009).

 

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een correctie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit kan jaarlijks doorgegeven worden via het
invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.
Teneinde de vuilvracht van de gracht te halen, plaatst Inbucco bvba best zo snel mogelijk een IBA.

 

Zoneringsplan Kasterlee

Code van de indiener : LWbWHbz4

Ingediende reacties

Id: 1071
Cluster/GUP nummer: centraal gebied
Adres: Kattenhagenstraat - 2460 Kasterlee

In de Kattenhagenstraat dient het centraal gebied gereduceerd te worden tot aan woning nr. 32. In het meer
westelijk deel van de straat is geen riolering aanwezig. Het gebouw dat hier aanwezig is betreft een chalet in
natuurgebied (niet-vergunbare situatie).
  

Overweging

De gemeente geeft aan dat het centraal gebied dient gereduceerd ter hoogte van Kattenhagenstraat. 
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Het centraal gebied wordt beperkt tot Kattenhagenstraat 32, de vakantiewoning wordt opgenomen in cluster 087-
1152, individueel te optimaliseren buitengebied.
 

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : LWbWHbz4

Ingediende reacties

Id: 1072
Cluster/GUP nummer: centraal gebied
Adres: Prijstraat 70 2460 Kasterlee

Woning nr. 70 in de Prijstraat staat aangeduid als centraal gebied, hier ligt echter geen riolering. Deze woning dient
toegevoegd te worden aan cluster 087-541
 
  

Overweging

De gemeente geeft aan dat Prijstraat 70 niet in centraal gebied gelegen is, er is geen riolering aanwezig voor deze
woning.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Zoneringsplan: Prijstraat 70 wordt uit centraal gebied genomen en toegevoegd aan cluster 087-541.
Gebiedsdekkend uitvoeringsplan: GUP-13017-068 wordt verlengd tot Prijstraat 70.
 

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een correctie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit kan jaarlijks
doorgegeven worden via het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.
 

Code van de indiener : LWbWHbz4

Ingediende reacties

Id: 1073
Cluster/GUP nummer: centraal gebied
Adres: Loozijde 33-41 2460 Kasterlee

De woningen aan Loozijde nrs. 33-41 dienen toegevoegd aan cluster 087-996, er is geen riolering aanwezig. Het
perceel op de hoek met De Willaert wordt vermoedelijk aangesloten naar de riolering in De Willaert.
  

Overweging

De gemeente geeft aan dat de percelen Loozijde 33 tot en met 41 niet zijn aangesloten op riolering. Deze percelen
behoren tot collectief te optimaliseren buitengebied en niet centraal gebied.
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Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Loozijde 33 tot en met 41 worden uit centraal gebied genomen en toegevoegd aan cluster 087-996, collectief te
optimaliseren buitengebied.
 

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een correctie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit kan jaarlijks
doorgegeven worden via het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.
 

Code van de indiener : LWbWHbz4

Ingediende reacties

Id: 1074
Cluster/GUP nummer: niet gezoneerd
Adres: Rietakkers - 2460 Kasterlee

Alle woningen in de straat Rietakkers te Tielen zijn aangesloten op riolering. Het centraal gebied dient gecorrigeerd
te worden.
  

Overweging

De gemeente geeft aan dat de percelen te Rietakkers mogen toegevoegd aan centraal gebied, riolering is
aanwezig.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

De percelen te Rietakkers worden toegevoegd aan centraal gebied.
 

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een correctie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit kan jaarlijks
doorgegeven worden via het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.
 

Code van de indiener : LWbWHbz4

Ingediende reacties

Id: 1075
Cluster/GUP nummer: centraal gebied
Adres: Kaliebaan - 2460 Kasterlee

Er is nog een permanente lozing van afvalwater aanwezig in de Kaliebaan (Grote Calie), afkomstig van woningen in
de Kaliebaan. Minstens de oneven huisnummers 1 en 3 en ook nr. 22 lozen zeker nog op deze waterloop. Het
centraal gebied dient gecorrigeerd te worden.
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Overweging

De gemeente geeft aan dat de woningen te Kaliebaan 1,3 en 22 uit het centraal gebied dienen genomen wegens
nog lozend op de waterloop Grote Calie. Aangezien uit de gegevens van de databank van de rioolbeheer lijkt dat
de volledige straat nog loost in de waterloop, wordt deze wijziging niet aanvaard wegens onvoldoende informatie
om deze te beoordelen. 
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Aangezien de voorgestelde wijziging louter een correctie (en geen herziening) van het zoneringsplan betreft, kan
via de jaarlijkse rapportering gemeentelijke sanering de voorliggende wijziging verder gespecifieerd worden. Hierbij
vragen we ook verduidelijking van afvoer huishoudelijk afvalwater voor het perceel Kaliebaan 30, is hier ook een
lozing op de waterloop Grote Calie?
 

Code van de indiener : LWbWHbz4

Ingediende reacties

Id: 1076
Cluster/GUP nummer: niet gezoneerd
Adres: Kloosterstraat 56, 58, 71, 73 2460 Kasterlee

De woning Kloosterstraat 58 is niet behandeld op het zoneringsplan maar is wel aangesloten. Deze woning dient te
worden toegevoegd aan centraal gebied of opgenomen in collectief te optimaliseren buitengebied. Woningen nrs.
56 en 58 maken gebruik van eenzelfde inrit, ter hoogte van die inrit is een inspectieput riolering aanwezig. Dit geldt
eveneens voor de vrij recente woningen nrs. 71 en 73 aan de overzijde, ook deze zijn aangesloten op riolering.
  

Overweging

De gemeente geeft aan dat de percelen te Kloosterstraat 71,73,58 niet zijn opgenomen in het zoneringsplan. Deze
behoren in centraal gebied. Het perceel te Kloosterstraat 56 is opgenomen in collectief te optimaliseren
buitengebied, maar dient opgenomen in centraal gebied.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

De percelen te Kloosterstraat 71,73,58 worden toegevoegd aan centraal gebied. Het perceel te Kloosterstraat 56
wordt uit cluster 087-1185-6 genomen en toegevoegd aan centraal gebied.
 

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : LWbWHbz4

Ingediende reacties

Id: 1077
Cluster/GUP nummer: 087-942
Adres: Markt 1 2460 Kasterlee

De voetbalkantine (cluster 087-942) aan Hulst werd aangesloten samen met de aanleg van riolering in de zuidelijk
gelegen verkaveling Raapstraat. Deze cluster dient dus toegevoegd aan collectief geoptimaliseerd gebied (cluster
087-5703).
  

Overweging

De gemeente geeft aan dat de voetbalkantine (cluster 087-942) aan Hulst werd aangesloten samen met de aanleg
van riolering in de zuidelijk gelegen verkaveling Raapstraat. 
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Cluster 087-942, Hulst, wordt gewijzigd naar collectief geoptimaliseerd buitengebied.
 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : LWbWHbz4

Ingediende reacties

Id: 1078
Cluster/GUP nummer: niet gezoneerd
Adres: Lisseweg 18 2460 Kasterlee

De gebouwen aan nr. 18 in de Lisseweg (tuincenter “Hoebenschot Plan en Tuin”) en Hoebenschot 6A (Stoeterij
Twinkeling bvba) zijn niet behandeld in huidig zoneringsplan, er is hier productie van huishoudelijk afvalwater
aanwezig (o.a. woning of andere). Deze gebouwen dienen toegevoegd te worden aan het centraal gebied.
  

Overweging

De gemeente geeft aan dat de percelen Hoebenschot 6A en Lisseweg 18 nog niet opgenomen zijn in het
zoneringsplan. 
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

De percelen Hoebenschot 6A en Lisseweg 18 worden toegevoegd aan centraal gebied.
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Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een correctie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit kan jaarlijks
doorgegeven worden via het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.

Code van de indiener : LWbWHbz4

Ingediende reacties

Id: 1079
Cluster/GUP nummer: niet gezoneerd
Adres: Slekkestraat - 2460 Kasterlee

Het gebouw aan de Slekkestraat is niet behandeld op het zoneringsplan. Er is evenwel aanwezigheid van
huishoudelijk afvalwater. Dit perceel wordt bij voorkeur opgenomen als “individueel te optimaliseren buitengebied -
IBA gepland”. Aansluiting op bestaande riolering verderop aan Slekkestraat woning nr. 18 impliceert een
pompgemaal met persleiding wegens, gravitair aansluiten is niet mogelijk. Bovendien moet deze aansluiting dan
een gasleiding passeren!

Overweging

De gemeente geeft aan dat het gebouw te Slekkestraat z/n niet is opgenomen in het zoneringsplan. Er wordt
gevraagd dit op te nemen als individueel te optimaliseren buitengebied. Gezien de afstand tot de bestaande
riolering en het feit dat er een gasleiding moet gekruist worden, kan deze wijziging aanvaard worden.

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Perceel te Slekkestraat z/n wordt toegevoegd aan individueel te optimaliseren buitengebied, clusternummer 087-
9006.

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een correctie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit kan jaarlijks
doorgegeven worden via het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.

Code van de indiener : LWbWHbz4

Ingediende reacties

Id: 1080
Cluster/GUP nummer: 087-1075
Adres: Balderij 1 2460 Kasterlee

Op huidig adres Balderij 1 (cluster 087-1075; afdeling 3 sectie B 216A) is een woning met stal en aanpalende
schuur aanwezig. Deze gebouwen zijn gelegen in natuurgebied. Door de Provincie Antwerpen werd een aanvraag
ingediend voor het slopen van deze gebouwen. Door de gemeente werd intussen een vergunning afgeleverd
hiervoor aan de Provincie. Er wordt geen nieuwe bebouwing voorzien. Deze rode cluster mag verwijderd worden, er
dient hier dus geen IBA voorzien te worden.
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Overweging

De gemeente geeft aan dat in cluster 087-1075, Balderij 1, geen lozing meer aanwezig is, vergunning is verleend
voor het slopen van het gebouw.

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

zoneringsplan: cluster 087-1075 wordt geschrapt.
gebiedsdekkend uitvoeringsplan: De prioritair te plaatsen IBA wordt op de GUP-kaart verwijderd.

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een correctie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit kan jaarlijks
doorgegeven worden via het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.

Code van de indiener : LWbWHbz4

Ingediende reacties

Id: 1081
Cluster/GUP nummer: 087-1079
Adres: Balderij 3 2460 Kasterlee

Vlakbij op adres balderij nr. 3 (cluster 087-1079) is een visclub aanwezig. Momenteel wordt samen met ANB
gezocht naar een andere locatie voor deze visclub. Dit betekent dat het lozingspunt van huishoudelijk afvalwater
hier op termijn zal verwijderd worden. Er wordt dus geen IBA geplaatst op deze locatie.

Overweging

De gemeente geeft aan dat de visclub op locatie van Balderij 3, cluster 087-1079, naar een andere locatie zal
verhuizen. Het zoneringsplan wordt nog niet gewijzigd aangezien het gebouw en lozingspunt momenteel nog
aanwezig zijn en er geen termijn gekend is waarbinnen het lozingspunt zal verdwijnen. 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : LWbWHbz4

Ingediende reacties

Id: 1082
Cluster/GUP nummer: 087-804
Adres: Breevensedijk 2 2460 Kasterlee

De kajakclub “Kastelse Kayak Klub” is momenteel gehuisvest op adres Breevensedijk nr. 2, eerste steenlegging
voor dit nieuwe lokaal vond palats in april 2014. Op dit adres is reeds een IBA aanwezig. Het oude lokaal aan de
overzijde wordt momenteel gebruikt als bergruimte. De gemeente zal onderzoeken of er hier nog enige vorm van
huishoudelijk afvalwater aanwezig is. Het betreft cluster 087-804.

Overweging

De gemeente geeft aan dat voor cluster 087-804 wordt onderzocht of het tweede bestaande gebouw in deze cluster
ook een lozingspunt huishoudelijk afvalwater heeft. Deze opmerking geeft geen aanleiding tot een wijziging van het
zoneringsplan.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Indien uit het onderzoek blijkt dat deze cluster een extra lozingspunt bevat, kan deze actualisatie (dit is geen
herziening) doorgegeven worden via het invullen van de jaarlijkse rapportering gemeentelijke sanering.

Zoneringsplan Rijkevorsel

Code van de indiener : MZylWEkV

Ingediende reacties

Id: 294
Cluster/GUP nummer: 058-781
Adres: Vaart 22-24-25 2310 Rijkevorsel

De clusters dient bekeken te worden, daar deze van een rode naar groene cluster gaat. 

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan cluster 058-781  te willen herzien van het individueel te
optimaliseren buitengebied naar het collectief te optimaliseren buitengebied. Aangezien de percelen van
deze cluster grenzen aan de openbare weg waarin gepland project 19585 is voorzien, wordt deze
herziening aanvaard.

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Cluster 058-781 wordt herzien van het individueel te optimaliseren buitengebied naar het collectief te optimaliseren
buitengebied.
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Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : MZylWEkV

Ingediende reacties

Id: 295
Cluster/GUP nummer: 070-260
Adres: Pannenhuisweg 8 2310 Rijkevorsel

De cluster dient bekeken te worden, daar deze van een groene naar rode cluster gaat.

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan cluster 070-260 te willen herzien van het collectief te optimaliseren buitengebied naar het individueel te
optimaliseren buitengebied met als motivatie de lange afstand tot het openbaar domein.
Dit betreft de aansluiting van een cluster met aansluitplicht op de riolering (GUP prio 1). Herziening naar  individueel  te optimaliseren
buitengebied wordt aanvaard op voorwaarde dat de IBA dan ook conform Vlarem onmiddellijk geplaatst  wordt.

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Cluster 070-260 wordt herzien van het collectief te optimaliseren buitengebied naar het individueel te optimaliseren buitengebied.
GUP-13037-204 wordt overeenstemmend verwijderd.

Aanbeveling(en)

Nvt

Zoneringsplan Zulte

Code van de indiener : N4pztdlf

Ingediende reacties

Id: 549
Cluster/GUP nummer: 214-290
Adres: Verlorenlos 1-17 9870 Zulte

cluster 214-290 Verlorenlos: nieuw gerealiseerde verkaveling

Overweging

Cluster 214-290 is volgens de gemeente volledig collectief geoptimaliseerd buitengebied aangezien een deel van
GUP-44081-015 en van GUP-44081-007 is uitgevoerd. Dit wordt gestaafd met een as built plan en een
keuringsbewijs.
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Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

zoneringsplan: cluster 214-290 wordt collectief geoptimaliseerd buitengebied.
gebiedsdekkend uitvoeringsplan: een deel van GUP-44081-015 en van GUP-44081-007 wordt vervangen door een
uitgevoerd project.

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een actualisatie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit kan jaarlijks 
doorgegeven worden via het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.

Code van de indiener : N4pztdlf

Ingediende reacties

Id: 550
Cluster/GUP nummer: 214-701
Adres: Warandestraat 39 Bus B 9870 Zulte

cluster 214-701: woning Warandestraat 39B werd afgekoppeld tijdens rioleringswerken in de Warandestraat

Overweging

Volgens de gemeente is Warandestraat 39B aangesloten op de riolering. Dit wordt gestaafd met een
keuringsattest.

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Warandestraat 39B wordt uit cluster 214-701 gehaald en toegevoegd aan het centraal gebied.
GUP-44081-007 wordt hier behouden voor de aansluiting van Warandestraat 37.
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Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een actualisatie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit kan jaarlijks 
doorgegeven worden via het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.

Code van de indiener : N4pztdlf

Ingediende reacties

Id: 553
Cluster/GUP nummer: 214-4110
Adres: Hamstraat 4 9870 Zulte

cluster 214-4110: in de woning Hamstraat 4 werd een IBA geplaatst

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan dat er voor betrokken adres in cluster 214-4110 een IBA werd geplaatst.

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Cluster 214-4110 wordt ingekleurd als individueel te optimaliseren buitengebied – IBA aanwezig.

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een actualisatie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit kan
jaarlijks doorgegeven worden via het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.

Code van de indiener : N4pztdlf

Ingediende reacties

Id: 554
Cluster/GUP nummer: 214-352-2
Adres: Ponteputstraat 6Z 9870 Zulte

Ponteputstraat 6A (cluster 214-352-2) IBA werd geplaatst

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan dat er voor betrokken adres in cluster 214-352-2 een IBA werd geplaatst.
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Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Cluster 214-352-2 wordt ingekleurd als individueel te optimaliseren buitengebied – IBA aanwezig.
 

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een actualisatie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit kan
jaarlijks doorgegeven worden via het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.
 

Code van de indiener : N4pztdlf

Ingediende reacties

Id: 555
Cluster/GUP nummer: 214-750
Adres: Leihoekstraat 66 9870 Zulte

cluster 214-750 omvat de woningen Leihoekstraat 66, 67 en 68. IN Leihoekstraat 66 werd een IBA geplaatst
  

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan dat er voor Leihoekstraat 66 in cluster 214-750 een IBA werd geplaatst.
Vermits nog niet alle woningen in de cluster over een IBA beschikken wordt de inkleuring van de cluster nog niet
aangepast.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een actualisatie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit kan
jaarlijks doorgegeven worden via het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.
 

Code van de indiener : N4pztdlf

Ingediende reacties

Id: 556
Cluster/GUP nummer: 214-462-2
Adres: Staatsbaan 270 9870 Zulte

cluster 214-462-2: IBA geplaatst op Staatsbaan 270
  

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan dat er voor Staatsbaan 270 in cluster een IBA werd geplaatst.
Vermits nog niet alle woningen in de cluster over een IBA beschikken wordt de inkleuring van de cluster nog niet
aangepast.
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Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een actualisatie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit kan
jaarlijks doorgegeven worden via het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.

Code van de indiener : N4pztdlf

Ingediende reacties

Id: 558
Cluster/GUP nummer: 214-339
Adres: Vaartstraat 22 9870 Zulte

cluster 214-339: Vaartstraat 22 IBA werd geplaatst

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan dat er voor Vaartstraat 22 in cluster 214-339 een IBA werd geplaatst.
 Er wordt hierbij uitgegaan van het feit dat als er ook vuilvracht wordt geproduceerd in het aanhorende gebouw, dit
mee aangesloten is op de IBA.

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Cluster 214-339 wordt ingekleurd als individueel te optimaliseren buitengebied – IBA aanwezig.

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een actualisatie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit kan
jaarlijks doorgegeven worden via het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.

Code van de indiener : N4pztdlf

Ingediende reacties

Id: 559
Cluster/GUP nummer: 214-254
Adres: Molenmeersstraat 5 9870 Zulte

cluster 214-254: Molenmeersstraat 5: IBA werd geplaatst

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan dat er voor Molenmeersstraat 5  in cluster 214-254 een IBA werd geplaatst.
Vermits nog niet alle woningen in de cluster over een IBA beschikken wordt de inkleuring van de cluster nog niet
aangepast.

Page 193 of 296



Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een actualisatie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit
kan jaarlijks doorgegeven worden via het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.

Code van de indiener : N4pztdlf

Ingediende reacties

Id: 561
Cluster/GUP nummer: 214-577
Adres: Groeneweg 175 9870 Zulte

cluster 214-577: Groeneweg 175: IBA werd geplaatst

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan dat er voor betrokken adres in cluster 214-577 een IBA werd geplaatst.

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Cluster 214-577 wordt ingekleurd als individueel te optimaliseren buitengebied – IBA aanwezig.

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een actualisatie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit kan
jaarlijks doorgegeven worden via het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.

Code van de indiener : N4pztdlf

Ingediende reacties

Id: 562
Cluster/GUP nummer: 214-290
Adres: Posthoornstraat 12 9870 Zulte

cluster 214-290: woning Posthoornstraat 12 werd aangesloten ophet rioleringsnet

Overweging

Cluster 214-290 is volgens de gemeente volledig collectief geoptimaliseerd buitengebied aangezien een deel van
GUP-44081-015 en van GUP-44081-007 is uitgevoerd. Dit wordt gestaafd met een as built plan en een
keuringsbewijs.
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Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

zoneringsplan: cluster 214-290 wordt collectief geoptimaliseerd buitengebied.
gebiedsdekkend uitvoeringsplan: een deel van GUP-44081-015 en van GUP-44081-007 wordt vervangen door een
uitgevoerd project.

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een actualisatie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit kan jaarlijks 
doorgegeven worden via het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.

Code van de indiener : N4pztdlf

Ingediende reacties

Id: 563
Cluster/GUP nummer: 214-559
Adres: Bunderstraat 4 9870 Zulte

cluster 214-559: woning Bunderstraat 4 heeft een IBA

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan dat er voor Bunderstraat 4 in cluster 214-559 een IBA werd geplaatst.
Vermits nog niet alle woningen in de cluster over een IBA beschikken wordt de inkleuring van de cluster nog niet
aangepast.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een actualisatie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit
kan jaarlijks doorgegeven worden via het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.

Zoneringsplan Galmaarden
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Code van de indiener : N8N2RA3b

Ingediende reacties

Id: 1138
Cluster/GUP nummer: 117-6016
Adres: Huismanstraat 16 1570 Galmaarden

Het college van burgemeester en schepenen heeft kennis genomen van het op 15 december 2020 ontvangen
schriftelijk bezwaarschrift van Geert De Glas - Anja Muylaert, Huismanstraat 16 te 1570 Vollezele.
Op basis van een plaatsbezoek waaruit ís gebleken dat de afstand van het lozingspunt tot aan de geplande
riolering in het openbaar domein meer dan 123m bedraagt en hiervoor een hoogteverschil van ongeveer 10m moet
worden overbrugd verklaart het college van burgemeester en schepenen het bezwaar ontvankelijk en gegrond.
De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) wordt verzocht om met dit bezwaar rekening te houden en
het betreffend perceel vervat in de cluster 117-6016 om te vormen naar een rode cluster.

Overweging

De particulier geeft aan cluster 117-6016  te willen herzien naar het individueel te optimaliseren buitengebied.
Vermits deze cluster bij de eerste versie van het zoneringsplan (2008) reeds individueel te optimaliseren
buitengebied was en aansluiting op de riolering enkel mogelijk is over grond van derden kunnen we de herziening
aanvaarden.

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Cluster 117-6016 wordt herzien naar het individueel te optimaliseren buitengebied.

Aanbeveling(en)

Nvt

Zoneringsplan Ieper

Code van de indiener : Ni1rNZVR

Ingediende reacties

Id: 57
Cluster/GUP nummer: 33011-027
Adres: Palingbeekstraat 6 8902 Ieper

Onze woning is de enige in de Palingbeekstraat die is opgenomen in het zoneringsplan. Hij is ruim 300 meter
verwijderd van het (toekomstige) aansuitpunt langs de Komenseweg. Een andere toekomstig uit te rusten weg is de
Molenbosstraat, gelegen op 255 meter.
Wij koesteren al lange tijd de wens een rietveld aan te leggen voor het zuiveren van ons afvalwater. Stad Ieper
steunt ons hierin. We wensen niet te worden aangesloten op toekomstige riolering.
Argumenten: 1) ligging ten opzichte van (toekomstige) riolering > 300 meter 2) rietveld voegt natuurwaarde toe 3)
kostenbesparing van het niet hoeven aanleggen van + 300 meter riolering voor slechts één woning 4) de woning
zelf ligt meer dan 100 meter van de openbare weg, een IBA in de vorm van een rietveld bespaart ons de extra
kosten van aansluiting op riool.
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Overweging

De eigenaar van de woning in cluster 005-128 wil een IBA plaatsen in plaats van (in de toekomst) te worden
aangesloten op riolering. Deze vraag wordt uitvoerig beargumenteerd.
Gezien de grote afstand aan noodzakelijke openbare riolering (meer dan 300 meter) voor de aansluiting van één
woning en de wil van de eigenaar om een IBA aan te leggen is de gevraagde herziening van het zoneringsplan hier
zeker aanvaardbaar.

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

zoneringsplan: cluster 005-128 wordt herzien naar individueel te optimaliseren buitengebied.
gebiedsdekkend uitvoeringsplan: rioleringsproject GUP-33011-027 wordt hier verwijderd.

Aanbeveling(en)

Nvt

Zoneringsplan Bornem

Code van de indiener : nkAhnOSd

Ingediende reacties

Id: 342
Cluster/GUP nummer: 051-120
Adres: Groenstraat 12-16 2880 Bornem

Cluster 051-120 werd in het verleden ingekleurd als groene cluster ifv een geplande industriezone. De
industriezone zal er niet komen. Er wordt gevraagd om de cluster in te kleuren als een rode cluster wegens afstand
tot het centraal gebied.

Overweging

De gemeente geeft aan cluster 051-120, Groenstraat 12-16 te willen herzien van het collectief te optimaliseren
buitengebied naar het individueel te optimaliseren buitengebied met als motivatie dat de geplande industriezone
waarop kon aangesloten worden er niet komt en de afstand tot centraal gebied te groot is. Gezien de grote afstand
tot het gerioleerde gebied (+/- 270meter) kan de gevraagde herziening voor cluster 051-120 aanvaard worden.

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

zoneringsplan: clusters 051-120 wordt herzien naar individueel te optimaliseren buitengebied.
gebiedsdekkend uitvoeringsplan: GUP-12007-015  wordt verwijderd.
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Aanbeveling(en)

Nvt

Zoneringsplan Ranst

Code van de indiener : nKjkCqfJ

Ingediende reacties

Id: 472
Cluster/GUP nummer: cluster 164-101
Adres: Oostmalsesteenweg 126-130 2520 Ranst

In het kader van het GIP project A203059 worden volgende wijzigingen voorgesteld in het zoneringsplan en GUP
langsheen het geplande tracé:
- Rode cluster 164-101, gelegen aan de Oostmalsesteenweg 126-130, wordt opgenomen in het toekomstig
rioleringsstelsel, deze rode cluster dient omgezet te worden naar collectief te optimaliseren buitengebied

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan dat in het kader van project A203059 de percelen Oostmalsesteenweg 126-130 dienen
opgenomen in het collectief te optimaliseren buitengebied.
 Deze wijziging wordt aanvaard.

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Perceel Oostmalsesteenweg 126-130 wordt toegevoegd aan collectief te optimaliseren buitengebied, clusternr 164-
5119 .
Cluster 164-101 wordt in vorm aangepast.

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : nKjkCqfJ

Ingediende reacties

Id: 474
Cluster/GUP nummer: cluster 164-121
Adres: Oostmalsesteenweg 106 2520 Ranst

In het kader van het GIP project A203059 worden volgende wijzigingen voorgesteld in het zoneringsplan en GUP
langsheen het geplande tracé:
- Het gebouw langsheen de Oostmalsesteenweg, huisnummer 106, in rode cluster 164-121 wordt aangesloten aan
het toekomstig rioleringsstelsel. Voor dit gebouw dient de rode cluster omgezet te worden naar collectief te
optimaliseren buitengebied
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Overweging

De rioolbeheerder geeft aan dat het gebouw langsheen de Oostmalsesteenweg, huisnummer 106, in cluster 164-
121 wordt aangesloten aan het toekomstig rioleringsstelsel, de rode cluster dient omgezet te worden naar collectief
te optimaliseren buitengebied. De gevraagde wijziging wordt aanvaard, maar cluster 164-121 heeft echter
betrekking op een gesloopte vakantiewoning, de cluster wordt geschrapt. Oostmalsesteenweg 106 wordt
toegevoegd aan collectief te optimaliseren buitengebied.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Oostmalsesteenweg 106 wordt toegevoegd aan collectief te optimaliseren buitengebied, cluster 164-5119.
Cluster 164-121 wordt geschrapt.
 

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een correctie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit kan jaarlijks
doorgegeven worden via het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.
 

Code van de indiener : nKjkCqfJ

Ingediende reacties

Id: 475
Cluster/GUP nummer:
Adres: Oostmalsesteenweg 124, 94A, 71A 2520 Ranst

In het kader van het GIP project A203059 worden volgende wijzigingen voorgesteld in het zoneringsplan en GUP
langsheen het geplande tracé:
- Gebouwen aan Oostmalsesteenweg 124, 94A, 71A zijn niet ingekleurd in het zoneringplan en dienen opgenomen
te worden in het collectief te optimaliseren buitengebied.
  

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan dat de percelen Oostmalsesteenweg 124, 94A, 71A  niet zijn opgenomen in het
zoneringsplan en dienen opgenomen in het collectief te optimaliseren buitengebied.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Perceel Oostmalsesteenweg 124 wordt toegevoegd aan collectief te optimaliseren buitengebied, clusternr 164-
5119 .
Perceel Oostmalsesteenweg 71A en 94A wordt toegevoegd aan collectief te optimaliseren buitengebied, clusternr
164-5118 .
 

Aanbeveling(en)

Nvt
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Zoneringsplan Wezembeek-Oppem

Code van de indiener : o2JDNpEs

Ingediende reacties

Id: 1084
Cluster/GUP nummer:
Adres: Kloostertuin - 1970 Wezembeek-Oppem

Ontwikkeling VK Kloostertuin: is niet gezoneerd, maar behoort tot centraal gebied

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan dat de ontwikkeling VK Kloostertuin nog niet opgenomen is in het
zoneringsplan en toe te voegen is aan het centraal gebied.
Het betreft hier een nieuwe ontwikkeling in een niet gezoneerd gebied. Conform art. 6.2.2.1.1.§2 van Vlarem II
gelden hier de lozingsvoorwaarden die zijn vastgesteld voor lozingen gelegen in het individueel te optimaliseren
buitengebied (= plaatsen van een IBA) tenzij een aansluiting mogelijk is op het centrale gebied of het collectief
geoptimaliseerde buitengebied. In dat geval gelden de lozingsvoorwaarden die zijn vastgesteld voor lozingen in het
centrale gebied of het collectief geoptimaliseerde buitengebied.

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

De VK Kloostertuin wordt toegevoegd aan het collectief geoptimaliseerd buitengebied (clusternr 226-9010).

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een correctie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit kan jaarlijks
doorgegeven worden via het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.
De projectgegevens van uitgevoerde rioleringsprojecten worden bij voorkeur opgeladen via de AWIS-
rioolinventaris.

Code van de indiener : o2JDNpEs

Ingediende reacties

Id: 1085
Cluster/GUP nummer:
Adres: Galgenveld - 1970 Wezembeek-Oppem

VK Galgenveld: is niet gezoneerd, maar behoort tot centraal gebied
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Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan dat de ontwikkeling VK Galgenveld nog niet opgenomen is in het
zoneringsplan en toe te voegen is aan het centraal gebied.
Het betreft hier een nieuwe ontwikkeling in een niet gezoneerd gebied. Conform art. 6.2.2.1.1.§2 van Vlarem II
gelden hier de lozingsvoorwaarden die zijn vastgesteld voor lozingen gelegen in het individueel te optimaliseren
buitengebied (= plaatsen van een IBA) tenzij een aansluiting mogelijk is op het centrale gebied of het collectief
geoptimaliseerde buitengebied. In dat geval gelden de lozingsvoorwaarden die zijn vastgesteld voor lozingen in het
centrale gebied of het collectief geoptimaliseerde buitengebied.
Momenteel zijn er nog geen ontwikkelingen zichtbaar op deze locatie en is het niet duidelijk waar er al riolering ligt.
Deze deelopmerking leidt dan ook niet tot een aanpassing van het zoneringsplan.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een correctie/actualisatie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit
kan jaarlijks doorgegeven worden via het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering zodra de verkaveling
gerealiseerd is.
De projectgegevens van de uitgevoerde riolering van de verkaveling worden van zodra deze gerealiseerd is bij
voorkeur opgeladen via de AWIS-rioolinventaris.

Code van de indiener : o2JDNpEs

Ingediende reacties

Id: 1086
Cluster/GUP nummer:
Adres: Valleistraat 4-5-6 1970 Wezembeek-Oppem

Valleistraat 4-5-6 is niet opgenomen in zonering->Centraal gebied

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan dat de percelen Valleistraat nrs 4, 5 en 6 nog niet zijn opgenomen in het
zoneringsplan en toe te voegen zijn aan het centraal gebied. 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

De percelen Valleistraat nrs 4, 5 en 6 worden toegevoegd aan het centraal gebied.

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een correctie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit kan jaarlijks
doorgegeven worden via het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.

Zoneringsplan Tielt
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Code van de indiener : OGCFZRDP

Ingediende reacties

Id: 908
Cluster/GUP nummer: 121-149
Adres: Fonteinestraat 21 8700 Tielt

Clusternr. 121-149: Fonteinestraat 21
Huidig zoneringsplan: collectief te optimaliseren buitengebied
Voorgestelde herziening : collectief geoptimaliseerd buitengebied
Motivatie van de voorgestelde herziening: de woning is reeds aangesloten op de bestaande
riolering van de Fonteinestraat.

Overweging

Fonteinestraat 21 is volgens de gemeente en de rioolbeheerder Riopact aangesloten op de riolering in de openbare weg. Cluster 121-149 wordt
bijgevolg collectief geoptimaliseerd buitengebied.

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Zoneringsplan: cluster 121-149 wordt collectief geoptimaliseerd buitengebied.
Gebiedsdekkend uitvoeringsplan: privé-GUP-37015-046 wordt hier geschrapt wegens overbodig.

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een actualisatie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit kan jaarlijks doorgegeven worden via
het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.

Code van de indiener : OGCFZRDP

Ingediende reacties

Id: 909
Cluster/GUP nummer: 121-167
Adres: Meulebeeksesteenweg 42 8700 Tielt

Clusternr. 121-167: Meulebeeksesteenweq 42
Huidig zoneringsplan: cluster is geschrapt
Voorgestelde herziening: collectief te optimaliseren buitengebied

Motivatie van de voorgestelde herziening: vóór 2019 was de woning gelegen in de groene
cluster 121-167.ln 2019 was er gesteld dat deze woning een illegale ruwbouw is zonder
lozingspunt, Uit een recent nazicht blijkt echter dat dit niet klopt. Er is geen bouwmisdrijf
vastgesteld. Er is een vergunning dd. 1710911993 voor het verbouwen en saneren van de
woning. Het is momenteel nog een ruwbouw zonder lozingspunt, maar deze woning zal in de
toekomst verder afgewerkt en bewoond worden. Het is dan beter om de woning in het
zoneringsplan terug in een groene cluster te plaatsen. De Aquafincollector 92.621 is op ca. 50
m van deze woning gelegen.
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Overweging

Bij de jaarlijkse rapportering gemeentelijke sanering werd in 2019 door de rioolbeheerder aangegeven dat
Meulebekesteenweg 42 een illegale ruwbouw zonder lozing betrof. Bijgevolg werd cluster 121-167 (collectief te
optimaliseren buitengebied) verwijderd. Gemeente en rioolbeheerder melden nu dat hun toenmalige aanname niet
klopt en het toch een vergunde ruwbouw betreft die in de toekomst verder zal worden afgewerkt. Bijgevolg dient dit
perceel opnieuw opgenomen te worden in een nieuwe cluster in het collectief te optimaliseren buitengebied. Een
aansluiting op de nabije collector is mogelijk.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Meulebekesteenweg 42 wordt opgenomen in een nieuwe cluster (clusternr. 121-167) in het collectief te
optimaliseren buitengebied.
 

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een correctie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit kan jaarlijks
doorgegeven worden via het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.
 

Zoneringsplan Galmaarden

Code van de indiener : oLK5YY3Q

Ingediende reacties

Id: 1137
Cluster/GUP nummer: 117-6016
Adres: Huismanstraat 16 1570 Galmaarden

Betreft: bezwaar tegen/aanvraag tot herziening zoneringsplan / saneringsproject gescheiden rioleringsnetwerk
Naar aanleiding van het uit te voeren saneringsproject gescheiden rioleringsnetwerk werd er een afspraak
vastgelegd met de afkoppelingsadviseur van de netwerkbeheerder Fluvius.
Tot onze grote verbazing werd er vastgesteld dat onze woning volgens het zoneringsplan van 18 december 2015
gelegen is in een groene cluster. Alsook in de ontwerpen herziening zoneringsplan van 1 september 2020 en het
gebiedsdekkend uitvoeringsplan (GUP) van 1 september 2020 is onze woning ook opgenomen in een groene
cluster (zie plannen in bijlage- cluster 117-6016).
Volgens het zoneringsplan van 9 juni 2008 was onze woning echter opgenomen in een rode cluster (zie plan in
bijlage - cluster 117-6016).
Zowel de afkoppelingsadviseur als wijzelf begrijpen níet waarom in 2015 de beslíssing genomen werd om onze
woning naar een groene cluster te plaatsen?
Wij denken dat deze beslissing genomen werd op basis van een grondplan en dat er totaal geen rekening werd
gehouden met het hoogteverschil en de afstand tot de straat. Bij een controle ter plaatse zou men onmiddellijk
kunnen vaststellen dat aansluiten tot het collectief netwerk niet mogelijk is gezien het grote hoogteverschil en de
grote afstand tot de straat.
Hierbij tekenen wij bezwaar aan tegen de beslissing over de herzonering van onze woning van een rode cluster
naar een groene cluster in het zoneringsplan van 18 december 2015 en in het ontwerp gebiedsdekkend
uitvoeringsplan (GUP) van 1 september 2020, en vragen wij een herziening van deze beslissing.
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Overweging

De particulier geeft aan cluster 117-6016  te willen herzien naar het individueel te optimaliseren buitengebied.
Vermits deze cluster bij de eerste versie van het zoneringsplan (2008) reeds individueel te optimaliseren
buitengebied was en aansluiting op de riolering enkel mogelijk is over grond van derden kunnen we de herziening
aanvaarden.

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Cluster 117-6016 wordt herzien naar het individueel te optimaliseren buitengebied.

Aanbeveling(en)

Nvt

Zoneringsplan Aartselaar

Code van de indiener : OW8uJGD1

Ingediende reacties

Id: 1826
Cluster/GUP nummer:
Adres: Baron van Ertbornstraat 1 2630 Aartselaar

Het College van Burgemeester en Schepenen van Aartselaar neemt kennis van het ontwerp van de
stroomgebiedbeheerplannen Schelde en Maas 2022-2027. De door Pidpa geformuleerde bemerkingen en
suggesties, zoals vermeld op het op onderhavig besluit toegevoegd document, worden integraal bijgetreden.
Het bezwaarschrift ingediend door Pidpa wordt behandeld onder identificatiecode Fxf0NM8s.

Overweging

De verwerking van het bezwaarschrift ingediend door Pidpa wordt behandeld onder identificatiecode Fxf0NM8s.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Zoneringsplan Anzegem
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Code van de indiener : peWzCY9B

Ingediende reacties

Id: 36
Cluster/GUP nummer: 152-188
Adres: Albrecht Rodenbachstraat 44 8570 Anzegem

Clusternr. 152-188: Albrecht Rodenbachtstraat 44
Huidig zoneringsplan: individueel te optimaliseren buitengebied
Voorgestelde herziening: collectief te optimaliseren buitengebied
Motivatie van de voorgestelde herziening: cluster is gelegen langs de geplande collector OP-22303. De
voorgestelde herziening werd niet aanvaard omdat de cluster niet gelegen zou zijn langs die geplande collector. In
het ingediende voorontwerp is het tracé van de collector gewijzigd t.o.v. het projectvoorstel. De geplande collector
zal wel degelijk langs de cluster gaan.
  

Overweging

De herziening van cluster 152-188 van individueel te optimaliseren buitengebied - IBA gepland naar collectief te optimaliseren buitengebied
wordt aanvaard.
De gemeente/rioolbeheerder geeft aan cluster 152-188 te willen herzien van het individueel te optimaliseren buitengebied naar het collectief te
optimaliseren buitengebied met als motivatie dat de cluster gelegen is langs de geplande collector OP22303. 

 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Cluster 152-188 wordt herzien van het individueel te optimaliseren buitengebied naar het collectief te optimaliseren buitengebied.

 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : peWzCY9B

Ingediende reacties

Id: 37
Cluster/GUP nummer: 152-228
Adres: Heirbaan 6 8570 Anzegem

Clusternr. 152-228: Heirbaan 6
Huidig zoneringsplan: collectief te optimaliseren buitengebied
Voorgestelde herziening: enkel de woning ‘Heirbaan 6’ te wijzigen naar individueel te optimaliseren buitengebied
Motivatie van de voorgestelde herziening: de woning bevindt zich ca. 60 m van de openbare weg en de oprit is
verhard. De voorgestelde herziening werd niet aanvaard omdat het niet duidelijk was over welke woning het ging in
de grote cluster. Dat is nu wel verduidelijkt.
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Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan cluster 152-228 (Heirbaan 6) te willen herzien van het collectief te
optimaliseren buitengebied naar het individueel te optimaliseren buitengebied met als motivatie dat de woning zich
ca. 60 m van de openbare weg bevindt en de oprit verhard is.
Deze herziening kan niet aanvaard worden omdat deze te overbruggen afstand niet ongewoon is bij
rioolaansluitingen. Daarenboven kan van de gelegenheid gebruik gemaakt worden om te ontharden. Ontharden is
een bescherming tegen overstromingen en droogte. Het verhoogt de veerkracht van ons watersysteem. 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Klijtstraat 24A lijkt in hetzelfde situatie te verkeren. De aansluiting van deze woning wordt best ook van naderbij
bekeken binnen dit GIP-dossier 19291.

Code van de indiener : peWzCY9B

Ingediende reacties

Id: 38
Cluster/GUP nummer: 152-328
Adres: Elstweg 30 8570 Anzegem

Clusternr. 152-328: Elstweg 30
Huidig zoneringsplan: collectief te optimaliseren buitengebied
Voorgestelde herziening: enkel de woning ‘Elstweg 30’ te wijzigen naar individueel te optimaliseren buitengebied
Motivatie van de voorgestelde herziening: de woning bevindt zich ca. 90 m van de openbare weg en het maaiveldpeil van de woning is ca.1m
lager dan het maaiveldpeil van de openbare weg. De voorgestelde herziening werd niet aanvaard omdat het niet duidelijk was over welke
woning het ging in de grote cluster. Dat is nu wel verduidelijkt.

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan cluster 152-328 (enkel Elstweg 30) te willen herzien van het collectief te optimaliseren buitengebied naar
het individueel te optimaliseren buitengebied met als motivatie dat de woning zich ca. 90m van de openbare weg bevindt en het maaiveldpeil
van de woning ca. 1 m lager is dan het maaiveldpeil van de openbare weg.
Deze vraag tot herziening kan aanvaard worden doordat Elstweg 30 redelijk afgelegen ligt, én de naburige cluster 152-277 in het verleden
eveneens aanvaard werd om te herzien van het collectief te optimaliseren buitengebied naar het individueel te optimaliseren buitengebied.

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Cluster 152-328 wordt opgesplitst. Een deel blijft collectief te optimaliseren buitengebied (cluster 152-328-1), een deel wordt herzien naar
individueel te optimaliseren buitengebied (cluster 152-328-2, Elstweg 30).
GUP-34002-038 wordt overeenstemmend aangepast.

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : peWzCY9B

Ingediende reacties

Id: 39
Cluster/GUP nummer: 152-395
Adres: Pareelstraat 5 8570 Anzegem

Clusternr. 152-395: Pareelstraat 5
Huidig zoneringsplan: collectief te optimaliseren buitengebied
Voorgestelde herziening: individueel te optimaliseren buitengebied
Motivatie van de voorgestelde herziening: het gebouw bevindt zich ca.120 m van de openbare weg en de ‘oprit’ is verhard. Het is gelegen op de
parking van koopcentrum Molecule. Het betreft dus niet koopcentrum Molecule zelf. De voorgestelde herziening werd niet aanvaard omdat men
denkt dat het hier gaat om koopcentrum Molecule zelf.

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan cluster 152-395  te willen herzien van het collectief te optimaliseren buitengebied naar het individueel te
optimaliseren buitengebied met als motivatie dat het gebouw zich ca.120m van de openbare weg bevindt en de ‘oprit’ verhard is. 
Deze vraag kan aanvaard worden omdat er wellicht heel weinig vuilvracht gegenereerd wordt.

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Cluster 152-395  wordt herzien van het collectief te optimaliseren buitengebied naar het individueel te optimaliseren buitengebied.
GUP-34002-062 wordt overeenstemmend aangepast.

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : peWzCY9B

Ingediende reacties

Id: 40
Cluster/GUP nummer: 473-16
Adres: Goed Ter Motestraat 29, 31 en 33 8570 Anzegem

Clusternr. 473-16: Goed Ter Motestraat nrs. 29, 31 en 33
Huidig zoneringsplan: collectief te optimaliseren buitengebied
Voorgestelde herziening: enkel de woningen ‘Goed Ter Motestraat nrs. 29, 31 en 33’ te wijzigen naar individueel te
optimaliseren buitengebied
Motivatie van de voorgestelde herziening: de woning bevindt zich ca. 70 m van de openbare weg en de ‘oprit’ is
verhard. De voorgestelde herziening werd niet aanvaard omdat het niet duidelijk was over welke woningen het ging
in de grote cluster. Dat is nu wel verduidelijkt.
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Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan cluster 473-16 (enkel de woningen ‘Goed Ter Motestraat nrs. 29, 31 en 33’) 
te willen herzien van het collectief te optimaliseren buitengebied naar het individueel te optimaliseren buitengebied
met als motivatie dat de woningen zich ca. 70 m van de openbare weg bevinden en de ‘oprit’ verhard is.
Deze vraag tot herziening kan aanvaard worden omdat deze woningen toekomstig in aanmerking komen voor
uitzondering op aansluitplicht.

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Cluster 473-16 wordt opgesplitst. Een deel blijft collectief te optimaliseren buitengebied (cluster 473-16-1), een deel
wordt herzien naar individueel te optimaliseren buitengebied (cluster 473-16-2, ‘Goed Ter Motestraat nrs. 29, 31 en
33’).
Project GUP-34002-014 wordt overeenstemmend aangepast.

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : peWzCY9B

Ingediende reacties

Id: 41
Cluster/GUP nummer: 170-66
Adres: Tiegemberg 10 en 24 8570 Anzegem

Clusternr. 170-66: Tiegemberg nrs. 10 en 24
Huidig zoneringsplan: collectief te optimaliseren buitengebied
Voorgestelde herziening: enkel de woningen ‘Tiegemberg nrs. 10 en 24’ te wijzigen naar individueel te
optimaliseren buitengebied
Motivatie van de voorgestelde herziening: de woning Tiegemberg 10 bevindt zich ca. 85 m van de openbare weg,
de ‘oprit’ is deels verhard en het maaiveldpeil van de woning is ca. 2 m lager dan het maaiveldpeil van de openbare
weg. De woning Tiegemberg 24 bevindt zich ca. 120 m van de openbare weg, de ‘oprit’ is verhard en het
maaiveldpeil van de woning is ca. 4 m lager dan het maaiveldpeil van de openbare weg.
De voorgestelde herziening werd niet aanvaard omdat het niet duidelijk was over welke woningen het ging in de
grote cluster. Dat is nu wel verduidelijkt.
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Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan cluster 170-66 (enkel de woningen ‘Tiegemberg nrs. 10 en 24’)  te willen
herzien van het collectief te optimaliseren buitengebied naar het individueel te optimaliseren buitengebied met de
volgende motivatie: de woning Tiegemberg 10 bevindt zich ca. 85 m van de openbare weg, de ‘oprit’ is deels
verhard en het maaiveldpeil van de woning is ca. 2 m lager dan het maaiveldpeil van de openbare weg. De woning
Tiegemberg 24 bevindt zich ca. 120 m van de openbare weg, de ‘oprit’ is verhard en het maaiveldpeil van de
woning is ca. 4 m lager dan het maaiveldpeil van de openbare weg.
Deze vraag kan aanvaard worden omdat de percelen van deze beide woningen niet aan de openbare weg grenzen,
de afstand tot die openbare weg aanzienlijk is én het maaiveldpeil van de openbare weg aanzienlijk hoger ligt.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Cluster 170-66 wordt opgesplitst. Een deel blijft collectief te optimaliseren buitengebied (cluster 170-66-1), een deel
wordt herzien naar individueel te optimaliseren buitengebied (cluster 170-66-2 en 170-66-3, ‘Tiegemberg nrs. 10 en
24’).
Project GUP-34002-005 wordt overeenstemmend aangepast.
 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : peWzCY9B

Ingediende reacties

Id: 42
Cluster/GUP nummer: 170-3
Adres: Tieboutslaan 81 en 93 8570 Anzegem

Clusternr. 170-3: Tieboutslaan nrs. 81 en 93

Huidig zoneringsplan: collectief te optimaliseren buitengebied
Voorgestelde herziening: enkel de woningen ‘Tieboutslaan nrs. 81 en 93’ te wijzigen naar individueel te
optimaliseren buitengebied
Motivatie van de voorgestelde herziening: de woning Tieboutslaan 81 bevindt zich ca. 60 m van de openbare weg,
de ‘oprit’ is verhard en het maaiveldpeil van de woning is ca. 2 m lager dan het maaiveldpeil van de openbare weg.
De woning Tieboutslaan 93 bevindt zich ca. 50 m van de openbare weg, de ‘oprit’ is verhard en het maaiveldpeil
van de woning is ca. 1 m lager dan het maaiveldpeil van de openbare weg.
De voorgestelde herziening werd niet aanvaard omdat het niet duidelijk was over welke woningen het ging in de
grote cluster. Dat is nu wel verduidelijkt.
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Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan cluster 170-3 (enkel de woningen ‘Tieboutslaan nrs. 81 en 93’) te willen
herzien van het collectief te optimaliseren buitengebied naar het individueel te optimaliseren buitengebied met
volgende motivatie: de woning Tieboutslaan 81 bevindt zich ca. 60 m van de openbare weg, de ‘oprit’ is verhard en
het maaiveldpeil van de woning is ca. 2 m lager dan het maaiveldpeil van de openbare weg. De woning
Tieboutslaan 93 bevindt zich ca. 50 m van de openbare weg, de ‘oprit’ is verhard en het maaiveldpeil van de
woning is ca. 1 m lager dan het maaiveldpeil van de openbare weg.
Deze herziening kan niet aanvaard worden omdat de afstand tot de openbare weg niet aanzienlijk is én de percelen
van deze woningen grenzen aan de openbare weg die reeds van riolering voorzien is. De aansluitplicht is van
kracht. Bovendien kan van de gelegenheid gebruik gemaakt worden om te ontharden. Ontharden is een
bescherming tegen overstromingen en droogte. Het verhoogt de veerkracht van ons watersysteem. 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : peWzCY9B

Ingediende reacties

Id: 43
Cluster/GUP nummer: 479-4007
Adres: Grote Leiestraat 8 8570 Anzegem

Clusternr. 479-4007: Grote Leiestraat 8
Huidig zoneringsplan: collectief te optimaliseren buitengebied
Voorgestelde herziening: enkel de woning ‘Grote Leiestraat 8’ te wijzigen naar individueel te optimaliseren
buitengebied
Motivatie van de voorgestelde herziening: de woning Grote Leiestraat 8 bevindt zich ca. 60 m van de openbare
weg, de ‘oprit’ is verhard en het maaiveldpeil van de woning is ca. 20 cm lager dan het maaiveldpeil van de
openbare weg. 
De voorgestelde herziening werd niet aanvaard omdat het niet duidelijk was over welke woning het ging in de grote
cluster. Dat is nu wel verduidelijkt.

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan cluster 479-4007 (enkel de woning ‘Grote Leiestraat 8’)  te willen herzien
van het collectief te optimaliseren buitengebied naar het individueel te optimaliseren buitengebied met als motivatie:
de woning Grote Leiestraat 8 bevindt zich ca. 60 m van de openbare weg, de ‘oprit’ is verhard en het maaiveldpeil
van de woning is ca. 20 cm lager dan het maaiveldpeil van de openbare weg. 
Deze herziening kan niet aanvaard worden omdat de afstand tot de openbare weg niet aanzienlijk is én het perceel
van deze woning grenst aan de openbare weg die in 2024 van riolering voorzien zal zijn. Bovendien kan van de
gelegenheid gebruik gemaakt worden om te ontharden. Ontharden is een bescherming tegen overstromingen en
droogte. Het verhoogt de veerkracht van ons watersysteem. 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Andere aansluitingsmogelijkheden kunnen onderzocht worden (vb. langs het perceel van Grote Leiestraat 18).
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Code van de indiener : peWzCY9B

Ingediende reacties

Id: 44
Cluster/GUP nummer: 479-23
Adres: Rijkestraat 3 8570 Anzegem

Clusternr. 479-23: Rijkestraat 2
Huidig zoneringsplan: collectief te optimaliseren buitengebied
Voorgestelde herziening: enkel de woning ‘Rijkestraat 2’ te wijzigen naar individueel te optimaliseren buitengebied
Motivatie van de voorgestelde herziening: de woning Rijkestraat 2 bevindt zich ca. 130 m van de openbare weg. De
voorgestelde herziening werd niet aanvaard omdat het niet duidelijk was over welke woning het ging in de grote
cluster. Dat is nu wel verduidelijkt.
 
  

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan cluster 479-23  te willen herzien (enkel de woning ‘Rijkestraat 2’) van het
collectief te optimaliseren buitengebied naar het individueel te optimaliseren buitengebied met als motivatie de
woning Rijkestraat 2 bevindt zich ca. 130 m van de openbare weg.
Deze vraag tot herziening kan aanvaard worden door de aanzienlijke afstand tot de toekomstige openbare riolering.
De keuze voor een IBA heeft in dit stadium nog geen financiële implicaties voor het GIP-dossier. De verdere
behandeling dient via de Ambtelijke Commissie te gebeuren.
Echter, gezien deze woning opgenomen is in de afkoppelingslijst van GIP-dossier W218040 en het voorontwerp
reeds is goedgekeurd, dient de IBA minstens gelijktijdig met de uitvoering van het GIP-dossier geplaatst te worden.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Cluster 479-23 wordt opgesplitst. Een deel blijft collectief te optimaliseren buitengebied (cluster 479-23-1), een deel
wordt herzien naar individueel te optimaliseren buitengebied (cluster 479-23-2, Rijkestraat 2).
Project GUP-34002-041 wordt overeenstemmend aangepast.
 

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : peWzCY9B

Ingediende reacties

Id: 45
Cluster/GUP nummer: 152-135
Adres: Grote Leiestraat 136 8570 Anzegem

Clusternr. 152-135: Grote Leiestraat 136
Huidig zoneringsplan: collectief te optimaliseren buitengebied
Voorgestelde herziening: enkel de woning ‘Grote Leiestraat 136’ te wijzigen naar individueel te optimaliseren
buitengebied
Motivatie van de voorgestelde herziening: de woning Grote Leiestraat 136 bevindt zich ca. 160 m van de openbare
weg en de ‘oprit’ is verhard. De voorgestelde herziening werd niet aanvaard omdat het niet duidelijk was over welke
woning het ging in de grote cluster. Dat is nu wel verduidelijkt.

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan cluster 152-135-1 (enkel de woning ‘Grote Leiestraat 136’ )  te willen herzien van het collectief te
optimaliseren buitengebied naar het individueel te optimaliseren buitengebied met als motivatie: de woning Grote Leiestraat 136 bevindt zich
ca.160m van de openbare weg en de ‘oprit’ is verhard.
Deze vraag kan worden aanvaard gezien de aanzienlijke afstand tot de openbare weg.

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Cluster 152-135-1 wordt opgesplitst. Een deel blijft collectief te optimaliseren buitengebied (cluster 152-135-1), een deel wordt herzien naar
individueel te optimaliseren buitengebied (cluster 152-135-3, Grote Leiestraat 136).
Project GUP-34002-084 wordt overeenstemmend aangepast.

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : peWzCY9B

Ingediende reacties

Id: 46
Cluster/GUP nummer: 473-55
Adres: Stijn Streuvelsstraat 8 8570 Anzegem

Clusternr. 473-55: Stijn Streuvelsstraat 8
Huidig zoneringsplan: collectief te optimaliseren buitengebied
Voorgestelde herziening: individueel te optimaliseren buitengebied
Motivatie van de voorgestelde herziening: de woning Stijn Streuvelsstraat 8 bevindt zich ca. 110 m van de
openbare weg, de ‘oprit’ is deels verhard en er moet over een ander perceel gegaan worden.
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Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan cluster 473-55  te willen herzien van het collectief te optimaliseren buitengebied naar het individueel te
optimaliseren buitengebied met als motivatie: de woning Stijn Streuvelsstraat 8 bevindt zich ca. 110 m van de openbare weg, de ‘oprit’ is deels
verhard en er moet over een ander perceel gegaan worden.
Deze vraag tot herziening kan niet aanvaard worden omdat deze woning deel uit maakt van GIP W209173 en uit interne navraag blijkt dat deze
woning niet over een geldig keuringsattest beschikt. 
"Er is een aansluiting  gelegen in de oprijlaan naar de woning die vermoedelijk aangesloten is op het rioleringsstelsel en er is water aangesloten
op het aansluitputje, maar dat is vermoedelijk geen afvalwater. Volgens de afkoppelingslijst is dit de parochiezaal waarvan de waterstromen al
zouden gescheiden zijn."
Er werden binnen dit GIP-dossier investeringen gedaan zodat deze vuilvracht kan aangesloten worden. Er zijn geen argumenten die wijzen op
uitzondering op aansluitplicht. De aansluitplicht is dus van kracht.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : peWzCY9B

Ingediende reacties

Id: 47
Cluster/GUP nummer: 473-37
Adres: Pastoor Verriestraat 62 en 66 8570 Anzegem

Clusternr. 473-37: Pastoor Verrieststraat nrs. 62 en 66
Huidig zoneringsplan: collectief te optimaliseren buitengebied
Voorgestelde herziening: beide woningen naar individueel te optimaliseren buitengebied
Motivatie van de voorgestelde herziening: de twee woningen bevinden zich op ca. 140 m van de hoofdweg Pastoor
Verreiststraat. In één van deze twee woningen is er reeds een IBA (individuele zuivering afvalwater). De
voorgestelde herziening werd niet aanvaard omdat de woningen zouden moeten aansluiten op collector 22.850 en
omdat het niet duidelijk is of de IBA naar behoren werkt. De afstand naar de hoofdweg is echter redelijk lang, de
werking van de IBA zal gecontroleerd worden en als deze naar behoren werkt lijkt het beter om deze te behouden
en dan zou het ook beter zijn om de andere woning van een IBA te voorzien omdat de kostprijs voor de aansluiting
dan voor één woning zou zijn.

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan cluster 473-37 te willen herzien van het collectief te optimaliseren buitengebied naar het individueel te
optimaliseren buitengebied met als motivatie: de twee woningen bevinden zich op ca. 140 m van de hoofdweg Pastoor Verrieststraat. In één van
deze twee woningen is er reeds een IBA (individuele zuivering afvalwater).
Aan deze vraag tot herziening wordt geen gevolg gegeven, gezien de historiek en investeringen via het OP-dossier 22850. 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : peWzCY9B

Ingediende reacties

Id: 48
Cluster/GUP nummer: 152-601
Adres: Schaagstraat 86 8570 Anzegem

Clusternr. 152-601: Schaagstraat nr. 86
Huidig zoneringsplan: collectief te optimaliseren buitengebied
Voorgestelde herziening: individueel te optimaliseren buitengebied
Motivatie van de voorgestelde herziening: de afstand tot de openbare weg is ca. 80 m en het maaiveldpeil t.h.v. de
‘woning’ is ongeveer 80 cm lager dan die van de openbare weg. De voorgestelde herziening werd niet aanvaard
omdat de woning zou moeten aansluiten op de geplande collector 22.818. Gezien de afstand en het maaiveldpeil
heeft de gemeente een voorkeur voor een IBA.
  

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan cluster 152-601 te willen herzien van het collectief te optimaliseren buitengebied naar het individueel te
optimaliseren buitengebied met als motivatie: de afstand tot de openbare weg is ca. 80 m en het maaiveldpeil t.h.v. de ‘woning’ is ongeveer 80
cm lager dan die van de openbare weg. De voorgestelde herziening werd niet aanvaard omdat de woning zou moeten aansluiten op de
geplande collector 22.818. Gezien de afstand en het maaiveldpeil heeft de gemeente een voorkeur voor een IBA.
Deze herziening kan niet aanvaard worden omdat de woning opgenomen is in de afkoppelingslijst van OP 22818 en de opgeworpen
argumenten ontoereikend zijn.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : peWzCY9B

Ingediende reacties

Id: 49
Cluster/GUP nummer: 333-52
Adres: Wortegemsesteenweg 40 8570 Anzegem

Clusternr. 333-52: tuinhuis van Wortegemsesteenweg nr. 40
Huidig zoneringsplan: collectief te optimaliseren buitengebied
Voorgestelde herziening: dient geschrapt te worden
Motivatie van de voorgestelde herziening: in de cluster 333-52 bevindt zich enkel het tuinhuis van woning
Wortegemsesteenweg nr. 40. Uit een navraag bij de bewoners blijkt dat het tuinhuis geen afvalwater heeft en dat
het regenwater wordt opgevangen. We stellen bijgevolg voor om de cluster te schrappen.  
  

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan dat in cluster 333-52 geen lozing aanwezig is aangezien het een tuinhuis betreft zonder productie van afvalwater.
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Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Cluster 333-52 wordt geschrapt.
GUP-34002-026 wordt gedeeltelijk geschrapt.

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een correctie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit kan jaarlijks doorgegeven worden via het
invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.

Code van de indiener : peWzCY9B

Ingediende reacties

Id: 50
Cluster/GUP nummer: 152-298
Adres: Vichteplaats 58 8570 Anzegem

Clusternr. 152-298: Vichteplaats nr. 58
Huidig zoneringsplan: collectief te optimaliseren buitengebied
Voorgestelde herziening: dient geschrapt te worden
Motivatie van de voorgestelde herziening: in de cluster 152-298 bevindt zich enkel woning Vichteplaats nr. 58. Deze
woning is gelegen langs een riool, diameter 500 mm, die vanuit het zuiden onder de spoorweg noordwaarts loopt.
Er is geen gracht. Volgens de gemeente is de woning aangesloten op de riool. We stellen bijgevolg voor om de
cluster te schrappen.  

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan dat het perceel Vichteplaats 58 verkeerd gezoneerd is. Dit perceel behoort tot centraal gebied in plaats
van collectief te optimaliseren gebied omdat er reeds lange tijd riolering aanwezig is en de woning hier op aangesloten zou zijn.

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Perceel Vichteplaats 58 wordt toegevoegd aan centraal gebied (cluster 152-298).
Project GUP-34002-088 wordt overeenstemmend aangepast.

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een actualisatie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit kan jaarlijks doorgegeven worden via
het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.
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Code van de indiener : peWzCY9B

Ingediende reacties

Id: 51
Cluster/GUP nummer: 479-78
Adres: Vichtsesteenweg 78 en 80 8570 Anzegem

Clusternr. 479-78: Vichtsesteenweg nrs. 78 en 80
Huidig zoneringsplan: collectief te optimaliseren buitengebied
Voorgestelde herziening: individueel te optimaliseren buitengebied
Motivatie van de voorgestelde herziening: de woningen Vichtsesteenweg 78 en 80 liggen 90 m tot 130 m van de
straat en het maaiveldpeil is ca. 25 cm lager dan deze t.h.v. de straat. De ‘opritten’ zijn ook deels verhard.  
  

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan cluster 479-78  te willen herzien van het collectief te optimaliseren buitengebied naar het individueel te
optimaliseren buitengebied met als motivatie: de woningen Vichtsesteenweg 78 en 80 liggen 90 m tot 130 m van de straat en het maaiveldpeil is
ca. 25 cm lager dan deze t.h.v. de straat. De ‘opritten’ zijn ook deels verhard.  
Deze herziening kan niet aanvaard worden omdat binnen dossier OP21356 de investering werd gedaan om de aansluiting van de vuilvracht van
deze beide woningen te realiseren.  Er zijn geen argumenten die wijzen op uitzondering op aansluitplicht. De aansluitplicht is dus van kracht.
Er kan van de gelegenheid gebruik gemaakt worden om te ontharden. Ontharden is een bescherming tegen overstromingen en droogte. Het
verhoogt de veerkracht van ons watersysteem. 

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : peWzCY9B

Ingediende reacties

Id: 52
Cluster/GUP nummer: 479-62
Adres: Klokketuin . 8570 Anzegem

Clusternr. 479-62: Kantine en kleedkamers voetbalterrein Klokketuin
Huidig zoneringsplan: collectief te optimaliseren buitengebied
Voorgestelde herziening: dient geschrapt te worden
Motivatie van de voorgestelde herziening: het voetbalterrein, de kantine en de kleedkamers worden niet meer
gebruikt. De ploegen zijn verhuisd omdat ze zonevreemd zaten. De vraag in 2019 om de cluster van ‘collectief te
optimalieren buitengebied’ te wijzigen naar ‘individueel te optimaliseren buitengebied’ vervalt bijgevolg.
  

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan dat in cluster 479-62 geen lozing meer aanwezig is aangezien het voetbalterrein, de kantine en de
kleedkamers niet meer gebruikt worden. De ploegen zijn verhuisd omdat ze zonevreemd zaten.
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Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Cluster 479-62 wordt geschrapt.

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een correctie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit kan jaarlijks doorgegeven worden via het
invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.

Zoneringsplan Maarkedal

Code van de indiener : pOdOQeeX

Ingediende reacties

Id: 1095
Cluster/GUP nummer: 120-531 en 120-505
Adres: Ladeuze 6, 8, 9, 15, 17 9680 Maarkedal

Binnen het voorgestelde GUP programma wordt een omschakeling van 'collectief te optimaliseren buitengebied'
naar 'individueel te optimaliseren buitengebied'voorgesteld voor volgende duster (van het zoneringsplan):
• cluster 120-531 en 120-505: Ladeuze 6, 8, 9, 15, 17 (zie hierboven)
Deze omschakeling wordt voorgesteld omwille van de zeer hoge kost voor de gezamenlijke zuivering in vergelijking
met de kost voor de plaatsing van een IBA.

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan de clusters “120-531” en “120-505” te willen herzien van het collectief te
optimaliseren buitengebied naar het individueel te optimaliseren buitengebied. De herziening wordt aanvaard
omwille van de financiële - en technische redenen (kruising Maarkebeek) die de gemeente /rioolbeheerder inroept.

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Clusters “120-531” en “120-505” wordt herzien van het collectief te optimaliseren buitengebied naar het individueel
te optimaliseren buitengebied.
Project GUP-45064-019 wordt volledig verwijderd.

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : pOdOQeeX

Ingediende reacties

Id: 1096
Cluster/GUP nummer: 120-384 (deel)
Adres: Fremisstraat 1, 1a en 4 9680 Maarkedal

Binnen het voorgestelde GUP programma wordt een omschakeling van 'collectief te optimaliseren buitengebied'
naar 'individueel te optimaliseren buitengebied'voorgesteld voor volgende duster (van het zoneringsplan): 
• deel van cluster 120-384; Fremisstraat 1, 1a en 4
Deze omschakeling wordt voorgesteld omwille van de zeer hoge kost voor de gezamenlijke zuivering in vergelijking
met de kost voor de plaatsing van een IBA.

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan een deel van cluster “120-384” te willen herzien van het collectief te optimaliseren
buitengebied naar het individueel te optimaliseren buitengebied: Fremisstraat 1, 1a en 4. De herziening wordt aanvaard omwille
van de financiële redenen die de gemeente /rioolbeheerder inroept.

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Fremisstraat 1, 1a en 4 wordt uit cluster 120-384 (collectief te optimaliseren buitengebied) gehaald en toegevoegd
aan cluster 120-6307 (individueel te optimaliseren buitengebied).
GUP-45064-016 wordt ingekort in de Fremisstraat.

Aanbeveling(en)

Aansluiting van de Fremisstraat 2 handhaven éénmaal GIP 18704 is gerealiseerd.

Code van de indiener : pOdOQeeX

Ingediende reacties

Id: 1097
Cluster/GUP nummer: 120-339
Adres: Borgtstraat 6 9680 Maarkedal

Binnen het voorgestelde GUP programma wordt een omschakeling van 'collectief te optimaliseren buitengebied'
naar 'individueel te optimaliseren buitengebied'voorgesteld voor volgende duster (van het zoneringsplan):     
• cluster 120-339: Borgtstraat 6
Deze omschakeling wordt voorgesteld omwille van de zeer hoge kost voor de gezamenlijke zuivering in vergelijking
met de kost voor de plaatsing van een IBA.

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan de cluster "120-339" te willen herzien van het collectief te optimaliseren buitengebied
naar het individueel te optimaliseren buitengebied. De herziening wordt aanvaard omwille van de financiële - en technische
redenen (kruising Maarkebeek) die de gemeente /rioolbeheerder inroept.
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Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Clusters “120-339” wordt herzien van het collectief te optimaliseren buitengebied naar het individueel te optimaliseren
buitengebied.
Project GUP-45064-015 wordt volledig verwijderd.

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : pOdOQeeX

Ingediende reacties

Id: 1098
Cluster/GUP nummer: 987-23
Adres: Zonneveldstraat - 9680 Maarkedal

Binnen het voorgestelde GUP programma wordt een omschakeling van 'collectief te optimaliseren buitengebied'
naar 'individueel te optimaliseren buitengebied'voorgesteld voor volgende duster (van het zoneringsplan): 
• cluster 987-23: Zonneveldstraat
Deze omschakeling wordt voorgesteld omwille van de zeer hoge kost voor de gezamenlijke zuivering in vergelijking
met de kost voor de plaatsing van een IBA.

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan de clusters “987-19-2” (Zonneveldstraat 1) en “987-23” (Zonneveldstraat 2, 4 en 6) te
willen herzien van het collectief te optimaliseren buitengebied naar het individueel te optimaliseren buitengebied. De herziening
wordt aanvaard omwille van de financiële redenen die de gemeente /rioolbeheerder inroept, met als voorwaarde dat
de plaatsing van de IBA's ten laatste gelijktijdig dient te gebeuren met de aanleg van de riolering, vermits de
betrokken woningen deel uitmaken van het subsidieproject O219072.

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Clusters "987-19-2" en "987-23" worden herzien van het collectief te optimaliseren buitengebied naar het
individueel te optimaliseren buitengebied.

Aanbeveling(en)

Nvt

Zoneringsplan Kuurne
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Code van de indiener : psp6ToiD

Ingediende reacties

Id: 157
Cluster/GUP nummer: 012-244
Adres: Bondgenotenlaan 3 8520 Kuurne

Bondgenotenlaan 3 tennisclub Leiemeers, cluster 012-244: in januari 2021 heeft een afkoppelingsdeskundige
vastgesteld dat zij aangesloten zijn op de VMM-collector. 
Gelieve deze cluster aan te passen naar collectief geoptimaliseerd buitengebied.
  

Overweging

De gebouwen in cluster 012-244 zijn volgens een afkoppelingsdeskundige aangesloten op de collector. Bijgevolg
behoren de betreffende percelen eigenlijk tot het centraal gebied.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Cluster 012-244 wordt verwijderd. De betreffende percelen worden toegevoegd aan het centraal gebied.
 

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een correctie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit kan jaarlijks
doorgegeven worden via het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.
 

Code van de indiener : psp6ToiD

Ingediende reacties

Id: 158
Cluster/GUP nummer: 012-215
Adres: Kleine Ringlaan 3 tot 9 8520 Kuurne

Kleine Ringlaan 3 tot 9, cluster 012-215: op basis van de rioleringsplannen van deze winkels werd verondersteld
dat deze winkels aansluiten naar de riolering in de Kortrijksestraat. Opmetingen in 2020 in kader van de databank
hebben uitgewezen dat deze cluster niet aansluit op de Kortrijksestraat maar nog steeds loost op de Heulebeek.
Deze cluster dient terug aangepast te worden naar collectief te optimaliseren buitengebied (GUP 34023-022). Er
zal een subsidiefiche ingediend worden voor dit project.
  

Overweging

De gebouwen in cluster 012-215 blijken nog niet aangesloten op riolering. Bijgevolg dient de cluster gewijzigd te
worden naar collectief te optimaliseren buitengebied en dient GUP-34023-022 verlengd te worden.
 
 

Page 220 of 296



Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Zoneringsplan: cluster 012-215 wordt collectief te optimaliseren buitengebied.
Gebiedsdekkend uitvoeringsplan: GUP-34023-022 wordt verlengd.
Deze wijzigingen werden reeds doorgevoerd bij de opmaak van het Wateruitvoeringsprogramma (WUP) 2020 en
werden zichtbaar in het geoloket zonering- en uitvoeringsplannen na goedkeuring van dit WUP (medio 2021).

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : psp6ToiD

Ingediende reacties

Id: 159
Cluster/GUP nummer:
Adres: Hulstsestraat 157 8520 Kuurne

Hulstsestraat 157: een afkoppelingsonderzoek in 2020 heeft uitgewezen dat woning 157 nog niet is aangesloten op
de riolering. Deze woning zal aangeschreven worden om aan te sluiten. Woning nr 159 is wel aangesloten op de
riolering van de Hulstsestraat.

Overweging

Onderzoek heeft uitgewezen dat Hulstsestraat 157 (cluster 012-668-4) nog niet is aangesloten op riolering.
Bijgevolg dient een deel van cluster 012-668-4 afgesplitst te worden en opnieuw collectief te optimaliseren
buitengebied te worden.

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Cluster 012-668-4 wordt opgesplitst: een deel blijft collectief geoptimaliseerd buitengebied (Hulstsestraat
159,clusternr 012-668-4) en een deel wordt collectief te optimaliseren buitengebied (Hulstsestraat 157, clusternr
012-688-6).

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een correctie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit kan jaarlijks
doorgegeven worden via het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.
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Code van de indiener : psp6ToiD

Ingediende reacties

Id: 160
Cluster/GUP nummer: 012-384
Adres: Pieter Vinckestraat 147 8520 Kuurne

Pieter Vinckestraat 147: Naast woning 147, op de hoek van de Sint-Pietersstraat en de Pieter Vinckestraat zullen er
nog 2 kavels voorzien worden. De gemeente heeft in de vergunning opgelegd om voor deze woningen een IBA te
voorzien. Kan cluster 012-384 uitgebreid worden met dit perceel?

Overweging

De gemeente heeft bij het afleveren van een omgevingsvergunning voor twee nieuwe kavels (niet gezoneerd) de
aanleg van een IBA opgelegd en vraagt om beide op te nemen in bestaande cluster 012-384 (individueel te
optimaliseren buitengebied).

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

zoneringsplan: cluster 012-384 wordt uitgebreid met de twee nieuwe kavels.
gebiedsdekkend uitvoeringsplan: een deel van GUP-34023-023 (in de Pieter Vinckestraat) wordt verwijderd  want
overbodig.

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een correctie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit kan jaarlijks
doorgegeven worden via het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.

Code van de indiener : psp6ToiD

Ingediende reacties

Id: 161
Cluster/GUP nummer: 012-150
Adres: Pieter Verhaeghestraat 51 8520 Kuurne

Pieter Verhaeghestraat 51: er wordt aangevraagd om de cluster 012-150 op te nemen binnen het individueel te
optimaliseren buitengebied gezien de afstand tot de volgende woning, meer bepaald Sint-Katriensteenweg 85 280
à 300m bedraagt.

Overweging

Om Pieter Verhaeghestraat 51 aan te sluiten op toekomstige riolering is de aanleg van ongeveer 240 meter
openbare riool noodzakelijk. Bijgevolg is de aangevraagde herziening van cluster 012-150 naar individueel te
optimaliseren buitengebied aanvaardbaar.
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Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Zoneringsplan: cluster 012-150 wordt herzien naar individueel te optimaliseren buitengebied.
Gebiedsdekkend uitvoeringsplan: de voorzien aanleg van riolering (GUP-34023-005) wordt hier verwijderd.
 

Aanbeveling(en)

Nvt

Zoneringsplan Ingelmunster

Code van de indiener : PuXAGwdQ

Ingediende reacties

Id: 139
Cluster/GUP nummer:
Adres: Gentstraat 110 8770 Ingelmunster

Ik wens graag een bezwaar in te dienen tegen de gemeente Ingelmunster samen met Fluvius over de wijziging van
het bestaand zoneringsplan. Volgens het huidige zoneringsplan is mijn bedrijf groen ingekleurd. De afwatering van
mijn bedrijf gebeurt nu via riolering die aansluiting heeft op de riolering van de Gentstraat. Er wordt dus tot heden
nergens water geloosd in een open gracht. Volgens de wijziging van het nieuwe plan zou ik een individuele
compacte waterzuivering moeten aanleggen op eigen kosten. Ik sta erop om een gescheiden riolering aan te
leggen naar de Gentstraat in plaats van een individuele waterzuivering.
  

Overweging

Volgens de eigenaar van het bedrijf in cluster 208-950 is het afvalwater aangesloten op de openbare riolering in de
Gentstraat. Bijgevolg kan de cluster 208-950 geschrapt worden en het betreffende perceel toegevoegd worden aan
het centraal gebied. De eigenaar dient geen verdere actie meer te ondernemen.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Cluster 208-950 wordt verwijderd en het perceel wordt toegevoegd aan het centraal gebied.
 

Aanbeveling(en)

Nvt

Zoneringsplan Kruisem
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Code van de indiener : QPrTtmYJ

Ingediende reacties

Id: 235
Cluster/GUP nummer: 214-130
Adres: meirestraat 9 9770 Kruisem

Wijziging rode cluster 214-130 naar groene cluster. Nav een recent ingediende omgevingsvergunning (feb 2021) tot
oprichting van een bedrijf in meirestraat 9 wordt de verplichting opgelegd aan te sluiten op de nieuw aan te leggen
riolering op openbaar domein (ontwerp in opmaak) die zal aansluiten op de DWA riool thv Meirestraat 13 (collectief
geoptimaliseerd gebied)

Overweging

Cluster 214-130 betreft een lozing van een bedrijf waarvoor in de nieuwe omgevingsvergunning de lozing op riool
als voorwaarde werd gesteld. Een nieuwe riolering in de openbare weg wordt voorzien, met verbinding naar de
bestaande riolering in cluster 214-424. De cluster wordt bijgevolg herzien naar collectief te optimaliseren
buitengebied.

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

zoneringsplan: cluster 214-130 wordt herzien naar collectief te optimaliseren buitengebied.
gebiedsdekkend uitvoeringsplan: een nieuw GUP-project wordt ingetekend om cluster 214-130 te verbinden met de
bestaande riolering in cluster 214-424 (GUP-45068-001)

Aanbeveling(en)

Nvt

Zoneringsplan Bree

Code van de indiener : RcLB54py

Ingediende reacties

Id: 504
Cluster/GUP nummer: meerdere clusters
Adres: adres van cluster 0 0000 Bree

Uit detailonderzoek van de ZP in 2020 blijkt dat deze cluster rendabeler als collectief te optimaliseren buitengebied
aangesloten kan worden, Fluvius wenst deze terug groen te maken: 111-114; 111-374; 111-378; 111-392; 111-420;
111-60; 111-80; 112-26
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Overweging

Rioolbeheerder Fluvius vraagt om voor een reeks (tijdens het voortraject) aangevraagde en aanvaarde herzieningen de wijziging
terug te draaien. Het betreft clusters die werden herzien naar individueel te optimaliseren buitengebied die men opnieuw naar
collectief te optimaliseren buitengebied wil herzien. 
Aangezien er geen enkele motivatie voor het terugdraaien van de herzieningen werd geformuleerd, kan de gevraagde wijziging
echter niet aanvaard worden.
Voor de vermelde clusters 111-392, 111-378, 111-420 werd in het voortraject trouwens geen herziening doorgevoerd. Deze
behoren dus nog steeds tot het collectief te optimaliseren buitengebied.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Zoneringsplan Diepenbeek

Code van de indiener : RcLB54py

Ingediende reacties

Id: 505
Cluster/GUP nummer:
Adres: adres van de clusters 0 0000 Diepenbeek

Uit detailonderzoek van de ZP in 2020 blijkt dat deze cluster rendabeler als collectief te optimaliseren buitengebied aangesloten
kan worden, Fluvius wenst deze terug groen te maken:110-110; 110-177; 110-197; 110-12

Overweging

Rioolbeheerder Fluvius vraagt om voor een reeks (tijdens het voortraject) aangevraagde en aanvaarde herzieningen de wijziging
terug te draaien. Het betreft clusters die werden herzien naar individueel te optimaliseren buitengebied die men opnieuw naar
collectief te optimaliseren buitengebied wil herzien. 
Aangezien er geen enkele motivatie voor het terugdraaien van de herzieningen werd geformuleerd, kan de gevraagde wijziging
echter niet aanvaard worden.
Voor de vermelde cluster 110-12 werd in het voortraject trouwens geen herziening doorgevoerd. Deze behoort dus nog steeds
tot het collectief te optimaliseren buitengebied.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Zoneringsplan Dilsen-Stokkem
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Code van de indiener : RcLB54py

Ingediende reacties

Id: 506
Cluster/GUP nummer:
Adres: adres van de clusters 0 0000 Dilsen-Stokkem

Uit detailonderzoek van de ZP in 2020 blijkt dat deze cluster rendabeler als collectief te optimaliseren buitengebied aangesloten
kan worden, Fluvius wenst deze terug groen te maken:124-199

Overweging

Rioolbeheerder Fluvius vraagt om voor een (in het voortraject) aangevraagde en aanvaarde herziening de wijziging terug te
draaien. Het betreft cluster 124-199 die herzien werd naar individueel te optimaliseren buitengebied en die men nu opnieuw naar
collectief te optimaliseren buitengebied wil herzien. 
Aangezien er geen enkele motivatie voor het terugdraaien van de herziening werd geformuleerd, kan de gevraagde wijziging
echter niet aanvaard worden.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Zoneringsplan Halen

Code van de indiener : RcLB54py

Ingediende reacties

Id: 507
Cluster/GUP nummer:
Adres: adres van de clusters 0 0000 Halen

Uit detailonderzoek van de ZP in 2020 blijkt dat deze cluster rendabeler als collectief te optimaliseren buitengebied
aangesloten kan worden, Fluvius wenst deze terug groen te maken:150-173; 150-175; 150-179; 150-195; 150-225;
150-256; 150-262; 150-269; 150-282; 150-301

Overweging

Rioolbeheerder Fluvius vraagt om voor een reeks (tijdens het voortraject) aangevraagde en aanvaarde herzieningen de wijziging
terug te draaien. Het betreft clusters die werden herzien naar individueel te optimaliseren buitengebied die men opnieuw naar
collectief te optimaliseren buitengebied wil herzien. 
Aangezien er geen enkele motivatie voor het terugdraaien van de herzieningen werd geformuleerd, kan de gevraagde wijziging
echter niet aanvaard worden.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Zoneringsplan Ham

Code van de indiener : RcLB54py

Ingediende reacties

Id: 508
Cluster/GUP nummer:
Adres: adres van de clusters 0 0000 Ham

Uit detailonderzoek van de ZP in 2020 blijkt dat deze cluster rendabeler als collectief te optimaliseren buitengebied
aangesloten kan worden, Fluvius wenst deze terug groen te maken: 081-128; 081-131; 081-136; 081-222; 081-226;
081-228; 081-314; 081-324; 081-332; 081-383;
  

Overweging

Rioolbeheerder Fluvius vraagt om voor een reeks (tijdens het voortraject) aangevraagde en aanvaarde herzieningen de wijziging
terug te draaien. Het betreft clusters die werden herzien naar individueel te optimaliseren buitengebied die men opnieuw naar
collectief te optimaliseren buitengebied wil herzien. 
Aangezien er geen enkele motivatie voor het terugdraaien van de herzieningen werd geformuleerd, kan de gevraagde wijziging
echter niet aanvaard worden.
Voor de vermelde cluster  081-136 werd in het voortraject trouwens geen herziening doorgevoerd. Deze behoort dus nog steeds
tot het collectief te optimaliseren buitengebied.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Zoneringsplan Hasselt

Code van de indiener : RcLB54py

Ingediende reacties

Id: 509
Cluster/GUP nummer:
Adres: adres van de clusters 0 0000 Hasselt

Uit detailonderzoek van de ZP in 2020 blijkt dat deze cluster rendabeler als collectief te optimaliseren buitengebied aangesloten
kan worden, Fluvius wenst deze terug groen te maken:150-147; 150-151; 150-152; 150-154; 150-163; 150-167; 150-170; 150-
180; 150-185; 150-187; 150-174
  

Overweging

Rioolbeheerder Fluvius vraagt om voor een reeks (tijdens het voortraject) aangevraagde en aanvaarde herzieningen de wijziging
terug te draaien. Het betreft clusters die werden herzien naar individueel te optimaliseren buitengebied die men opnieuw naar
collectief te optimaliseren buitengebied wil herzien. 
Aangezien er geen enkele motivatie voor het terugdraaien van de herzieningen werd geformuleerd, kan de gevraagde wijziging
echter niet aanvaard worden.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt
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Aanbeveling(en)

Nvt

Zoneringsplan Hechtel-Eksel

Code van de indiener : RcLB54py

Ingediende reacties

Id: 510
Cluster/GUP nummer:
Adres: adres van de clusters 0 0000 Hechtel-Eksel

Uit detailonderzoek van de ZP in 2020 blijkt dat deze cluster rendabeler als collectief te optimaliseren buitengebied
aangesloten kan worden, Fluvius wenst deze terug groen te maken: 145-60; 145-8204

Overweging

Rioolbeheerder Fluvius vraagt om een (tijdens het voortraject) aangevraagde en aanvaarde herziening terug te draaien. 
cluster 145-60: aangezien er geen enkele motivatie voor het terugdraaien van de herziening werd geformuleerd, kan de
gevraagde wijziging echter niet aanvaard worden.
cluster 145-8204: in het voortraject werd enkel gevraagd om een deel van de cluster te schrappen. Dit kon niet doorgevoerd
worden wegens onduidelijkheid over het al dan niet aanwezig zijn van een gebouw. Deze cluster behoort dus nog steeds tot het
collectief te optimaliseren buitengebied.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Zoneringsplan Herk-de-Stad

Code van de indiener : RcLB54py

Ingediende reacties

Id: 512
Cluster/GUP nummer:
Adres: adres van de clusters 0 0000 Hechtel-Eksel

Uit detailonderzoek van de ZP in 2020 blijkt dat deze cluster rendabeler als collectief te optimaliseren buitengebied
aangesloten kan worden, Fluvius wenst deze terug groen te maken: 150-599; 150-642; 150-545; 150-659; 150-329;
150-594; 150-622

Overweging

Rioolbeheerder Fluvius vraagt om voor een reeks (tijdens het voortraject) aangevraagde en aanvaarde herzieningen de wijziging
terug te draaien. Het betreft clusters die werden herzien naar individueel te optimaliseren buitengebied die men opnieuw naar
collectief te optimaliseren buitengebied wil herzien. 
Aangezien er geen enkele motivatie voor het terugdraaien van de herzieningen werd geformuleerd, kan de gevraagde wijziging
echter niet aanvaard worden.
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Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Zoneringsplan Hoeselt

Code van de indiener : RcLB54py

Ingediende reacties

Id: 513
Cluster/GUP nummer:
Adres: adres van de clusters 0 0000 Hoeselt

Uit detailonderzoek van de ZP in 2020 blijkt dat deze cluster rendabeler als collectief te optimaliseren buitengebied
aangesloten kan worden, Fluvius wenst deze terug groen te maken: 156-54; 156-9; 182-18

Overweging

Rioolbeheerder Fluvius vraagt om voor een reeks (tijdens het voortraject) aangevraagde en aanvaarde herzieningen de wijziging
terug te draaien. Het betreft clusters die werden herzien naar individueel te optimaliseren buitengebied die men opnieuw naar
collectief te optimaliseren buitengebied wil herzien. 
Aangezien er geen enkele motivatie voor het terugdraaien van de herzieningen werd geformuleerd, kan de gevraagde wijziging
echter niet aanvaard worden.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Zoneringsplan Houthalen-Helchteren

Code van de indiener : RcLB54py

Ingediende reacties

Id: 514
Cluster/GUP nummer:
Adres: adres van de clusters 0 0000 Houthalen-Helchteren

Uit detailonderzoek van de ZP in 2020 blijkt dat deze cluster rendabeler als collectief te optimaliseren buitengebied
aangesloten kan worden, Fluvius wenst deze terug groen te maken: 138-113; 138-12; 138-18; 138-22; 138-23; 138-
28; 138-35; 138-39; 138-40; 138-43; 138-47; 138-52; 138-56; 138-8; 138-8701; 153-28; 153-30; 153-31; 153-32;
153-33; 153-34; 138-16
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Overweging

Rioolbeheerder Fluvius vraagt om voor een reeks (tijdens het voortraject) aangevraagde en aanvaarde herzieningen de wijziging
terug te draaien. Het betreft clusters die werden herzien naar individueel te optimaliseren buitengebied die men opnieuw naar
collectief te optimaliseren buitengebied wil herzien. 
Aangezien er geen enkele motivatie voor het terugdraaien van de herzieningen werd geformuleerd, kan de gevraagde wijziging
echter niet aanvaard worden.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Zoneringsplan Kinrooi

Code van de indiener : RcLB54py

Ingediende reacties

Id: 516
Cluster/GUP nummer:
Adres: adres van de clusters 0 0000 Kinrooi

Uit detailonderzoek van de ZP in 2020 blijkt dat deze cluster rendabeler als collectief te optimaliseren buitengebied
aangesloten kan worden, Fluvius wenst deze terug groen te maken: 168-177; 168-20; 168-77; 168-85; 172-56; 172-
60; 172-8720

Overweging

Rioolbeheerder Fluvius vraagt om voor een reeks (tijdens het voortraject) aangevraagde en aanvaarde herzieningen de wijziging
terug te draaien. Het betreft clusters die werden herzien naar individueel te optimaliseren buitengebied die men opnieuw naar
collectief te optimaliseren buitengebied wil herzien. 
Aangezien er geen enkele motivatie voor het terugdraaien van de herzieningen werd geformuleerd, kan de gevraagde wijziging
echter niet aanvaard worden.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Zoneringsplan Kortessem
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Code van de indiener : RcLB54py

Ingediende reacties

Id: 517
Cluster/GUP nummer:
Adres: adres van de clusters 0 0000 Kortessem

Uit detailonderzoek van de ZP in 2020 blijkt dat deze cluster rendabeler als collectief te optimaliseren buitengebied aangesloten
kan worden, Fluvius wenst deze terug groen te maken:156-53

Overweging

Rioolbeheerder Fluvius vraagt om voor een (in het voortraject) aangevraagde en aanvaarde herziening de wijziging terug te
draaien. Het betreft cluster 156-53 die herzien werd naar individueel te optimaliseren buitengebied en die men nu opnieuw naar
collectief te optimaliseren buitengebied wil herzien. 
Aangezien er geen enkele motivatie voor het terugdraaien van de herziening werd geformuleerd, kan de gevraagde wijziging
echter niet aanvaard worden.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Zoneringsplan Lanaken

Code van de indiener : RcLB54py

Ingediende reacties

Id: 518
Cluster/GUP nummer:
Adres: adres van de clusters 0 0000 Lanaken

Uit detailonderzoek van de ZP in 2020 blijkt dat deze cluster rendabeler als collectief te optimaliseren buitengebied
aangesloten kan worden, Fluvius wenst deze terug groen te maken: 133-4; 133-5; 133-8101

Overweging

Rioolbeheerder Fluvius vraagt om voor een reeks (tijdens het voortraject) aangevraagde en aanvaarde herzieningen de wijziging
terug te draaien. Het betreft clusters die werden herzien naar individueel te optimaliseren buitengebied die men opnieuw naar
collectief te optimaliseren buitengebied wil herzien. 
Aangezien er geen enkele motivatie voor het terugdraaien van de herzieningen werd geformuleerd, kan de gevraagde wijziging
echter niet aanvaard worden.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Zoneringsplan Leopoldsburg

Page 231 of 296



Code van de indiener : RcLB54py

Ingediende reacties

Id: 519
Cluster/GUP nummer:
Adres: adres van de clusters 0 0000 Leopoldsburg

Uit detailonderzoek van de ZP in 2020 blijkt dat deze cluster rendabeler als collectief te optimaliseren buitengebied aangesloten
kan worden, Fluvius wenst deze terug groen te maken:081-123

Overweging

Rioolbeheerder Fluvius vraagt om voor een (in het voortraject) aangevraagde en aanvaarde herziening de wijziging terug te
draaien. Het betreft cluster 081-123 die herzien werd naar individueel te optimaliseren buitengebied en die men nu opnieuw naar
collectief te optimaliseren buitengebied wil herzien. 
Aangezien er geen enkele motivatie voor het terugdraaien van de herziening werd geformuleerd, kan de gevraagde wijziging
echter niet aanvaard worden.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Zoneringsplan Lummen

Code van de indiener : RcLB54py

Ingediende reacties

Id: 521
Cluster/GUP nummer:
Adres: adres van de clusters 0 0000 Lummen

Uit detailonderzoek van de ZP in 2020 blijkt dat deze cluster rendabeler als collectief te optimaliseren buitengebied
aangesloten kan worden, Fluvius wenst deze terug groen te maken: 150-245; 150-270; 150-279; 150-308; 150-330;
150-334; 150-346; 150-378; 150-388; 150-391; 150-410; 150-439; 150-357; 150-367

Overweging

Rioolbeheerder Fluvius vraagt om voor een reeks (tijdens het voortraject) aangevraagde en aanvaarde herzieningen de wijziging
terug te draaien. Het betreft clusters die werden herzien naar individueel te optimaliseren buitengebied die men opnieuw naar
collectief te optimaliseren buitengebied wil herzien. 
Aangezien er geen enkele motivatie voor het terugdraaien van de herzieningen werd geformuleerd, kunnen de gevraagde
wijzigingen, op één na, niet aanvaard worden.
Enkel voor cluster 150-245 (Kambergen 48) kan een herziening naar collectief te optimaliseren buitengebied
aanvaard worden. De aansluiting van dit perceel (dat grenst aan de openbare weg) is namelijk voorzien in
subsidieproject L219035.
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Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Cluster 150-245 wordt herzien naar collectief te optimaliseren buitengebied.
Deze wijziging werd reeds doorgevoerd bij de opmaak van het Wateruitvoeringsprogramma (WUP) 2020 en werd
zichtbaar in het geoloket zonering- en uitvoeringsplannen na goedkeuring van dit WUP (medio 2021).

Aanbeveling(en)

Nvt

Zoneringsplan Maaseik

Code van de indiener : RcLB54py

Ingediende reacties

Id: 522
Cluster/GUP nummer:
Adres: adres van de clusters 0 0000 Maaseik

Uit detailonderzoek van de ZP in 2020 blijkt dat deze cluster rendabeler als collectief te optimaliseren buitengebied
aangesloten kan worden, Fluvius wenst deze terug groen te maken: 113-15; 113-17; 113-286

Overweging

Rioolbeheerder Fluvius vraagt om voor een reeks (tijdens het voortraject) aangevraagde en aanvaarde herzieningen de wijziging
terug te draaien. Het betreft clusters die werden herzien naar individueel te optimaliseren buitengebied die men opnieuw naar
collectief te optimaliseren buitengebied wil herzien. 
Aangezien er geen enkele motivatie voor het terugdraaien van de herzieningen werd geformuleerd, kan de gevraagde wijziging
echter niet aanvaard worden.
Voor de cluster 113-286 werd in het voortraject trouwens geen herziening aanvaard. Deze behoort dus nog steeds tot het
collectief te optimaliseren buitengebied.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Zoneringsplan Oudsbergen
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Code van de indiener : RcLB54py

Ingediende reacties

Id: 523
Cluster/GUP nummer:
Adres: adres van de clusters 0 0000 Oudsbergen

Uit detailonderzoek van de ZP in 2020 blijkt dat deze cluster rendabeler als collectief te optimaliseren buitengebied
aangesloten kan worden, Fluvius wenst deze terug groen te maken: 111-222; 111-192; 111-214; 111-182; 111-43;
111-101; 111-89; 111-95; 111-8705; 111-439; 111-366; 111-445
  

Overweging

Rioolbeheerder Fluvius vraagt om voor een reeks (tijdens het voortraject) aangevraagde en aanvaarde herzieningen de wijziging
terug te draaien. Het betreft clusters die werden herzien naar individueel te optimaliseren buitengebied die men opnieuw naar
collectief te optimaliseren buitengebied wil herzien. 
Aangezien er geen enkele motivatie voor het terugdraaien van de herzieningen werd geformuleerd, kan de gevraagde wijziging
echter niet aanvaard worden.
Voor de vermelde clusters 111-222, 111-8705, 111-445  werd in het voortraject trouwens geen herziening doorgevoerd. Deze
behoren dus nog steeds tot het collectief te optimaliseren buitengebied.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Zoneringsplan Peer

Code van de indiener : RcLB54py

Ingediende reacties

Id: 524
Cluster/GUP nummer:
Adres: adres van de clusters 0 0000 Beringen

Uit detailonderzoek van de ZP in 2020 blijkt dat deze cluster rendabeler als collectief te optimaliseren buitengebied
aangesloten kan worden, Fluvius wenst deze terug groen te maken: 112-193; 112-29; 134-127; 134-14; 134-155;
134-74; 134-185; 112-8501; 134-20; 134-207; 134-216; 134-36; 134-64; 134-8705; 145-143; 145-147; 145-153;
145-162
  

Overweging

Rioolbeheerder Fluvius vraagt om voor een reeks (tijdens het voortraject) aangevraagde en aanvaarde herzieningen de wijziging
terug te draaien. Het betreft clusters die werden herzien naar individueel te optimaliseren buitengebied die men opnieuw naar
collectief te optimaliseren buitengebied wil herzien. 
Aangezien er geen enkele motivatie voor het terugdraaien van de herzieningen werd geformuleerd, kan de gevraagde wijziging
echter niet aanvaard worden.
Voor de vermelde cluster 134-8705 werd in het voortraject trouwens geen herziening doorgevoerd. Deze behoort dus nog
steeds tot het collectief te optimaliseren buitengebied.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt
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Aanbeveling(en)

Nvt

Zoneringsplan Pelt

Code van de indiener : RcLB54py

Ingediende reacties

Id: 525
Cluster/GUP nummer:
Adres: adres van de clusters 0 0000 Pelt

Uit detailonderzoek van de ZP in 2020 blijkt dat deze cluster rendabeler als collectief te optimaliseren buitengebied
aangesloten kan worden, Fluvius wenst deze terug groen te maken: 137-106; 137-108; 137-112; 137-119; 137-124;
137-125; 137-127; 137-129; 137-137; 137-28; 137-63; 114-124; 114-53; 114-74; 114-94

Overweging

Rioolbeheerder Fluvius vraagt om voor een reeks (tijdens het voortraject) aangevraagde en aanvaarde herzieningen de wijziging
terug te draaien. Het betreft clusters die werden herzien naar individueel te optimaliseren buitengebied die men opnieuw naar
collectief te optimaliseren buitengebied wil herzien. 
Aangezien er geen enkele motivatie voor het terugdraaien van de herzieningen werd geformuleerd, kan de gevraagde wijziging
echter niet aanvaard worden.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Zoneringsplan Voeren

Code van de indiener : RcLB54py

Ingediende reacties

Id: 526
Cluster/GUP nummer:
Adres: adres van de clusters 0 0000 Voeren

Uit detailonderzoek van de ZP in 2020 blijkt dat deze cluster rendabeler als collectief te optimaliseren buitengebied
aangesloten kan worden, Fluvius wenst deze terug groen te maken: 246-5; 278-18; 278-4; 278-56

Overweging

Rioolbeheerder Fluvius vraagt om voor een reeks (tijdens het voortraject) aangevraagde en aanvaarde herzieningen de wijziging
terug te draaien. Het betreft clusters die werden herzien naar individueel te optimaliseren buitengebied die men opnieuw naar
collectief te optimaliseren buitengebied wil herzien. 
Aangezien er geen enkele motivatie voor het terugdraaien van de herzieningen werd geformuleerd, kan de gevraagde wijziging
echter niet aanvaard worden.
Voor de vermelde cluster278-18 werd in het voortraject trouwens geen herziening aanvaard. Deze behoort dus nog steeds tot
het collectief te optimaliseren buitengebied.
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Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Zoneringsplan Zottegem

Code van de indiener : rcpBIX1v

Ingediende reacties

Id: 54
Cluster/GUP nummer: 445-50-2
Adres: Pelgrimsweg 1 9620 Zottegem

Groene cluster 445-50-2 (Processieweg & Pelgrimsweg) is aangesloten op centraal gebied) via het kruispunt met
de Brakelstraat.

Overweging

De gemeente geeft aan dat cluster 445-50-2 (Processieweg & Pelgrimsweg) is aangesloten op centraal gebied via
het kruispunt met de Brakelstraat. Op basis van de informatie die terug te vinden is in de Codam databank wordt
cluster 445-50-2 deels omgezet naar collectief geoptimaliseerd buitengebied (Processieweg 1 t.e.m. 15), het
resterende deel (Pelgrimsweg en Processieweg 8, 21, 23) blijft ongewijzigd.

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Cluster "445-50-2" wordt deels ingekleurd als collectief geoptimaliseerd buitengebied. 
Project GUP-41081-060 wordt aangepast met het uitgevoerde gedeelte.

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een actualisatie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit kan
jaarlijks doorgegeven worden via het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.

Zoneringsplan Arendonk

Code van de indiener : S6k35JH5

Ingediende reacties

Id: 1157
Cluster/GUP nummer: centraal gebied
Adres: Hazegewoud 22-24 2370 Arendonk

Hazegewoud 22-24 zijn ingekleurd in het centraal gebied. Deze woningen lozen nog in de ingebuisde beek die
afwatert naar de waterloop (Rode Loop). Deze woningen worden best opgenomen in cluster 151-163.
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Overweging

De gemeente geeft aan dat de percelen Hazenhout 22-24 verkeerd gezoneerd zijn. Deze percelen behoren tot
collectief te optimaliseren buitengebied in plaats van centraal gebied omdat zij niet aangesloten zijn op riolering.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

De percelen Hazenhout 22-24 worden toegevoegd aan collectief te optimaliseren buitengebied, cluster 151-163.
 

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een correctie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit kan jaarlijks
doorgegeven worden via het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.
 

Zoneringsplan Veurne

Code van de indiener : sBBu9CAb

Ingediende reacties

Id: 53
Cluster/GUP nummer: 003-348
Adres: doornpannestraat 1 8670 Koksijde

Gasthuisstraat 2 en 3 zitten in groene cluster 003-348. De woning nr 3 heeft al een goed werkende IBA. Het gebied
waarin deze 2 woningen liggen is bovenop een strategische zone voor nieuwe ontwikkeling, die in de eerste 10 jaar
zal aangewend worden. Het lijkt ons een verloren investering om hier rioleringen te gaan aanleggen. Door de
plaatsing van een IBA (hetzij in collectief beheer of privé) zijn de financiêle inspanningen veel kleiner om dit
probleem " voorlopig" op te lossen. Vandaar onze vraag om deze cluster te veranderen naar een rode cluster voor
beide woningen.
  

Overweging

Aangezien één van de twee woningen in cluster 003-348 reeds over een goed werkende IBA beschikt en de cluster
zich in een gebied voor nieuwe ontwikkeling bevindt, is een herziening naar individueel te optimaliseren
buitengebied aanvaardbaar. Het voorziene GUP-project heeft bovendien slechts prioriteit 12 en het gebied ligt in
een waterlichaam met gebiedsgerichte prioritering, klasse 6.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

zoneringsplan: cluster 003-348 wordt herzien naar individueel te optimaliseren buitengebied.
gebiedsdekkend uitvoeringsplan: GUP-38025-013 wordt hier verwijderd.
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Aanbeveling(en)

Nvt

Zoneringsplan Wetteren

Code van de indiener : sez13V7K

Ingediende reacties

Id: 237
Cluster/GUP nummer:
Adres: Rode Heuvel, Wetteren 1 9230 Wetteren

• In groene cluster 183-6303 (kruispunt Braakakker Damstraat, adres: Damstraat 13-21, geen GUP-nr) werd er
in 2015 een IBA geplaatst door de gemeente (zonder subsidies van VMM, zie overeenkomst bijlage Damstraat 13-
21_183-6303_overeenkomst IBA.pdf).
Dit zou dus nu een rood gearceerde cluster (individueel te optimaliseren buitengebied – IBA aanwezig) moeten zijn

Overweging

De gemeente geeft aan cluster "183-6303" te willen herzien van het collectief te optimaliseren buitengebied naar
het individueel te optimaliseren buitengebied - IBA aanwezig met als motivatie dat de IBA reeds geplaatst is. De
herziening wordt aanvaard, de cluster wordt omgezet naar het individueel te optimaliseren buitengebied - IBA
aanwezig.

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Cluster "183-6303" wordt herzien naar het individueel te optimaliseren buitengebied - IBA aanwezig.

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : sez13V7K

Ingediende reacties

Id: 238
Cluster/GUP nummer:
Adres: Rode Heuvel, Wetteren 1 9230 Wetteren

GUP-42025-012 bestaat enkel om Oosterzelesteenweg 84 (cluster 205-83) aan te sluiten. Gezien de afstand tot de
dichtstbijzijnde vuilwaterriolering (420meter, groter dan de maximale afstand van 250m tot het lozingspunt volgens
Vlario) zou dit best een rode cluster (individueel te optimaliseren buitengebied) worden (IBA te voorzien).
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Overweging

De gemeente geeft aan cluster "205-83" te willen herzien van collectief te optimaliseren buitengebied naar
individueel te optimaliseren buitengebied met als motivatie dat de aansluiting meer dan 250m bedraagt. Deze
herziening wordt aanvaard, financiële motivering wordt gevolgd, cluster "205-83" wordt omgezet naar individueel te
optimaliseren buitengebied.

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Cluster "205-83" omzetten van collectief te optimaliseren buitengebied naar individueel te optimaliseren
buitengebied.
GUP-42025-012 is niet meer van toepassing en wordt verwijderd.

Aanbeveling(en)

Nvt

Zoneringsplan Deerlijk

Code van de indiener : SPsmlFk0

Ingediende reacties

Id: 1426
Cluster/GUP nummer:
Adres: Harelbekestraat 27 8540 Deerlijk

Het college van burgemeester en schepenen besluit akkoord te gaan met de door Riopact geformuleerde bezwaren op de
Stroomgebiedbeheersplannen 2022-2027 en dit over te maken aan de CIW.
Bezwaarschriften m.b.t. zoneringplan/GUP/reductiedoelen zijn gevat onder identificatiecode x7PTfPGQ

Overweging

De bezwaarschriften m.b.t. zoneringplan/GUP/reductiedoelen van de gemeente Deerlijk worden behandeld onder identificatiecode x7PTfPGQ.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Zoneringsplan Berlaar
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Code van de indiener : sxT73G0w

Ingediende reacties

Id: 308
Cluster/GUP nummer: algemeen
Adres: algemeen nvt 2590 Berlaar

In de zoneringsplannen werden bepaalde cluster nog omgevormd, van Individueel te zuiveren naar te
 optimaliseren buitengebied (en andersom). Dit is niet van toepassing in de gemeente Berlaar.

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan dat in de zoneringsplannen bepaalde cluster nog werden omgevormd, van individueel
te optimaliseren buitengebied naar collectief te optimaliseren buitengebied (en andersom). Dit is niet van
toepassing in de gemeente Berlaar.
Het is niet duidelijk wat bedoeld wordt met deze opmerking. Bijgevolg kan hiervan enkel akte genomen worden en
volgt er geen aanpassing aan het zoneringsplan/gebiedsdekkend uitvoeringsplan.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Zoneringsplan Gent

Code van de indiener : SZyA6MOq

Ingediende reacties

Id: 1087
Cluster/GUP nummer:
Adres: Botermarkt 1 9000 Gent

Wijziging Zoneringsplan
Aanpassing clusters 131-40, 131-48, 131-6118, 131-6117 (Busstraat). Gezien het uitblijven van subsidies en na
financiële afweging wordt voorgesteld om deze groene clusters 131-40,131-48, 131- 6118, 131-6117 te laten
omvormen naar rode clusters. De gemeente Lochristi werd hiervan op de hoogte gebracht in kader van
gelijklopende beslissing.

Overweging

De gemeenten Gent en Lochristi geven aan de volgende clusters te willen herzien van het collectief te
optimaliseren buitengebied naar het individueel te optimaliseren buitengebied vanwege financiële redenen:
- Gent: 131-40, 131-48, 131-6117, 131-6118
- Lochristi: 131-6111, 131-6112
Deze herziening wordt aanvaard, de desbetreffende clusters worden herzien naar individueel te optimaliseren
buitengebied.
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Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

De volgende clusters worden herzien naar individueel te optimaliseren buitengebied: 131-40, 131-48, 131-6117,
131-6118, 131-6111, 131-6112.
GUP-44034-047 (Lochristi) wordt volledig verwijderd, GUP-44021-050 (Gent) wordt deels verwijderd (gedeelte
Busstraat).
 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : SZyA6MOq

Ingediende reacties

Id: 1089
Cluster/GUP nummer: 020-6156
Adres: Botermarkt 1 9000 Gent

Opmerking: De cluster 020-6156 is verkeerdelijk als rode cluster aangeduid. Dit werd afgestemd met de bevoegde
afdeling van VMM, en zal aangepast worden. Aangezien deze cluster ook gesaneerd is, zal het aantal gesaneerde
IE nog toenemen. Zie mailverkeer met aelt.zonering@vmm.be van 12/01/2021.
  

Overweging

Cluster 020-6156 werd in het verleden foutief ingedeeld in het individueel te optimaliseren buitengebied. Deze fout
moet worden rechtgezet.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Cluster 020-6156 wordt gecorrigeerd naar collectief geoptimaliseerd buitengebied.
Deze wijziging werd reeds doorgevoerd bij de opmaak van het Wateruitvoeringsprogramma (WUP) 2020 en werd
zichtbaar in het geoloket zonering- en uitvoeringsplannen na goedkeuring van dit WUP (medio 2021).
 

Aanbeveling(en)

Nvt

Zoneringsplan Kaprijke
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Code van de indiener : Tscc0gLs

Ingediende reacties

Id: 910
Cluster/GUP nummer: 126-79, 126-73
Adres: Bisschopslag - 9970 Kaprijke

Herziening van rode clusters 126-79, 126-73 in Bisschopslag Kaprijke naar collectief
te optimaliseren buitengebied wegens een kortere verbinding naar centraal gebied.
(scenarioanalyse in bijlage)

Overweging

Gemeente en rioolbeheerder vragen een herziening van het zoneringsplan voor Bisschopsslag. De 3 bestaande
woningen liggen momenteel in individueel te optimaliseren buitengebied. Er zijn nog 2 open percelen (niet
gezoneerd). Voor één van deze percelen is een omgevingsvergunning in behandeling of afgeleverd. Gemeente en
rioolbeheerder geven de voorkeur aan de aanleg van riolering in plaats van IBA's en hebben reeds bij de jaarlijkse
rapportering gemeentelijke sanering in 2019 een scenario-analyse voorgelegd. De aangevraagde herziening naar
collectief te optimaliseren buitengebied werd toen niet aanvaard.
In huidig bezwaarschrift wordt opnieuw verwezen naar diezelfde scenario-analyse. Aangezien geen extra
elementen worden aangebracht kan de herziening ook nu niet aanvaard worden.
We herhalen hierbij de reeds geformuleerde bedenkingen. 
De gehanteerde eenheidsprijs voor IBA's is aan de hoge kant.
In de omgevingsvergunning voor de nieuwe woning dient/diende  conform Vlarem II een IBA te worden opgelegd.
Er wordt niet aangegeven wanneer de riolering er zal komen en of de aansluiting naar de bestaande infrastructuur
dan direct zal gerealiseerd worden (bij bouwen woning).
Wanneer de IBA's onmiddellijk geplaatst worden, heb je onmiddellijk rendement. Het is onduidelijk wanneer dat
rendement er zou komen via de aanleg van riolering.
Er is nog geen uitsluitsel over het al dan niet nodig hebben van een tweede pomp. 
Er zijn dus te veel onzekerheden en geen garanties (mbt prijs en timing uitvoering via riolering). Bovendien kan er
ook niet toegestaan worden dat er een ongezuiverde lozing bij komt in beschermingszone/intrekzone
grondwaterwinning (zeer korte termijn). 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Zoneringsplan Wortegem-Petegem

Code van de indiener : tvFbQZbf

Ingediende reacties

Id: 234
Cluster/GUP nummer: 952-6
Adres: Volkaartsbeekstraat 8 9790 Wortegem-Petegem

wijzigen van rode naar groene cluster; de woning zal kunnen aansluiten op de geplande Aquafin collector
Volkaertbeekstraat
(bij nr 6 werd IBA reeds opgelegd in de omgevingsvergunning)

Page 242 of 296



Overweging

De rioolbeheerder stelt dat Volkaartsebeekstraat 8 (cluster 952-6) kan aansluiten op de geplande collector. De
herziening naar collectief te optimaliseren buitengebied wordt aanvaard.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Cluster 952-6 wordt herzien naar collectief te optimaliseren buitengebied.
 

Aanbeveling(en)

Nvt

Zoneringsplan Ronse

Code van de indiener : txyNNSVN

Ingediende reacties

Id: 87
Cluster/GUP nummer: cluster 174-25
Adres: Grote Markt 12 9600 Ronse

Paillartcamp (cluster 174-25 – GUP-project 45041-014): wijziging van collectief te optimaliseren buitengebied naar
individueel te optimaliseren buitengebied. De geraamde kostprijs voor uitvoering van dit GUP-project bedraagt
€329.766 voor in totaal 7 woningen (18 IE)
  

Overweging

De stad vraagt om cluster 174-25 te herzien naar individueel te optimaliseren buitengebied vanwege een hoge kostprijs voor aanleg riolering.
Deze herziening kan aanvaard worden.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Zoneringsplan: cluster 174-25 wordt herzien naar individueel te optimaliseren buitengebied.
Gebiedsdekkend uitvoeringsplan: GUP-45041-014 wordt hier verwijderd.

 

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : txyNNSVN

Ingediende reacties

Id: 88
Cluster/GUP nummer: GUP-45041-050
Adres: Grote Markt 12 9600 Ronse

Karnemelkbeekstraat (clusters 174-11, 174-10 en 174-7, GUP-project 45041-050): wijziging van collectief te
optimaliseren buitengebied naar individueel te optimaliseren buitengebied. De geraamde kostprijs voor uitvoering
van dit GUP-project bedraagt €591.090 voor in totaal 6 woningen op Vlaams grondgebied (16 IE).

Overweging

De stad vraagt om clusters 174-7, 174-10 en 174-11 te herzien naar individueel te optimaliseren buitengebied vanwege een hoge kostprijs voor
aanleg riolering. Deze herziening kan aanvaard worden.

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Zoneringsplan: clusters 174-7, 174-10 en 174-11 worden herzien naar individueel te optimaliseren buitengebied.
Gebiedsdekkend uitvoeringsplan: GUP-45041-050 wordt hier verwijderd.

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : txyNNSVN

Ingediende reacties

Id: 89
Cluster/GUP nummer: GUP-45041-038
Adres: Grote Markt 12 9600 Ronse

Waaienberg (cluster 174-147 – GUP-project 45041-038): wijziging van collectief te optimaliseren buitengebied naar
individueel te optimaliseren buitengebied. De geraamde kostprijs voor uitvoering van dit GUP-project bedraagt
€128.588 voor in totaal 4 woningen (8 IE).

Overweging

De stad vraagt om cluster 174-147 te herzien naar individueel te optimaliseren buitengebied vanwege een hoge kostprijs voor aanleg riolering.

Deze herziening kan aanvaard worden.
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Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

zoneringsplan: cluster 174-147 wordt herzien naar individueel te optimaliseren buitengebied
gebiedsdekkend uitvoeringsplan: GUP-45041-038 wordt hier verwijderd

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : txyNNSVN

Ingediende reacties

Id: 90
Cluster/GUP nummer: cluster 174-158
Adres: Grote Markt 12 9600 Ronse

Kruisstraat 363: wijziging van collectief te optimaliseren buitengebied naar individueel te optimaliseren
buitengebied. In stedenbouwkundige vergunning afgeleverd voor de woning op 5/10/2015 was opgenomen dat de
plaatsing van een IBA aanvaardbaar was gezien de woning een stuk lager gelegen is dan de Kruisstraat. Uit
navraag bij de eigenaar blijkt dat hij in 2021 IBA zal plaatsen.

Overweging

Volgens de stad werd in de omgevingsvergunning van 2015 voor Kruisstraat 363 opgelegd om een IBA te plaatsen.
De eigenaar werd gecontacteerd en de IBA zal in 2021 geplaatst worden. Bijgevolg kan de gevraagde herziening
van cluster 174-158 naar individueel te optimaliseren buitengebied aanvaard worden.

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Cluster 174-158 wordt herzien naar individueel te optimaliseren buitengebied.

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : txyNNSVN

Ingediende reacties

Id: 123
Cluster/GUP nummer:
Adres: Grote Markt 12 9600 Ronse

de stad wil graag gehoord worden om haar voorstellen tot herziening zoneringsplan toe te lichten.
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Overweging

Gezien de looptijd van het zes maanden durende openbaar onderzoek eindigde op 14 maart 2021 en gezien het bezwaarschrift van de stad
Ronse slechts op 11 maart 2021 werd ingediend, was het onmogelijk om de voorstellen tot herziening nog te laten toelichten door de stad
Ronse. VMM blijft uiteraard ter beschikking om de evaluatie van de herzieningen door te nemen.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : txyNNSVN

Ingediende reacties

Id: 125
Cluster/GUP nummer: clusters 174-32 en 174-37
Adres: Grote Markt 12 9600 Ronse

Paillartcamp (clusters 174-32 en 174-37 – GUP-project 45041-013): wijziging van collectief te optimaliseren
buitengebied naar individueel te optimaliseren buitengebied. De geraamde kostprijs voor uitvoering van dit GUP-
project bedraagt €822.341 voor in totaal 20 woningen (33 IE)
  

Overweging

De stad vraagt om cluster 174-25 te herzien naar individueel te optimaliseren buitengebied vanwege een hoge kostprijs voor aanleg riolering.
Deze herziening kan aanvaard worden.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Zoneringsplan: cluster 174-25 wordt herzien naar individueel te optimaliseren buitengebied.
Gebiedsdekkend uitvoeringsplan: GUP-45041-014 wordt hier verwijderd.

 

Aanbeveling(en)

Nvt

Zoneringsplan Wuustwezel
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Code van de indiener : U9UIGNZC

Ingediende reacties

Id: 304
Cluster/GUP nummer: 075-129
Adres: Sint-Lenaartseweg 141 2990 Wuustwezel

Volgend cluster dient bekeken te worden, daar deze van een groene naar rode cluster gaat

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan cluster 075-129  te willen herzien van het collectief te optimaliseren buitengebied naar
het individueel te optimaliseren buitengebied. 
Volgens het dossier van VMM over project A218188 is de Ambtelijke Commissie akkoord gegaan om deze woning
niet aan te sluiten op A218188. Het is een achterliggend perceel. Bijgevolg kan cluster 076-129 herzien worden
naar het individueel te optimaliseren buitengebied. 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Cluster 075-129 wordt herzien van het collectief te optimaliseren buitengebied naar het individueel te optimaliseren
buitengebied.

Aanbeveling(en)

Nvt

Zoneringsplan Lebbeke

Code van de indiener : ulnY7o7s

Ingediende reacties

Id: 1127
Cluster/GUP nummer: 026-397
Adres: D'Helst 22 tot 32 9280 Lebbeke

Cluster 026-397 dekt ook de uitbreiding van de site D'Helst. Het reeds geoptimaliseerd buitengebied is te klein
getekend op het plan. 

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan dat de site D'Helst gedeeltelijk niet gezoneerd gebied is, cluster 026-197
(collectief geoptimaliseerd buitengebied) zal uitgebreid worden en de site volledig omvatten.
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Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Uitbreiding cluster 026-197.

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : ulnY7o7s

Ingediende reacties

Id: 1128
Cluster/GUP nummer:
Adres: Opwijksestraat 270 9280 Lebbeke

pwijksestraat 270 heeft geen rechtstreekse verbinding met het openbaar domein. Om riolering aan te leggen moet
men over grond van derden gaan. Hier moet daarom een rode cluster worden voorzien. 

Overweging

De gemeente geeft aan de woning ter hoogte van de Opwijksestraat 270 dewelke deel uitmaakt van cluster 026-
6002-1 te willen herzien van het collectief geoptimaliseerd buitengebied naar het individueel te optimaliseren
buitengebied. Gelet op de uitzondering op aansluitplicht' grond van derden' wordt er ingestemd met een herziening
van dit perceel op het zoneringsplan.

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Cluster 026-6002-1 wordt opgesplitst. Cluster 026-6002-1 blijft collectief geoptimaliseerd buitengebied, Cluster 026-
6002-xx wordt individueel te optimaliseren buitengebied (perceel van de Opwijksestraat 270 wordt hierin
opgenomen).

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : ulnY7o7s

Ingediende reacties

Id: 1129
Cluster/GUP nummer: 026-6018
Adres: - - 9280 Lebbeke

KSA Heizijde bevindt zich op het perceel met kadastrale gegevens: afdeling 1, sectie B, nummer 670. De cluster
moet dus verplaatst worden.  
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Overweging

De gemeente geeft aan dat het perceel afdeling 1, sectie B, nummer 670 niet opgenomen is in het zoneringsplan.
Vermits de nabijgelegen cluster 026-6018 (individueel te optimaliseren buitengebied) enkel een onbebouwd perceel
omvat zal deze cluster voor het perceel aangewend worden.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Cluster 026-6018 verplaatsen.
 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : ulnY7o7s

Ingediende reacties

Id: 1130
Cluster/GUP nummer: 026-304 en 026-312
Adres: Bellestraat 65 tot 69 9280 Lebbeke

Clusters 026-304 en 026-312 werden geoptimaliseerd. Deze clusters moeten gearceerd worden. 
  

Overweging

De gemeente geeft aan dat de clusters 026-304 en 026-312 over kunnen gaan naar collectief geoptimaliseerd
buitengebied. Gezien de riolering in de Bellestraat afwaarts opgenomen wordt door de bovengemeentelijke
collector wordt de voorgestelde aanpassing van het zoneringsplan aanvaard.
Deze wijziging(en) werd(en) reeds doorgevoerd bij de opmaak van het Wateruitvoeringsprogramma (WUP) 2020
en worden zichtbaar in het geoloket zonering- en uitvoeringsplannen na goedkeuring van dit WUP (medio 2021).
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : ulnY7o7s

Ingediende reacties

Id: 1131
Cluster/GUP nummer: 027-238 en 027-314
Adres: Kruisveldbaan 18 en 15 9280 Lebbeke

Clusters 027-238 en 027-314 liggen te ver om aangesloten te worden en worden daarom best rood ingekleurd: 
aanleg riolering (100j, Ep riool €732/m volgens reductie): aansluiting richting nr 13: (18) 200m+ (15)
120m=320m*€732= €234240 of aansluiting richting 13 en 15A: (18) 200m+(15) 90m= 290m *€732=€212280 of
aansluiting richting 15a (18+15) 220m en pomp ((10000+300*10)*10)=(€161040+130000)=€291040 vergelijking
met IBA   (100j) 2* iba= 2* (5500+20*265)=21600*5=€108000

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan clusters “027-238" en "027-314" te willen herzien van het het collectief te
optimaliseren buitengebied naar het individueel te optimaliseren buitengebied. De financiële motivatie van de
gemeente wordt gevolgd en de clusters worden herzien. 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

zoneringsplan: clusters 027-238 en 027-314 worden individueel te optimaliseren buitengebied.
gebiedsdekkend uitvoeringsplan: een deel van GUP-42011-008 wordt verwijderd.

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : ulnY7o7s

Ingediende reacties

Id: 1132
Cluster/GUP nummer: 027-128
Adres: Schuurkensstraat 1, 2, 4 en 5 9280 Lebbeke

Clusters 027-128 ligt te ver om aangesloten te worden en wordt daarom best rood ingekleurd.
aanleg riool: 100m (kruispunt baardegem/lange bree tot nr 1)+80m (huisnr 2,4,5) +70m (nrs 4,2) +55m (nr5)=305m
(€223260) vergelijking met IBA  (100j): 4* iba= 4* (5500+20*265)=43200*5=€216 000  *Wat met afwatering clusters
027-121 en 027-6008? Deze zullen richting kruispunt Baardegemstraat/Langebreestraat worden gebracht om
uiteindelijk aan te sluiten op cluster 300-6000 via een pomp
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Overweging

De gemeente geeft aan cluster "027-128" te willen herzien van collectief te optimaliseren buitengebied naar
individueel te optimaliseren buitengebied. Als motivatie worden financiële redenen opgegeven, volgende
berekening wordt meegegeven: Aanleg riolering: 305m: €223260. Aanleg 4 IBA's: €216000 (voor 100 jaar). Er
wordt tevens aangegeven dat clusters 27-121 en 027-6008 zullen aansluiten op cluster 300-6000.
Na analyse is gebleken dat het aansluiten van de riolering van clusters "027-121" & "027-6008" op cluster "300-
6000" ook impliceert dat de vuilvracht van deze clusters niet langer zal gezuiverd worden door RWZI Aalst, maar
wel door KWZI Lebbeke-Rooien. 
Deze herziening kan niet aanvaard worden omdat RWZI Aalst de voorkeur blijft genieten:
- KWZI van Lebbeke-Rooien is ontworpen voor 125 inwonersequivalenten, clusters "027-121" & "027-6008"
(tesamen 52 inwonersequivalenten) bijkomend opnemen is niet mogelijk zonder uitbreiding van de RWZI.
- Bij opname op KWZI van Lebbeke-Rooien zal het tracé tussen cluster 300-6000 en de KWZI mogelijkerwijs ook
nog aangepast dienen te worden.
- De verwijderingsrendementen inzake fosfor en stikstof liggen een heel stuk hoger bij RWZI Aalst dan bij KWZI
Lebbeke-Rooien.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : ulnY7o7s

Ingediende reacties

Id: 1133
Cluster/GUP nummer: 027-128
Adres: Schuurken 1 9280 Lebbeke

Cluster 027-128 bevat een woning die gelegen is op Aalsters grondgebied. Aangezien cluster 027-128 best rood
wordt ingekleurd, wordt deze woning ook best voorzien van een IBA.
opgemerkt en gemaild richting Aalst met vraag dit te bekijken (1/2/2021)
  

Overweging

De gemeente geeft aan cluster "027-128" te willen herzien van collectief te optimaliseren buitengebied naar
individueel te optimaliseren buitengebied. Als motivatie worden financiële redenen opgegeven, volgende
berekening wordt meegegeven: Aanleg riolering: 305m: €223260. Aanleg 4 IBA's: €216000 (voor 100 jaar). Er
wordt tevens aangegeven dat clusters 27-121 en 027-6008 zullen aansluiten op cluster 300-6000.
Na analyse is gebleken dat het aansluiten van de riolering van clusters "027-121" & "027-6008" op cluster "300-
6000" ook impliceert dat de vuilvracht van deze clusters niet langer zal gezuiverd worden door RWZI Aalst, maar
wel door KWZI Lebbeke-Rooien. 
Deze herziening kan niet aanvaard worden omdat RWZI Aalst de voorkeur blijft genieten:
- KWZI van Lebbeke-Rooien is ontworpen voor 125 inwonersequivalenten, clusters "027-121" & "027-6008"
(tesamen 52 inwonersequivalenten) bijkomend opnemen is niet mogelijk zonder uitbreiding van de RWZI.
- Bij opname op KWZI van Lebbeke-Rooien zal het tracé tussen cluster 300-6000 en de KWZI mogelijkerwijs ook
nog aangepast dienen te worden.
- De verwijderingsrendementen inzake fosfor en stikstof liggen een heel stuk hoger bij RWZI Aalst dan bij KWZI
Lebbeke-Rooien.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt
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Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : ulnY7o7s

Ingediende reacties

Id: 1134
Cluster/GUP nummer: 026-401
Adres: Lange Weversstraat 53 9280 Lebbeke

Clusters 026-401 ligt te ver om aangesloten te worden en wordt daarom best rood ingekleurd. 
Aansluiting van deze cluster maakt deel uit van subsidieproject O208193B. Zie opmerkingen bij het voorontwerp
van dit dossier: Volgens de plannen die ik heb, maakt dit geen deel uit van dit dossier.  Woning grenst aan de
waterloop: ofwel aansluiten onder de waterloop richting Brusselsesteenweg (110m tot volgende woning+ pomp)
ofwel 150m richting Romestraat (=€ 109800) vergelijking met IBA (100j): 1* iba= 1* (5500+20*265)=10800*5=€
54000

Overweging

De gemeente geeft aan dat de aansluiting van cluster "026-401" niet langer deel zal uitmaken van het
rioleringsproject O208193 en wil bijgevolg de cluster herzien naar het individueel te optimaliseren
buitengebied vanwege financiële redenen. Deze herziening wordt aanvaard.

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Cluster “026-401" wordt herzien van het collectief te optimaliseren buitengebied naar het individueel te
optimaliseren buitengebied.

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : ulnY7o7s

Ingediende reacties

Id: 1135
Cluster/GUP nummer: 026-139
Adres: Veer 1 tot 9 9280 Lebbeke

Clusters 026-139 ligt te ver om aangesloten te worden en wordt daarom best rood ingekleurd. 
woning nr 7-9, 4, en 3 hebben geen rechtstreekse verbinding met openbaar domein. Woning 8 ligt op 470m van
eerste riolering en moet voorbij de waterloop (persleiding+ pomp)= 235000+130000=€360000. Vergelijking met IBA
(100j): 1* iba= 1* (5500+20*265)=10800*5= € 54000. Woning 1 ligt op 170m van de riolering + moet voorbij de
waterloop   (persleiding+pomp)= 85000+130000=€215000. Vergelijking met IBA (100j): 1* iba= 1*
(5500+20*265)=10800*5=€ 54000
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Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan cluster "026-139" te willen herzien van het collectief te optimaliseren buitengebied naar
het individueel te optimaliseren buitengebied. De financiële motivatie van de gemeente wordt gevolgd en de cluster worden
herzien. 
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

zoneringsplan: cluster 026-139 wordt individueel te optimaliseren buitengebied.
gebiedsdekkend uitvoeringsplan: GUP-42011-009 wordt verwijderd.
 

Aanbeveling(en)

Nvt

Zoneringsplan Oosterzele
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Code van de indiener : UnRAXNb9

Ingediende reacties

Id: 195
Cluster/GUP nummer: 205-30 / GUP 44052 - 306
Adres: Geraardbergse stwg 176 176 9850 Oosterzele

Het voorwerp van dit bezwaar betreft de cluster met nummer 205-30. De cluster is de voorziening van een IBA voor
de woning gelegen op het adres Geraardbergse stwg 176, 9850 Oosterzele.

Het lozingspunt van deze woning kan eenvoudig aangesloten worden aan het geplande GUP project met nummer
44052-306.
GUP-44052-306: prioriteit 12, kostprijs: 113033 €, actor: Gemeente, soort: uitbouw, WL_code: VL11_40, aantal
inwoners: <5

De woning situeert zich in een Park gebied en laat geen omstandige werken toe zoals de realisatie van een IBA,
die uitgevoerd wordt met een rietveld om enigszins de versoepelde effluentnormen te kunnen bereiken. Omdat de
lozing zich situeert in het lager gelegen deel van de westelijke perceelsgrens, kan er eenvoudig een leiding
voorzien worden die ook deze lozing aansluit op het GUP project met nr GUP 44052-306. 
Aan de noordelijke zijde van het perceel van huis nr 176, situeert zich de buurtweg nr 54 die aansluit op de
Geraardbergse Stwg en de woning nr 176 ontsluit. In deze buurtweg bevindt zich ook een leiding  die gemengd
afvalwater verzamelt van de achterwaartse lozingen van woningen palend aan de Geraardbergse Stwg. Deze
leiding transporteert het verzamelde afvalwater langs de perceelgrens  van de woning 176 naar de lager gelegen
sloot aan de rand van het Kasteelpark. Deze omwalling is geklasseerd op de biologische waarderingskaart als zéér
waardevol met kenmerken als eutroof stilstaand water met een rijke waterplantenbegroeiing ( zie figuur 1- uittreksel
Biologische waarderingskaart - K(ae) + Kh)

Detail BWK + GRB van de lokatie:
BWK url
: https://www.geopunt.be/kaart?viewer_url=https%3A%2F%2Fmaps.geopunt.be%2Fresources%2Fapps%2FGeopu
nt-kaart_app%2Findex.html%3Fid%3D8ab2284f77cfe8ab01781b6aadeb0206
Deze lozingen, samen met de lozing van het huis nr 176 en lozingen van de geplande woon uitbreidingen langs de
buurtweg nr 54, resulteren in een vuilvracht van een achttal woningen met een totale geschatte vuilvracht van 20
IE. 
Het GUP project sluit de lozing van dit ganse gebied aan op de verbindingsriolering die afwatert naar het
industriepark - Lange Ambachtstraat. Vaanf dit punt wordt de vuilvracht op zijn laagst gelegen punt opgepompt en
met een Persleiding aangesloten op de Collectering in de Reigerstraat. 
Het tracé van dit GUP start aan de lozing in de hoger genoemde sloot die deel uitmaakt van het Kasteelpark en
gekarteerd is als zéér waardevol.  De lozing van het huis nr 176 is ongeveer 50 m verwijderd van de actuele lozing
die de oorsprong is van het GUP project.
Door deze vuilvracht aan te sluiten wordt het project GUP 44052-306 toch efficiënter, en worden mogelijke
calamiteiten van slecht functionerende IBA’s vermeden. In dit gebied is dit een significante winst voor de
oppervlaktewateren in en rond het bijzondere kwetsbare Kasteelpark.

Detail Zoneringsplan + aanduiding GUP op basis vd GRB kaart : 
http://geoserver.vmm.be/geoserver/wms?VERSION=1.1.1&FORMAT=image%2Fpng&LAYERS=vmm%3Aprio_ibas
_ontw&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&STYLES=&EXCEPTIONS=application%2Fvnd.ogc.se_inimage&TR
ANSPARENT=TRUE&SRS=EPSG%3A31370&BBOX=110908.16768611173,181523.3392198261,111569.565081
64483,181863.45655138977&WIDTH=1264&HEIGHT=650
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Overweging

De eigenaar van de woning in cluster 205-30 (Geraarsdbersesteenweg 176, individueel te optimaliseren 
buitengebied) verzoekt om een rioolaansluiting te kunnen maken naar rioleringsproject GUP-44052-306 (in plaats 
van het plaatsen van een IBA). Op basis van een bezwaarschrift van de gemeente Oosterzele

(identificatiecode A6h7o57u) blijkt deze rioolstreng echter overbodig en werd
deze bijgevolg verwijderd. 
Cluster 205-30 blijft bijgevolg behouden als individueel te optimaliseren buitengebied.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Zoneringsplan Geel

Code van de indiener : UTCvclkx

Ingediende reacties

Id: 346
Cluster/GUP nummer:
Adres: Tessenderloseweg 46 en 50 2440 Geel

GUP-13008-116, Tessenderloseweg 46 en 50, clusters 079-475 en 079-247. Tijdens rioleringswerken in
Tessenderloseweg (A216039) is duidelijk geworden dat woning nr. 46 enkel aansluitbaar is via terrein van derden.
Eigenaar nr. 46 kon echter geen akkoord bereiken met eigenaar van perceel waarover huisaansluiting moet
gebeuren, om die reden wordt gevraagd deze om te schakelen naar rode cluster (IBA).
Hetzelfde geldt voor de meer achterin gelegen woning nr. 50 welke op een vrij grote afstand gelegen is van de
Tessenderloseweg waardoor een IBA aangewezen is. Aansluiting van deze woning naar de straat zou bovendien
een risico vormen voor het behoud van de waardevolle bomen langsheen deze toegangsweg. Ook hier is de vraag
om deze om te schakelen naar rode cluster (IBA).

Overweging

De gemeente geeft aan Tessenderloseweg 46, gelegen in cluster 079-475 en Tessenderloseweg 50, gelegen in cluster 079-247, te willen
herzien van het collectief te optimaliseren buitengebied naar het individueel te optimaliseren buitengebied met als motivatie dat
Tessenderloseweg 46 enkel aansluitbaar is via terrein van derden, waarbij de eigenaar van Tessenderloseweg 46 geen akkoord kon bereiken
met de eigenaar van het perceel waarover de huisaansluiting moet gebeuren.
Hetzelfde geldt voor de meer achterin gelegen Tessenderloseweg 50 welke op een vrij grote afstand gelegen is van de Tessenderloseweg
waardoor een IBA aangewezen is. Aansluiting van deze woning naar de straat zou bovendien een risico vormen voor het behoud van de
waardevolle bomen langsheen deze toegangsweg.
Aangezien de aansluiting van Tessenderloseweg 46, gelegen in cluster 079-475, en Tessenderloseweg 50, gelegen in  cluster 079-247, enkel
via terrein van derden kan uitgevoerd worden, wordt een herziening naar het individueel te optimaliseren buitengebied aanvaard. GUP-13008-
116 wordt verwijderd aangezien dit niet langer van toepassing is.
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Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Cluster 079-247 wordt herzien van collectief te optimaliseren buitengebied naar individueel te optimaliseren buitengebied.
Tessenderloseweg 46 wordt herzien van collectief te optimaliseren buitengebied naar individueel te optimaliseren buitengebied (cluster 079-475-
2). Het overige gedeelte van de cluster blijft collectief te optimaliseren buitengebied (cluster 079-475-1).
GUP-13008-116 wordt verwijderd.

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : UTCvclkx

Ingediende reacties

Id: 347
Cluster/GUP nummer:
Adres: Bel 3-5 & 16 2440 Geel

GUP-13008-105, Bel 3-5 Dit perceel, gelegen nabij de Molseweg, is niet behandeld op het huidige zoneringsplan.
De vraag is om deze op te nemen in cluster 076-5302 en vervolgens aan te sluiten via bovengemeentelijk project
GUP-13008-105.
Eenzelfde vaststelling op adres bel 16, deze woning kan worden meegenomen in cluster 076-1250 en eveneens
aangesloten worden via GUP-13008-105. Er is intussen een project opgedragen aan Aquafin om deze clusters te
saneren (project 23225).

Overweging

De gemeente geeft aan dat het perceel Bel 3-5 nog niet is opgenomen in het zoneringsplan.
De gemeente geeft aan dat het perceel Bel 16 nog niet is opgenomen in het zoneringsplan.

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Perceel Bel 3-5 wordt toegevoegd aan collectief te optimaliseren buitengebied, cluster 076-5302.
Perceel Bel 16 wordt toegevoegd aan collectief te optimaliseren buitengebied, cluster 076-1250.

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een correctie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit kan jaarlijks doorgegeven worden via het
invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.
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Code van de indiener : UTCvclkx

Ingediende reacties

Id: 348
Cluster/GUP nummer:
Adres: Dr. Peetersstraat 75 tot 91 2440 Geel

Dr. Peetersstraat nrs. 75-91, gelegen in cluster 079-491-1. Deze percelen zijn rechtstreeks aansluitbaar op de
bestaande gemengde riolering in de straat en behoren dus tot centraal gebied. De cluster 079-491-1 moet
gereduceerd worden tot het binnengebied waar nog ontwikkeling mogelijk is vanuit de Jasmijnstraat of
Zonnebloemstraat.

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan dat de percelen Dr. Peetersstraat 71-95 verkeerd gezoneerd zijn. Deze
percelen behoren tot centraal gebied in plaats van collectief te optimaliseren buitengebied, cluster 079-491-1, 
omdat ze rechtstreeks aansluitbaar zijn op de bestaande gemengde riolering in de Dr. Peetersstraat. 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Percelen Dr. Peetersstraat 71-95, cluster 079-491-1, worden toegevoegd aan centraal gebied.

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een correctie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit kan jaarlijks
doorgegeven worden via het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.

Code van de indiener : UTCvclkx

Ingediende reacties

Id: 349
Cluster/GUP nummer:
Adres: Gemeenteheide 2-30 en 1-37 2440 Geel

GUP-13008-011, cluster 079-470, Gemeenteheide: het afvoerstelsel aanwezig langs woningen nrs. 2-30 en aan de
oneven zijde nrs. 1-37 loost nog op oppervlaktewater. De groene cluster 079-470 dient bijgevolg worden aangepast
inclusief centraal gebied gereduceerd.

Overweging

De gemeente geeft aan dat de percelen Gemeenteheide 31-37 en Gemeenteheide 30  verkeerd gezoneerd zijn. 
Voor deze percelen is nog geen riolering is voorzien, waardoor de zonering als centraal gebied niet correct is en
bijgevolg dient aangepast te worden naar collectief te optimaliseren buitengebied. De voorgestelde wijziging wordt
aanvaard.
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Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

De percelen Gemeenteheide 31-37 en Gemeenteheide 30 worden uit centraal gebied genomen en toegevoegd aan
collectief te optimaliseren buitengebied, cluster 079-470.

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een correctie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit kan jaarlijks
doorgegeven worden via het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.

Code van de indiener : UTCvclkx

Ingediende reacties

Id: 350
Cluster/GUP nummer:
Adres: Kievermont 124 en 126 2440 Geel

GUP-13008-017, cluster 079-552, Kievermont 124 en 126. Deze woningen zijn niet behandeld op het
zoneringsplan, cluster 079-552 dient te worden uitgebreid.

Overweging

De gemeente geeft aan dat de percelen Kievermont 124 en 126 nog niet opgenomen zijn in het zoneringsplan.

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Percelen Kievermont 124 en 126 worden toegevoegd aan collectief te optimaliseren buitengebied, cluster 079-552.

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een correctie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit kan jaarlijks doorgegeven worden via het
invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.

Code van de indiener : UTCvclkx

Ingediende reacties

Id: 351
Cluster/GUP nummer:
Adres: Oudekastelseweg 1A 2440 Geel

Oudekastelseweg 1A (kajak-club). Deze gebouwen zijn in huidig zoneringsplan niet behandeld, een IBA is hier van
toepassing. Men vraagt om dit gebouw op te nemen als rode cluster.
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Overweging

De gemeente geeft aan dat het perceel Oudekastelseweg 1A nog niet opgenomen is in het zoneringsplan.

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Perceel Oudekastelseweg 1A wordt toegevoegd aan individueel te optimaliseren buitengebied, clusternummer 087-
9005.

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : UTCvclkx

Ingediende reacties

Id: 352
Cluster/GUP nummer:
Adres: Velveken 71A 2440 Geel

GUP-13008-036, cluster 079-561, Velveken nr. 71A. Naast bestaande woning nr. 71 is er nog een restperceel
gelegen in woongebied welke dient opgenomen in deze cluster en ingekleurd als collectief te optimaliseren
buitengebied.

Overweging

De gemeente geeft aan dat het perceel Velveken 71A nog niet opgenomen is in het zoneringsplan. 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Perceel Velveken 71A wordt toegevoegd aan collectief te optimaliseren buitengebied, clusternummer 079-561.

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : UTCvclkx

Ingediende reacties

Id: 353
Cluster/GUP nummer:
Adres: Bergstraat 53 2440 Geel

Bergstraat nr 53, dient mee worden opgenomen in centraal gebied.

Overweging

De gemeente geeft aan dat het perceel Bergstraat 53 nog niet opgenomen is in het zoneringsplan. 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Perceel Bergstraat 53 wordt toegevoegd aan centraal gebied.

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een correctie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit kan jaarlijks
doorgegeven worden via het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.

Code van de indiener : UTCvclkx

Ingediende reacties

Id: 354
Cluster/GUP nummer:
Adres: Olenseweg 21, 23 en 64 2440 Geel

Volgende woningen nrs. 21 en 23 en 64 , gelegen aan Olenseweg , dienen mee worden opgenomen in centraal
gebied.

Overweging

De gemeente geeft aan dat de percelen Olenseweg 21, 23 en 64 nog niet opgenomen zijn in het zoneringsplan. 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Percelen Olenseweg 21, 23 en 64 worden toegevoegd aan centraal gebied.

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : UTCvclkx

Ingediende reacties

Id: 355
Cluster/GUP nummer:
Adres: Dr Van de Perrestraat 347 tot 365A&B 2440 Geel

Volgende woningen nrs. 347 tot 365A , gelegen aan Dr. Van de Perrestraat , dienen worden opgenomen in centraal
gebied.

Overweging

De gemeente geeft aan dat de percelen Dr Van De Perrestraat 347 tot 365A verkeerd gezoneerd zijn. Deze percelen behoren tot centraal
gebied in plaats van collectief te optimaliseren buitengebied omdat ze zijn aangesloten op de openbare riolering.

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

De percelen Dr Van De Perrestraat 347 tot 365A (enkel oneven), cluster 079-398, worden toegevoegd aan centraal gebied.

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : UTCvclkx

Ingediende reacties

Id: 356
Cluster/GUP nummer:
Adres: Holven 66 en 70 2440 Geel

Volgende woningen nrs. 66 en 70 + omliggende percelen, gelegen aan Holven ,dienen worden opgenomen in
centraal gebied (riolering aanwezig).

Overweging

De gemeente geeft aan dat de percelen Holven 66 en 70 nog niet opgenomen zijn in het zoneringsplan. 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Percelen Holven 66 en 70 worden toegevoegd aan centraal gebied.

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : UTCvclkx

Ingediende reacties

Id: 357
Cluster/GUP nummer:
Adres: Tweeboomkes 38 en 40 2440 Geel

Volgende woningen nrs. 38 en 40, gelegen aan Tweeboomkes , dienen te worden opgenomen in centraal gebied
(riolering aanwezig).
  

Overweging

De gemeente geeft aan dat de percelen Tweeboomkes 38 en 40 nog niet opgenomen zijn in het zoneringsplan. 
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Percelen Tweeboomkes 38 en 40 worden toegevoegd aan centraal gebied.
 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : UTCvclkx

Ingediende reacties

Id: 358
Cluster/GUP nummer:
Adres: Herentalseweg z.n. 2440 Geel

Volgende clusters 079-540, 079-106, 079-538, 079-542 e.v. langsheen de  Herentalseweg zijn inmiddels
aangesloten op centraal gebied en behoren tot collectief geoptimaliseerd gebied. Deze wijziging zal doorgevoerd
worden met behandeling van het einddossier A215238 – Herentalseweg.
  

Overweging

De gemeente geeft aan dat riolering is uitgevoerd in de Herentalseweg, project A215238,  waardoor clusters 079-
542, 079-538, 079-106, 079-107, 079-108  volledig overgaan naar het collectief geoptimaliseerd buitengebied
en waardoor een deel van clusters 079-423, 079-540 overgaat naar het collectief geoptimaliseerd buitengebied.
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Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Clusters 079-542, 079-538, 079-106, 079-107, 079-108 worden volledig ingekleurd als collectief geoptimaliseerd
buitengebied.
Cluster 079-423 wordt opgesplitst. Een deel blijft collectief te optimaliseren buitengebied (cluster 079-423-2,
Herentalseweg), een deel wordt collectief geoptimaliseerd buitengebied (cluster 079-423-1, Hees).
Cluster 079-540 wordt opgesplitst. Een deel blijft collectief te optimaliseren buitengebied (cluster 079-540-
2, Herentalseweg), een deel wordt collectief geoptimaliseerd buitengebied (cluster 079-540-1, Velveken).
Project GUP-13008-091 is volledig uitgevoerd.

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : UTCvclkx

Ingediende reacties

Id: 359
Cluster/GUP nummer:
Adres: Scheplakens 20 & 22 2440 Geel

De woningen nrs. 20-22 in Scheplakens lozen nog op open gracht en dienen toegevoegd aan groene cluster 079-
452.

Overweging

De gemeente geeft aan dat voor de percelen Scheplakens 20 en 22 nog geen riolering is voorzien, waardoor de
zonering als centraal gebied niet correct is en bijgevolg dient aangepast te worden naar collectief te optimaliseren
buitengebied. De voorgestelde wijziging wordt aanvaard.

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

De percelen Scheplakens 20 en 22 worden uit centraal gebied genomen en toegevoegd aan collectief te
optimaliseren buitengebied, cluster 079-452.

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : UTCvclkx

Ingediende reacties

Id: 360
Cluster/GUP nummer:
Adres: Buitensteinde 4 & 4A 2440 Geel

De woningen in Buitensteinde nrs. 4 en 4A zijn niet aangesloten op riolering en dienen toegevoegd te worden aan
groene cluster 079-521. Het centraal gebied dient te worden aangepast. Woning nr. 2 is wel aangesloten op
riolering Olenseweg (via kleine aansluiting)

Overweging

De gemeente geeft aan dat voor de percelen Buitensteinde 4 en 4A nog geen riolering aanwezig is, waardoor de
zonering als centraal gebied niet correct is en bijgevolg dient aangepast te worden naar collectief te optimaliseren
buitengebied. De voorgestelde wijziging wordt aanvaard.

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

De percelen Buitensteinde 4 en 4A worden toegevoegd aan collectief te optimaliseren buitengebied, cluster 079-
521.

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : UTCvclkx

Ingediende reacties

Id: 361
Cluster/GUP nummer:
Adres: Antwerpsedries 38 2440 Geel

Het centraal gebied thv Antwerpsedries dient gereduceerd te worden aangezien een groot deel van deze zone als
parkgebied ingekleurd zal worden. Voor de woning nr. 38 is in dat geval een inkleuring rode cluster aangewezen.

Overweging

De gemeente geeft aan dat de percelen Antwerpsedries 38 verkeerd gezoneerd zijn. Voor het perceel
Antwerpsedries 38 is er geen aansluiting met de bestaande riolering en dient het opgenomen in individueel te
optimaliseren buitengebied. De percelen die volgens het gewestplan zijn opgenomen in parkgebied mogen uit het
centraal gebied gehaald. De voorgestelde wijziging wordt aanvaard. 
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Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Het centraal gebied wordt verkleind voor de percelen langs Antwerpsedries, gelegen in parkgebied volgens het
gewestplan.
Perceel Antwerpsedries 38 wordt toegevoegd aan individueel te optimaliseren buitengebied, cluster 079-9010.

Aanbeveling(en)

Nvt

Zoneringsplan Bornem

Code van de indiener : UTSsLk9o

Ingediende reacties

Id: 338
Cluster/GUP nummer: 051-136
Adres: Hingenesteenweg 13 2880 Bornem

In evaluatie van GIP A218191 - Sanering Weert (Molenstraat, Dijkstraat, Briel) wordt volgende vermeld: “P17 is
voorzien voor aansluiting van de rode cluster Molenstraat 2 en is dus momenteel niet subsidieerbaar, de
afkoppelingsstudie zal duidelijk maken of deze woning kan aangesloten worden. In dat geval bekijkt de gemeente
of de cluster aangepast kan worden binnen de herziening van het zoneringsplan.” Deze opmerking gaat over
Molenstraat nr 2 die nu nog op het zoneringsplan ingetekend staat als rode cluster 051-136. In het ontwerp van
project A218191 werd dit verder in detail bekeken. De woning kan aansluiten via een pompputje. De gemeente
wenst de rode cluster aan te passen naar een groene cluster.

Overweging

De gemeente geeft aan cluster 051-136 te willen herzien van het individueel te optimaliseren buitengebied naar het
collectief te optimaliseren buitengebied met als motivatie dat in het ontwerp van project A218191  dit in detail werd
bekeken via een afkoppelingsstudie. De woning kan aangesloten worden via een pompputje. Een herziening naar
het collectief te optimaliseren buitengebied is aanvaardbaar, indien onmiddellijke aansluiting bij uitvoering van het
project A218191.

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Cluster 051-136  wordt herzien van het individueel te optimaliseren buitengebied  naar het collectief te
optimaliseren buitengebied.

Aanbeveling(en)

Nvt

Zoneringsplan Aarschot
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Code van de indiener : vG1qBVIq

Ingediende reacties

Id: 1484
Cluster/GUP nummer:
Adres: Ten Drossaarde 1 3200 Aarschot

Bezwaarschriften m.b.t. zoneringplan/GUP/reductiedoelen zijn gevat onder identificatiecode 43m4PTof

Overweging

De bezwaarschriften m.b.t. zoneringplan/GUP/reductiedoelen van Aarschot worden behandeld onder
identificatiecode 43m4PTof.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Zoneringsplan Puurs-Sint-Amands

Code van de indiener : w7uy2g3J

Ingediende reacties

Id: 324
Cluster/GUP nummer: GUP-12030-202 / 238-277
Adres: Zwaluwlaan + Molenheide zie hoger 2870 Puurs-Sint-Amands

Cluster 238-277 (GUP-12030-202)  dient bekeken te worden, daar deze van niet gerioleerd naar gerioleerd gaat:Zwaluwlaan 29 + Molenheide
54A-68 - Afwateringsvisie gewijzigd.

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan dat cluster Cluster 238-277 (GUP-12030-202), Zwaluwlaan 29 + Molenheide 54A-68,
overgaat naar het collectief geoptimaliseerd buitengebied.De rioolbeheerder geeft aan dat riolering is uitgevoerd in
de Zwaluwlaan 29 + Molenheide 54A-68 en Steenbossen waardoor cluster 238-277 overgaat naar het collectief
geoptimaliseerd buitengebied. De clustervorm wordt aangepast overeenstemmend de aangesloten woningen.

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Cluster 238-277 gaat over naar het collectief geoptimaliseerd buitengebied en de clustervorm wordt aangepast
overeenstemmend de aangesloten woningen.

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : w7uy2g3J

Ingediende reacties

Id: 325
Cluster/GUP nummer: GUP-12030-202 / 238-348
Adres: Groenstraat 63 2870 Puurs-Sint-Amands

Cluster 238-348 (GUP-12030-202, Groenstraat 63) dient bekeken te worden, daar deze van niet gerioleerd naar gerioleerd gaat: woning is
aangesloten op riolering Groenstraat via voorliggende eigendom die werd bijgekocht - door te geven als gesaneerd - bewijslast opvragen.

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan dat project GUP-12030-202 (deels) is uitgevoerd waardoor cluster 238-348
(Groenstraat 63) overgaat naar het collectief geoptimaliseerd buitengebied.

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

zoneringsplan: Cluster 238-348 wordt ingekleurd als collectief geoptimaliseerd buitengebied.
gebiedsdekkend uitvoeringsplan: project GUP-12030-202 wordt aangepast met het uitgevoerde gedeelte.

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : w7uy2g3J

Ingediende reacties

Id: 326
Cluster/GUP nummer: GUP-12034-001 / 048-5804
Adres: Provincialeweg (N17 ) 96 2870 Puurs-Sint-Amands

Cluster 048-5804 (GUP-12034-001, Provincialeweg (N17 ) 96 - GESANEERD, er ligt riolering) dient bekeken te worden, daar deze van niet
gerioleerd naar gerioleerd gaat. Reden: volgens riodata grenst woning aan gerioleerde straat en is deze onmiddellijk aansluitbaar - actor Privé -
nakijken of woning aangesloten is.

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan dat het perceel Provincialeweg 96, cluster 048-5804, verkeerd gezoneerd is. Dit
perceel behoort tot centraal gebied in plaats van collectief te optimaliseren buitengebied aangezien er reeds
riolering aanwezig is. De gevraagde wijziging wordt aanvaard.
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Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

zoneringsplan: Het perceel Provincialeweg 96 wordt toegevoegd aan centraal gebied en cluster 048-5804 wordt
geschrapt.
gebiedsdekkend uitvoeringsplan:GUP-12034-001 wordt verwijderd voor dit gedeelte.

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : w7uy2g3J

Ingediende reacties

Id: 327
Cluster/GUP nummer:
Adres: Callebautstraat zie hoger 2870 Puurs-Sint-Amands

Callebautstraat 8/12/5/7/9/9B/11/13/17/14B/14C/16/17/17A/19/23/18/20 zijn in centraal zuiveringsgebied opgenomen maar zijn nog collectief te
saneren buitengebied, samen met Boonhof kunnen verschillende knelpunten opgeheven worden -> GIP.

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan dat de percelen Calleboutstraat 5 tot en met 23 verkeerd gezoneerd zijn. Deze
percelen zijn op te nemen in collectief te optimaliseren buitengebied in plaats van centraal gebied aangezien hier
nog geen riolering aanwezig is.

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

zoneringsplan: De percelen Calleboutstraat 5 tot en met 23 worden toegevoegd aan collectief te optimaliseren
buitengebied, cluster 048-9003.
gebiedsdekkend uitvoeringsplan: GUP-12034-030 wordt uitgebreid met de percelen Calleboutstraat 5 tot en met 23.

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : w7uy2g3J

Ingediende reacties

Id: 329
Cluster/GUP nummer: GUP-12034-034 / 048-82
Adres: Kuitegemstraat 120 2870 Puurs-Sint-Amands

Deze cluster dient bekeken te worden, daar deze van een groene naar rode cluster gaat. Motivatie: Voorstel VISIEWIJZIGING naar IBA - 597 m
om 1 vuilvracht aan te sluiten!

  

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan cluster 048-82 te willen herzien van het collectief te optimaliseren buitengebied naar
het individueel te optimaliseren buitengebied met als motivatie 597 meter om 1 vuilvracht aan te sluiten. Gelet op
afstand naar de bestaande riolering en de ligging naast een waterloop, wordt de aangevraagde herziening
aanvaard waarbij de IBA op het gebiedsdekkend uitvoeringsplan wordt opgenomen als prioritair te plaatsen IBA.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

zoneringsplan: Cluster 048-82 wordt herzien van het collectief te optimaliseren buitengebied naar het individueel te
optimaliseren buitengebied.
gebiedsdekkend uitvoeringsplan: Project GUP-12034-034 wordt geschrapt. Cluster 048-82 wordt voorzien van een
prioritair te plaatsen IBA.
 
 

Aanbeveling(en)

Aangezien op deze locatie mogelijks een omgevingsvergunning van toepassing is, is het van belang dat de
voorwaarden in deze vergunning worden aangepast naar de juiste toestand op  het zoneringsplan.
 

Code van de indiener : w7uy2g3J

Ingediende reacties

Id: 330
Cluster/GUP nummer: GUP-12034-053 / 048-5802
Adres: zie hoger zie hoger 2870 Puurs-Sint-Amands

Deze cluster dient bekeken te worden, daar deze van een groene naar rode cluster gaat. Motivatie: Kattestraat 147 + Wilgenweg 54 (sanering
voorzien met geplande ontwikkeling L-18-150) (sanering Kattestraat 147 afhankelijk van GUP-12034-020). Kattestraat 147 is achterliggende
woning met ernstige lozingsproblemen, bewoners vragen wijziging saneringsvisie naar IBA - De woning Wilgenweg 54 zal gesaneerd worden
met aansluiting op geplande ontwikkeling L-18-150.
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Overweging

De rioolbeheerder geeft aan cluster 048-5802 te willen herzien van het collectief te optimaliseren buitengebied naar
het individueel te optimaliseren buitengebied. Gezien de afstand van 170 meter tot de geplande riolering in de
Kattestraat en gezien een aansluiting op de geplande riolering Wilgenweg enkel kan over terrein van derden, wordt
de gevraagde herziening aanvaard.
De rioolbeheerder geeft aan dat Wilgenweg 54 zal aangesloten worden via de geplande uitbreiding voor de
percelen Wilgenweg 52A tot 52D. Voor deze percelen wordt een nieuwe cluster collectief te optimaliseren
buitengebied en bijhorend project ingetekend.

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

zoneringsplan: Cluster 048-5802 wordt herzien van het collectief te optimaliseren buitengebied naar het individueel
te optimaliseren buitengebied. De percelen Wilgenweg 52A tot 52D en 54 worden toegevoegd aan collectief te
optimaliseren buitengebied, cluster 048-9004.
gebiedsdekkend uitvoeringsplan: Voor de percelen Wilgenweg 52A tot 52D en 54 wordt een nieuw project
toegevoegd, GUP-12041-001.

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : w7uy2g3J

Ingediende reacties

Id: 331
Cluster/GUP nummer: 048-13
Adres: PANDGATHEIDE 5A 2870 Puurs-Sint-Amands

Deze cluster dient bekeken te worden, daar deze van een rode naar groene cluster gaat: voorstel wijziging naar
riool en te koppelen aan GUP-12034-024.

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan cluster 048-13 te willen herzien van het individueel te optimaliseren buitengebied naar
het collectief te optimaliseren buitengebied. In het eerste zoneringsplan (2009) werd cluster  048-13 opgenomen in
het individueel te optimaliseren buitengebied met als motivatie dat een deel van de woning reeds zou beschikken
over een IBA.
Hierdoor en aangezien mogelijkerwijs een perceel van derden dient gebruikt te worden om een rioolaansluiting te
maken, wordt deze herziening niet aanvaard.
Indien de eigenaar van de woning toch wenst aan te sluiten naar de openbare riolering en de aansluiting effectief is
gerealiseerd kan dit gemeld worden via de jaarlijkse rapportering gemeentelijke sanering.Op dat moment kan het
zoneringsplan geactualiseerd worden naar de werkelijke toestand (bij de opmaak van het
Wateruitvoeringsprogramma).

Voorstel tot aanpassing

Nvt
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Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : w7uy2g3J

Ingediende reacties

Id: 332
Cluster/GUP nummer: 048-12
Adres: PANDGATHEIDE 14 2870 Puurs-Sint-Amands

Deze cluster dient bekeken te worden, daar deze van een rode naar groene cluster gaan: voorstel wijziging naar
riool en te koppelen aan GUP-12034-024.

Overweging

Aangezien mogelijkerwijs een perceel van derden dient gebruikt te worden om een rioolaansluiting te maken, wordt
deze herziening niet aanvaard.
Indien de eigenaar van de woning toch wenst aan te sluiten naar de openbare riolering en de aansluiting effectief is
gerealiseerd kan dit gemeld worden via de jaarlijkse rapportering gemeentelijke sanering.Op dat moment kan het
zoneringsplan geactualiseerd worden naar de werkelijke toestand (bij de opmaak van het
Wateruitvoeringsprogramma).

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : w7uy2g3J

Ingediende reacties

Id: 333
Cluster/GUP nummer: 238-5203
Adres: KON.LEOPOLDLAAN 1 2870 Puurs-Sint-Amands

Deze cluster dient bekeken te worden, daar deze van een rode naar groene cluster gaat: grenst aan project K-19-
033 - voorstel wijziging naar Riool.

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan cluster 238-5203  te willen herzien van het individueel te optimaliseren buitengebied
naar het collectief te optimaliseren buitengebied met als motivatie dat deze zal worden aangesloten via het project
A219184. De gevraagde herziening wordt aanvaard.
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Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Cluster 238-5203  wordt herzien van het individueel te optimaliseren buitengebied  naar het collectief te
optimaliseren buitengebied.

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : w7uy2g3J

Ingediende reacties

Id: 334
Cluster/GUP nummer: 238-199
Adres: KON.LEOPOLDLAAN 3 2870 Puurs-Sint-Amands

Deze cluster dient bekeken te worden, daar deze van een rode naar groene cluster gaat:grenst aan project K-19-
033 - voorstel wijziging naar Riool.

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan cluster 238-199 te willen herzien van het individueel te optimaliseren buitengebied
naar collectief te optimaliseren buitengebied met als motivatie dat het gebouw wordt aangesloten binnen het project
A219184. De gevraagde herziening wordt aanvaard.

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Cluster 238-199 wordt herzien van het individueel te optimaliseren buitengebied  naar het collectief te optimaliseren
buitengebied. 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : w7uy2g3J

Ingediende reacties

Id: 335
Cluster/GUP nummer: 238-209
Adres: KON.LEOPOLDLAAN 9A 2870 Puurs-Sint-Amands

De cluster dient bekeken te worden, daar deze van een rode naar groene cluster gaat: voorstel wijzigen naar Riool,
waarbij ook bedrijfsgebouw Koning Leopoldlaan 9-9B aangesloten wordt.
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Overweging

De rioolbeheerder geeft aan cluster 238-209, Koning Leopoldlaan 9A en 9-9B,  te willen herzien van het individueel
te optimaliseren buitengebied naar het collectief te optimaliseren buitengebied. Deze opmerking werd niet
gemotiveerd. Bijgevolg beschikt VMM over onvoldoende gegevens om de opmerking te beoordelen en leidt deze
niet tot een aanpassing van het zoneringsplan/gebiedsdekkend uitvoeringsplan.
Op het moment dat een rioolaansluiting effectief is gerealiseerd kan via de jaarlijkse actualisatie van
het zoneringsplan, die loopt via de rapportering gemeentelijke sanering, de cluster alsnog aangepast worden
naar collectief geoptimaliseerd gebied.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : w7uy2g3J

Ingediende reacties

Id: 336
Cluster/GUP nummer: 238-181
Adres: BEEMDSTRAAT nvt 2870 Puurs-Sint-Amands

Deze cluster dient bekeken te worden, daar deze van een rode naar groene cluster gaat: is gebouw zonder
vuilvracht gelegen in natuurgebied - cluster behoeft geen sanering en mag opgeheven worden.

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan dat in cluster 238-181 geen lozing aanwezig is en bijgevolg mag geschrapt. Deze
wijziging wordt aanvaard.

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Cluster 238-181 wordt verwijderd.

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : w7uy2g3J

Ingediende reacties

Id: 337
Cluster/GUP nummer: 238-3
Adres: GEMEENTEKANT 6 2870 Puurs-Sint-Amands

De cluster dient bekeken te worden, daar deze van een rode naar groene cluster gaat: grenst aan Industrieweg in
eigendom van Vlaamse Waterweg, voor hun sanering van GUP-12030-202 passeert aldaar drukleiding waarop
koppeling met drukriool kan gebeuren.

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan cluster 238-3 te willen herzien van het collectief te optimaliseren buitengebied naar het
individueel te optimaliseren buitengebied met als motivatie dat de gebouwen op de geplande drukriolering, project
GUP-12030-202, kunnen aansluiten.
Via de actualisatie van het zoneringsplan (bij opmaak van het Wateruitvoeringsprogramma 2019) werd cluster 238-
3 aangepast naar individueel te optimaliseren buitengebied - IBAaanwezig gezien de aanwezigheid van een eigen
waterzuivering. De voorgestelde herziening naar het collectief te optimaliseren buitengebied wordt hierdoor niet
aanvaard.
Wanneer de aansluiting op project GUP-12030-202 effectief is gerealiseerd kan dit gemeld worden via de jaarlijkse
rapportering gemeentelijke sanering. Op dat moment kan het zoneringsplan geactualiseerd worden naar de
werkelijke toestand (bij de opmaak van het Wateruitvoeringsprogramma).

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Zoneringsplan Turnhout

Code van de indiener : war7khk8

Ingediende reacties

Id: 381
Cluster/GUP nummer:
Adres: Zierenbosstraat 2 en 4 2300 Turnhout

Zierenbosstraat 2 en 4 zijn ingekleurd in centraal gebied. De riolering loost echter nog op de waterloop

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan dat de percelen Zierenbosstraat 2 en 4, opgenomen in centraal gebied, nog lozen in
de waterloop. Aangezien deze percelen gelegen zijn in centraal gebied geldt hier aansluitplicht op de bestaande
riolering. Volgens de gegevens opgenomen in de rioolinventaris, zijn de nodige leidingen om een juiste aansluiting
op te maken aanwezig. De percelen Zierenbosstraat 2 en 4 blijven opgenomen in centraal gebied.

Voorstel tot aanpassing

Nvt
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Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : war7khk8

Ingediende reacties

Id: 382
Cluster/GUP nummer:
Adres: Tielendijk 91-121 en 54 2300 Turnhout

Tielendijk 91-121 en 54 zijn ingekleurd in centraal gebied. De woningen lozen op de gracht die aansluit op de
waterloop

Overweging

De gemeente geeft aan dat voor het de percelen Tielendijk 91-121 en 54 nog geen riolering aanwezig is, waardoor
de zonering als centraal gebied niet correct is en bijgevolg dient aangepast te worden naar collectief te
optimaliseren buitengebied. De voorgestelde wijziging wordt aanvaard.

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

zoneringsplan : De percelen Tielendijk 91-121 en 54 worden toegevoegd aan collectief te optimaliseren
buitengebied, cluster 063-9004.
gebiedsdekkend uitvoeringsplan: Het project GUP-13040-041 wordt ingetekend. 

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een correctie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit kan jaarlijks
doorgegeven worden via het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering. 

Code van de indiener : war7khk8

Ingediende reacties

Id: 383
Cluster/GUP nummer: Cluster 135-7
Adres: Riststraat 22 2300 Turnhout

Cluster 135-7 in Riststraat is ingekleurd als individueel te optimaliseren buitengebied – IBA. GUP-project-130040-
301 passeert deze cluster om cluster 135-3 aan te sluiten op het centraal gebied. Het is dus wenselijk cluster 135-7
te wijzigen naar collectief te optimaliseren buitengebied.

Overweging

De gemeente geeft aan cluster 135-7 te willen herzien van het individueel te optimaliseren buitengebied naar het
collectief te optimaliseren buitengebied met als motivatie dat het project GUP-13040-301 langs deze cluster gaat en
zo de betrokken cluster mee kan aansluiten. De gevraagde herziening wordt aanvaard.
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Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Cluster 135-7 wordt herzien van het individueel te optimaliseren buitengebied  naar het collectief te optimaliseren
buitengebied. 

Aanbeveling(en)

Nvt

Zoneringsplan Lille

Code van de indiener : WbaF0T1v

Ingediende reacties

Id: 501
Cluster/GUP nummer: Meerdere clusters
Adres: Kon. Elisabethlei 38 2300 Turnhout

Fluvius wenst  in samenspraak met de gemeenten deze rood (met gesloten opvangsysteem) te maken: 
087-216, 087-215, 087-241-2, 087-232, 087-235, 087-243, 087-185, 087-222, 087-1088, 087-1087, 087-1084, 087-
1085, 087-1086, 070-346, 070-356, 070-345, 070-109, 070-45, 070-301, 070-102, 070-317, 070-76, 070-79, 070-
80, 070-81, 070-82, 070-84, 070-24, 070-302, 088-116, 088-147, 070-77, 070-78, 070-28, 070-31, 070-42, 087-
358, 087-351, 087-180
Conform afspraak mail Benny Decock aan Tom Clissen dd 28 oktober 2021.

Overweging

De rioolbeheerder wenst een reeks clusters te herzien van collectief te optimaliseren buitengebied naar individueel
te optimaliseren buitengebied - GOS gepland:087-216; 087-215; 087-241-2; 087-232; 087-235; 087-243; 087-185;
087-222; 087-1088; 087-1087; 087-1084; 087-1085; 087-1086; 070-346; 070-356; 070-345; 070-109; 070-45; 070-
301; 070-102; 070-317; 070-76; 070-79; 070-80; 070-81; 070-82; 070-84; 070-24; 070-302; 088-116; 088-147.
De rioolbeheerder wenst een reeks clusters te herzien van individueel te optimaliseren buitengebied - IBA gepland
naar individueel te optimaliseren buitengebied - GOS gepland: 070-77; 070-78; 070-28; 070-31; 070-42; 087-358;
087-351; 087-180.
Dit wordt (voorafgaand aan het openbaar onderzoek) gemotiveerd vanuit het nieuwe beleid rond
weekend/recreatiezones waarbij de gemeente permanente bewoning maximaal wil ontmoedigen. Door de beoogde
niet-permanente bewoning zullen klassieke IBA’s minder aangewezen zijn en wil men enkel een gesloten
opvangsysteem (GOS) en ophaling toestaan. De gevraagde herziening wordt aanvaard, hierbij zullen in het
gebiedsdekkend uitvoeringsplan een aantal adressen binnen deze clusters worden opgenomen als zijnde prioritair
te plaatsen IBA's, wat hier ook verstaan wordt als prioritair te plaatsen GOS.
Deze beslissing heeft ook een impact op de aangrenzende clusters van de buurgemeenten. Gezien het lange tracé
en het beperkt aantal resterende aan te sluiten woningen, worden voor gemeente Beerse en Vosselaar eveneens
enkele herzieningen doorgevoerd:
- Voor Vosselaar wordt cluster 088-5800 herzien van collectief te optimaliseren buitengebied naar individueel te
optimaliseren buitengebied - IBA gepland.
- Voor Beerse worden de clusters 088-95; 088-96; 088-90; 088-103; 088-147 herzien van collectief te optimaliseren
buitengebied naar individueel te optimaliseren buitengebied - IBA gepland.
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Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

zoneringsplan Lille:
Clusters 070-77; 070-78; 070-28; 070-31; 070-42; 087-358; 087-351; 087-180 worden herzien van individueel te
optimaliseren buitengebied - IBA gepland naar individueel te optimaliseren buitengebied - GOS gepland.
Clusters 087-216; 087-215; 087-241-2; 087-232; 087-235; 087-243; 087-185; 087-222; 087-1088; 087-1087; 087-
1084; 087-1085; 087-1086; 070-346; 070-356; 070-345; 070-109; 070-45; 070-301; 070-102; 070-317; 070-76;
070-79; 070-80; 070-81; 070-82; 070-84; 070-24; 070-302; 088-116; 088-147 worden herzien van collectief te
optimaliseren buitengebied naar individueel te optimaliseren buitengebied - GOS gepland.
zoneringsplan Beerse:
De clusters 088-95; 088-96; 088-90; 088-103; 088-147 worden herzien van collectief te optimaliseren buitengebied
naar individueel te optimaliseren buitengebied - IBA gepland.
zoneringsplan Vosselaar:
De cluster 088-5800 wordt herzien van collectief te optimaliseren buitengebied naar individueel te optimaliseren
buitengebied - IBA gepland.
gebiedsdekkend uitvoeringsplan Lille:
Projecten GUP-13019-126, GUP-13019-123, GUP-13019-008, GUP-13019-011 worden overeenstemmend
aangepast.
Projecten GUP-13019-124, GUP-13019-009, GUP-13019-013, GUP-13019-010, GUP-13019-016, GUP-13019-
128, GUP-13019-130 worden volledig geschrapt.
Het overnamepunt bij GUP-13019-008 wordt geschrapt.
Een aantal adressen binnen deze clusters worden opgenomen als prioritair te plaatsen IBA's, wat binnen deze
clusters ook verstaan wordt als prioritair te plaatsen GOS.
gebiedsdekkend uitvoeringsplan Beerse:
Project GUP-13004-041 wordt geschrapt.
gebiedsdekkend uitvoeringsplan Vosselaar:
Project GUP-13046-306 wordt overeenstemmend aangepast.

Aanbeveling(en)

Wegens de aanvaarde herziening te Beerseheide (Lille) werd GUP-13046-303 te Vosselaar aangepast om
Gierlebaan 14 te Vosselaar aan te sluiten. Het is het aangewezen dat de gemeente Vosselaar hier de mogelijkheid
van een IBA overweegt.

Code van de indiener : WbaF0T1v

Ingediende reacties

Id: 502
Cluster/GUP nummer: Meerdere clusters
Adres: Kon. Elisabethlei 38 2300 Turnhout

Fluvius wenst  in samenspraak met de gemeenten deze rood te maken:
087-240, 087-246, 088-154, 088-148, 088-125, 070-332, 087-408, 087-404, 087-272, 087-293, 087-236, 087-248,
087-250, 087-249, 087-188, 087-386, 087-1108, 087-1122, 087-291, 087-1093, 087-290, 087-262, 087-5204, 087-
252, 087-208, 087-202, 087-332, 070-50, 070-49, 070-161, 070-51
Conform afspraak mail Benny Decock aan Tom Clissen dd 28 oktober 2021
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Overweging

De rioolbeheerder wenst een reeks clusters te herzien van collectief te optimaliseren buitengebied naar individueel
te optimaliseren buitengebied - IBA gepland.
De clusters 087-408; 087-293; 087-236; 087-248; 087-250; 087-249; 087-386; 087-1108; 087-1122; 087-291; 087-
1093; 087-290; 087-262; 087-5204; 087-252; 087-208; 087-202; 087-332; 070-50; 070-49; 070-161; 070-51 zijn in
voorliggend plan reeds opgenomen als individueel te optimaliseren buitengebied. Dit vraagt dus geen
planaanpassing meer.
Voor de overige clusters wordt de gevraagde herziening als volgt geëvalueerd: 
088-148; 087-404; 087-272; 088-125; 087-188; 087-246: gezien de grote afstand tot de eerstvolgende cluster wordt
de herziening aanvaard.
088-154:gezien de afstand tot de eerstvolgende cluster wordt deze herziening aanvaard. Bijkomend wordt deze
cluster ingetekend als prioritaire IBA gezien de korte afstand tot de waterloop.
087-240: gezien de cluster enkel woningen voor niet permanente bewoning omvat, wordt de gevraagde herziening
aanvaard.
070-332: gezien voor alle woningen een aansluiting op riolering is voorzien via drukleiding in project A219013,
wordt de gevraagde herziening niet aanvaard.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

zoneringsplan:
Clusters 088-148; 087-404; 087-272; 088-125; 087-188; 087-246; 088-154; 087-240 worden herzien van het
collectief te optimaliseren buitengebied naar het individueel te optimaliseren buitengebied - IBA gepland.
gebiedsdekkend uitvoeringsplan:
Projecten GUP-13019-128; GUP-13019-124 worden volledig geschrapt.
Projecten GUP-13019-123; GUP-13019-130; GUP-13019-103; GUP-13019-122; GUP-13019-126  worden
overeenstemmend aangepast.
Cluster 088-154 wordt op het plan opgenomen als prioritair te plaatsen IBA.
 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : WbaF0T1v

Ingediende reacties

Id: 503
Cluster/GUP nummer: Meerder clusters
Adres: Kon. Elisabethlei 38 2300 Turnhout

Fluvius wenst  in samenspraak met de gemeenten deze groen te maken:
087-1116, 087-234, 087-247, 087-333, 087-382, nieuwe cluster op verbinding tussen cluster 087-213 + 087-1117
en centraal gebied (Poeyelheide 13)
Conform afspraak mail Benny Decock aan Tom Clissen dd 28 oktober 2021
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Overweging

De rioolbeheerder wenst een reeks clusters te herzien van individueel te optimaliseren buitengebied naar collectief
te optimaliseren buitengebied: 087-1116, 087-234, 087-247, 087-333, 087-382, nieuwe cluster op het perceel
Poeyelheide 13.
De herziening naar collectief te optimaliseren buitengebied wordt als volgt geëvalueerd: 
087-1116, 087-234, 087-247: de rioolbeheerder wenst de clusters 087-213 en 087-117 (collectief te optimaliseren
buitengebied) te verbinden met centraal gebied via de straat Poeyelheide. Hierbij wenst hij de aanpalende clusters
in individueel te optimaliseren gebied mee aan te sluiten.  Gezien de grote afstand van de clusters 087-213 en 087-
1117 tot centraal gebied is de opmaak van een scenario-analyse noodzakelijk om de beste aanpak voor aansluiting
van deze clusters te bepalen. Omdat een dergelijke analyse niet is toegevoegd en er ook geen timing voor
aansluiting van de clusters is opgegeven wordt de gevraagde herziening niet aanvaard. De clusters 087-213 en
087-117 worden gewijzigd naar individueel te optimaliseren buitengebied zodat er overeenstemming is met de
aanpalende clusters.
Poeyelheide 13: aangezien dit gebouw is opgenomen in niet gezoneerd gebied,  gelden momenteel dezelfde
lozingsvoorwaarden als voor de gebouwen die gelegen zijn in het individueel te optimaliseren buitengebied. Het
perceel wordt toegevoegd aan individueel te optimaliseren buitengebied.
087-333: deze cluster is in het voorliggend plan reeds opgenomen als collectief te optimaliseren buitengebied en
vraagt dan ook geen aanpassing.
087-382: een kortere verbinding naar collectief te optimaliseren buitengebied is mogelijk, de herziening wordt
aanvaard.

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

zoneringsplan: 
Perceel Poeyelheide 13 wordt toegevoegd aan individueel te optimaliseren buitengebied (cluster 087-9007).
Cluster 087-382 wordt herzien van individueel te optimaliseren buitengebied naar collectief te optimaliseren
buitengebied.
Clusters 087-213; 087-117 worden herzien van collectief te optimaliseren buitengebied naar individueel te
optimaliseren buitengebied.
gebiedsdekkend uitvoeringsplan: project GUP-13019-018 wordt volledig geschrapt.

Aanbeveling(en)

Nvt

Zoneringsplan Deerlijk
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Code van de indiener : wLLb9t6W

Ingediende reacties

Id: 162
Cluster/GUP nummer: 152-4106
Adres: Kerkstraat 159 8540 Deerlijk

In het zoneringsplan is onze woning ingekleurd in groene zone.
Graag had ik dit echter veranderd gezien in een rode cluster. 
De rede hiervoor zijn de volgende. 
- Het verzamelpunt (beerput) is op ongeveer 220 m van de straat gelegen.
- Onze woning is lager gelegen dan de straat +- 0.75-1m 
- In 1980 moesten wij onze overloop over het land laten lopen.
- In 1994 verplichte de gemeente ons de overloop aan te sluiten op een riolering die werd aangelegd door de
gemeente op de achterzijde ( aan vijver) van onze eigendom. Hiervoor moesten we ongeveer 70 lm afvoer buis
plaatsen  op onze eigendom  en 50.000 BF betalen voor de rioleringbuizen verder door het land. 
Wij hebben alle begrip voor de sanering van afval water maar zijn ervan overtuigd dat een IBA  hier de meest
efficiente en meest haalbare oplossing is. 
De kostprijs van een IBA +-6-7000 euro een drukleiding vermoed ik gaat +-20000 euro kosten + de schade aan
oprit en tuin. Ik heb het dan nog niet over de kracht van de pomp die het water 200 m opwaarts moet sturen. 
Een IBA kan perfect aansluiten in de nabijheid van bestaande installatie zonder overmatige schade en kosten. 
Het gezuiverd water kan gewoon verder lopen in bestaande afvoer. 
Het regenwater wordt opgevangen in 2 regenputten van totaal 32000 l . 
Ik vermoed dat het saneren van het water de bedoeling is. 
Ik durf dan ook te vragen onze woning uit de groene zone te halen en om te vormen in rode cluster. 
Wij zouden dan ook graag een bevestiging ontvangen van deze omzetting zodat we deze werken in de
zomerperiode kunnen uitvoeren. 
U bent steeds welkom om de situatie ter plaatse te bekijken. 
Hopend op een positieve reactie 
  

Overweging

De burger geeft aan cluster 152-4106 (enkel het adres Kerkstraat 159) te willen herzien van het collectief te optimaliseren buitengebied naar het
individueel te optimaliseren buitengebied omwille van de afstand en de kostprijs.
Deze woning is gelegen langs GIP-dossier W219108B. Deze vraag tot herziening kan aanvaard worden door de aanzienlijke afstand tot
de toekomstige openbare riolering. De keuze voor een IBA heeft in dit stadium nog geen financiële implicaties voor het GIP-dossier. De verdere
behandeling dient via de Ambtelijke Commissie te gebeuren.
Echter, gezien deze woning opgenomen is in de afkoppelingslijst van GIP-dossier W219108B en het voorontwerp reeds is goedgekeurd, dient
de IBA minstens gelijktijdig met de uitvoering van het GIP-dossier geplaatst te worden.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Cluster 152-4106 wordt opgesplitst. Een deel blijft collectief te optimaliseren buitengebied (cluster 152-4106-1), een deel wordt herzien naar
individueel te optimaliseren buitengebied (cluster 152-4106-2, Kerkstraat 159).

 

Aanbeveling(en)

Nvt

Zoneringsplan Haacht
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Code van de indiener : wYh8jWb1

Ingediende reacties

Id: 368
Cluster/GUP nummer: cluster 178-137/GUP-24033-180
Adres: Grensstraat 1 3150 Haacht

Haacht wenst cluster 178-137 (GUP-24033-180, Grensstraat 1) te veranderen van collectief te optimaliseren
buitengebied naar individueel te optimaliseren buitengebied - IBA gepland vanwege de grote afstand tot de
riolering. 

Overweging

De gemeente Haacht geeft aan cluster 178-137 (GUP-24033-180, Grensstraat 1) te willen herzien van collectief te
optimaliseren buitengebied naar individueel te optimaliseren buitengebied - IBA gepland met als motivatie de grote
afstand tot de riolering. 
Deze herziening wordt aanvaard.

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Cluster 178-137 wordt herzien van het collectief te optimaliseren buitengebied naar het individueel te optimaliseren
buitengebied.
Project GUP-24033-180 wordt overeenstemmend geschrapt.

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : wYh8jWb1

Ingediende reacties

Id: 369
Cluster/GUP nummer: cluster 178-153/GUP-24033-178
Adres: Ketelstraat 4 en 6 3150 Haacht

Haacht wenst de intekening van cluster 178-153 (GUP-24033-178, Ketelstraat 4 en 6) te veranderen van ‘collectief
te optimaliseren buitengebied, riolering GUP gepland’ naar ‘individueel te optimaliseen buitengebied, IBA gepland’
omdat uit een scenario-analyse blijkt dat dit de goedkoopste optie is. 

Overweging

De gemeente Haacht geeft aan cluster 178-153 (GUP-24033-178, Ketelstraat 4 en 6) te willen herzien van het
collectief te optimaliseren buitengebied naar het individueel te optimaliseren buitengebied met als motivatie dat uit
een scenario-analyse blijkt dat dit de goedkoopste optie is.
Gezien de grote afstand om deze cluster aan te sluiten wordt deze herziening aanvaard.
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Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Cluster 178-153 wordt herzien van het collectief te optimaliseren buitengebied naar het individueel te optimaliseren
buitengebied.
Project GUP-24033-178 wordt overeenstemmend geschrapt.

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : wYh8jWb1

Ingediende reacties

Id: 370
Cluster/GUP nummer: cluster 178-141/GUP-24033-176
Adres: Leiweg 1 3150 Haacht

Haacht wenst de intekening van cluster 178-141 (GUP-24033-176, Leiweg 1) te veranderen van ‘collectief te
optimaliseren buitenbegied, riolering GUP gepland’ naar ‘individueel te optimaliseen buitengebied IBA gepland’
omdat uit een scenario-analyse blijkt dat dit de goedkoopste optie is.

Overweging

De gemeente Haacht geeft aan cluster 178-141 (GUP-24033-176, Leiweg 1) te willen herzien van het collectief te
optimaliseren buitengebied naar het individueel te optimaliseren buitengebied met als motivatie dat uit een
scenario-analyse blijkt dat dit de goedkoopste optie is.
Gezien de grote afstand om deze cluster aan te sluiten wordt deze herziening aanvaard.

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Cluster 178-141 wordt herzien van het collectief te optimaliseren buitengebied naar het individueel te optimaliseren
buitengebied.
Project GUP-24033-176 wordt overeenstemmend geschrapt.

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : wYh8jWb1

Ingediende reacties

Id: 372
Cluster/GUP nummer: cluster 220-45/GUP-24033-20
Adres: Beekstraat 8, 8A en 10 3150 Haacht

Haacht wenst de ingeving van cluster 220-45 (GUP-24033-20, Beekstraat 8, 8A en 10) op het zoneringsplan te
veranderen van ‘ collectief te optimaliseren buitengebied, riolering GUP gepland’ naar ‘individueel te optimaliseen
buitengebied IBA gepland’ omdat uit een scenario-analyse blijkt dat dit de goedkoopste optie is.

Overweging

De gemeente Haacht geeft aan cluster 220-45 (Beekstraat 8, 8A en 10) te willen herzien van het collectief te
optimaliseren buitengebied naar het individueel te optimaliseren buitengebied met als motivatie dat uit een
scenario-analyse blijkt dat dit de goedkoopste optie is.
Gezien de grote afstand om deze cluster aan te sluiten wordt deze herziening aanvaard.

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Cluster 220-45 wordt herzien van het collectief te optimaliseren buitengebied naar het individueel te optimaliseren
buitengebied.
Project GUP-24033-202 wordt overeenstemmend geschrapt.

Aanbeveling(en)

Nvt

Zoneringsplan Deerlijk

Code van de indiener : x7PTfPGQ

Ingediende reacties

Id: 1101
Cluster/GUP nummer: niet gezoneerd
Adres: Desselgemknokstraat 70 8540 Deerlijk

deze woning heeft een IBA waarvan het effluent aansluit op de riolering die in de straat gelegen is en afwatert naar
het centraal gebied. Bij de aanleg van een gescheiden stelsel in de straat, zal de bewoner rechtstreeks aansluiten
op de riolering. Kan deze woning opgenomen worden in het centraal gebied?

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan dat het perceel Desselgemknokstraat 70 nog niet opgenomen is in het zoneringsplan.
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Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Perceel Desselgemknokstraat 70 wordt toegevoegd aan centraal gebied.

 

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een correctie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit kan jaarlijks doorgegeven worden via het
invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.

 

Code van de indiener : x7PTfPGQ

Ingediende reacties

Id: 1102
Cluster/GUP nummer: niet gezoneerd, naast 012-4415
Adres: Roterijstraat 22 8540 Deerlijk

Roterijstraat 22: huis nummer 22 is niet opgenomen binnen een groene cluster. Er zal
een afkoppelingsdeskundige langs gestuurd worden om na te gaan naar waar dit
gebouw aangesloten is
  

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan dat het perceel Roterijstraat 22 nog niet opgenomen is in het zoneringsplan en dat de aansluiting van dit
perceel verder onderzocht wordt. 
Bijgevolg wordt het zoneringsplan voorlopig nog niet aangepast.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een correctie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit kan jaarlijks doorgegeven worden via het
invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.

 

Code van de indiener : x7PTfPGQ

Ingediende reacties

Id: 1103
Cluster/GUP nummer: 012-833
Adres: Harelbekestraat ts 108/Vrijputst 8540 Deerlijk

GUP 34009-037: Harelbekestraat 151 en 155 Op basis van de opmetingen in de databank behoort een groter deel
van de noordelijke zijde van de Harelbekestraat tot de groene cluster. Het kantelpunt is niet gekend door het weinig
aantal deksels in de straat. Het kantelpunt zal vermoedelijk tussen woningen 108 en de Vrijputstraat gelegen zijn.
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Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan dat de woningen Harelbekestraat 108-150 verkeerd gezoneerd zijn. Ook de percelen van
Harelbekestraat 108 tot aan de Vrijputstraat behoren niet tot het centraal gebied. Deze percelen behoren tot het collectief te optimaliseren
buitengebied in plaats van het centraal gebied.

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Percelen Harelbekestraat 58 t.e.m. 150 worden toegevoegd aan collectief te optimaliseren buitengebied (cluster 012-433).
Project GUP-34009-037 wordt overeenstemmend aangepast.

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een correctie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit kan jaarlijks doorgegeven worden via het
invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.

Code van de indiener : x7PTfPGQ

Ingediende reacties

Id: 1104
Cluster/GUP nummer: 012-656-2
Adres: Waregemstraat 270 en 274 8540 Deerlijk

GUP 34009-012: Waregemstraat 270 en 274, cluster 012-656-2. De plannen voor het ontwikkelen van GUP 34009-
005 liggen stil waardoor woning 270 en 274 over een perceel van derden moeten en een lange afstand moeten
overbruggen om te kunnen aansluiten op de riolering. Daarom wordt er aangevraagd om de cluster 012-656-2 aan
te passen van collectief te optimaliseren buitengebied naar individueel te optimaliseren buitengebied.

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan cluster 012-656-2 (Waregemstraat 270 en 274) te willen herzien van het collectief te optimaliseren
buitengebied naar het individueel te optimaliseren buitengebied met als motivatie: de plannen voor het ontwikkelen van GUP 34009-005 liggen
stil waardoor woning 270 en 274 over een perceel van derden moeten en een lange afstand moeten overbruggen om te kunnen aansluiten op
de riolering.
Deze herziening kan aanvaard worden, maar gezien het gaat om GUP-34009-012 met prioriteit 1 en deze woningen al heel lang aan de
aansluitplicht onderhevig zijn, dienen de IBA's onmiddellijk geplaatst te worden.

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Cluster 012-656-2 wordt herzien van het collectief te optimaliseren buitengebied naar het individueel te optimaliseren buitengebied.
Project GUP-34009-012 wordt overeenstemmend aangepast.

Aanbeveling(en)

Nvt

Page 285 of 296



Zoneringsplan Beernem

Code van de indiener : xcUOCymy

Ingediende reacties

Id: 1093
Cluster/GUP nummer: 018-570
Adres: Knesselarestraat 86 8730 Beernem

Cluster 018-570 – GUP 31003-028: Knesselarestraat 86
Aanpassing van collectief te optimaliseren buitengebied naar IBA.
Financiële reden: de aanleg van een IBA is goedkoper dan aansluiting op de riolering: raming aansluiting: 9500
euro, door de lange afstand (95m) tot de riolering en het niet gravitair kunnen aansluiten.
  

Overweging

De gemeente geeft aan cluster 018-570 te willen herzien van het collectief te optimaliseren buitengebied naar het
individueel te optimaliseren buitengebied met als motivatie een financieel en afstandsargument.
Deze herziening kan niet aanvaard worden omdat de afstand tot de openbare riolering lager lijkt dan aangegeven
door de gemeente. Daarenboven is een niet-gravitaire aansluiting onvoldoende reden om de cluster te herzien naar
het individueel te optimaliseren buitengebied.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : xcUOCymy

Ingediende reacties

Id: 1094
Cluster/GUP nummer: 261-4012
Adres: Reigerlostraat 67-69, Heirweg 1-2 R:67-69, H: 1-2 8730 Beernem

Cluster 261-4012 – GUP31003-036: Reigerlostraat 67-69 en Heirweg 1-2
Aanpassing van IBA naar collectief te optimaliseren buitengebied.
Deze woningen zullen samen met de werken van het onthaalgebouw Aanwijs met een pompstation en persleiding
en via de riolering van het psychiatrisch centrum aangesloten worden op de zuivering van Beernem. Deze werken
zijn momenteel in uitvoering.
  

Overweging

De gemeente geeft aan cluster 261-4012 te willen herzien van het individueel te optimaliseren buitengebied naar het collectief te optimaliseren
buitengebied met als motivatie dat de aansluitingswerken reeds in uitvoering zijn. Deze motivatie is voldoende om de herziening te aanvaarden.
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Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Cluster 261-4012 wordt herzien van het individueel te optimaliseren buitengebied  naar het collectief te optimaliseren buitengebied.
Deze wijziging werd reeds doorgevoerd bij de opmaak van het Wateruitvoeringsprogramma (WUP) 2020 en werd zichtbaar in het geoloket
zonering- en uitvoeringsplannen na goedkeuring van dit WUP (medio 2021). 

Aanbeveling(en)

Na afloop van de werken graag de as-builtplannen bezorgen a.u.b. Dit kan jaarlijks doorgegeven worden via het invullen van de rapportering
gemeentelijke sanering.

Zoneringsplan Maarkedal

Code van de indiener : YAgNuBKF

Ingediende reacties

Id: 21
Cluster/GUP nummer: zie bezwaar
Adres: zie bezwaar zie bezwaar 9680 Maarkedal

De gemeente Maarkedal en FARYS, rioolbeheerder in Maarkedal, wensen op te merken dat de
sanering van een aantal groene clusters of delen ervan in de gemeente door middel van een
riolering technisch en financieel niet opwegen tegenover de sanering van deze clusters via een
IBA.

Daarom vragen de gemeente Maarkedal en FARYS de omvorming van volgende clusters of
delen ervan van 'collectief te optimaliseren buitengebied' naar 'individueel te optimaliseren
buitengebied':

Ladeuze - GUP-45064-019 (120-531 en 120-505)
Riolering: 485m * 1017€/lm= 493 245€
IBA’s: 7st * 6500€/st= 45 500€
De kostprijs om deze GUP te saneren met riolering is 11 keer hoger dan sanering via IBA’s door
de verspreide berperkte bebouwing.
Bijkomend:     

• extra technische moeilijkheid kruising met Maarkebeek
• Gravitaire aansluiting op riolering in Maarkendries is niet mogelijk: oppompen is vereist
• Huidige wegenis is nog in goede staat

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan de clusters “120-531” en “120-505” te willen herzien van het collectief te
optimaliseren buitengebied naar het individueel te optimaliseren buitengebied. De herziening wordt aanvaard
omwille van de financiële - en technische redenen (kruising Maarkebeek) die de gemeente /rioolbeheerder inroept.
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Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Clusters “120-531” en “120-505” wordt herzien van het collectief te optimaliseren buitengebied naar het individueel
te optimaliseren buitengebied.
Project GUP-45064-019 wordt volledig verwijderd.

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : YAgNuBKF

Ingediende reacties

Id: 22
Cluster/GUP nummer: zie bezwaar
Adres: zie bezwaar zie bezwaar 9680 Maarkedal

De gemeente Maarkedal en FARYS, rioolbeheerder in Maarkedal, wensen op te merken dat de
sanering van een aantal groene clusters of delen ervan in de gemeente door middel van een
riolering technisch en financieel niet opwegen tegenover de sanering van deze clusters via een
IBA.

Daarom vragen de gemeente Maarkedal en FARYS de omvorming van volgende clusters of
dDe elen ervan van 'collectief te optimaliseren buitengebied' naar 'individueel te optimaliseren
buitengebied':

Fremisstraat  1, 1A en 4- (120-384)
Riolering: 105m * 1017€/lm= 106 785€
IBA’s: 3st * 6500€/st= 19 500€
De kostprijs om deze GUP te saneren met riolering is 5,5 keer hoger dan sanering via IBA’s.
Bijkomend:     

• Gravitaire aansluiting op riolering in Eikenberg is niet mogelijk. Een pompstation voor 3 woningen is heel duur.

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan een deel van cluster “120-384” te willen herzien van het collectief te optimaliseren
buitengebied naar het individueel te optimaliseren buitengebied: Fremisstraat 1, 1a en 4. De herziening wordt aanvaard omwille
van de financiële redenen die de gemeente /rioolbeheerder inroept.
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Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Fremisstraat 1, 1a en 4 wordt uit cluster 120-384 (collectief te optimaliseren buitengebied) gehaald en toegevoegd
aan cluster 120-6307 (individueel te optimaliseren buitengebied).
GUP-45064-016 wordt ingekort in de Fremisstraat.

Aanbeveling(en)

Aansluiting van de Fremisstraat 2 handhaven éénmaal GIP 18704 is gerealiseerd.

Code van de indiener : YAgNuBKF

Ingediende reacties

Id: 23
Cluster/GUP nummer: zie bezwaar
Adres: zie bezwaar zie bezwaar 9680 Maarkedal

De gemeente Maarkedal en FARYS, rioolbeheerder in Maarkedal, wensen op te merken dat de sanering van een
aantal groene clusters of delen ervan in de gemeente door middel van een riolering technisch en financieel niet
opwegen tegenover de sanering van deze clusters via een IBA.

Daarom vragen de gemeente Maarkedal en FARYS de omvorming van volgende clusters of dDe elen ervan van
'collectief te optimaliseren buitengebied' naar 'individueel te optimaliseren buitengebied':

Borgtstraat 6 - (120-339)
Riolering: 110m * 1017€/lm= 115 170€
IBA’s: 1st * 6500€/st= 6 500€
De kostprijs om deze GUP te saneren met riolering is 17,7 keer hoger dan sanering via IBA.
Bijkomend:     

• Gravitaire aansluiting op riolering in Eikenberg is niet mogelijk. Een riolering van 110m voor 1 woning is heel
duur.

• extra technische moeilijkheid kruising met Maarkebeek

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan de cluster "120-339" te willen herzien van het collectief te optimaliseren buitengebied
naar het individueel te optimaliseren buitengebied. De herziening wordt aanvaard omwille van de financiële - en technische
redenen (kruising Maarkebeek) die de gemeente /rioolbeheerder inroept.
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Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Clusters “120-339” wordt herzien van het collectief te optimaliseren buitengebied naar het individueel te optimaliseren
buitengebied.
Project GUP-45064-015 wordt volledig verwijderd.

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : YAgNuBKF

Ingediende reacties

Id: 24
Cluster/GUP nummer: zie bezwaar
Adres: zie bezwaar zie bezwaar 9680 Maarkedal

De gemeente Maarkedal en FARYS, rioolbeheerder in Maarkedal, wensen op te merken dat de sanering van een
aantal groene clusters of delen ervan in de gemeente door middel van een riolering technisch en financieel niet
opwegen tegenover de sanering van deze clusters via een IBA.

Daarom vragen de gemeente Maarkedal en FARYS de omvorming van volgende clusters of dDe elen ervan van
'collectief te optimaliseren buitengebied' naar 'individueel te optimaliseren buitengebied':

Zonneveldstraat 1, 2, 4 en 6 (987-19-2 en 987-23)
Riolering: 310m * 1017€/lm= 315 270€
IBA’s: 4st * 6500€/st= 26 000€
De kostprijs om deze GUP te saneren met riolering is 12 keer hoger dan sanering via IBA.
Bijkomend:     

• Gravitaire aansluiting op riolering in Tiegstraat is niet mogelijk. Een riolering van 310m met pompstation voor 4
woningen is heel duur.

Om bovenstaande redenen zijn van mening dat een omvorming zoals gevraagd gerechtvaardigd is.

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan de clusters “987-19-2” (Zonneveldstraat 1) en “987-23” (Zonneveldstraat 2, 4 en 6) te
willen herzien van het collectief te optimaliseren buitengebied naar het individueel te optimaliseren buitengebied. De herziening
wordt aanvaard omwille van de financiële redenen die de gemeente /rioolbeheerder inroept, met als voorwaarde dat
de plaatsing van de IBA's ten laatste gelijktijdig dient te gebeuren met de aanleg van de riolering, vermits de
betrokken woningen deel uitmaken van het subsidieproject O219072.
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Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Clusters "987-19-2" en "987-23" worden herzien van het collectief te optimaliseren buitengebied naar het
individueel te optimaliseren buitengebied.

Aanbeveling(en)

Nvt

Zoneringsplan Oostkamp

Code van de indiener : yBFvXwNy

Ingediende reacties

Id: 169
Cluster/GUP nummer: 264-100
Adres: Veldegemstrestraat 15 8020 Oostkamp

herziening van rode cluster 264-100 (Veldegemstrestraat 15, Oostkamp) naar collectief te optimaliseren
buitengebied omdat het perceel langs een gerioleerde/te rioleren straat ligt (aansluiting naar de Veldegemsestraat
is mogelijk)

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan cluster 264-100 te willen herzien van het individueel te optimaliseren
buitengebied  naar het collectief te optimaliseren buitengebied met als motivatie omdat het perceel langs een
gerioleerde/te rioleren straat ligt (aansluiting naar de Veldegemsestraat is mogelijk)
Deze herziening kan niet aanvaard worden omdat de afstand tot de openbare weg aanzienlijk is en er
vermoedelijk over perceel van derden moet gegaan worden om aan te sluiten.
De aansluitingsmogelijkheid kan evenwel onderzocht worden en nagevraagd worden bij de eigenaar. De
aansluiting kan ev. uitgevoerd worden en dit kan nadien doorgegeven worden via het invullen van de
rapportering gemeentelijke sanering (jaarlijkse mogelijkheid om het zoneringsplan te actualiseren).

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : yBFvXwNy

Ingediende reacties

Id: 170
Cluster/GUP nummer: 018-1797
Adres: Stationsstraat 196 8020 Oostkamp

herziening van rode cluster 018-1797 (Gruuthuse) naar collectief te optimaliseren buitengebied omdat het gebouw
een vuilvracht hoger dan 2.5 IE heeft. Een persleiding onder het fietspad in de Stationsstraat werd intussen
gerealiseerd, bij de heraanleg van de Stationsstraat.

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan een deel van cluster 018-1797 (Stationsstraat 196) te willen herzien van het
individueel te optimaliseren buitengebied naar het collectief te optimaliseren buitengebied met als motivatie: omdat
het gebouw een vuilvracht hoger dan 2.5 IE heeft. Een persleiding onder het fietspad in de Stationsstraat werd
intussen gerealiseerd, bij de heraanleg van de Stationsstraat.
Het gaat om een correctie van het zoneringsplan van het individueel te optimaliseren buitengebied naar het
collectief geoptimaliseerd buitengebied. 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Cluster 018-1797 wordt gesplitst. Een deel van deze cluster wordt gecorrigeerd van het individueel te optimaliseren
buitengebied naar het collectief geoptimaliseerd buitengebied (Stationsstraat 196, cluster 018-1797-1).

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een correctie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit kan jaarlijks
doorgegeven worden via het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.
Via de volgende rapportering gemeentelijke sanering (WUP 2021) kan het tracé van de aansluiting van het kasteel
Gruuthuse overgemaakt worden aan VMM.

Code van de indiener : yBFvXwNy

Ingediende reacties

Id: 171
Cluster/GUP nummer: 018-1713
Adres: op te zoeken x 8020 Oostkamp

erziening van groene cluster 018-1713 gelegen in gemeentelijke cluster GUP-31022-56 naar een private cluster
omdat deze gelegen is langsheen een private weg.
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Overweging

De gemeente/rioolbeheerder vraagt de herziening van groene cluster 018-1713 gelegen in gemeentelijke cluster 
GUP-31022-56 naar een private cluster omdat deze gelegen is langsheen een private weg.
Het is niet duidelijk wat bedoeld wordt met deze opmerking. Bijgevolg kan hiervan enkel akte genomen worden 
en volgt er geen aanpassing aan het zoneringsplan/gebiedsdekkend uitvoeringsplan.

Indien hiermee bedoeld wordt dat er over grond van derden
dient gegaan te worden om te kunnen aansluiten, dan geldt
uitzondering aansluitplicht: IBA dient geplaatst te worden.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Zoneringsplan Vleteren

Code van de indiener : yms5MuXq

Ingediende reacties

Id: 31
Cluster/GUP nummer:
Adres: Poperingestraat 43 Bus 8640 Vleteren

-Poperingestraat nr. 43 is momenteel opgenomen in het centraal gebied. Deze woning is echter nog niet
aangesloten op de riolering. Gezien deze woning enkel kan aansluiten via een perceel van derden wordt
voorgesteld om deze aan te passen naar een rode cluster.

Overweging

Poperingestraat 43 ligt op  ongeveer 120 meter van een openbare weg met openbare riolering. Een rioolaansluiting
vereist bovendien het gebruik van een perceel van derden. Bijgevolg wordt de gevraagde herziening van centraal
gebied naar individueel te optimaliseren buitengebied aanvaard.

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Perceel Poperingestraat 43 wordt uit het centraal gebied gehaald en ondergebracht in een nieuwe cluster
(clusternummer 005-9005) in het individueel te optimaliseren buitengebied.

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : yms5MuXq

Ingediende reacties

Id: 32
Cluster/GUP nummer:
Adres: Poperingestraat 47 8640 Vleteren

-Poperingestraat nr. 47 is momenteel opgenomen in het centraal gebied. Deze woning is echter nog niet
aangesloten op de riolering. Deze ligt op grote afstand (170m) van de straat. Om financiële redenen en conform de
visie mbt IBAs van Vleteren, wordt voorgesteld om deze aan te passen naar een rode cluster.

Overweging

Poperingestraat 47 ligt op meer dan 180 meter van de openbare weg met openbare riolering. Omwille van deze
afstand (en bijhorende kosten) kan de gevraagde herziening van centraal gebied naar individueel te optimaliseren
buitengebied aanvaard worden.

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Perceel Poperingestraat 47 wordt uit het centraal gebied gehaald en ondergebracht in een nieuwe cluster
(clusternummer 005-9006) in het individueel te optimaliseren buitengebied.

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : yms5MuXq

Ingediende reacties

Id: 33
Cluster/GUP nummer: 366-61
Adres: Kooiaardstraat 7 8640 Vleteren

-Kooiaardstraat nr. 7 is geen prioritaire IBA, de omliggende woningen (nr. 5, 6 en 8) zijn echter wel prioritaire IBAs.
Deze liggen allemaal in dezelfde rode cluster 366-61. Er wordt voorgesteld om Kooiaardstraat nr. 7 aan te passen
naar een prioritaire IBA.

Overweging

Binnen de bepaling van prioritaire IBA's en milieu-impact werd rekening gehouden met een kwaliteitsaspect
(minimale score op de milieu-impacttoetskaart) en een kwantiteitsaspect (de hoeveelheid IBA's binnen een kleinere
afstroomzone) t.o.v. nog aan te sluiten woningen via riolering. De betrokken woning ligt net op de grens van een
afstroomzone die al dan niet als relevant werd beschouwd. Binnen de GIS-matige puntafbakening van een woning
valt deze er net buiten. Gelet op het feit dat het perceel en woning doorkruist worden door de grens met een
relevant afstroomgebiedje kan bij deze woning het voordeel van de twijfel gehanteerd worden en mee opgenomen
worden als prioritair te plaatsen IBA.
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Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

De betrokken woning wordt opgenomen als prioritair te plaatsen IBA.
 

Aanbeveling(en)

Nvt

Zoneringsplan Gavere

Code van de indiener : Z3F5PoPH

Ingediende reacties

Id: 26
Cluster/GUP nummer: 466-47-1 en 466-47-2
Adres: Oudstrijdersstraat 3,7,9,11,13 9890 Gavere

In de Oudstrijdersstraat 3 te Gavere is men aan het bouwen/verbouwen. Volgens het zoneringsplan dient deze
woning aan te sluiten op het (hier toekomstige) rioleringsstelsel. Momenteel lozen de woningen binnen deze cluster
naar de achterliggende gracht. Stel dat er riolering in de straat zou komen, dienen deze mensen allen te voorzien in
een individuele pomp op eigen terrein om hun afvalwater tot op openbaar domein te brengen. Op openbaar domein
dienen wij (Farys in opdracht ven gemeente Gavere) dan ook een gemeenschappelijke pomp te plaatsen om het
afvalwater naar de bovenliggende cluster te pompen. Als je hier de kosten/baten van bekijkt is dit niet efficiënt.
Vandaar ons voorstel om deze cluster (466-47-2) samen met de aangrenzende cluster (466-47-1) te saneren adhv
individuele IBA's.
  

Overweging

Cluster 466-47-1 omvat 5 woningen die momenteel achteraan lozen in de Kerkvijverloop. Toekomstige sanering is
voorzien door aanleg van GUP-44020-041 (prio 12). Om in de toekomst de rioolaansluiting te realiseren dient zowel
op openbaar als op privédomein te worden gepompt. Bovendien is de aangrenzende cluster reeds herzien naar
individueel te optimaliseren buitengebied.
Hiermee rekening houdend is de gevraagde herziening voor cluster 466-47-1 naar individueel te optimaliseren
buitengebied aanvaardbaar.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

zoneringsplan: cluster 466-47-1 wordt herzien naar individueel te optimaliseren buitengebied.
gebiedsdekkend uitvoeringsplan: GUP-44020-041 wordt hier verwijderd.
 

Aanbeveling(en)

Nvt

Zoneringsplan Beringen
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Code van de indiener : z4Aptwri

Ingediende reacties

Id: 498
Cluster/GUP nummer: meerdere clusters
Adres: adres van de clusters 0 0000 Beringen

Uit detailonderzoek van de ZP in 2020 blijkt datdeze cluster rendabeler als collectief aangesloten kan worden,
Fluvius wenst deze terug groen te maken 
081-10; 081-380; 081-416; 081-422; 081-429; 081-433; 081-438; 081-440; 081-446; 081-456; 081-460; 081-483;
081-491; 081-497; 081-502;  081-518081-522; 081-536; 081-538; 081-583; 081-586; 081-591; 081-593; 106-12;
106-120; 106-129; 106-14; 106-16; 106-20; 106-22; 106-23; 106-24; 106-25; 106-26; 106-28; 106-32; 106-36; 106-
40; 106-78; 106-7802; 107-1; 107-15; 107-16; 107-17; 107-2; 107-20; 107-3; 107-31; 107-37; 107-42; 107-48; 107-
7; 107-78; 081-363; 081-423; 106-39; 106-53; 107-44

Overweging

Rioolbeheerder Fluvius vraagt om voor een reeks (tijdens het voortraject) aangevraagde en aanvaarde herzieningen de wijziging
terug te draaien. Het betreft clusters die werden herzien naar individueel te optimaliseren buitengebied die men opnieuw naar
collectief te optimaliseren buitengebied wil herzien. 
Aangezien er geen enkele motivatie voor het terugdraaien van de herzieningen werd geformuleerd, kan de gevraagde wijziging
echter niet aanvaard worden.
Voor de vermelde clusters  107-48, 107-44, 107-15, 106-53, 106-39, 081-423,  081-433, 081-429, 081-518, 081-536, 081-491
werd in het voortraject trouwens geen herziening aanvaard of doorgevoerd. Deze behoren dus nog steeds tot het collectief te
optimaliseren buitengebied.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Nazareth

Code van de indiener : 02u9qmvl

Ingediende reacties

Id: 3024
Cluster/GUP nummer:
Adres: Dorp 1 9810 Nazareth

Doelstelling en de simulatortool zijn bedoeld als ondersteuning bij de opmaak van het meerjarenprogramma. Het is belangrijk om in het
meerjarenprogramma concrete acties op te nemen om tegen 2027 een goede toestand van de waterlopen te bereiken. Dit kadert ook in de
voorbereiding en opmaak van de doelstellingen van de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027.
Het aantal IE dat op basis van deze projecten wordt gesaneerd bedraagt 1073 IE en betekent dus een gebiedsdekkend groter engagement dan
voorzien volgens de voorliggende reductiedoelstelling voor het grondgebied van Nazareth.
De planning van werken (zie overzichtstabel in bijlage) is nog excl. de IBA's (= 101IE op VL05_58 en 6IE op VL17_54). Dit wordt gezamenlijk
nagestreefd door Nazareth, TMVW en hun partners waarbij niet uit te sluiten valt dat er vertragingen kunnen optreden door externe factoren
(verwervingen en onteigeningen, beschikbare capaciteit bij studiebureaus en
aannemers, beschikbare budgetten bij nutsmaatschappijen ikv verplaatsingsbevelen en netsanering,…).
Uit bovenstaande tabel en de overzichtstabel blijkt dat bij een uitvoering van de GIP's riolering Heerweg, aanleggen van riolering in de
omliggende clusters van de Kortrijkseheerweg en het dossier Huisepontweg, Mantelstraat, Merestraat reeds
een equivalent aantal IE wordt gesaneerd in vergelijking met het vooropgestelde reductiedoel zoals voorgesteld door VMM voor 2027, versie
nov 2020 (reductiedoel van respectievelijk 291 IE en 153 IE).
Financiële impact
Er is geen financiële impact op het meerjarenplan, bij opmaak van de planning werd rekening gehouden met het goedgekeurd meerjarenplan
2019-2024.
Het lokaal bestuur Nazareth neemt akte van het voorstel betreffende reductiedoelen voor Nazareth zoals voorgelegd in kader van het openbaar
onderzoek voor de ontwerp - stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2022-2027.
Lokaal bestuur Nazareth wenst haar medewerking te bevestigen tot uitvoering van deze reductiedoelen.
Deze huidige projectplanning werd opgemaakt op basis van het goedgekeurde meerjarenplan 2019-2024 en de planning van de rioolbeheerder
TMVW, rekening houdende met de prioriteiten volgens het GUP.

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder stelt de reductiedoelen te zullen halen. Er wordt aangegeven dat de door hun geplande projecten resulteren in een
hoger engagement. De doelstellingen zijn gebaseerd op de gebiedsgerichte prioritering en een verhoudingsgewijze spreiding van het
reductiedoel over de beoogde planperiodes waarin de goede toestand behaald zal worden. Indien de gemeente/rioolbeheerder in staat is om
meer te doen, het betreft dan ook minimale doelstellingen, dan dient de gemeente/rioolbeheerder ook die verantwoordelijkheid op te nemen.
VMM kan dit enkel toejuichen.
De afhankelijkheid van derden kan een vertragende factor zijn bij de uitvoering van projecten. Het is evenwel belangrijk dat alle partijen actief
samenwerken om deze binnen een aanvaardbare timing te realiseren.
Om deze reden werden dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de realisatie van projecten. Deze randvoorwaarden zijn opgenomen onder
4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Zulte
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Code van de indiener : 099UETq1

Ingediende reacties

Id: 2223
Cluster/GUP nummer:
Adres: Centrumstraat 8 9870 Zulte

De gemeente Zulte neemt akte van het voorstel betreffende reductiedoelen voor de gemeente Zulte zoals voorgelegd in kader van het openbaar
onderzoek voor de ontwerp - stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2022-2027.
De perimeter van de gemeente Zulte valt binnen het Scheldebekkens en heeft als waterlichamen; Gaverbeek I, Leie II, Leie III, Mandel II,
Toeristische Leie en en afleidingskanaal van de de Leie/Schipdonkkanaal. Er zijn in totaal 1537 IE’s (Inwoners Equivalenten) te saneren.
Waarvan 542 IE’s op gemeentelijk niveau tegen 2027.
De gemeente Zulte wenst haar medewerking te bevestigen tot uitvoering van de reductiedoelen.
Volgende projecten werden reeds in de planning van de rioolbeheerder FARYS|TMVW voorzien:
*O218011: Aanleg van een gescheiden stelsel in noordelijk deel Bokstraat (sanering cluster 214-825): 105 IE, 70,48% VL05_50; 29,52%
VL17_54, <=2027
*O218027: Aanleg van gescheiden stelsel in zuidelijk deel Bokstraat, Schrijversstraat en deel Eikstraat (cluster 214-824), Aansluiting woning in
Putweg: 111 IE, 87,39% VL05_50; 12,61% VL17_54, <=2027,
GUP-44081-007: rioleringsproject GUP-44081-007 (prive) - Waregemstraat, Warandestraat, Verlorenlos, Veldweg, Tuttegemstraat, Tuinwijk,
Staatsbaan, Posthoornstraat, Polderstraat, Petegemstraat, Oudenaardestraat, Olsenestraat, Olmenlaan, Kruishoutemstraat, Kapellestraat,
Heirweg, Haarzakstraat, Grote Steenweg, Groeneweg: 142 IE, 5,63% VL05_45; 89,44% VL05_50; 4,93% VL17_49, <=2027
GUP-44081-009: rioleringsproject GUP-44081-009 (prive) – Koekoekstraat: 18 IE, VL17_49, <=2021,
GUP-44081-011: rioleringsproject GUP-44081-011 (prive) – Visserijstraat: 2 IE, VL05_50, <=2027
GUP-44081-015: rioleringsproject GUP-44081-015 (prive): 0 IE, VL05_50, <=2027
GUP-44081-024: rioleringsproject GUP-44081-024 (prive) - Verbindingsstraat: 17 IE, VL05_50, <=2027
GUP-44081-052: rioleringsproject GUP-44081-052 (prive) – Wielkensstraat: 9 IE’s, VL05_50, <=2027
GUP-44081-005: rioleringsproject GUP-44081-005 (gemeentelijk) - Meiweg, Kouterweg, Dennenstraat: 167 IE, 29,34% VL05_45; 70,66%
VL17_49, <=2027
GUP-44081-013: rioleringsproject GUP-44081-013 (gemeentelijk) – Valleistraat: 24 IE, VL05_50, <=2027
GUP-44081-016: rioleringsproject GUP-44081-016 (gemeentelijk) – Waalstraat: 18 IE, VL05_50, <=2027
GUP-44081-017: rioleringsproject GUP-44081-017 (gemeentelijk) – Zaubeekstraat: 82 IE, VL05_50, <=2027
GUP-44081-019: rioleringsproject GUP-44081-019 (gemeentelijk) – Waregemstraat: 17 IE, VL05_45, <=2027
GUP-44081-027: rioleringsproject GUP-44081-027 (gemeentelijk) – Oliebergstraat: 35 IE, VL05_50, <=2027
GUP-44081-032: rioleringsproject GUP-44081-032 (gemeentelijk) - Voordestraat, Terwallenstraat: 17 IE, VL05_50, <=2027
GUP-44081-035: rioleringsproject GUP-44081-035 (gemeentelijk) - Ponteputstraat, Bauterstraat: 24 IE, VL05_50, <=2027
GUP-44081-049: rioleringsproject GUP-44081-049 (gemeentelijk) - Vaartstraat, Torrestraat, Petegemstraat: 68 IE, VL05_50, <=2027
GUP-44081-051: rioleringsproject GUP-44081-051 (gemeentelijk) - Waterstraat, Waregemstraat, Drogenboomstraat: 20 IE, VL05_45, <=2027
O214097A: Sanering resterende groene clusters Houtstraat in synergie met aanleg collector Zaubeek-Olsenestraat: <=2021
* opgenomen in minimale doelstellingen VMM 2027
Hogergenoemde planning wordt gezamenlijk nagestreefd door de gemeente Zulte, FARYS|TMVW en hun partners waarbij niet uit te sluiten valt
dat er vertragingen kunnen optreden door externe factoren (verwervingen en onteigeningen, beschikbare capaciteit bij studiebureaus en
aannemers, omleidingsproblematiek, beschikbare budgetten bij nutsmaatschappijen ikv verplaatsingsbevelen en netsanering,…).
Het aantal IE dat volgens VMM op basis van deze projecten wordt gesaneerd tegen 2027 bedraagt 920 IE (incl. bijdrage IBA’s 96 IE’s) en
betekent dus een gebiedsdekkend hoger engagement dan voorzien (542 IE) volgens de voorliggende reductiedoelstelling voor het grondgebied
van de gemeente Zulte.
Op alle afzonderlijke waterlichamen worden de doelstellingen gehaald. Op de Gaverbeek weliswaar nipt dankzij de IBA’s die in dit stroomgebied
(doel 101 IE’s, gepland 96 IE’s projecten en 10 IE’s bij uitvoering alle IBA’s in dit stroomgebied)
Conclusie:
De gemeente Zulte heeft een planning opgemaakt om te voldoen aan de geformuleerde doelstellingen.
Zulte spreekt zijn engagement uit om de continuïteit te handhaven in de lopende en op komst zijnde projecten. Daarnaast zal zij bij het
vastleggen van nieuwe projecten zoveel mogelijk rekening houden met de gevraagde doelstellingen.
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Overweging

De gemeente/rioolbeheerder stelt een alternatieve selectie van uit te voeren projecten voor het halen van de reductiedoelen voor.  Een
alternatieve uitvoeringswijze om de reductiedoelen te halen kan,  zolang deze voldoet aan de randvoorwaarden (vrijheidsgraden) zoals
opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.
IBA’s kunnen ingebracht worden om het reductiedoel te halen. Hierbij dient men zich echter bewust te zijn van en rekening te houden met de
lagere zuiveringsefficiëntie van een IBA t.o.v. een aansluiting op RWZI.
De gemeente/rioolbeheerder stelt de reductiedoelen te zullen halen. Er wordt aangegeven dat de door hun geplande projecten resulteren in een
hoger engagement. De doelstellingen zijn gebaseerd op de gebiedsgerichte prioritering en een verhoudingsgewijze spreiding van het
reductiedoel over de beoogde planperiodes waarin de goede toestand behaald zal worden. Indien de gemeente/rioolbeheerder in staat is om
meer te doen, het betreft dan ook minimale doelstellingen, dan dient de gemeente/rioolbeheerder ook die verantwoordelijkheid op te nemen.
VMM kan dit enkel toejuichen.
De afhankelijkheid van derden kan een vertragende factor zijn bij de uitvoering van projecten. Het is evenwel belangrijk dat alle partijen actief
samenwerken om deze binnen een aanvaardbare timing te realiseren. Om deze reden werden dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de
realisatie van projecten. Deze randvoorwaarden zijn opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Lebbeke
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Code van de indiener : 0jrBoSS7

Ingediende reacties

Id: 1844
Cluster/GUP nummer:
Adres: Flor Hofmanslaan 1 9280 Lebbeke

Verder neemt de gemeente Lebbeke akte van het voorstel betreffende reductiedoelen. De gemeente Lebbeke wenst haar medewerking te
bevestigen tot uitvoering van deze reductiedoelen, mits rekening wordt gehouden met onderstaande opmerkingen ingevolge de huidige
vastgelegde projectplanning.
Deze huidige projectplanning werd opgemaakt op basis van de goedgekeurde BBC van de gemeente Lebbeke 2018-2024 en de planning van
de rioolbeheerder TMVW, rekening houdende met de prioriteiten volgens het GUP. Dit overzicht is te vinden in bijlage 3.
Het aantal IE dat op basis van deze projecten wordt gesaneerd bedraagt 1210 IE en betekent dus een gebiedsdekkend groter engagement dan
voorzien volgens de voorliggende reductiedoelstelling voor het grondgebied van Lebbeke.
Hogergenoemde planning wordt gezamenlijk nagestreefd door de gemeente Lebbeke, TMVW en hun partners waarbij niet uit te sluiten valt dat
er vertragingen kunnen optreden door externe factoren (verwervingen en onteigeningen, beschikbare capaciteit bij studiebureaus en
aannemers, beschikbare budgetten bij nutsmaatschappijen i.k.v. verplaatsingsbevelen en netsanering,…).
Uit onderstaande tabel blijkt echter dat bij een uitvoering van 67% van de geplande projecten reeds een equivalent aantal IE wordt gesaneerd in
vergelijking met het vooropgestelde reductiedoel zoals voorgesteld door VMM voor 2027, versie nov 2020 (reductiedoel van 809 IE).
DENDER V: VL08_71, prioriteit 5, 800 IE, IE te saneren tegen 2027: 267, IE in GUP/GIP op de planning: 800
VONDELBEEK: VL05_75, prioriteit 6, 1579 IE, IE te saneren tegen 2027: 526, IE in GUP/GIP op de planning: 361
ZEESCHELDE II: VL08_41, prioriteit 5, 49 IE, IE te saneren tegen 2027: 16, IE in GUP/GIP op de planning: 49
Totaal: totale IE: 2428 IE, IE te saneren tegen 2027: 809IE, IE in GUP/GIP op de planning: 1210 IE

Op basis van dit engagement en om onderstaande redenen acht de gemeente Lebbeke een bijsturing of uitbreiding van deze planning als
gevolg van de reductiedoelstellingen niet opportuun: 
· De genomen engagementen op gemeenteniveau.
· De genomen engagementen met andere lokale en bovenlokale besturen.
· De reeds geleverde inspanningen op het vlak van studiewerk en de hiermee gepaard gaande uitgaven (onderzoekingen, proeven ter plaatse,
afstemming stadsdiensten en andere,…)/ mogelijke kosten bij het stilleggen van sommige projecten in functie van de opstart van de projecten
volgens de reductiedoelstellingen.
· De lopende subsidiedossiers (zowel goedgekeurd als op rollend programma).
· De bewuste spreiding van de financiële inspanningen voor het saneren van groene en rode clusters geografisch gespreid over het ganse
grondgebied van de gemeente Lebbeke, en hiermee samenhangend de draagkracht van de verschillende deelgemeentes, op vlak van
leefbaarheid, ontsluiting, mobiliteit en bereikbaarheid tijdens de vele werken die een zekere spreiding in de tijd noodzakelijk maken.
· Beschikbaarheid op de markt van studiebureaus en aannemers.
De gemeente Lebbeke zal de huidige reductiedoelstelling meenemen in het begin van de volgende planperiode voor de opmaak van de BBC
voor de volgende legislaturen. Tegelijk zullen de nodige subsidieaanvragen gebeuren van verschillende rioleringsdossiers.

Overweging

De gemeente Lebbeke geeft aan haar medewerking te bevestigen tot uitvoering van deze reductiedoelen, met uitzondering van vertragingen die
optreden door externe factoren. Op basis van het aantal projecten die realiseerbaar zijn tegen 2027 worden er 1210 IE van de voorliggende
reductiedoelen gesaneerd op het het grondgebied van Lebbeke.
Voor het volledige grondgebied resulteren de geplande projecten effectief tot een hoger engagement dan strikt opgenomen in de reductiedoelen,
VMM kan dit enkel toejuichen. Specifiek voor het waterlichaam VL08_71 (Dender V) kan het totaal reductiedoel gerealiseerd worden tegen
2027. Voor VL05_75 (Vondelbeek) wordt er aangegeven dat de minimale doelstelling tegen 2027 niet haalbaar is. Op het niveau van het
volledige waterlichaam kan de minimale doelstelling voor huishoudens gehaald worden indien de andere actoren hun verantwoordelijkheid
opnemen (gemeentelijke actoren: rioleringsprojecten uitvoeren; bovengemeentelijke actor: rioleringsprojecten uitvoeren & optimalisaties op
RWZI). De nieuwe herrekende fiches ‘reductiedoel_SI_HH_ per waterlichaam’ en ‘Reductiedoelen_ GUP_ per gemeente’ fiches geven dit
totaalbeeld met de reductiedoelen en de verschillende actoren weer. Het is echter van belang om met het totaal reductiedoel indachtig
voldoende projecten in uitvoering te brengen.
De afhankelijkheid van derden kan een vertragende factor zijn bij de uitvoering van projecten. Het is evenwel belangrijk dat alle partijen actief
samenwerken om deze binnen een aanvaardbare timing te realiseren. Om deze reden werden dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de
realisatie van projecten. Deze randvoorwaarden zijn opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.

Voorstel tot aanpassing

Nvt
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Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Lochristi

Code van de indiener : 0Mje863a

Ingediende reacties

Id: 2341
Cluster/GUP nummer:
Adres: Dorp-West 52 9080 Lochristi

Er zijn verschillen op te merken in reductiedoelen in de officiële documenten op volvanwater.be t.o.v. de door VMM doorgegeven simulator. In
kader van de bezwaren werd rekening gehouden met de doelen zoals vermeld in de simulator.
Gemeente Lochristi krijgt binnen het stroomgebiedbeheerplan volgende reductiedoelstelling opgelegd voor onderstaande waterlichamen:
WL_naam, WL_code, Gebiedsgerichte prioritering, IE:
KALKENSE VAART, VL05_31, 2, 0
ZUIDLEDE, VL05_182, 3, 528
LEDE, VL05_171, 4, 112
MOERVAART, VL05_175, 4, 0
KANAAL GENT-TERNEUZEN + GENTSE HAVENDOKKEN, VL11_165, 6, 0
ZEESCHELDE I, VL11_40, 5, 0
 Eindtotaal: 640
Volgens de simulator wordt dit ingevuld dmv een aantal al dan niet in rekening gebrachte rioleringsprojecten.
Gemeente Lochristi maakt hier bezwaar tegen gezien:
1. volgende projecten niet voorzien zijn door de gemeente:

• GUP-44034-051 (privéproject Hijftestraat)

• GUP-44034-019 (Tollekenswegel; rijbaan werd nog maar net vernieuwd)

• GUP-44034-020 (Haanhoutstraat)
2. volgende projecten wel voorzien worden door de gemeente maar niet bijdragen tot de invulling van de minimale doelstelling die
vooropgesteld is in de aangeleverde simulator

• GUP-44034-008 - Kapiteinstraat – Doornzelestraat;

• GUP-44034-031 - Antwerpse Steenweg + Doornikstraat (ism. AWV)

• GUP-44034-042 - Rivierstraat, Oude Rivierstraat (opwaarts project bij Collector Magret)
3. Het uitvoeren van alle voorgenomen projecten niet haalbaar is tegen eind 2027.

Indien de gemeente Lochristi alle projecten uitvoert waarvoor ze haar engagement heeft gegeven, behaalt ze ruimschoots de doelstelling, maar
naar timing toe en budgettair is dit onrealistisch. Inzake timing is de gemeente afhankelijk van andere partners, oa. Aquafin, AWV, provincie en
MOW (ifv. subsidiëring fietspaden ed.) en dienen voor meerdere projecten onteigeningen te worden doorgevoerd. Inzake de budgetten stopt het
ontwerp van onze wegen- en rioleringsprojecten niet bij de aanleg van rioleringen maar moeten we eveneens voorzien in veilige mobiliteit voor
alle weggebruikers (oa. via aanleg fietspaden, verkeersremmers, ed.). De investeringen hiertoe zijn allerminst gering.
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Overweging

In het kader van de reductiedoelen voor de waterlichamen VL05_182 (Zuidelede), VL05_171 (Lede) geeft de gemeente aan dat een aantal
projecten die opgelijst staan in de simulator niet kunnen uitgevoerd worden tegen 2027: GUP-44034-051 (privéproject Hijftestraat), GUP-44034-
019 (Tollekenswegel; rijbaan werd nog maar net vernieuwd) en GUP-44034-020 (Haanhoutstraat). De gemeente geeft aan dat de volgende
projecten wel voorzien worden door de gemeente maar niet zouden bijdragen tot de invulling van de minimale doelstelling die vooropgesteld is
in de aangeleverde simulator: GUP-44034-008 (Kapiteinstraat – Doornzelestraat), GUP-44034-031 (Antwerpse Steenweg + Doornikstraat) en
GUP-44034-042 (Rivierstraat, Oude Rivierstraat). De gemeente concludeert dat het uitvoeren van alle voorgenomen projecten niet haalbaar is
tegen eind 2027.
De simulator is een ondersteunende tool om na te gaan welke projecten desgewenst uitvoering kunnen geven aan de reductiedoelen van de
gemeente en maakt geen onderdeel uit van het plan. Deze projecten zijn een voorstel, waarbij de projecten die theoretisch het meest rendabel
zijn het eerst geselecteerd worden. Een alternatieve uitvoeringswijze om de reductiedoelen te halen kan, zolang deze voldoet aan de
randvoorwaarden (vrijheidsgraden) zoals opgenomen onder 4.1.2.3 in hoofdstuk 4 Visievorming. De projecten die de gemeente voorstelt
(projectenselectie zoals opgenomen in de simulator, waarbij er 3 GUP-projecten vervangen worden door 3 andere GUP-projecten)
beantwoorden aan deze randvoorwaarden waardoor het reductiedoel haalbaar wordt.
De afhankelijkheid van derden kan een vertragende factor zijn bij de uitvoering van projecten. Het is evenwel belangrijk dat alle partijen actief
samenwerken om deze binnen een aanvaardbare timing te realiseren. Om deze reden werden dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de
realisatie van projecten. Deze randvoorwaarden zijn opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : 0Mje863a

Ingediende reacties

Id: 2342
Cluster/GUP nummer:
Adres: Dorp-West 52 9080 Lochristi

Er zijn verschillen op te merken in reductiedoelen in de officiële documenten op volvanwater.be t.o.v. de door VMM doorgegeven simulator. In
kader van de bezwaren werd rekening gehouden met de doelen zoals vermeld in de simulator.

Overweging

De cijfers (tabel) van het reductiedoel in de simulator zijn gebaseerd op de meest recente herrekeningen van de reductiedoelen, maar betreffen
enkel de cijfers van de gemeentelijke actor. De cijfers die terug te vinden zijn op het geoloket zoneringsplannen en gebiedsdekkende
uitvoeringsplannen in de fiches reductiedoel_SI_HH_ per waterlichaam en Reductiedoelen_ONTWERP_GUP_ per gemeente zijn nog
gebaseerd op oudere berekeningen, maar bevatten naast de gemeentelijke actor ook de cijfers van de bovengemeentelijke actor (beiden
opgedeeld per categorie lopend beleid/GUP) en privé.
Voor zover geen andere opmerkingen/technische correcties aanleiding geven tot het aanpassen van de cijfers, zullen de fiches
reductiedoel_SI_HH_ per waterlichaam en Reductiedoelen_ONTWERP_GUP_ per gemeente op het geoloket zoneringsplannen en
gebiedsdekkende uitvoeringsplannen geactualiseerd worden met de herrekende cijfers, maar dit voor alle actoren, met onderverdeling in de
respectievelijke categorieën. Dit is ruimer dan enkel het cijfer van de gemeentelijke actor uit de simulator per gemeente. 
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Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Voor zover geen andere opmerkingen/technische correcties aanleiding geven tot het aanpassen van de cijfers, zullen de fiches
reductiedoel_SI_HH_ per waterlichaam en Reductiedoelen_ONTWERP_GUP_ per gemeente op het geoloket zoneringsplannen en
gebiedsdekkende uitvoeringsplannen geactualiseerd worden met de herrekende cijfers, maar dit voor alle actoren, met onderverdeling in de
respectievelijke categorieën. Dit is ruimer dan enkel het cijfer van de gemeentelijke actor uit de simulator per gemeente. 

Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Schoten

Code van de indiener : 1Db6tLmM

Ingediende reacties

Id: 2422
Cluster/GUP nummer:
Adres: Mechelsesteenweg 66 2018 Antwerpen

Gemeente Schoten krijgt binnen het stroomgebiedbeheerplan volgende reductiedoelstelling opgelegd voor
onderstaande waterlichamen:

WL_naam, WL_code, gebiedsgerichte prioritering, IE:
Albertkanaal, VL 17_151, 3, 209
Kanaal Dessel-Kwaadmechelen + kanaal, VL17_160, 4, 21
Verlengde Schijn – Hoofdgracht, VL17-35, 4, 241
Verlengde Schijn – Voorgracht, VL05_36, 4, 0
Eindtotaal: 471
Volgens de simulator wordt dit ingevuld dmv volgende projecten
Rioleringswerken Botermelkbaan – Gecombineerd met fietspadenproject, A215240, 100% VL17_151
Riolerings- en wegeniswerken in de Leeuwerikenlei, Kwikstaartlei en Rosierlei (verbindingsriool), A218180, 100%
VL17_151
Rioleringsproject GUP-11040-005 (prive) – Industrielaan, GUP-11040-005, 100% VL17_151
Rioleringsproject GUP-11040-006 (prive) – Kanaaldijk, GUP-11040-006, 100% VL17_151
Rioleringsproject GUP-11040-106 (prive) – Villerslei, GUP-11040-106, 100% VL17_151
Rioleringsproject GUP-11040-129 (prive) – Struikenlei, GUP-11040-129, 100% VL17_151

Gemeente Schoten maakt hier bezwaar tegen gezien de gemeente voor de vermelde private aansluitingswerken de
eigenaars kan sensibiliseren en faciliteren, de werken moeten echter uitgevoerd en betaald worden door de
eigenaar van het perceel.

Overweging

Handhaving van de correcte aansluiting van de privéwaterafvoer is binnen het integraal waterbeleid één van de prioritaire thema’s voor
handhaving, opgenomen in het maatregelenprogramma hoofdstuk 4.14.3.1 Aansluitingsplicht privéwaterafvoer en actie 7B_L_0012
Extra inzetten op toezicht handhaving van de aansluitingsplicht op riolering.
De lokale toezichthouder en rioolbeheerder dienen dan ook hun verantwoordelijkheid te nemen in het handhaven van de aansluitplicht op de
riolering conform Vlarem II. Zij hebben hiervoor tal van instrumenten tot hun beschikking. Als ondersteuning hierin werd door de CIW reeds
eerder een overzicht gemaakt van de instrumenten voor handhaving https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/handhaving.
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Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Temse

Code van de indiener : 1mA291Ng

Ingediende reacties

Id: 2120
Cluster/GUP nummer:
Adres: Vooruitgangstraat 189 1030 Brussel

Bezwaarschriften betreffende de reductiedoelstellingen
Gemeente Temse krijgt binnen het stroomgebiedbeheerplan volgende reductiedoelstelling opgelegd voor
onderstaande waterlichamen:
- Getijdedurme VL08_39: totaal reductiedoel 952 IE, dit wordt herleid naar 476 IE tegen 2027.
- Zeeschelde III + Rupel VL17_42: totaal reductiedoel 837 IE, dit wordt herleid naar 279 IE tegen 2027
Volgens de simulator wordt dit ingevuld dmv volgende projecten:
Wegenis - en rioleringswerken Dorpstraat, O213048, 257, 100% VL08_39
Afkoppeling en aansluiting van Burmtiendestraat, deel Ruisstraat, Deel Schrijnstraat, Secretaris Generaal Boerenboomstraat,
deel Steenweg Hulst-Lessen, deel Oude Heirbaan, deel Hogenakkerstraat, deel Hofstraat en deel Kerkstraat, O213066, 111,
100% VL17_42
Heraanleg N41 van Kettermuit tot Duivenhoek en de Pontweg, O214084, 252, 84,52% VL08_39; 15,48% VL17_42
Aanleg van regenwater en vuilwaterafvoerleiding in Eigenlostraat (tussen Spoorweg en Brandstraat) , De Brandstraat (vanaf
Eigenlostraat t.e.m. cluster 215-82) en De Cauwerstraat (deel van cluster 215-6000), O218073, 0, 100% VL17_42
Landmolenstraat-Lauwershoek-Schauselhoekstraat, O218079, 282, 100% VL17_42
Wegenis- en rioleringswerken in Brandstraat, Schoenstraat en Eigenlo (vanaf gemeentegrens tot Brandstraat), O218081, 108,
100% VL17_42
Aansluiting Reekstraat en afkoppeling Ruisstraat, O218111, 184, 100% VL17_42
Wegen- en rioleringswerken in de Veldstraat, Gentsesteenweg, Tempelstraat en Galgenstraat, O219116, 4, 0,56% VL05_58;
97,22% VL05_62; 2,22% VL17_42
Aansluiting groene clusters van Hofstraat en Kerkstraat, O219135, 50, 100% VL08_39
Aansluiting Stokthoekstraat - Bokmolenstraat - Oudestraat (deel), O219163, 219, 50,23% VL08_39; 49,77% VL17_42
rioleringsproject GUP-46025-026 (prive) – Kapelstraat, GUP-46025-026, 22, 100% VL17_42
 
Gemeente Temse en Riopact Temse melden het volgende mbt deze projecten:
· GIP-projecten O213048, O213066, O214084, O218111 en O219163 zijn in uitvoering of uitgevoerd. Deze zorgen
reeds voor invulling van de minimale doelstelling binnen het stroomgebiedbeheerplan tegen 2027. Er wordt immers
580 IE gesaneerd in de Getijdedurme (VL08_39) en 443 IE in Zeeschelde III + Rupel (VL14_42).
· De overige GIP-projecten O218081, O218079, O219135 en O219163 zijn gebudgetteerd bij de gemeente en bij
Riopact. Doel is deze dus zeker uit te voeren. Een concrete timing naar uitvoering is nog niet opgemaakt, dit dient
ook afgestemd met de medeopdrachtgevers en is afhankelijk van vergunningen, grondverwerving, subsidiëring qua
fietspaden. Gemeente Temse maakt dan ook bezwaar tegen de strikte deadline van 2027.
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Overweging

De rioolbeheerder geeft aan dat slechts een gedeelte van de projecten lopend beleid: GIP-projecten O213048, O213066, O214084, O218111 en
O219163, voor 2027 kunnen uitgevoerd worden. Deze projecten zorgen reeds voor invulling van de minimale doelstelling binnen het
stroomgebiedbeheerplan tegen 2027.
Projecten die op een subsidieprogramma staan opgenomen worden verondersteld om binnen een redelijke termijn uitgevoerd te worden, de
gebiedsgerichte prioritering mag niet leiden tot het afremmen of uitstellen van het lopend beleid. Op het niveau van het waterlichaam wordt er
verondersteld dat alle projecten opgedragen op een programma (gemeentelijk t.e.m. GIP 2019 en bovengemeentelijk t.e.m. OP 2020)
realiseerbaar zijn tegen 2027. Indient dit niet gebeurt zal dit binnen dit waterlichaam gecompenseerd dienen te worden door de uitvoering van
andere projecten. Om deze reden werden dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de realisatie van projecten. Deze randvoorwaarden zijn
opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming. 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : 1mA291Ng

Ingediende reacties

Id: 2121
Cluster/GUP nummer:
Adres: Vooruitgangstraat 189 1030 Brussel

· O218073 ligt op grondgebied Sint-Niklaas en O219116 ligt op grondgebied Gavere. Voor deze projecten kunnen
gemeente Temse en zijn rioolbeheerder niet instaan.

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan dat Temse en zijn rioolbeheerder niet kunnen instaan voor uitvoering van de projecten: O218073 aangezien dit ligt
op grondgebied Sint-Niklaas en O219116 aangezien dit ligt op grondgebied Gavere. 
O219116: Dit project heeft inderdaad geen betrekking op de gemeente Temse. In de volgende versie van de simulator zal een technische
correctie volgen zodat het GIP niet langer voorkomt in de lijst. Omdat de gekoppelde vuilvracht, opgenomen in de simulator voor O219116 wel
van toepassing is op het project O219163 te Temse zal de vuilvracht voor dit project aangepast worden. Deze correctie zal het reductiedoel niet
wijzigen.
O218073: Dit project is inderdaad enkel gelegen te Sint-Niklaas. Doordat het op de grens met Temse gelegen is, is het gis-matig
terechtgekomen in de simulator van Temse. Vermits dit project opgenomen werd met een vuilvracht van 0 IE werd het in de simulator niet in
rekening gebracht voor het invullen van het reductiedoel.
Als ondersteunende tool maakt de simulator geen deel uit van het herziene gebiedsdekkend uitvoeringsplan of van de
stroomgebiedbeheerplannen. Dit bezwaarschrift heeft geen invloed op de reductiedoelen en geeft dan ook geen aanleiding tot een
planaanpassing.

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Aan de betrokken streng van het lopend beleid, wordt het juiste projectnummer O219163 gekoppeld.

Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Scherpenheuvel-Zichem
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Code van de indiener : 1QRuojO0

Ingediende reacties

Id: 416
Cluster/GUP nummer: 191-158 / GUP-24134-509
Adres: Haegenveld-Lobbensestraat meerdere 3272 Scherpenheuvel-Zichem

Haegenveld-Lobbensestraat werd ingetekend als privé-project. Aangezien de Haegenstraat geen private weg is
wordt voorgesteld dit project te wijzigen in een openbaar GUP-project. Cluster 191-158 maakt trouwens ook deel uit
van het gemeentelijk project ‘Kleinschalig wonen’.

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan dat de actor voor project GUP-24134-509 dient gewijzigd te worden van privé naar gemeente omdat Haegenveld en
Lobbensestraat openbare wegen zijn.

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Project GUP-24134-509 krijgt als actor gemeente.

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : 1QRuojO0

Ingediende reacties

Id: 2447
Cluster/GUP nummer:
Adres: Vooruitgangstraat 189 1030 Brussel

Bezwaarschriften betreffende de reductiedoelstellingen
De stad Scherpenheuvel-Zichem krijgt binnen het stroomgebiedbeheerplan volgende reductiedoelstelling opgelegd voor onderstaande
waterlichamen:
BEGIJNENBEEK, VL11_96,3, 0 IE
DE HULPE-ZWART WATER, VL05_97, 3, 0 IE
DEMER VI, VL05_103, 4, 317 IE
DEMER VII, VL05_104, 4, 0 IE
GROTE NETE II, VL05_124, 4, 0 IE
GROTE NETE III, VL08_125, 108 IE
eindtotaal: 425 IE
Volgens de simulator wordt dit ingevuld dmv volgende projecten:
B211007B: Aanleg gescheiden riolering en vernieuwen wegenis Ijsbergstraat (vanaf Leengoedhol tot Processieweg), VL05_103, 61 IE
B212072: Riolerings- en wegeniswerken Martensstraat en Mortelbroekstraat, VL05_103, 151 IE
B219052: Aansluiting Veelsebaan, Kerkweg en Grote Kruisweg, VL08_125, 0 IE
GUP-24134-108: rioleringsproject GUP-24134-108 (prive) – Kerkstraat, VL05_103, 13 IE
GUP-24134-113: rioleringsproject GUP-24134-113 (prive) – Maasstraat, VL05_103, 22 IE
GUP-24134-413: rioleringsproject GUP-24134-413 (prive) – Voort, VL05_103, 4 IE
GUP-24134-442: rioleringsproject GUP-24134-442 (prive): VL05_103, 0 IE
GUP-24134-448 rioleringsproject GUP-24134-448 (prive) – Hoevebeemden, VL05_103, 5 IE
GUP-24134-456: rioleringsproject GUP-24134-456 (prive) – Tuinwijk, VL05_103, 9 IE
GUP-24134-513: rioleringsproject GUP-24134-513 (prive) - Molenstraat(Z), VL05_103, 4 IE
GUP-24134-516: rioleringsproject GUP-24134-516 (prive) - Vossekotstraat(Z), VL05_103, 9 IE
GUP-24134-524: rioleringsproject GUP-24134-524 (prive), VL05_103, 0 IE
GUP-24134-531: rioleringsproject GUP-24134-531 (prive) - Westelsebaan, Vorststraat(Av), Sprinkhaanstraat, Galgenberg, VL05_103, 62 IE
GUP-24134-542: rioleringsproject GUP-24134-542 (prive) - Pastoor Brissacstraat, VL05_103, 4 IE
Voor waterlichaam VL05_103 betreft het volgende projecten:
B211007B: Aanleg gescheiden riolering en vernieuwen wegenis Ijsbergstraat (vanaf Leengoedhol tot Processieweg), VL05_103, 61 IE
B212072: Riolerings- en wegeniswerken Martensstraat en Mortelbroekstraat, VL05_103, 151 IE
GUP-24134-108: rioleringsproject GUP-24134-108 (prive) – Kerkstraat, VL05_103, 13 IE
GUP-24134-113: rioleringsproject GUP-24134-113 (prive) – Maasstraat, VL05_103, 22 IE
GUP-24134-413: rioleringsproject GUP-24134-413 (prive) – Voort, VL05_103, 4 IE
GUP-24134-442: rioleringsproject GUP-24134-442 (prive): VL05_103, 0 IE
GUP-24134-448 rioleringsproject GUP-24134-448 (prive) – Hoevebeemden, VL05_103, 5 IE
GUP-24134-456: rioleringsproject GUP-24134-456 (prive) – Tuinwijk, VL05_103, 9 IE
GUP-24134-513: rioleringsproject GUP-24134-513 (prive) - Molenstraat(Z), VL05_103, 4 IE
GUP-24134-516: rioleringsproject GUP-24134-516 (prive) - Vossekotstraat(Z), VL05_103, 9 IE
GUP-24134-524: rioleringsproject GUP-24134-524 (prive), VL05_103, 0 IE
GUP-24134-531: rioleringsproject GUP-24134-531 (prive) - Westelsebaan, Vorststraat(Av), Sprinkhaanstraat, Galgenberg, VL05_103, 62 IE
GUP-24134-542: rioleringsproject GUP-24134-542 (prive) - Pastoor Brissacstraat, VL05_103, 4 IE
Deze doelstelling kan met de huidige kennis van de projecten worden gehaald. Wat betreft de privé-projecten hiervan is tot op heden geen zicht
op de uitvoering.Er zal een aanschrijven uitgestuurd worden om de bewoners te wijzen op hun aansluitplicht. Verwacht wordt dat reeds vele
woningen aangesloten zijn. Er is hier echter geen zekerheid over het halen van de timing. De stad Scherpenheuvel-Zichem kan voor de
vermelde private aansluitingswerken de eigenaars sensibiliseren en faciliteren, de werken moeten echter uitgevoerd en betaald worden door de
eigenaar van het perceel.
 

  

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan akkoord te gaan met de reductiedoelen. VMM neemt hiervan akte.
Wat betreft handhaving van de correcte aansluiting van de privéwaterafvoer kan aangegeven worden dat dit binnen het integraal waterbeleid
één van de prioritaire thema’s voor handhaving is, opgenomen in het maatregelenprogramma hoofdstuk 4.14.3.1 “Aansluitingsplicht
privéwaterafvoer” en actie 7B_L_0012 “Extra inzetten op toezicht handhaving van de aansluitingsplicht op riolering”.
De lokale toezichthouder en rioolbeheerder dienen dan ook hun verantwoordelijkheid te nemen in het handhaven van de aansluitplicht op de
riolering conform Vlarem II. Zij hebben hiervoor tal van instrumenten tot hun beschikking. Als ondersteuning hierin werd door de CIW reeds
eerder een overzicht gemaakt van de instrumenten voor handhaving https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/handhaving
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Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : 1QRuojO0

Ingediende reacties

Id: 2448
Cluster/GUP nummer:
Adres: Vooruitgangstraat 189 1030 Brussel

Scherpenheuvel-Zichem
Voor waterlichaam VL08-125 betreft het volgende projecten:
 B219052: Aansluiting Veelsebaan, Kerkweg en Grote Kruisweg, VL08_125, 0 IE
 Dit project ligt op de grens met Aarschot. Voor dit project dient Scherpenheuvel-Zichem geen IE’s aan te sluiten.
Naast dit project zullen er in dit waterlichaam nog enkele andere projecten geïnitieerd worden door RioPact. Het
gaat hier over volgende GUP-projecten:
GUP-24134-449: rioleringsproject GUP-24134-449 (gemeentelijk) - Nieuwstraat(Tes), Nieuwstraat(Av), VL08_125,
35 IE
GUP-24134-417: rioleringsproject GUP-24134-417 (gemeentelijk) - Nieuwstraat(Tes), Nieuwstraat(Av), VL08_125,
72 IE
 Deze projecten zijn gekoppeld aan het nog op te dragen bovengemeentelijk GUP-project GUP-24134-416. Tevens
is er ook een gecombineerd fietspadenproject. De vooruitgang van deze projecten wordt dus mee bepaald door
medeopdrachtgevers en hun budgettering, grondverwerving , vergunningen. …

Overweging

Project B219052 ligt inderdaad op de grens met Aarschot. De initiatiefnemer voor dit project is Aarschot. Scherpenheuvel-Zichem heeft hier
geen IE's aan te sluiten. Aangezien de afbakening van de projecten in de simulator op een GIS-matige manier gebeurde, is dit project ten
onrechte in de projectenlijst voor Scherpenheuvel-Zichem terechtgekomen. Dit zal worden rechtgezet. Aangezien geen IE's werden ingerekend
had/heeft dit project ook geen impact op de reductiedoelen.
De afhankelijkheid van derden en onteigeningen kunnen een vertragende factor zijn bij de uitvoering van projecten. Het is evenwel belangrijk dat
alle partijen actief samenwerken om deze binnen een aanvaardbare timing te realiseren. Om deze reden werden dan ook vrijheidsgraden
voorzien inzake de realisatie van projecten. Deze randvoorwaarden zijn opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Scherpenheuvel-Zichem kan in overleg met Aarschot de eventuele aansluiting van woning Nieuwstraat 168 in
project B219052 nagaan.
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Code van de indiener : 1QRuojO0

Ingediende reacties

Id: 2449
Cluster/GUP nummer:
Adres: Vooruitgangstraat 189 1030 Brussel

Er zijn verschillen op te merken in reductiedoelen in de officiële documenten op volvanwater.be t.o.v. de door VMM doorgegeven simulator. In
kader van de bezwaren werd rekening gehouden met de doelen zoals vermeld in de simulator.

Overweging

De cijfers (tabel) van het reductiedoel in de simulator zijn gebaseerd op de meest recente herrekeningen van de reductiedoelen, maar betreffen
enkel de cijfers van de gemeentelijke actor. De cijfers die terug te vinden zijn op het geoloket zoneringsplannen en gebiedsdekkende
uitvoeringsplannen in de fiches reductiedoel_SI_HH_ per waterlichaam en Reductiedoelen_ONTWERP_GUP_ per gemeente zijn nog
gebaseerd op oudere berekeningen, maar bevatten naast de gemeentelijke actor ook de cijfers van de bovengemeentelijke actor (beiden
opgedeeld per categorie lopend beleid/GUP) en privé.
Voor zover geen andere opmerkingen/technische correcties aanleiding geven tot het aanpassen van de cijfers, zullen de fiches
reductiedoel_SI_HH_ per waterlichaam en Reductiedoelen_ONTWERP_GUP_ per gemeente op het geoloket zoneringsplannen en
gebiedsdekkende uitvoeringsplannen geactualiseerd worden met de herrekende cijfers, maar dit voor alle actoren, met onderverdeling in de
respectievelijke categorieën. Dit is ruimer dan enkel het cijfer van de gemeentelijke actor uit de simulator per gemeente. 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Voor zover geen andere opmerkingen/technische correcties aanleiding geven tot het aanpassen van de cijfers, zullen de fiches
reductiedoel_SI_HH_ per waterlichaam en Reductiedoelen_ONTWERP_GUP_ per gemeente op het geoloket zoneringsplannen en
gebiedsdekkende uitvoeringsplannen geactualiseerd worden met de herrekende cijfers, maar dit voor alle actoren, met onderverdeling in de
respectievelijke categorieën. Dit is ruimer dan enkel het cijfer van de gemeentelijke actor uit de simulator per gemeente. 

Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Zandhoven

Page 13 of 492



Code van de indiener : 25P82pWx

Ingediende reacties

Id: 717
Cluster/GUP nummer: A215162
Adres: gewestweg N14 te Zandhoven: delen tussen Nijlensteenweg en Massenhovensesteenweg en tussen
Kanaalstraat en E313 nvt 2240 Zandhoven

Zandhoven: Project A215162; Riolerings- en wegeniswerken op de gewestweg N14 te Zandhoven: delen tussen
Nijlensteenweg en Massenhovensesteenweg en tussen Kanaalstraat en E313;
Zal niet uitgevoerd kunnen worden binnen vooropgestelde termijn.
Eerst dienen twee bovengemeentelijke projecten uitgevoerd te zijn vooraleer dit project in uitvoering kan gaan.
Bovengemeentelijk projecten uit te voeren vooraf:
o 22210; Aansluiting Viersel
o 20908; Aansluiting KMO-zone Massenhoven
Dit zijn werken op gewestwegen, zowel de bovengemeentelijke actor als gemeente krijgen geen vordering in deze
dossier owv nodige onteigeningen op de gewestwegen.
Bijgevolg acht gemeente en rioolbeheerder Pidpa project A215162, niet uitvoerbaar tegen 2027

Overweging

De afhankelijkheid van derden en onteigeningen kunnen een vertragende factor zijn bij de uitvoering van projecten. Het is evenwel belangrijk dat
alle partijen actief samenwerken om deze binnen een aanvaardbare timing te realiseren.
Om deze reden werden dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de realisatie van projecten. Deze randvoorwaarden zijn opgenomen onder

4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : 25P82pWx

Ingediende reacties

Id: 718
Cluster/GUP nummer: GUP-11054-004
Adres: Oelegembaan naast nr 52 2240 Zandhoven

Zandhoven: Privaat Project GUP-11054-004; Oelegembaan naast nr. 52
Gemeente acht deze niet uitvoerbaar tegen 2027 owv, door de afstand ten opzichte van het aansluitpunt acht de gemeente de kosten te hoog,
ten opzichte van de winst die voor 2 IE behaald kan worden. De gemeente wenst deze ingrijpende werken op te leggen bij een eventueel
omgevingsdossier voor bouw- of verbouwingswerken in de toekomst. De kosten zijn op dat moment wel te verantwoorden.
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Overweging

De aansluiting van cluster 071-322 op de bestaande riolering is voor de rioolbeheerder niet prioritair. De kosten voor aansluiting worden
momenteel als te hoog beschouwd. Bijgevolg wil de rioolbeheerder de aansluiting pas opleggen bij een (ver)bouw in de toekomst.
Door de beleidskeuze van de rioolbeheerder liggen de percelen echter in het collectief te optimaliseren buitengebied en geldt volgens Vlarem II
vandaag reeds de aansluitplicht op de riolering in de hoofdweg. Het is aan de rioolbeheerder om de verantwoordelijkheid te nemen voor het
eigen gevoerde beleid.
Handhaving van de correcte aansluiting van de privéwaterafvoer is binnen het integraal waterbeleid één van de prioritaire thema’s voor
handhaving, opgenomen in het maatregelenprogramma hoofdstuk 4.14.3.1 “Aansluitingsplicht privéwaterafvoer” en actie 7B_L_0012
“Extra inzetten op toezicht handhaving van de aansluitingsplicht op riolering”. 
De lokale toezichthouder en rioolbeheerder dienen dan ook hun verantwoordelijkheid te nemen in het handhaven van de aansluitplicht op de
riolering conform Vlarem II. Zij hebben hiervoor tal van instrumenten tot hun beschikking. Als ondersteuning hierin werd door de CIW reeds
eerder een overzicht gemaakt van de instrumenten voor handhaving https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/handhaving
Indien een uitzondering op de aansluitplicht wordt ingeroepen (bijvoorbeeld als de aansluiting over een perceel van derden dient te gebeuren)
dient hier een IBA geplaatst te worden.  

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : 25P82pWx

Ingediende reacties

Id: 719
Cluster/GUP nummer: GUP-11054-005
Adres: Bogaereweg 38 2240 Zandhoven

Zandhoven: Privaat Project GUP-11054-005; Bogaereweg 38

Gemeente acht deze niet uitvoerbaar tegen 2027 owv, door de afstand ten opzichte van het aansluitpunt acht de gemeente de kosten te hoog,
ten opzichte van de winst die voor 2 IE behaald kan worden. De weg is bovendien in eigendom van een derde private eigenaar.

Overweging

De aansluiting van cluster 071-354 op de bestaande riolering is voor de rioolbeheerder niet prioritair. De kosten voor aansluiting worden
momenteel als te hoog beschouwd. Bijgevolg wil de rioolbeheerder de aansluiting pas opleggen bij een (ver)bouw in de toekomst.
Door de beleidskeuze van de rioolbeheerder liggen de percelen echter in het collectief te optimaliseren buitengebied en geldt volgens Vlarem II
vandaag reeds de aansluitplicht op de riolering in de hoofdweg. Het is aan de rioolbeheerder om de verantwoordelijkheid te nemen voor het
eigen gevoerde beleid.
Handhaving van de correcte aansluiting van de privéwaterafvoer is binnen het integraal waterbeleid één van de prioritaire thema’s voor
handhaving, opgenomen in het maatregelenprogramma hoofdstuk 4.14.3.1 “Aansluitingsplicht privéwaterafvoer” en actie 7B_L_0012
“Extra inzetten op toezicht handhaving van de aansluitingsplicht op riolering”. 
De lokale toezichthouder en rioolbeheerder dienen dan ook hun verantwoordelijkheid te nemen in het handhaven van de aansluitplicht op de
riolering conform Vlarem II. Zij hebben hiervoor tal van instrumenten tot hun beschikking. Als ondersteuning hierin werd door de CIW reeds
eerder een overzicht gemaakt van de instrumenten voor handhaving https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/handhaving
Indien een uitzondering op de aansluitplicht wordt ingeroepen (bijvoorbeeld als de aansluiting over een perceel van derden dient te gebeuren)
dient hier een IBA geplaatst te worden.  

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : 25P82pWx

Ingediende reacties

Id: 720
Cluster/GUP nummer: GUP-11054-042
Adres: Achterin Torenstraat - Le Grellelei nvt 2240 Zandhoven

Zandhoven : Privaat Project GUP-11054-042; Achterin Torenstraat - Le Grellelei
Gemeenteacht deze niet uitvoerbaar tegen 2027 owv,
Dit zijn stallen die via milieuvergunning verplicht zijn droog  te reinigen, of nat te reinigen en de afvoer te voorzien
samen met de mest. Bijgevolg is er dus geen afvalwater op het terrein welk opgevangen moet/kan worden.
Gemeente zal bijgevolg geen werken opleggen. Bij eventueel omgevingsdossier voor bouw- of verbouwingswerken
in de toekomst of bestemmingswijziging, zal de aanleg van een afvoerstelsel opgelegd worden. De kosten zijn op
dat moment wel te verantwoorden.
  

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan dat voor cluster 071-136, enkele gebouwen zijn opgenomen die horen bij Torenstraat 49, gelegen in centraal
gebied. Deze gebouwen zijn stallen, horende bij het hoofdgebouw, zonder lozing van afvalwater. De betrokken percelen worden uit de cluster
verwijderd en het ingetekende project GUP-11054-042 wordt geschrapt. 

 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

zoneringsplan: cluster 071-136 wordt deels geschrapt voor de percelen horende bij Torenstraat 49.
gebiedsdekkend uitvoeringsplan: GUP-11054-042 wordt geschrapt.

 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : 25P82pWx

Ingediende reacties

Id: 721
Cluster/GUP nummer: GUP-11054-055
Adres: Boudewijnlaan 20-22 2240 Zandhoven

Zandhoven: Privaat Project GUP-11054-055; Boudewijnlaan 20 en 22
Gemeenteacht deze niet uitvoerbaar tegen 2027 owv,
door de afstand ten opzichte van het aansluitpunt acht de gemeente de kosten te hoog, ten opzichte van de winst
die voor 10 IE behaald kan worden. Er moeten 2 afzonderlijke aansluitingen gecreëerd worden. De gemeente
wenst deze ingrijpende werken op te leggen bij een eventueel omgevingsdossier voor bouw- of verbouwingswerken
in de toekomst. De kosten zijn op dat moment wel te verantwoorden.
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Overweging

De aansluiting van cluster 071-170 op de bestaande riolering is voor de rioolbeheerder niet prioritair. De kosten voor aansluiting worden
momenteel als te hoog beschouwd. Bijgevolg wil de rioolbeheerder de aansluiting pas opleggen bij een (ver)bouw in de toekomst.
Door de beleidskeuze van de rioolbeheerder liggen de percelen echter in het collectief te optimaliseren buitengebied en geldt volgens Vlarem II
vandaag reeds de aansluitplicht op de riolering in de hoofdweg. Het is aan de rioolbeheerder om de verantwoordelijkheid te nemen voor het
eigen gevoerde beleid.
Handhaving van de correcte aansluiting van de privéwaterafvoer is binnen het integraal waterbeleid één van de prioritaire thema’s voor
handhaving, opgenomen in het maatregelenprogramma hoofdstuk 4.14.3.1 “Aansluitingsplicht privéwaterafvoer” en actie 7B_L_0012
“Extra inzetten op toezicht handhaving van de aansluitingsplicht op riolering”. 
De lokale toezichthouder en rioolbeheerder dienen dan ook hun verantwoordelijkheid te nemen in het handhaven van de aansluitplicht op de
riolering conform Vlarem II. Zij hebben hiervoor tal van instrumenten tot hun beschikking. Als ondersteuning hierin werd door de CIW reeds
eerder een overzicht gemaakt van de instrumenten voor handhaving https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/handhaving
Indien een uitzondering op de aansluitplicht wordt ingeroepen (bijvoorbeeld als de aansluiting over een perceel van derden dient te gebeuren)
dient hier een IBA geplaatst te worden. 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : 25P82pWx

Ingediende reacties

Id: 722
Cluster/GUP nummer: GUP-11054-073
Adres: Hofeinde 5 2240 Zandhoven

Zandhoven: Privaat Project GUP-11054-073; Hofeinde 5
Gemeenteacht deze niet uitvoerbaar tegen 2027 owv,
door de afstand ten opzichte van het aansluitpunt acht de gemeente de kosten te hoog, ten opzichte van de winst
die voor 1 IE behaald kan worden. De weg is bovendien in eigendom van een derde private eigenaar

Overweging

De aansluiting van cluster 071-326 op de bestaande riolering is voor de rioolbeheerder niet prioritair. De kosten voor aansluiting worden
momenteel als te hoog beschouwd. Bijgevolg wil de rioolbeheerder de aansluiting pas opleggen bij een (ver)bouw in de toekomst.
Door de beleidskeuze van de rioolbeheerder liggen de percelen echter in het collectief te optimaliseren buitengebied en geldt volgens Vlarem II
vandaag reeds de aansluitplicht op de riolering in de hoofdweg. Het is aan de rioolbeheerder om de verantwoordelijkheid te nemen voor het
eigen gevoerde beleid.
Handhaving van de correcte aansluiting van de privéwaterafvoer is binnen het integraal waterbeleid één van de prioritaire thema’s voor
handhaving, opgenomen in het maatregelenprogramma hoofdstuk 4.14.3.1 “Aansluitingsplicht privéwaterafvoer” en actie 7B_L_0012
“Extra inzetten op toezicht handhaving van de aansluitingsplicht op riolering”. 
De lokale toezichthouder en rioolbeheerder dienen dan ook hun verantwoordelijkheid te nemen in het handhaven van de aansluitplicht op de
riolering conform Vlarem II. Zij hebben hiervoor tal van instrumenten tot hun beschikking. Als ondersteuning hierin werd door de CIW reeds
eerder een overzicht gemaakt van de instrumenten voor handhaving https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/handhaving
Indien een uitzondering op de aansluitplicht wordt ingeroepen (bijvoorbeeld als de aansluiting over een perceel van derden dient te gebeuren)
dient hier een IBA geplaatst te worden.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : 25P82pWx

Ingediende reacties

Id: 723
Cluster/GUP nummer: GUP-11054-075
Adres: Driehoekstraat 134 2240 Zandhoven

Zandhoven: Privaat Project GUP-11054-075; Driehoekstraat 134
Gemeenteacht deze niet uitvoerbaar tegen 2027 owv,
door de afstand ten opzichte van het aansluitpunt acht de gemeente de kosten te hoog, ten opzichte van de winst
die voor enkele IE behaald kan worden. De woning is een gewoner eengezinswoning (simulator vermeldt 11 IE
maar dit klopt volgens de gemeente niet.) De weg is bovendien in eigendom van een derde private eigenaar.
  

Overweging

De aansluiting van de cluster 071-343 op de bestaande riolering is voor de rioolbeheerder niet prioritair. De kosten voor aansluiting worden
momenteel als te hoog beschouwd. Bijgevolg wil de rioolbeheerder de aansluiting pas opleggen bij een (ver)bouw in de toekomst.
Door de beleidskeuze van de rioolbeheerder liggen de percelen echter in het collectief te optimaliseren buitengebied en geldt volgens Vlarem II
vandaag reeds de aansluitplicht op de riolering in de hoofdweg. Het is aan de rioolbeheerder om de verantwoordelijkheid te nemen voor het
eigen gevoerde beleid.
Handhaving van de correcte aansluiting van de privéwaterafvoer is binnen het integraal waterbeleid één van de prioritaire thema’s voor
handhaving, opgenomen in het maatregelenprogramma hoofdstuk 4.14.3.1 “Aansluitingsplicht privéwaterafvoer” en actie 7B_L_0012
“Extra inzetten op toezicht handhaving van de aansluitingsplicht op riolering”. 
De lokale toezichthouder en rioolbeheerder dienen dan ook hun verantwoordelijkheid te nemen in het handhaven van de aansluitplicht op de
riolering conform Vlarem II. Zij hebben hiervoor tal van instrumenten tot hun beschikking. Als ondersteuning hierin werd door de CIW reeds
eerder een overzicht gemaakt van de instrumenten voor handhaving https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/handhaving
Indien een uitzondering op de aansluitplicht wordt ingeroepen (bijvoorbeeld als de aansluiting over een perceel van derden dient te gebeuren)
dient hier een IBA geplaatst te worden.
Voor de streng bij het perceel Driehoekstraat 134 zal een correctie gebeuren van de vuilvracht gekoppeld aan dit privéproject. Hierdoor zal er in
het kader van privéwaterafvoer minder IE gesaneerd dienen te worden en worden de gekoppelde IE's niet meer in rekening gebracht voor het
invullen van het reductiedoel.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

De technische correctie van het aantal gekoppelde IE's geeft aanleiding tot een aanpassing van de cijfers voor de actor Privé.

 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : 25P82pWx

Ingediende reacties

Id: 724
Cluster/GUP nummer: GUP-11054-076
Adres: Driehoekstraat 126 2240 Zandhoven

Zandhoven: Privaat Project GUP-11054-076; Driehoekstraat 126

Gemeente acht deze niet uitvoerbaar tegen 2027 owv, door de afstand ten opzichte van het aansluitpunt acht de gemeente de kosten te hoog,
ten opzichte van de winst die voor enkele IE behaald kan worden. De woning is een gewoner eengezinswoning (simulator vermeldt 11 IE maar
dit klopt volgens de gemeente niet.) 
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Overweging

De aansluiting van cluster 071-351 op de bestaande riolering is voor de rioolbeheerder niet prioritair. De kosten voor aansluiting worden
momenteel als te hoog beschouwd. Bijgevolg wil de rioolbeheerder de aansluiting pas opleggen bij een (ver)bouw in de toekomst.
Door de beleidskeuze van de rioolbeheerder liggen de percelen echter in het collectief te optimaliseren buitengebied en geldt volgens Vlarem II
vandaag reeds de aansluitplicht op de riolering in de hoofdweg. Het is aan de rioolbeheerder om de verantwoordelijkheid te nemen voor het
eigen gevoerde beleid.
Handhaving van de correcte aansluiting van de privéwaterafvoer is binnen het integraal waterbeleid één van de prioritaire thema’s voor
handhaving, opgenomen in het maatregelenprogramma hoofdstuk 4.14.3.1 “Aansluitingsplicht privéwaterafvoer” en actie 7B_L_0012
“Extra inzetten op toezicht handhaving van de aansluitingsplicht op riolering”. 
De lokale toezichthouder en rioolbeheerder dienen dan ook hun verantwoordelijkheid te nemen in het handhaven van de aansluitplicht op de
riolering conform Vlarem II. Zij hebben hiervoor tal van instrumenten tot hun beschikking. Als ondersteuning hierin werd door de CIW reeds
eerder een overzicht gemaakt van de instrumenten voor handhaving https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/handhaving
Indien een uitzondering op de aansluitplicht wordt ingeroepen (bijvoorbeeld als de aansluiting over een perceel van derden dient te gebeuren)
dient hier een IBA geplaatst te worden.
Voor de streng bij het perceel Driehoekstraat 126 zal een correctie gebeuren van de vuilvracht gekoppeld aan dit privéproject. Hierdoor zal er in
het kader van privéwaterafvoer minder IE gesaneerd dienen te worden en worden de gekoppelde IE's niet meer in rekening gebracht voor het
invullen van het reductiedoel.

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

De technische correctie van het aantal gekoppelde IE's geeft aanleiding tot een aanpassing van de cijfers voor de actor Privé.

Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Hove

Code van de indiener : 2FbqCm4J

Ingediende reacties

Id: 2406
Cluster/GUP nummer:
Adres: Mechelsesteenweg 66 2018 Antwerpen

Gemeente Hove krijgt binnen het stroomgebiedbeheerplan volgende reductiedoelstelling opgelegd voor onderstaande waterlichamen:
WL_naam, WL_code, gebiedsgerichte prioritering, IE:
Benedenvliet, VL 05_28, 3, 0
Groot Schijn, VL 17_29, 3, 2
Getijdenetes, VL08_132, 4, 76
Eindtotaal: 78 IE
Volgens de simulator wordt dit ingevuld dmv volgende projecten:
Rioleringsproject GUP-11021-070 (prive) – Lintsesteenweg, GUP-11021-070, 100% VL08_132
Rioleringsproject GUP-11021-071 (prive) – Lintsesteenweg, GUP-11021-071, 100% VL08_132
Rioleringsproject GUP-11021-072 (prive) – Wouwstraat, GUP-11021-072, 100% VL17_29
Gemeente Hove maakt hier bezwaar tegen gezien de gemeente Hove voor de vermelde private aansluitingswerken de eigenaars kan
sensibiliseren en faciliteren, de werken moeten echter uitgevoerd en betaald worden door de eigenaar van het perceel.
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Overweging

Handhaving van de correcte aansluiting van de privéwaterafvoer is binnen het integraal waterbeleid één van de prioritaire thema’s voor
handhaving, opgenomen in het maatregelenprogramma hoofdstuk 4.14.3.1 Aansluitingsplicht privéwaterafvoer en actie 7B_L_0012
Extra inzetten op toezicht handhaving van de aansluitingsplicht op riolering.
De lokale toezichthouder en rioolbeheerder dienen dan ook hun verantwoordelijkheid te nemen in het handhaven van de aansluitplicht op de
riolering conform Vlarem II. Zij hebben hiervoor tal van instrumenten tot hun beschikking. Als ondersteuning hierin werd door de CIW reeds
eerder een overzicht gemaakt van de instrumenten voor handhaving https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/handhaving.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Kaprijke
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Code van de indiener : 3W9nBrvf

Ingediende reacties

Id: 2304
Cluster/GUP nummer:
Adres: Vooruitgangstraat 189 1030 Brussel

Gemeente Kaprijke
 Gemeente Kaprijke krijgt binnen het stroomgebiedbeheerplan volgende reductiedoelstelling opgelegd voor
onderstaande waterlichamen:

• Avrijevaart en Sleidingevaardeke (VL05_152): totaal reductiedoel 137 IE (Speerpuntgebied prio 3)
• Isabellawatering (VL08_157): totaal reductiedoel 294 IE (Aandachtsgebied prio 4)
• Leopoldkanaal I (VL08_172): totaal reductiedoel 280 IE (Aandachtsgebied prio 4)
• Leopoldkanaal II (VL08_173): totaal reductiedoel 593 IE (gebiedsprio 6)

Volgens de simulator wordt dit ingevuld dmv volgende projecten

• Aanleg riolering Gravin Madeleine d’Alcantaralaan en Antwerpse heirweg O217044
• Aanleg drukriolering opwaarts Nieuwstraat (Koeistraat, Kestebroek, Koekoekstraat en Vrombautstraat)

O218031
Door het uitvoeren van deze twee projecten worden de reductiedoelstellingen van de Avrijevaart en
Sleidingewatergang die in speerpuntgebied gelegen zijn gerealiseerd en deze van het Leopoldkanaal II. Er dient
wel opgemerkt te worden dat GUP 43007-028 ook opgenomen wordt in het project O217044 waardoor er 8 IE extra
afgekoppeld wordt.

Gemeente Kaprijke maakt hier bezwaar tegen gezien
- de noodzakelijke projecten voor de vermelde reductie, meerbepaald O218031 onuitvoerbaar zijn tegen eind 2027.
De bottlenecks in de projecten zijn nog te groot om een concrete timing op te maken en tot uitvoering te kunnen
over gaan tegen 2027.
- de gemeente een reductie zal realiseren op basis van volgende projecten die reeds concreet gepland zijn

• Aveschoot GUP-43007-023: 59 IE
• Vaartstraat GUP-43007-015: 27 IE

Concreet zal het realistische reductiedoel voor Kaprijke tegen 2027 er alsvolgt uitzien:

• Avrijevaart en Sleidingevaart (VL05_152): gerealiseerd reductiedoel 137 IE
• Isabellawatering (VL08_157): gerealiseerd reductiedoel 64 IE
• Leopoldkanaal I (VL08_172): gerealiseerd reductiedoel 0 IE
• Leopoldkanaal II (VL08_173): gerealiseerd reductiedoel 168 IE

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder stelt een alternatieve selectie van uit te voeren projecten voor het halen van het reductiedoel voor.  Een
alternatieve uitvoeringswijze om de reductiedoelen te halen kan,  zolang deze voldoet aan de randvoorwaarden (vrijheidsgraden) zoals
opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.
Het regeerakkoord stelt een hervorming van de financieringssystemen voor de gemeenten voorop met een meer resultaatgerichte, flexibele en
programmatorische aanpak, met sterk vereenvoudigde procedures en met meer responsabilisering in de taakverdeling tussen VMM en de
rioolbeheerders. Momenteel wordt onderzocht hoe deze nieuwe aanpak vorm kan krijgen.
Bij de uitvoering van deze opdracht zal  het subsidie-instrument ingezet worden als een sturend mechanisme dat in werking kan treden nadat de
rioolbeheerder aan de basisverplichting heeft voldaan. Subsidie wordt hierbij ingezet om gemeenten te ondersteunen bij het invullen van de
verschillende doelstellingen die aan de gemeentelijke rioolbeheerder zullen worden opgelegd en die verder gaan dan de te verwachten
basisinspanning.
Hierbij zal eveneens onderzocht worden of het binnen de mogelijkheid van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën mogelijk is om op lange
termijn bindende financiële garanties te bieden aan de gemeentelijke rioolbeheerder.
Het klopt inderdaad dat GUP-43007-028 uitgevoerd wordt door GIP-dossier O217044. De toekomstige rioleringsstreng die ingetekend staat voor
het achterliggend perceel t.h.v. Gravin Mad. d'Alcantaralaan 35 is overbodig.

Page 21 of 492



Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Maatregelenprogramma voor Vlaanderen

Uit te voeren wijzigingen:

Een nieuwe actie wordt geformuleerd: "Onderzoek en studie naar een resultaatgerichte financiering van gemeentelijke rioleringsprojecten" om
invulling te geven aan het regeerakkoord om een hervorming van de financieringssystemen voor de gemeenten voorop te stellen met een meer
resultaatgerichte, flexibele en programmatorische aanpak, met sterk vereenvoudigde procedures en meer responsabilisering in de taakverdeling
tussen VMM en de rioolbeheerders. 
Project GUP-43007-028 (Gravin Mad. d'Alcantaralaan) wordt aangepast.

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : 3W9nBrvf

Ingediende reacties

Id: 2310
Cluster/GUP nummer:
Adres: Vooruitgangstraat 189 1030 Brussel

Er dient wel opgemerkt te worden dat GUP-43007-028 ook opgenomen wordt in het project O217044 waardoor er 8
IE extra afgekoppeld wordt.

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder meldt dat GUP-43007-028 opgenomen wordt in het project O217044 en dus tot het lopend beleid behoort.
Het klopt inderdaad dat GUP-43007-028 uitgevoerd wordt door GIP-dossier O217044. De toekomstige rioleringsstreng die ingetekend staat voor
het achterliggend perceel t.h.v. Gravin Mad. d'Alcantaralaan 35 is overbodig.

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Project GUP-43007-028 wordt overeenstemmend aangepast.

Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Oostrozebeke
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Code van de indiener : 3xWSwr3L

Ingediende reacties

Id: 1124
Cluster/GUP nummer: GUP-37010-011
Adres: diverse - 8780 Oostrozebeke

Het privé-project GUP-37010-011 'Veldstraat, Stationsstraat, Onze-Lieve-Vrouwestraat, Molstenstraat, Meulebekesteenweg, Kleine
Molstenstraat, lngelmunstersteenweg, Hoogstraat, Halfweghuisstraat, Boomgaardstraat':
Volgende woningen zijn reeds aangesloten op een bestaande riolering met aansluiting op RWZI lngelmunster: Hoogstraat 82, Hoogstraal 82B,
Meulebekesteenweg 15, Hoogstraat 82A, Stationsstraat 121 en 128, Veldstraat 98, Onze-Lieve-Vrouwestraat 7 en 9, Boomgaardstraat 9 en
Molstenstraat 40,46 en 48.

  

Overweging

Verschillende adressen zijn volgens de gemeente reeds aangesloten op de openbare riolering.
Waar er voldoende bewijslast aanwezig is (via AWIS-rioolinventaris of jaarlijkse rapportering gemeentelijke sanering) worden het zoneringsplan
en het gebiedsdekkend uitvoeringsplan aangepast. Dit is het geval voor de clusters 208-386 (Meulebekesteenweg 15), 208-349 (Stationsstraat
121), 208-362 (Stationsstraat 128), 208-235 (Veldstraat 98) en voor een deel van de clusters 208-144-7 (Boomgaardstraat 9) en 208-144-3
(Molstenstraat 40).
Voor de aansluiting van clusters 208-396 (Hoogstraat 82, 82A en 82B), 208-247 (deel OLVstraat 7, 9) en 208-144-3 (deel Molstenstraat 46-48)
is onvoldoende bewijs van riolering voorhanden. Bijgevolg wordt hiervoor de gevraagde aanpassing (nog) niet doorgevoerd. Bijkomende
gegevens m.b.t.de aanwezigheid van riolering kunnen aangeleverd worden via de AWIS-rioolinventaris of jaarlijkse rapportering gemeentelijke
sanering. De bijhorende aanpassing van het zoneringsplan kan dan worden meegenomen in de jaarlijkse actualisatie.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Zoneringsplan:
Cluster 208-386 (Meulebekesteenweg 15): de cluster wordt verwijderd, het perceel wordt toegevoegd aan het centraal gebied.
Cluster 208-349 (Stationsstraat 121): de cluster wordt verwijderd, het perceel wordt toegevoegd aan het centraal gebied.
Cluster 208-362 (Stationsstraat 128): de cluster wordt verwijderd, het perceel wordt toegevoegd aan het centraal gebied.
Cluster 208-235 (Veldstraat 98): de cluster wordt verwijderd, het perceel wordt toegevoegd aan het centraal gebied.
Boomgaardstraat 9: de percelen worden uit cluster 208-144-7 (collectief te optimaliseren buitengebied) gehaald en ondergebracht in cluster 208-
144-1 (collectief geoptimaliseerd buitengebied).
Molstenstraat 40: het perceel wordt uit cluster 208-144-3 (collectief te optimaliseren buitengebied) gehaald en ondergebracht bij cluster 208-144-
1 (collectief geoptimaliseerd buitengebied). Ten gevolge hiervan wordt een deel van cluster 208-144-3 hernummerd: Molstenstraat 38D, 38E,
38F, 38G en 38H worden cluster 208-144-8.
Gebiedsdekkend uitvoeringsplan:
privé-GUP-37010-011 wordt verwijderd ter hoogte van de verwijderde of aangepaste clusters (zie hoger) aangezien de woningen reeds
aangesloten zijn op riolering.

 

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijzigingen betreffen louter een actualisatie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit kan jaarlijks doorgegeven worden
via het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.
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Code van de indiener : 3xWSwr3L

Ingediende reacties

Id: 1125
Cluster/GUP nummer: GUP-37010-011
Adres: Ernest Brengierstraat 6 8780 Oostrozebeke

Molstenstraat 68: zoals in het bezwaarschrift m.b.t. het zoneringsplan aangehaald, heeft deze woning reeds een lBA. Er is voorgesteld om de
cluster 'collectief te optimaliseren buitengebied' te wijzigen naar'individueel te optimaliseren buitengebied'.

Overweging

Molstenstraat 68 (cluster 208-174, collectief te optimaliseren buitengebied) heeft een IBA in werking. Bijgevolg kan de gevraagde herziening
naar individueel te optimaliseren buitengebied aanvaard worden.

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Zoneringsplan: cluster 208-174 wordt individueel te optimaliseren buitengebied - IBA aanwezig.
Gebiedsdekkend uitvoeringsplan: privé-GUP-37010-011 wordt hier ingekort.
Deze wijzigingen werden reeds doorgevoerd bij de opmaak van het Wateruitvoeringsprogramma (WUP) 2020 en werden zichtbaar in het
geoloket zonering- en uitvoeringsplannen na goedkeuring van dit WUP (medio 2021).

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : 3xWSwr3L

Ingediende reacties

Id: 1126
Cluster/GUP nummer: GUP-37010-011
Adres: Ernest Brengierstraat 6 8780 Oostrozebeke

Halfweghuisstraat 49; zoals in het bezwaarschrift m.b.t. het zoneringsplan aangehaald, zal deze woning onteigend worden. Er is voorgesteld om
de cluster 'collectief te optimaliseren buitengebied' te schrappen.

Overweging

Halfweghuisstraat 49 is momenteel niet bewoond. De woning maakt deel uit van een toekomstig sociaal woonproject en zal hierin geïntegreerd
worden. De gemeente vraagt de cluster te schrappen.
In afwachting dat de site in de toekomst nog verder zal ontwikkeld worden, blijven cluster 208-269 en GUP-37010-017 hier beter behouden.
Zolang de woning Halfweghuisstraat 49 geen lozing heeft, moet ook niet voldaan worden aan lozingsvoorwaarden.

Voorstel tot aanpassing

Nvt
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Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : 3xWSwr3L

Ingediende reacties

Id: 1948
Cluster/GUP nummer:
Adres: Ernest Brengierstraat 6 8780 Oostrozebeke

Met betrekking tot de privé projecten:
De gemeente kan voor de vermelde private aansluitingswerken de eigenaars sensibiliseren en faciliteren, de werken moeten echter uitgevoerd
en betaald worden door de eigenaar van het perceel.

Overweging

Handhaving van de correcte aansluiting van de privéwaterafvoer is binnen het integraal waterbeleid één van de prioritaire thema’s voor
handhaving, opgenomen in het maatregelenprogramma hoofdstuk 4.14.3.1 Aansluitingsplicht privéwaterafvoer en actie 7B_L_0012
Extra inzetten op toezicht handhaving van de aansluitingsplicht op riolering.
De lokale toezichthouder en rioolbeheerder dienen dan ook hun verantwoordelijkheid te nemen in het handhaven van de aansluitplicht op de
riolering conform Vlarem II. Zij hebben hiervoor tal van instrumenten tot hun beschikking. Als ondersteuning hierin werd door de CIW reeds
eerder een overzicht gemaakt van de instrumenten voor handhaving https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/handhaving.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : 3xWSwr3L

Ingediende reacties

Id: 2115
Cluster/GUP nummer:
Adres: Ernest Brengierstraat 6 8780 Oostrozebeke

Binnen de ontwerp stroomgebiedsplannen worden voor de gemeente Oostrozebeke reductiedoelstellingen naar
voor geschoven:
De reductiedoelstellingen voor Oostrozebeke worden als volgt opgenomen:
WL_naam, WL_code, gebiedsgerichte prioritering, IE
KANAAL ROESELARE-LEIE, VL17_169, 6, 0 IE
MANDEL I, VL05_51, 6, 23 IE
MANDEL II, VL05_52, 6, 1797 IE

Deze doelstellingen moeten ingevuld worden met volgende projecten:
W200064, W208130A, W208130B, W209205, W210108A, W210108B, W213041B, W214098, W214107,
W219046, W219077, GUP-37010-011, GUP-37010-015, GUP-37010-020, GUP-37010-004, GUP-37010-006,
GUP-37010-007, GUP-37010-008, GUP-37010-009, GUP-37010-010, GUP-37010-012, GUP-37010-013, GUP-
37010-014, GUP-37010-016, GUP-37010-018, GUP-37010-022, GUP-37010-024, GUP-37010-025, GUP-37010-
026, GUP-37010-028, GUP-37010-029, GUP-37010-031, GUP-37010-032, GUP-37010-033
Volgend project moet geschrapt worden in het ontwerp stroomgebiedbeheersplannen omdat het niet behoort tot het
grondgebied van Oostrozebeke:
Het GIP-project W213041B' Rioleringswerken in de tak Boudewijnstraat - Meulebekestraat, de tak Hulsterstraat -
Kruishoek en de tak Kanaalweg - Kruishoek' bevindt zich op grondgebied Wielsbeke.
Van bovenstaande projecten werden volgende projecten reeds uitgevoerd:
Het GIP-project W209205 'Afkoppelingsproject Ginste: oppervlaktewater van hoger gelegen velden ten noorden
van Ginste aansluiten via ondergrondse doorsteek langs de Grotstraat naar de Mandel + aanleg DWA-leiding in de
Boomgaardstraat'
Van bovenstaande projecten zijn volgende projecten zijn volgende projecten momenteel in uitvoering:
Het GIP-project W210108A "Wielsbekestraat tussen Stationsstraat en Dalakkerstraat";
Het GIP-project W214098 "Riolerings- en wegeniswerken in de zijstraten van de Gentstraat";
Het GIP-project W214107 "Aanleg DWA-leiding in de Gentstraat".
Volgende projecten zijn gebudgetteerd en zullen uitgevoerd worden binnen de huidige legislatuur, op voorwaarde
dat de subsidies van VMM gehandhaafd blijven en de Afdeling Wegen en Verkeer de nodige budgetten voorziet
binnen hun begroting voor de gecombineerde dossiers:
. GIP-project W208108B 'Wielsbekestraat tussen Dalakkerstraat en grens Wielsbeke';
. GIP-poject W219046 "Aanleg gescheiden rioleringsstelsel in de Nieuwstraat ten noorden van de Leegstraat, incl
deel Leegstraat tss Ooigemstraat en Nieuwstraat).
Volgende projecten bevinden zich in de fase van ontwerp en zijn voorzien voor uitvoering in de volgende legislatuur
(2025-2030), op voorwaarde dat de subsidies van VMM gehandhaafd blijven en Afdeling Wegen en Verkeer de
nodige budgetten voorziet binnen hun begroting voor de gecombineerde dossiers:
GIP-project W200064 'Riolerings- en wegeniswerken langs de lngelmunstersteenweg (gewestweg N357) 2de fase
(vak: Pauwstraat - Nieuwstraat) - gecombineerd met AWV';
GIP-project W208130A 'Riolerings- en wegeniswerken langs Hulstestraat tussen lngelmunstersteenweg en
Leegstraat';
GIP-project W208130B 'Riolerings- en wegeniswerken langs de N357',
GIP-project W219077'Aanleg gescheiden stelsel in Ter Priemstraat (tussen huisnummers 78 en 6)'.
ln de ontwerp stroomgebiedbeheersplannen worden volgend GUP-rioleringsprojecten eveneens ter realisatie naar
voor geschoven tegen 2027:
Verre Ginste:
o GUP-37010-014:Kruisstraat;
o GUP-37010-016: Boomgaardstraat;
o GUP-37010-031: Gentstraat, Beukstraat.
Ginste:
o GUP-37010-010: Molstenstraat, Holdebeekstraat, Aardemolenstraat;
o GUP-37O10-O12:Vijf Eikenstraat, Aardemolenstraat;
o GUP-37010-0'13: Boomgaardstraat, Berkstraat.
Oostrozebeke ten noorden van de Mandel:
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o GUP-37010-004: Vinkstraat, Vijverstraat, Sint-Amandstraat, Overmandelstraat,
Meulebekesteenweg;
o GUP-37010-006: Vlasstraat, Vinkstraat, Tieltsteenweg, Overmandelstraat, Molstenstraat,
Meulebekesteenweg, Knokstraat, Kallemoeistraat, Hoogleenstraat.
Oostrozebeke tussen Mandel en N357:
o GUP-37010-007: Kalbergstraat, Ballingstraat;
o GUP-37010-008: Papegaaistraat;
o GUP-37010-009: Tuinstraat, Papegaaistraat, Dentergemstraat;
o GUP-37010-025: Zandstraat;
o GUP-37010-026: Mandelstraat, Koedreef;
o GUP-37010-032:Markt;
o GUP-37010-033: Hoogleenstraat, Bosstraat.
o Oostrozebeke tussen N357 en Kanaal Roeselare - Leie:
o GUP-37010-018; Waterstraat, Palingstraat, Nieuwstraat, Keizerstraat;
o GUP-37O10-022:Ooigemstraat;
o GUP-37O10-024: Vaadstraat, Ter Priemstraat, Stationsstraat, Ooigemstraat, Hulstestraat.
Oostrozebeke ten zuiden van Kanaal Roeselare - Leie:
o GUP-37010-028: Otteca, Muizelstraat;
o GUP-37010-029; Kanaalweg, Hulstestraat.
Dit is echter onrealistisch om volgende redenen:
. De gemeente heeft onvoldoende financiële middelen om deze projecten uit te voeren. Het rioleringsaandeel en de
daarmee gepaard gaande herstel van de bovenbouw vormt nu al het belangrijkste aandeel in het
investeringsbudget van de gemeente en is groter dan de inkomsten van het BOT.
. De gemeente heeft onvoldoende mankracht ter beschikking om al deze projecten bijkomend op te volgen.
. Deze hoeveelheid aan projecten is niet realistisch binnen deze en volgende legislatuur. De gemeente streeft er
naar om de werken op het grondgebied op elkaar af te stemmen en te spreiden in de tijd zodat de mobiliteit en
bereikbaarheid van de gemeente gegarandeerd blijft. Deze hoeveelheid aan projecten zal voor conflicten zorgen
rond bereikbaarheid. Omleidingen zullen door elkaar lopen.
Deze rioleringsprojecten moeten geschrapt worden ter realisatie legen 2027 in het ontwerp
stroomgebiedbeheerplannen voor het bereiken van de reductiedoelstellingen.
. Met de uitvoering van de projecten W209205, W2101084, W21010S8, W214098, W214107 en W219046 worden
247 lE's aangesloten. Deze horen allemaal tot het waterlichaam Mandel ll (VL05_52). Op die manier wordt ca. 41%
van de minimale reductiedoelstellingen voor dat waterlichaam bereikt.
. Ongeveer 3/4de van het privé-project GUP-37010-011 is reeds uitgevoerd. Dat zijn ca. 50 lE's. Deze horen
allemaal tot het waterlichaam Mandel ll (VL05_52). Op die manier wordt ca. 8% van de minimale
reductiedoelstellingen voor dat waterlichaam bereikt. Samen met de hierboven aangehaalde GIP-projecten wordt
ca. 49% van de minimale reductiedoelstellingen van het waterlichaam Mandel ll (VL05_52) bereikt.
. De gemeente Oostrozebeke voorziet dat tegen 2027 alle IBA's volgens het zoneringsplan geplaatst zullen zijn.
Het gaat over 48 nog te plaatsen IBA's. Rekening houdend met ca. 2,4 lE per lBA, zijn dat ca. 115 lE's.
o Als de GIP-projecten W200064, W208130A, W208130B en W219077 bijkomend worden ingerekend (legislatuur
2025 - 2030), zullen nog eens 419 lE's worden aangesloten. Hiervan horen 23 lE's tot het waterlichaam Mandel I
(V105_51) en 396 lE's tot het waterlichaam Mandel ll (V105_52). Samen met de reeds aangehaalde GIP-projecten
en een deel van het reeds aangehaalde privé-project GUP-37010-011, wordt bijgevolg op die manier de totale
reductiedoelstelling voor het waterlichaam Mandel I (VL05_51) bereikt en ca.
116% van de minimale reductiedoelstelling voor het waterlichaam Mandel ll (VL05_52).
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Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft een overzicht van reductiedoelen voor Oostrozebeke en hoe die zouden kunnen gehaald worden met de
reeds lopende projecten. Volgende informatie kan hierbij meegegeven worden:
- De simulator is slechts een ondersteunende tool om te bekijken hoe de reductiedoelen kunnen gehaald worden. Een alternatieve selectie van 
uit te voeren projecten voor het halen van de reductiedoelen kan met deze tool gesimuleerd worden.  Een alternatieve uitvoeringswijze om de 
reductiedoelen te halen kan,  zolang deze voldoet aan de randvoorwaarden (vrijheidsgraden) zoals opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 
Visievorming.
Daar waar optimalisaties voorgesteld worden door de gemeente, zal onderzocht worden of deze geïmplementeerd kunnen worden in de 
simulator. Indien nodig wordt een technische correctie doorgevoerd. Als ondersteunende tool maakt de simulator geen deel uit van het herziene 
gebiedsdekkend uitvoeringsplan of van de stroomgebiedbeheerplannen. Het zoneringsplan wordt aangepast met de aangesloten clusters
(i.h.k.v. W209205). In het gebiedsdekkend uitvoeringsplan zal W209205 opgenomen worden als uitgevoerd project.
- De afhankelijkheid van derden kan een vertragende factor zijn bij de uitvoering van projecten. Het is evenwel belangrijk dat alle partijen actief 
samenwerken om deze binnen een aanvaardbare timing te realiseren. Om deze reden werden dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de 
realisatie van projecten. Deze randvoorwaarden zijn opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.
- IBA’s kunnen ingebracht worden om het reductiedoel te halen. Hierbij dient men zich echter bewust te zijn van en rekening te houden met de 
lagere zuiveringsefficiëntie van een IBA t.o.v. een aansluiting op RWZI.

- Voor de bepaling van de globale reductiedoelen van Mandel I en II, werden Mandel I en II samengenomen in de modellering. De doorvertaling 
van de reductiedoelen voor saneringsinfrastructuur binnen de volledigheid van deze waterlichamen dient daarom ook samen geïnterpreteerd te 
worden. N.a.v. de opmerkingen, ook van andere gemeenten m.b.t. het reductiedoel voor Mandel II en na technisch nazicht is gebleken dat de 
doorvertaling van het reductiedoel voor huishoudens (inclusief RWZI) dat samen te realiseren valt voor Mandel I en II niet correct was 
doorvertaald naar de reductiedoelen voor saneringsinfrastructuur, waardoor er een onevenwicht was tussen de te verwachten inspanningen. Dit 
resulteert in een herberekening met een herverdeling tussen de inspanningen voor Mandel I (meer) en II (minder) voor saneringsinfrastructuur.

M.b.t. het financiële:
Het regeerakkoord stelt een hervorming van de financieringssystemen voor de gemeenten voorop met een meer resultaatgerichte, flexibele en
programmatorische aanpak, met sterk vereenvoudigde procedures en met meer responsabilisering in de taakverdeling tussen VMM en de
rioolbeheerders. Momenteel wordt onderzocht hoe deze nieuwe aanpak vorm kan krijgen.
Bij de uitvoering van deze opdracht zal  het subsidie-instrument ingezet worden als een sturend mechanisme dat in werking kan treden nadat de
rioolbeheerder aan de basisverplichting heeft voldaan. Subsidie wordt hierbij ingezet om gemeenten te ondersteunen bij het invullen van de
verschillende doelstellingen die aan de gemeentelijke rioolbeheerder zullen worden opgelegd en die verder gaan dan de te verwachten
basisinspanning.
Hierbij zal eveneens onderzocht worden of het binnen de mogelijkheid van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën mogelijk is om op lange
termijn bindende financiële garanties te bieden aan de gemeentelijke rioolbeheerder.

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Clusters 208-114-4, 208-144-5 en 208-144-6 worden ingekleurd als collectief geoptimaliseerd buitengebied.
Project W209205 zal opgenomen worden als uitgevoerd project.

Een herverdeling van de nodige inspanningen voor de huishoudens (inclusief RWZI) door saneringsinfrastructuur tussen Mandel I (meer) en II 
(minder) wordt
doorgevoerd. Dit heeft een invloed op de totale reductiedoelen voor de gemeenten gelegen in de betrokken waterlichamen.
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Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een actualisatie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit kan jaarlijks doorgegeven worden via
het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.

Code van de indiener : 3xWSwr3L

Ingediende reacties

Id: 2116
Cluster/GUP nummer:
Adres: Ernest Brengierstraat 6 8780 Oostrozebeke

Met de in de simulator opgegeven projecten, ligt het aantal aan te sluiten lE boven de minimale vereisten tegen
2027.

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan dat de simulator meer uit te voeren projecten voorop stelt dan nodig tegen 2027. Soms zijn projecten in
meerdere waterlichamen gelegen, waardoor indien geselecteerd voor het één waterlichaam, het deel voor een ander waterlichaam ook mee
getoond wordt. De simulator is slechts een ondersteunende tool om te bekijken hoe de reductiedoelen kunnen gehaald worden. Een alternatieve
selectie van uit te voeren projecten voor het halen van de reductiedoelen kan met deze tool gesimuleerd worden.  Een alternatieve
uitvoeringswijze om de reductiedoelen te halen kan,  zolang deze voldoet aan de randvoorwaarden (vrijheidsgraden) zoals opgenomen onder
4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.
Als ondersteunende tool maakt de simulator geen deel uit van het herziene gebiedsdekkend uitvoeringsplan of van de
stroomgebiedbeheerplannen. Dit bezwaarschrift heeft geen invloed op de reductiedoelen en geeft dan ook geen aanleiding tot een
planaanpassing.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : 3xWSwr3L

Ingediende reacties

Id: 2117
Cluster/GUP nummer:
Adres: Ernest Brengierstraat 6 8780 Oostrozebeke

De gemeente Oostrozebeke wenst tenslotte nog te benadrukken dat naast aansluitingsprojecten er ook afkoppelingsprojecten worden
uitgevoerd op haar grondgebied die bijdragen tot een verminderde vuiluitworp door een vermindering van de overstortwerking. Zo is bvb. het
project 'Doortocht N357 tussen Ettingen en Stationsstraat' momenteel in uitvoering en is bvb. het voorontwerp van het project G19607
'Veldstraat tussen Wielsbekestraat en Rozenbergstraat' reeds opgemaakt.

Overweging

Optimalisatieprojecten die leiden tot een vermindering van de impact van overstortwerking kunnen ingerekend worden met het oog op het
behalen van het reductiedoel op een efficiënte manier. Dit zal verduidelijkt worden onder hoofdstuk 4 Visievorming in de Vlaamse delen Schelde
en Maas.
Om de verrekening hiervan naar een equivalente reductie te ondersteunen wordt verwezen naar de geformuleerde actie 7B_J_0054 in het
Maatregelenprogramma. 
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Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Vlaamse delen Schelde en Maas

Uit te voeren wijzigingen:

In de Vlaamse delen Schelde en Maas onder hoofdstuk 4 Visievorming wordt onder 4.3.2.4  Randvoorwaarden bij de herziene gebiedsdekkende
uitvoeringsplannen voor de realisatie van de GUP-rioleringsprojecten een paragraaf toegevoegd: "Optimalisatieprojecten die leiden tot een
vermindering van de impact van overstortwerking kunnen ingerekend worden met het oog op het behalen van het reductiedoel op een efficiënte
manier."

Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Aarschot
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Code van de indiener : 43m4PTof

Ingediende reacties

Id: 2129
Cluster/GUP nummer:
Adres: Vooruitgangstraat 189 1030 Brussel

DEEL 1: Bezwaarschriften betreffende de reductiedoelstellingen 
Stad Aarschot krijgt binnen het stroomgebiedbeheerplan volgende reductiedoelstelling opgelegd voor onderstaande waterlichamen: 
WINGE, VL05_116, 2, 0 IE
DEMER VI, VL_103, 4, 705 IE
DEMER VII, VL05_104, 1082 IE
GROTE NETE III, VL08_125, 1269 IE
Totaal: 3922 IE
Volgens de simulator wordt dit ingevuld dmv volgende projecten:
B213035: Aanleg volledig gescheiden stelsel in de De Egdstraat, de Hamerstraat, de Langdorpsesteenweg, de Testseltsesteenweg, de Grote
Meur, de Peperstraat, de Buikpoelstraat en de Broekstraat, 95,47% VL05_103; 4,53% VL05_81, 375 IE
B214029A: Aanleg rioleringsstelsel  Kerkstraat, Ourodenbergstraat, Waterstraat en Roodhuisstraat, VL05_81, 167 IE
B214029B: Aanleg rioleringsstelsel in gewestweg N19 - resterende gemeentelijke deel van kmp 40.32 tot kmp 39.54, VL08_125, 66 IE
B214040: Aanleg volledig gescheiden stelsel in de Leuvensesteenweg, Bremstraat, Everveld en Zijkerstraat, VL05_104, 364 IE
B214106A: Zallakenstraat, Demerstraat en Steenweg op Gelrode (gecombineerd met OP 21709), 55% VL05_104; 45% VL05_116, 0 IE
B215208: Aanleg volledig gescheiden stelsel in de Tieltsebaan, Aurheideweg en Drogebroodstraat, VL05_104, 421 IE
B217023: Aanleg volledig gescheiden stelsel in de Grote Meur, de Wytestraat, de Boshuisstraat, de Winterstraat, de Vuurmolenstraat en de
Bosbergstraat, 16,75% VL05_103; 83,25% VL05_81, 203 IE
B217180: Optimalisering industrieterrein Nieuwlandlaan, VL05_104, 0 IE
B218119: Aanleg volledig gescheiden stelsel in de Kleine Mechelsebaan, de Meetshovenstraat en de Sluiskensweg, VL05_81, 230 IE
B218171: Aanleg volledig gescheiden stelsel in de Boonzakstraat en Rillaarsebaan, VL05_104, 123 IE
B219052: Aansluiting Veelsebaan, Kerkweg en Grote Kruisweg, VL08_125, 89 IE
B219055: Aansluitig Mottestraat, Meyerveldstraat e.a., 33,84% VL05_103; 66,16% VL05_104, 263 IE
B219149: Aansluiting Veelsebaan, Kerkweg en Grote Kruisweg, VL08_125, 148 IE
B219162: Aansluiting Oudenstokstraat, Oude Mechelsebaan (deel) e.a., 98,25% VL05_103; 1,75% VL08_125, 228 IE
GUP-24001-109: rioleringsproject GUP-24001-109 (prive) – Tieltseweg, VL05_104, 3 IE
GUP-24001-209: rioleringsproject GUP-24001-209 (prive) - Montenaken, Hompelstraat, VL05_103, 9 IE
GUP-24001-402: rioleringsproject GUP-24001-402 (prive) - Pastoor Dergentstraat, Oude Mechelse baan, Lindeboomstraat, Doornbergstraat,
Cranenskapelstraat, 28,57% VL05_104; 66,67% VL05_81; 4,76% VL08_125, 21 IE
GUP-24001-458: rioleringsproject GUP-24001-458 (prive) – Meertsels, VL08_125, 0 IE
GUP-24001-461: rioleringsproject GUP-24001-461 (prive) - Rode-Kruislaan, VL05_81, 87 IE
GUP-24001-464: rioleringsproject GUP-24001-464 (prive) - Zandbergstraat, Sparrenweg, Rest, Nieuwlandlaan, Liersesteenweg, Korteweg,
Kelverstraat, Herseltsesteenweg, Grote Laakweg, Gijmelsesteenweg, Gijmelbergstraat, Diestsestraat, Bossestraat, Bekaflaan, 5,71%
VL05_103; 25,71% VL05_104; 50% VL05_81; 18,57% VL08_125, 70 IE
GUP-24001-615: rioleringsproject GUP-24001-615 (prive) - Oude Mechelsebaan, VL05_103, 0 IE
GUP-24001-651: rioleringsproject GUP-24001-651 (prive) – Senatorlaan, VL08_125, 23 IE
GUP-24001-652: rioleringsproject GUP-24001-652 (prive) - Vleminkstraat, Vennestraat, Kapellestraat, Gijmelsesteenweg, 76,92% VL05_103;
23,08% VL08_125, 13 IE
Voor waterlichaam VL05_103 betreft het volgende projecten:
B213035: Aanleg volledig gescheiden stelsel in de De Egdstraat, de Hamerstraat, de Langdorpsesteenweg, de Testseltsesteenweg, de Grote
Meur, de Peperstraat, de Buikpoelstraat en de Broekstraat, 95,47% VL05_103; 4,53% VL05_81, 375 IE
B219055: Aansluitig Mottestraat, Meyerveldstraat e.a., 33,84% VL05_103; 66,16% VL05_104, 263 IE
B219162: Aansluiting Oudenstokstraat, Oude Mechelsebaan (deel) e.a., 98,25% VL05_103; 1,75% VL08_125, 228 IE
GUP-24001-464: rioleringsproject GUP-24001-464 (prive) - Zandbergstraat, Sparrenweg, Rest, Nieuwlandlaan, Liersesteenweg, Korteweg,
Kelverstraat, Herseltsesteenweg, Grote Laakweg, Gijmelsesteenweg, Gijmelbergstraat, Diestsestraat, Bossestraat, Bekaflaan, 5,71%
VL05_103; 25,71% VL05_104; 50% VL05_81; 18,57% VL08_125, 70 IE
GUP-24001-615: rioleringsproject GUP-24001-615 (prive) - Oude Mechelsebaan, VL05_103, 0 IE
GUP-24001-652: rioleringsproject GUP-24001-652 (prive) - Vleminkstraat, Vennestraat, Kapellestraat, Gijmelsesteenweg, 76,92% VL05_103;
23,08% VL08_125, 13 IE
Deze doelstelling kan met de huidige kennis van de projecten worden gehaald. Voor één project is er echter voorbehoud. Project B217023 kan
maar tijdig worden uitgevoerd als er binnen korte termijn een beslissing kan worden genomen door Infrabel (in samenspraak met stad Aarschot)
wat betreft de spoorwegovergangen. Naast deze projecten werden er in dit waterlichaam nog enkele projecten geïnitieerd door RioPact, deze
werden door VMM echter nog niet opgedragen. Het betreft projecten met een gecombineerd bovengemeentelijk en gemeentelijk aandeel.
Voor waterlichaam VL05_104 betreft het volgende projecten:
B214040: Aanleg volledig gescheiden stelsel in de Leuvensesteenweg, Bremstraat, Everveld en Zijkerstraat, VL05_104, 256-133=123 IE
B215208: Aanleg volledig gescheiden stelsel in de Tieltsebaan, Aurheideweg en Drogebroodstraat, VL05_104, 421 IE
B217180: Optimalisering industrieterrein Nieuwlandlaan, VL05_104, 0 IE
B218171: Aanleg volledig gescheiden stelsel in de Boonzakstraat en Rillaarsebaan, VL05_104, 123 IE
B219055: Aansluitig Mottestraat, Meyerveldstraat e.a., 33,84% VL05_103; 66,16% VL05_104, 263 IE
GUP-24001-109: rioleringsproject GUP-24001-109 (prive) – Tieltseweg, VL05_104, 3 IE
GUP-24001-402: rioleringsproject GUP-24001-402 (prive) - Pastoor Dergentstraat, Oude Mechelse baan, Lindeboomstraat, Doornbergstraat,
Cranenskapelstraat, 28,57% VL05_104; 66,67% VL05_81; 4,76% VL08_125, 21 IE
GUP-24001-464: rioleringsproject GUP-24001-464 (prive) - Zandbergstraat, Sparrenweg, Rest, Nieuwlandlaan, Liersesteenweg, Korteweg,
Kelverstraat, Herseltsesteenweg, Grote Laakweg, Gijmelsesteenweg, Gijmelbergstraat, Diestsestraat, Bossestraat, Bekaflaan, 5,71%
VL05_103; 25,71% VL05_104; 50% VL05_81; 18,57% VL08_125, 70 IE
Deze doelstelling kan met de huidige kennis van de projecten worden gehaald. Voor project B214040 wordt voorbehoud gemaakt wat betreft de
timing van AWV. Dit project kan enkel tijdig worden uitgevoerd indien AWV dit ook zo in zijn planning opneemt. Het deel van het project buiten
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de gewestweg zal worden afgesplitst, zodat de timing hiervan niet afhankelijk is van AWV. Het betreft 123 van de 256 IE. 
Naast deze projecten werden er in dit waterlichaam nog enkele projecten uitgevoerd of opgestart:
GUP-24001-107: rioleringsproject GUP-24001-107 (gemeentelijk) – Heiken, VL05_104, 15 IE
GUP-24001-301: rioleringsproject GUP-24001-301 (gemeentelijk) - Tienbunder, Tieltseweg, Klopperberg, VL05_104, 173 IE
GUP-24001-216: rioleringsproject GUP-24001-216 (gemeentelijk) - Kleine Molendreef, VL05_104, 13 IE
GUP-24001-415 (deels): rioleringsproject GUP-24001-415 (gemeentelijk) - deel Steenweg op Sint-Joris-Winge, 54 IE
GUP-24001-420 (deels): Leuvensesteenweg fase 2, 54 IE
Ook van deze projecten wordt met de huidige gegevens verwacht dat deze kunnen uitgevoerd worden tegen 2027. Er wordt wel voorbehoud
geplaatst bij de projecten langs gewestwegen, aangezien deze afhankelijk zijn van de timing van AWV. Het betreft projecten GUP-24001-415
(deel Steenweg op Sint_Joris-Winge) en GUP-24001-420 (deels). 

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan akkoord te gaan met de reductiedoelen. VMM neemt hiervan akte.
De afhankelijkheid van derden kan een vertragende factor zijn bij de uitvoering van projecten. Het is evenwel belangrijk dat alle partijen actief
samenwerken om deze binnen een aanvaardbare timing te realiseren. Om deze reden werden dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de
realisatie van projecten. Deze randvoorwaarden zijn opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.
De rioolbeheerder stelt de reductiedoelen te zullen halen. Er wordt aangegeven dat de door hun geplande projecten resulteren in een hoger
engagement. De doelstellingen zijn gebaseerd op de gebiedsgerichte prioritering en een verhoudingsgewijze spreiding van het reductiedoel over
de beoogde planperiodes waarin de goede toestand behaald zal worden. Indien de rioolbeheerder in staat is om meer te doen, het betreft dan
ook minimale doelstellingen, dan dient de rioolbeheerder ook die verantwoordelijkheid op te nemen. VMM kan dit enkel toejuichen.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : 43m4PTof

Ingediende reacties

Id: 2130
Cluster/GUP nummer:
Adres: Vooruitgangstraat 189 1030 Brussel

DEEL 1: Bezwaarschriften betreffende de reductiedoelstellingen:
Wat betreft de privé-projecten werd recent een aanschrijven uitgestuurd om de bewoners te wijzen op hun aansluitplicht. Verwacht wordt dat
reeds vele woningen aangesloten zijn. Er is hier echter geen zekerheid over het halen van de timing.

Overweging

Handhaving van de correcte aansluiting van de privéwaterafvoer is binnen het integraal waterbeleid één van de prioritaire thema’s voor
handhaving, opgenomen in het maatregelenprogramma hoofdstuk 4.14.3.1 “Aansluitingsplicht privéwaterafvoer” en actie 7B_L_0012 “Extra
inzetten op toezicht handhaving van de aansluitingsplicht op riolering”.
De lokale toezichthouder en rioolbeheerder dienen dan ook hun verantwoordelijkheid te nemen in het handhaven van de aansluitplicht op de
riolering conform Vlarem II. Zij hebben hiervoor tal van instrumenten tot hun beschikking. Als ondersteuning hierin werd door de CIW reeds
eerder een overzicht gemaakt van de instrumenten voor handhaving https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/handhaving

Voorstel tot aanpassing

Nvt
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Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : 43m4PTof

Ingediende reacties

Id: 2131
Cluster/GUP nummer:
Adres: Vooruitgangstraat 189 1030 Brussel

Daarnaast wordt ook in de Dellestraat riolering aangelegd, hier werd echter geen GUP-project gedefinieerd, er worden 6 bestaande woningen
extra aangesloten op de riolering.

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan dat in cluster 171-9005 riolering zal worden aangelegd. Er worden 6 bestaande woningen bijkomend aangesloten.

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Er wordt een nieuw GUP-project ingetekend in de Dellestraat (cluster 171-9005).

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : 43m4PTof

Ingediende reacties

Id: 2339
Cluster/GUP nummer:
Adres: Vooruitgangstraat 189 1030 Brussel

DEEL 2: Bezwaarschriften betreffende de reductiedoelstellingen
Voor waterlichaam VL05_81 betreft het volgende projecten:
B213035: Aanleg volledig gescheiden stelsel in de De Egdstraat, de Hamerstraat, de Langdorpsesteenweg, de
Testseltsesteenweg, de Grote Meur, de Peperstraat, de Buikpoelstraat en de Broekstraat, 95,47% VL05_103;
4,53% VL05_81, 375 IE
B214029A: Aanleg rioleringsstelsel  Kerkstraat, Ourodenbergstraat, Waterstraat en Roodhuisstraat, VL05_81, 167
IE
B217023: Aanleg volledig gescheiden stelsel in de Grote Meur, de Wytestraat, de Boshuisstraat, de Winterstraat,
de Vuurmolenstraat en de Bosbergstraat, 16,75% VL05_103; 83,25% VL05_81, 203 IE
B218119: Aanleg volledig gescheiden stelsel in de Kleine Mechelsebaan, de Meetshovenstraat en de
Sluiskensweg, VL05_81, 230 IE
GUP-24001-461: rioleringsproject GUP-24001-461 (prive) - Rode-Kruislaan, VL05_81, 87 IE
GUP-24001-464: rioleringsproject GUP-24001-464 (prive) - Zandbergstraat, Sparrenweg, Rest, Nieuwlandlaan,
Liersesteenweg, Korteweg, Kelverstraat, Herseltsesteenweg, Grote Laakweg, Gijmelsesteenweg, Gijmelbergstraat,
Diestsestraat, Bossestraat, Bekaflaan, 5,71% VL05_103; 25,71% VL05_104; 50% VL05_81; 18,57% VL08_125, 70
IE
Deze doelstelling kan met de huidige kennis van de projecten worden gehaald. Voor enkele projecten is er wel
voorbehoud. Voor project B217023 kan dit enkel worden gehaald als er binnen korte termijn een beslissing kan
worden genomen door Infrabel (in samenspraak met stad Aarschot) wat betreft de spoorwegovergangen. Project
B214029A werd uitgevoerd, maar het gehele project waaraan dit verbonden is, werd nog niet opgeleverd. Wat
betreft de privé-projecten werd recent een aanschrijven uitgestuurd om de bewoners te wijzen op hun aansluitplicht.
Verwacht wordt dat reeds vele woningen aangesloten zijn. Er is hier echter geen zekerheid over het halen van de
timing.
GUP-24001-461 (Rode-Kruislaan) werd uitgevoerd, zie ook opmerkingen op het zoneringsplan. Er werd in het
verleden een gemengd stelsel aangelegd, met afwatering naar de zuivering.
Voor waterlichaam VL08_125 betreft het volgende projecten:
B214029B: Aanleg rioleringsstelsel in gewestweg N19 - resterende gemeentelijke deel van kmp 40.32 tot kmp
39.54, VL08_125, 66 IE
B219052: Aansluiting Veelsebaan, Kerkweg en Grote Kruisweg, VL08_125, 89 IE
B219149: Aansluiting Veelsebaan, Kerkweg en Grote Kruisweg, VL08_125, 148 IE
B219162: Aansluiting Oudenstokstraat, Oude Mechelsebaan (deel) e.a., 98,25% VL05_103; 1,75% VL08_125, 228
IE
GUP-24001-402: rioleringsproject GUP-24001-402 (prive) - Pastoor Dergentstraat, Oude Mechelse baan,
Lindeboomstraat, Doornbergstraat, Cranenskapelstraat, 28,57% VL05_104; 66,67% VL05_81; 4,76% VL08_125,
21 IE
GUP-24001-458: rioleringsproject GUP-24001-458 (prive) – Meertsels, VL08_125, 0 IE
GUP-24001-464: rioleringsproject GUP-24001-464 (prive) - Zandbergstraat, Sparrenweg, Rest, Nieuwlandlaan,
Liersesteenweg, Korteweg, Kelverstraat, Herseltsesteenweg, Grote Laakweg, Gijmelsesteenweg, Gijmelbergstraat,
Diestsestraat, Bossestraat, Bekaflaan, 5,71% VL05_103; 25,71% VL05_104; 50% VL05_81; 18,57% VL08_125, 70
IE
GUP-24001-651: rioleringsproject GUP-24001-651 (prive) – Senatorlaan, VL08_125, 23 IE
GUP-24001-652: rioleringsproject GUP-24001-652 (prive) - Vleminkstraat, Vennestraat, Kapellestraat,
Gijmelsesteenweg, 76,92% VL05_103; 23,08% VL08_125, 13 IE
Deze doelstelling kan met de huidige kennis van de projecten worden gehaald. Voor project B214029B wordt
echter voorbehoud gemaakt, omdat de timing van dit project volledig afhankelijk is van AWV.
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Overweging

De rioolbeheerder stelt de reductiedoelen te zullen halen. VMM neemt hiervan akte.
De afhankelijkheid van derden kan een vertragende factor zijn bij de uitvoering van projecten. Het is evenwel belangrijk dat alle partijen actief
samenwerken om deze binnen een aanvaardbare timing te realiseren. Om deze reden werden dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de
realisatie van projecten. Deze randvoorwaarden zijn opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.
M.b.t. waterlichaam VL05_81 wordt de opmerking m.b.t. uitgevoerd GUP-24001-461 (Rode-Kruislaan) behandeld in een andere deelopmerking
en besluit van dit bezwaarschrift.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : 43m4PTof

Ingediende reacties

Id: 2340
Cluster/GUP nummer:
Adres: Vooruitgangstraat 189 1030 Brussel

Voor waterlichaam VL05_81: Wat betreft de privé-projecten werd recent een aanschrijven uitgestuurd om de
bewoners te wijzen op hun aansluitplicht. Verwacht wordt dat reeds vele woningen aangesloten zijn. Er is hier
echter geen zekerheid over het halen van de timing.

Voor waterlichaam VL08_125:
Wat betreft de privé-projecten werd recent een aanschrijven uitgestuurd om de bewoners te wijzen op hun
aansluitplicht. Verwacht wordt dat reeds vele woningen aangesloten zijn. Er is hier echter geen zekerheid over het
halen van de timing. Daarnaast werd project GUP-24001-444 (Geburestraat) uitgevoerd. Het betreft project
ARS3014.
Algemeen: Stad Aarschot kan voor de vermelde private aansluitingswerken de eigenaars sensibiliseren en
faciliteren, dit werd ook gedaan, de werken moeten echter uitgevoerd en betaald worden door de eigenaar van het
perceel. Daarom kunnen deze niet gegarandeerd worden.

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan dat GUP-24001-444 (Geburestraat) is uitgevoerd, waardoor cluster 171-348 overgaat naar het collectief
geoptimaliseerd buitengebied.
Verder wordt aangegeven dat er geen zekerheid is over het halen van de timing wat betreft de privé-projecten. Handhaving van de correcte
aansluiting van de privéwaterafvoer is binnen het integraal waterbeleid één van de prioritaire thema’s voor handhaving, opgenomen in het
maatregelenprogramma hoofdstuk 4.14.3.1 “Aansluitingsplicht privéwaterafvoer” en actie 7B_L_0012 “Extra inzetten op toezicht handhaving van
de aansluitingsplicht op riolering”.
De lokale toezichthouder en rioolbeheerder dienen dan ook hun verantwoordelijkheid te nemen in het handhaven van de aansluitplicht op de
riolering conform Vlarem II. Zij hebben hiervoor tal van instrumenten tot hun beschikking. Als ondersteuning hierin werd door de CIW reeds
eerder een overzicht gemaakt van de instrumenten voor handhaving https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/handhaving
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Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Cluster 171-348 wordt ingekleurd als collectief geoptimaliseerd buitengebied.
Project GUP-24001-444 wordt vervangen door een uitgevoerd gemeentelijk project.

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een actualisatie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit kan jaarlijks doorgegeven worden via
het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Duffel

Code van de indiener : 4DUPQPvf

Ingediende reacties

Id: 697
Cluster/GUP nummer: algemeen
Adres: algemeen nvt 2570 Duffel

Duffel: het vooropgestelde reductiedoel is niet haalbaar voor waterlichaam VL08_132 (Getijdennetes). Zelfs na
uitvoering van alle mogelijke projecten welke momenteel al op de planning staan (gesubsidieerd, gedefinieerde
projectfiches en niet-gesubsidieerde projecten) blijft de minimale doelstelling niet haalbaar.
Dit resultaat, welke niet voldoet aan de vooropgestelde eisen, is enkel haalbaar indien de collector aan de
Wilsonstraat kan aangelegd worden, en het bijhorend voorbehoud (Lintseheide, Waterstraat en Heidestraat) kan
uitgevoerd worden.

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan dat de projecten die in de simulator geselecteerd zijn ontoereikend zijn om invulling te geven aan de minimale
reductiedoelen. 
Binnen de modellering wordt eerst het lopend beleid in kaart gebracht, daarna worden optimalisaties op RWZI’s in rekening gebracht en dan pas
bijkomende GUP-projecten om het reductiedoel te halen. Vermits projecten opgedragen op een programma (gemeentelijk en
bovengemeentelijk) verondersteld zijn te worden gerealiseerd tegen 2027 is het mogelijk dat sommige actoren verder geraken dan wat je louter
o.b.v. een verdeling a.d.h.v. de gebiedsgerichte prioritering zou veronderstellen, waardoor op het niveau van het waterlichaam de minimale
doelstelling voor huishoudens gehaald wordt. Hierdoor kan als gemeente de perceptie ontstaan dat de minimale doelstelling achterwege kan
gelaten worden. Het is echter van belang om met het totaal reductiedoel indachtig voldoende projecten in uitvoering te brengen. De nieuwe
herrekende fiches ‘reductiedoel_SI_HH_ per waterlichaam’ en ‘Reductiedoelen_ GUP_ per gemeente’ geven dit totaalbeeld met de
reductiedoelen en de verschillende actoren weer.
De simulator is een ondersteunende tool om na te gaan welke projecten desgewenst uitvoering kunnen geven aan de reductiedoelen voor de
gemeentelijke actor en maakt geen onderdeel uit van het plan. Een alternatieve uitvoeringswijze om de reductiedoelen te halen kan,  zolang
deze voldoet aan de randvoorwaarden (vrijheidsgraden) zoals opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Zonnebeke
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Code van de indiener : 4L8MNxeK

Ingediende reacties

Id: 2140
Cluster/GUP nummer:
Adres: Langemarkstraat 8 8980 Zonnebeke

Reductiedoelstellingen gemeente Zonnebeke
Volgens de simulator worden volgende projecten voorgesteld door de VMM om de minimale reductiedoelstellingen
te halen:
· W215264: Elzerijstraat, Korteweg en Schoolstraat
· W216019B: Frezenbergstraat, Bellewaardestraat, Menenstraat en Oude Kortrijkstraat
· W217012: Aanleg van een afvalwaterleiding in de Zandvoordeplaats, Zillebekestraat, Kruisekestraat,
Zandvoordestraat, Houtemstraat, Kortestraat, Gaverstraat en Komenstraat in de deelgemeente Zandvoorde
· W218022: Wegenis- en rioleringswerken Frezenbergstraat-Noord
· GUP-33037-006 (prive): Tuinwijk, Menenstraat, Kasteelstraat
· GUP-33037-020 (prive): Statiestraat
· GUP-33037-024 (prive): Kraaiveldstraat
· GUP-33037-041 (prive): Ieperstraat, Grote Molenstraat, Beselarestraat
Door deze voorgestelde projecten zouden volgende IE-aantallen van de betrokken waterlopen gehaald worden:
· L217_2461: 169 IE
· Kanaal Ieper – Ijzer (VL05_166): 80 IE
· Martjevaart (VL11_10): 192 IE
· Leie I (VL17_48): 21 IE
· Heulebeek (VL05_47): 6 IE.
De voorgestelde projecten door VMM die uit de simulator komen staan echter niet allemaal op de planning:
· Projecten W216019B, W217012 en W218022 staan op de meerjarenplanning van gemeente Zonnebeke en
kunnen gerealiseerd worden tegen 2027, onder voorbehoud van de afhankelijkheid van derden (bijvoorbeeld AWV).
Project W215264 is reeds uitgevoerd door gemeente Moorslede. Langsheen dit traject is er echter 1 woning op het
grondgebied van Zonnebeke gelegen, namelijk Potegemstraat 2. Deze woning is enkel via het project op
grondgebied Moorslede aansluitbaar. Er is een huisaansluitputje voorzien om deze woning aan te sluiten op de
Elzerijstraat.
· De private GUP-projecten zijn niet voorzien om uitgevoerd te worden tegen 2027.
· Het project ‘G17200 - Wegenis- en rioleringswerken in Plasstraat, B. Pilstraat en de N303 Beselarestraat en
aanleg afvalwaterleiding in de Spilstraat (vanaf B. Pilstraat) en de zijstraten, Molenaarelststraat,
Kruisbierboomstraat, Oude Wervikstraat en Ryselbosstraat (t.e.m. nr. 8B en 9)’ wordt niet voorgesteld door VMM,
maar staat wel op de planning bij gemeente Zonnebeke. Dit project sluit GUP-33037-039 aan en is een voorbehoud
voor het bovengemeentelijk project 22681.
Samengevat staan volgende projecten op de meerjarenplanning van gemeente Zonnebeke:
· W215264: Elzerijstraat, Korteweg en Schoolstraat
· W216019B: Frezenbergstraat, Bellewaardestraat, Menenstraat en Oude Kortrijkstraat
· W217012: Aanleg van een afvalwaterleiding in de Zandvoordeplaats, Zillebekestraat, Kruisekestraat,
Zandvoordestraat, Houtemstraat, Kortestraat, Gaverstraat en Komenstraat in de deelgemeente Zandvoorde
· W218022: Wegenis- en rioleringswerken Frezenbergstraat-Noord
· G17200 – GUP-33037-039: Spilstraat, Plasstraat, Oude Wervikstraat, Molenaarelststraat,
Kruisbierboomstraat, Foreststraat, Beselarestraat, Berten Pilstraat.
De eerste vier projecten zijn voorzien in de meerjarenplanning 2019-2025 en zullen uitgevoerd zijn tegen 2027. De
uitvoering van project ‘G17200’ is voorlopig gepland in 2026, maar dit is tevens afhankelijk van derden (AWV -
gewestweg) en de budgetten die voorzien worden in de volgende legislatuur voor de periode 2025 - 2031. Gezien
de omvang van dit project en de tijdsspanne over twee legislaturen kan echter nog niet met zekerheid gezegd
worden of het volledige project zal uitgevoerd zijn tegen 2027.
Door de effectief geplande projecten zouden volgende IE-aantallen van de betrokken waterlopen gehaald worden:
· L217_2461: 169 IE
· Kanaal Ieper – Ijzer (VL05_166): 80 IE
· Martjevaart (VL11_10): 253 IE
· Leie I (VL17_48): 23 IE
· Heulebeek (VL05_47): 213 IE.
Hiermee worden per waterloop dezelfde of zelfs hogere reductiedoelstellingen gehaald in vergelijking met de
voorgestelde projecten door de VMM.
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Opmerking:
- Volgens de voorgestelde projecten door VMM wordt de minimale doelstelling niet gehaald voor waterlichamen
VL05_47, VL05_51 en VL11_10. De balken op de grafiek uit de simulator komen m.a.w. niet tot aan de ‘Minimale
doelstelling SGBP3’ (rood kruisje). Er wordt verondersteld dat de geplande projecten van andere gemeente ervoor
zorgen dat de totale doelstelling gehaald wordt.
- Met de projecten die wel op de planning van gemeente Zonnebeke staan worden hogere doelstellingen bereikt.
De minimale doelstelling voor VL05_51 en VL11_10 wordt hierbij nipt niet gehaald.
Conclusie
·     Met de projecten die werkelijk op de planning staan (W216019B, W217012, W218022, G17200) worden hogere
reductiedoelstellingen gehaald dan met de projecten voorgesteld door VMM;
·     De projecten W216019B, W217012 en W218022 zijn budgettair voorzien door gemeente Zonnebeke, maar
kunnen in sommige gevallen afhankelijk zijn van derden (AWV, grondverwervingen..).
·     De uitvoering van project ‘G17200’ is voorlopig gepland in 2026, maar deze is tevens afhankelijk van derden
(AWV - gewestweg) en de budgetten die voorzien worden in de meerjarenplanning van de volgende legislatuur.
Gezien de omvang van dit project en de tijdsspanne over twee legislaturen kan nog niet met zekerheid gezegd
worden of het project volledig zal uitgevoerd zijn tegen 2027.
·     Volgende zaken werden nog opgemerkt in de simulator:
o   Met GIP W215264 (Moorslede) zouden 0 IE’s aangesloten worden, terwijl hierdoor toch 1 woning op
grondgebied Zonnebeke aangesloten wordt.
o   Met de voorgestelde projecten door VMM worden de minimale reductiedoelstellingen niet volledig gehaald (rood
kruisje op de grafiek in de simulator).
·     Er wordt een bezwaar ingediend omdat:
o   Er andere projecten op de planning van Zonnebeke staan dan deze voorgesteld door VMM;
o   De minimale reductiedoelstelling o.b.v. de geplande projecten in Zonnebeke niet gehaald wordt volgens de
grafiek o.b.v. het tabblad ‘Reductiedoel’ in de simulator, maar wel volgens tabblad ‘Rioprojecten uit te voeren’.
  

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder stelt dat de minimale reductiedoelen haalbaar zijn, mits een alternatieve projectselectie in de simulator en de vlotte
medewerking van AWV en Aquafin (GUP-33037-039). Aangaande dit bezwaarschrift kan volgende informatie meegegeven worden:
- IBA’s kunnen ingebracht worden om het reductiedoel te halen (bv. voor waterlichamen VL05_51 en VL11_10). Hierbij dient men zich echter
bewust te zijn van en rekening houden met de lagere zuiveringsefficiëntie van een IBA t.o.v. een aansluiting op RWZI.
- Inzake W215264 dient Potegemstraat 2 aangemaand te worden om aan te sluiten. Zo ook de adressen vervat in de private GUP-
projecten. Handhaving van de correcte aansluiting van de privéwaterafvoer is binnen het integraal waterbeleid één van de prioritaire thema’s
voor handhaving, opgenomen in het maatregelenprogramma hoofdstuk 4.14.3.1 “Aansluitingsplicht privéwaterafvoer” en actie 7B_L_0012 “Extra
inzetten op toezicht handhaving van de aansluitingsplicht op riolering”.
De lokale toezichthouder en rioolbeheerder dienen dan ook hun verantwoordelijkheid te nemen in het handhaven van de aansluitplicht op de
riolering conform Vlarem II. Zij hebben hiervoor tal van instrumenten tot hun beschikking. Als ondersteuning hierin werd door de CIW reeds
eerder een overzicht gemaakt van de instrumenten voor handhaving https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/handhaving
- De afhankelijkheid van derden kan een vertragende factor zijn bij de uitvoering van projecten. Het is evenwel belangrijk dat alle partijen actief
samenwerken om deze binnen een aanvaardbare timing te realiseren. Om deze reden werden dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de
realisatie van projecten. Deze randvoorwaarden zijn opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.
 - De gemeente/rioolbeheerder stelt een alternatieve selectie van uit te voeren projecten voor het halen van het reductiedoel voor.  Een
alternatieve uitvoeringswijze om de reductiedoelen te halen kan,  zolang deze voldoet aan de randvoorwaarden (vrijheidsgraden) zoals
opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.
Verder geeft de gemeente aan dat de projecten die in de simulator geselecteerd zijn ontoereikend zijn om invulling te geven aan de minimale
reductiedoelstelling.
Binnen de modellering wordt eerst het lopend beleid in kaart gebracht, daarna worden optimalisaties op RWZI’s in rekening gebracht en dan pas
bijkomende GUP-projecten om het reductiedoel te halen. Vermits projecten opgedragen op een programma (gemeentelijk en
bovengemeentelijk) verondersteld zijn te worden gerealiseerd tegen 2027 is het mogelijk dat sommige actoren verder geraken dan wat je louter
o.b.v. een verdeling a.d.h.v. de gebiedsgerichte prioritering zou veronderstellen, waardoor op het niveau van het waterlichaam de minimale
doelstelling gehaald wordt. Hierdoor kan als gemeente de perceptie ontstaan dat de minimale doelstelling achterwege kan gelaten worden. Het
is echter van belang om met het totaal reductiedoel indachtig voldoende projecten in uitvoering te brengen. De nieuwe herrekende fiches
‘reductiedoel_SI_HH_ per waterlichaam’ en ‘Reductiedoelen_ GUP_ per gemeente’ geven dit totaalbeeld met de reductiedoelen en de
verschillende actoren weer.
De simulator is een ondersteunende tool om na te gaan welke projecten desgewenst uitvoering kunnen geven aan de reductiedoelen voor de
gemeente actor en maakt geen onderdeel uit van het plan. 

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt
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Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : 4L8MNxeK

Ingediende reacties

Id: 2141
Cluster/GUP nummer:
Adres: Langemarkstraat 8 8980 Zonnebeke

Met GIP W215264 (Moorslede) zouden 0 IE’s aangesloten worden, terwijl hierdoor toch 1 woning op grondgebied
Zonnebeke aangesloten wordt.

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder meldt dat met GIP W215264 (Moorslede) ook op grondgebied Zonnebeke 1 woning aangesloten wordt.
Het aantal IE’s van de rioleringsprojecten in de simulator wordt bepaald aan de hand van een automatische koppeling van gedomicilieerde
inwoners via de rioleringsdatabank. Er zal in de volgende versie van de simulator een technische correctie volgen. De simulator zelf vormt
echter geen onderdeel van het voorliggende plan, waardoor uit deze opmerking aangaande IE's niet noodzakelijk planaanpassingen volgen.
Aangezien Potegemstraat 2 volgens de informatie van de gemeente op heden niet aangesloten blijkt, terwijl er wel riolering in de openbare weg
aanwezig is, geven we graag nog onderstaande info aangaande aansluitplicht mee.
Handhaving van de correcte aansluiting van de privéwaterafvoer is binnen het integraal waterbeleid één van de prioritaire thema’s voor
handhaving, opgenomen in het maatregelenprogramma hoofdstuk 4.14.3.1 “Aansluitingsplicht privéwaterafvoer” en actie 7B_L_0012 “Extra
inzetten op toezicht handhaving van de aansluitingsplicht op riolering”.
De lokale toezichthouder en rioolbeheerder dienen dan ook hun verantwoordelijkheid te nemen in het handhaven van de aansluitplicht op de
riolering conform Vlarem II. Zij hebben hiervoor tal van instrumenten tot hun beschikking. Als ondersteuning hierin werd door de CIW reeds
eerder een overzicht gemaakt van de instrumenten voor handhaving https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/handhaving

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : 4L8MNxeK

Ingediende reacties

Id: 2143
Cluster/GUP nummer:
Adres: Langemarkstraat 8 8980 Zonnebeke

De minimale reductiedoelstelling o.b.v. de geplande projecten in Zonnebeke niet gehaald wordt volgens de grafiek
o.b.v. het tabblad ‘Reductiedoel’ in de simulator, maar wel volgens tabblad ‘Rioprojecten uit te voeren’.
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Overweging

De gemeente geeft aan dat de projecten die in de simulator geselecteerd zijn ontoereikend zijn om invulling te geven aan het minimale
reductiedoel.
Binnen de modellering wordt eerst het lopend beleid in kaart gebracht, daarna worden optimalisaties op RWZI’s in rekening gebracht en dan pas
bijkomende GUP-projecten om het reductiedoel te halen. Vermits projecten opgedragen op een programma (gemeentelijk en
bovengemeentelijk) verondersteld zijn te worden gerealiseerd tegen 2027 is het mogelijk dat sommige actoren verder geraken dan wat je louter
o.b.v. een verdeling a.d.h.v. de gebiedsgerichte prioritering zou veronderstellen, waardoor op het niveau van het waterlichaam de minimale
doelstelling gehaald wordt. Hierdoor kan als gemeente de perceptie ontstaan dat de minimale doelstelling achterwege kan gelaten worden. Het
is echter van belang om met het totaal reductiedoel indachtig voldoende projecten in uitvoering te brengen. De nieuwe herrekende fiches
‘reductiedoel_SI_HH_ per waterlichaam’ en ‘Reductiedoelen_ GUP_ per gemeente’ geven dit totaalbeeld met de reductiedoelen en de
verschillende actoren weer.
De simulator is een ondersteunende tool om na te gaan welke projecten desgewenst uitvoering kunnen geven aan de reductiedoelen voor de

gemeente actor en maakt geen onderdeel uit van het plan. Een alternatieve uitvoeringswijze om de reductiedoelen te halen kan,  zolang deze
voldoet aan de randvoorwaarden (vrijheidsgraden) zoals opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : 4L8MNxeK

Ingediende reacties

Id: 2144
Cluster/GUP nummer:
Adres: Langemarkstraat 8 8980 Zonnebeke

De private GUP-projecten zijn niet voorzien om uitgevoerd te worden tegen 2027.

Overweging

Handhaving van de correcte aansluiting van de privéwaterafvoer is binnen het integraal waterbeleid één van de prioritaire thema’s voor
handhaving, opgenomen in het maatregelenprogramma hoofdstuk 4.14.3.1 Aansluitingsplicht privéwaterafvoer en actie 7B_L_0012
Extra inzetten op toezicht handhaving van de aansluitingsplicht op riolering.
De lokale toezichthouder en rioolbeheerder dienen dan ook hun verantwoordelijkheid te nemen in het handhaven van de aansluitplicht op de
riolering conform Vlarem II. Zij hebben hiervoor tal van instrumenten tot hun beschikking. Als ondersteuning hierin werd door de CIW reeds
eerder een overzicht gemaakt van de instrumenten voor handhaving https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/handhaving.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Lo-Reninge
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Code van de indiener : 4rhmlp47

Ingediende reacties

Id: 3032
Cluster/GUP nummer:
Adres: Markt 11 8647 Lo-Reninge

Lo-Reninge
Bezwaarschriften betreffende de reductiedoelstellingen
Stad Lo-Reninge krijgt binnen het stroomgebiedbeheerplan volgende reductiedoelstelling opgelegd voor onderstaande waterlichamen:
GROTE KEMMELBEEK, VL05_2, 4, 0
IJZER I, VL08_7, 5, 0
KANAAL IEPER-IJZER, VL05_166, 6, 0
LOKANAAL, VL17_174, 6, 33
MARTJEVAART, VL11_10, 6, 0
VEURNE AMBACHT POLDER WATERLOPEN, VL11_13, 6, 136
Eindttotaal: 169 IE

Volgens de simulator wordt dit ingevuld dmv volgende projecten:
rioleringsproject GUP-32030-047 (prive) - Ooststraat

De stad heeft enkele bedenkingen bij de reductiedoelstellingen en de simulator;
Er is een verschil merkbaar tussen de selectie ‘invulling minimale doelstelling stroomgebiedbeheerplan 2027’ en de minimale
reductiedoelstellingen volgens de tabel in de simulator. Lo-Reninge streeft ernaar om te voldoen aan de minimale reductiedoelstellingen zoals
opgenomen in de tabel.
Voor projecten in de omgeving van Pollinkhove is de stad afhankelijk van de timing van de VLM (Ruilverkaveling Izenberge, Pollinkhove).
Het GUP project GUP-32030-049 bevindt zich thv een gewestweg. Mogelijk zal dit project dus via het lokaal pact uitgevoerd worden. Dit kan dan
niet meer bijdragen tot de gemeentelijke reductiedoelstellingen.

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder meldt een discrepantie in de simulator en afhankelijkheid van derden voor het uitvoeren van enkele projecten.
Binnen de modellering wordt eerst het lopend beleid in kaart gebracht, daarna worden optimalisaties op RWZI’s in rekening gebracht en dan pas
bijkomende GUP-projecten om het reductiedoel te halen. Vermits projecten opgedragen op een programma (gemeentelijk en
bovengemeentelijk) verondersteld zijn te worden gerealiseerd tegen 2027 is het mogelijk dat sommige actoren verder geraken dan wat je louter
o.b.v. een verdeling a.d.h.v. de gebiedsgerichte prioritering zou veronderstellen, waardoor op het niveau van het waterlichaam de minimale
doelstelling gehaald wordt. Hierdoor kan als gemeente de perceptie ontstaan dat de minimale doelstelling achterwege kan gelaten worden. Het
is echter van belang om met het totaal reductiedoel indachtig voldoende projecten in uitvoering te brengen. De nieuwe herrekende fiches
‘reductiedoel_SI_HH_ per waterlichaam’ en ‘Reductiedoelen_ GUP_ per gemeente’ geven dit totaalbeeld met de reductiedoelen en de

verschillende actoren weer.
De simulator is een ondersteunende tool om na te gaan welke projecten desgewenst uitvoering kunnen geven aan de reductiedoelen voor de
gemeente actor en maakt geen onderdeel uit van het plan. Een alternatieve uitvoeringswijze om de reductiedoelen te halen kan,  zolang deze
voldoet aan de randvoorwaarden (vrijheidsgraden) zoals opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming. 
De afhankelijkheid van derden kan een vertragende factor zijn bij de uitvoering van projecten. Het is evenwel belangrijk dat alle partijen actief
samenwerken om deze binnen een aanvaardbare timing te realiseren. Om deze reden werden dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de
realisatie van projecten. Deze randvoorwaarden zijn opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : 4rhmlp47

Ingediende reacties

Id: 3033
Cluster/GUP nummer:
Adres: Markt 11 8647 Lo-Reninge

De stad plant ook projecten binnen het centraal gebied (heraanleg Zuidstraat). Deze dragen ook bij aan de waterkwaliteit door het verminderen
van de overstorting.

Overweging

Optimalisatieprojecten die leiden tot een vermindering van de impact van overstortwerking kunnen ingerekend worden met het oog op het
behalen van het reductiedoel op een efficiënte manier. Dit zal verduidelijkt worden onder hoofdstuk 4 Visievorming in de Vlaamse delen Schelde
en Maas.
Om de verrekening hiervan naar een equivalente reductie te ondersteunen wordt verwezen naar de geformuleerde actie 7B_J_0054 in het
Maatregelenprogramma. 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Vlaamse delen Schelde en Maas

Uit te voeren wijzigingen:

In de Vlaamse delen Schelde en Maas onder hoofdstuk 4 Visievorming wordt onder 4.3.2.4  Randvoorwaarden bij de herziene gebiedsdekkende
uitvoeringsplannen voor de realisatie van de GUP-rioleringsprojecten een paragraaf toegevoegd: "Optimalisatieprojecten die leiden tot een
vermindering van de impact van overstortwerking kunnen ingerekend worden met het oog op het behalen van het reductiedoel op een efficiënte
manier."

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : 4rhmlp47

Ingediende reacties

Id: 3034
Cluster/GUP nummer:
Adres: Markt 11 8647 Lo-Reninge

De gemeente kan voor de vermelde private aansluitingswerken de eigenaars sensibiliseren en faciliteren, de werken moeten echter uitgevoerd
en betaald worden door de eigenaar van het perceel.

Overweging

Handhaving van de correcte aansluiting van de privéwaterafvoer is binnen het integraal waterbeleid één van de prioritaire thema’s voor
handhaving, opgenomen in het maatregelenprogramma hoofdstuk 4.14.3.1 Aansluitingsplicht privéwaterafvoer en actie 7B_L_0012
Extra inzetten op toezicht handhaving van de aansluitingsplicht op riolering.
De lokale toezichthouder en rioolbeheerder dienen dan ook hun verantwoordelijkheid te nemen in het handhaven van de aansluitplicht op de
riolering conform Vlarem II. Zij hebben hiervoor tal van instrumenten tot hun beschikking. Als ondersteuning hierin werd door de CIW reeds
eerder een overzicht gemaakt van de instrumenten voor handhaving https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/handhaving.

Voorstel tot aanpassing

Nvt
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Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Roeselare

Code van de indiener : 57mdcvnS

Ingediende reacties

Id: 86
Cluster/GUP nummer:
Adres: - - 8800 Roeselare

Na goedkeuring van de gevraagde, bijkomende wijzigingen aan het zoneringsplan, zal ook het gebiedsdekkend
uitvoeringsplan bijgestuurd moeten worden.

Overweging

De aanpassingen aan het gebiedsdekkend uitvoeringsplan worden telkens vermeld bij de individuele opmerkingen bij het zoneringsplan, indien
van toepassing.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan De Pinte
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Code van de indiener : 5IVJ2Ukl

Ingediende reacties

Id: 2577
Cluster/GUP nummer:
Adres: Koning Albertlaan 1 9840 De Pinte

Wij nemen akte van het voorstel betreffende de reductiedoelen voor de gemeente De Pinte zoals voorgelegd in kader van het openbaar
onderzoek voor de ontwerp - stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2022-2027.
Onze huidige projectplanning is in overeenstemming met de goedgekeurde meerjarenplanning van de huidige legislatuur en de planning van de
rioolbeheerder TMVW.
Het aantal inwonersequivalenten (IE) dat op basis van deze projecten wordt gesaneerd bedraagt 313 IE. Het gebiedsdekkend engagement is
dus groter dan voorzien volgens de voorliggende reductiedoelstelling voor het grondgebied van de gemeente De Pinte.
Projectnaam, projectnummer, IE, Wl, Periode:
Riolering Zwartegatstraat, gedeelte Nieuwstraat en deel Heirweg (achter Makro), O209026G, 61, 100% VL17_54, < 2027 – subsidiedossiers -
MB november 2014 vastgelegd: ontwerp ¡n opmaak
rioleringsproject GUP-44012-023 (prive) – Pintestraat 16A, GUP-44012-023, 14, 100% VL17_54,
< 2027 – niet project gebonden – handhavingsbeleid
rioleringsproject GUP-44012-100 (prive) – Wontergemstraat, GUP-44012-100, 1, 100% VL05_58,
< 2027 – uit te voeren binnen de werken met Nazareth in dossier Eke - Landuit
rioleringsproject GUP-44012-006 (gemeentelijk) - Landuitstraat, Kriekestraat, GUP-44012-006, 99, 100% VL05_58, < 2027 – subsidiedossier
eerste kwartaalprogr. 2020: voorontwerp in opmaak
rioleringsproject GUP-44012-013 (gemeentelijk) – Hageland, GUP-44012-013, 8, 100% VL17_54,
< 2027 – voorontwerp in opmaak
rioleringsproject GUP-44012-015 (gemeentelijk) - Korte Veldstraat, Grote steenweg, Den Beer, Boeregemstraat, GUP-44012-015, 130, 100%
VL05_58, < 2027 – subsidiedossier eerste kwartaalprogr. 2020: voorontwerp in opmaak
Het college van burgemeester en schepenen bevestigde op 12 maart 2020 haar medewerking tot uitvoering van de reductiedoelen op basis van
de huidige projectplanning zoals die door de VMM is opgemaakt als voorstel tot de te leveren inspanningen door de gemeente in kader van
het bereiken van deze gestelde doelstellingen met tijdshorizon < 2027. Deze wordt gezamenlijk nagestreefd door gemeente De Pinte en de
mogelijks medeopdrachtgevers (buurgemeenten, rioolbeheerder, Vlaams Gewest, provincie, nutsbedrijven...), waarbij echter niet uit te sluiten
valt dat er vertragingen kunnen optreden door externe factoren (verwervingen en onteigeningen, beschikbare capaciteit bij studiebureaus en
aannemers, beschikbare budgetten bij medeopdrachtevers, toekennen en vastleggen van subsidies...).

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder stelt de reductiedoelen te zullen halen. Er wordt aangegeven dat de door hun geplande projecten resulteren in een
hoger engagement. De doelstellingen zijn gebaseerd op de gebiedsgerichte prioritering en een verhoudingsgewijze spreiding van het
reductiedoel over de beoogde planperiodes waarin de goede toestand behaald zal worden. Indien de gemeente/rioolbeheerder in staat is om
meer te doen, het betreft dan ook minimale doelstellingen, dan dient de gemeente/rioolbeheerder ook die verantwoordelijkheid op te nemen.
VMM kan dit enkel toejuichen.
Wat betreft beschikbarheid van subsidies kan aangegeven worden dat het regeerakkoord een hervorming van de financieringssystemen voorop
stelt voor de gemeenten met een meer resultaatgerichte, flexibele en programmatorische aanpak, met sterk vereenvoudigde procedures en met
meer responsabilisering in de taakverdeling tussen VMM en de rioolbeheerders. Momenteel wordt onderzocht hoe deze nieuwe aanpak vorm
kan krijgen.
Bij de uitvoering van deze opdracht zal  het subsidie-instrument ingezet worden als een sturend mechanisme dat in werking kan treden nadat de
rioolbeheerder aan de basisverplichting heeft voldaan. Subsidie wordt hierbij ingezet om gemeenten te ondersteunen bij het invullen van de
verschillende doelstellingen die aan de gemeentelijke rioolbeheerder zullen worden opgelegd en die verder gaan dan de te verwachten
basisinspanning.
Hierbij zal eveneens onderzocht worden of het binnen de mogelijkheid van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën mogelijk is om op lange
termijn bindende financiële garanties te bieden aan de gemeentelijke rioolbeheerder.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Tielt
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Code van de indiener : 6JRkTpqB

Ingediende reacties

Id: 2287
Cluster/GUP nummer:
Adres: Vooruitgangstraat 189 1030 Brussel

Privé-project GUP-37015-046 ‘Pittemsesteenweg, Egemsesteenweg, Fonteinestraat, Felix D’Hoopstraat en Hogenhovestraat’:
- De gemeente kan voor de vermelde private aansluitingswerken de eigenaars sensibiliseren en faciliteren, de werken moeten echter uitgevoerd
en betaald worden door de eigenaar van het perceel.

Overweging

Handhaving van de correcte aansluiting van de privéwaterafvoer is binnen het integraal waterbeleid één van de prioritaire thema’s voor
handhaving, opgenomen in het maatregelenprogramma hoofdstuk 4.14.3.1 Aansluitingsplicht privéwaterafvoer en actie 7B_L_0012
Extra inzetten op toezicht handhaving van de aansluitingsplicht op riolering.
De lokale toezichthouder en rioolbeheerder dienen dan ook hun verantwoordelijkheid te nemen in het handhaven van de aansluitplicht op de
riolering conform Vlarem II. Zij hebben hiervoor tal van instrumenten tot hun beschikking. Als ondersteuning hierin werd door de CIW reeds
eerder een overzicht gemaakt van de instrumenten voor handhaving https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/handhaving.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : 6JRkTpqB

Ingediende reacties

Id: 2288
Cluster/GUP nummer:
Adres: Vooruitgangstraat 189 1030 Brussel

Tielt - De woning Fonteinestraat 21 is reeds aangesloten op de bestaande riolering van de Fonteinestraat (zie
opmerking op zoneringsplan).

Overweging

Fonteinestraat 21 is volgens de gemeente en de rioolbeheerder Riopact aangesloten op de riolering in de openbare weg. Cluster 121-149 wordt
bijgevolg collectief geoptimaliseerd buitengebied.

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Zoneringsplan: cluster 121-149 wordt collectief geoptimaliseerd buitengebied.
Gebiedsdekkend uitvoeringsplan: privé-GUP-37015-046 wordt hier geschrapt wegens overbodig.
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Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een actualisatie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit kan jaarlijks doorgegeven worden via
het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.

Code van de indiener : 6JRkTpqB

Ingediende reacties

Id: 2289
Cluster/GUP nummer:
Adres: Vooruitgangstraat 189 1030 Brussel

Voor een aantal GUP-projecten kunnen bijkomend nog volgende opmerkingen overgemaakt worden:
GUP-37015-018: Sint-Amandstraat, Abeelstraat
De firma Latexco bevindt zich langsheen het tracé van dit project. Gezien de firma een eigen zuivering heeft, zou
het project hier mogelijk aan aangepast moeten worden.

Overweging

De stad meldt dat langs het tracé van GUP-37015-018 een bedrijf met eigen zuivering is gelegen. Bijgevolg kan het deel van dit GUP-project in
de Sint-Amandsstraat komen te vervallen. Het bedrijf en de tegenoverliggende gebouwen worden ondergebracht in het individueel te
optimaliseren buitengebied.

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

zoneringsplan:
- cluster 121-212 wordt geactualiseerd naar individueel te optimaliseren buitengebied - IBA aanwezig. Deze cluster wordt ook uitgebreid over het
hele bedrijf.
-cluster 121-188 wordt herzien naar individueel te optimaliseren buitengebied - IBA gepland. Deze cluster wordt beperkt tot de gebouwen Sint-
Amandsstraat 7, 9 en 11.
gebiedsdekkend uitvoeringsplan:
- GUP-37015-018 wordt geschrapt in de Sint-Amandsstraat.

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : 6JRkTpqB

Ingediende reacties

Id: 2290
Cluster/GUP nummer:
Adres: Vooruitgangstraat 189 1030 Brussel

GUP-37015-045: Abeelstraat
In de Abeelstraat zal in eerste instantie het gepland project 21.687 ‘Optimalisatie collector Abeelstraat’ uitgevoerd worden. Dit betreft een
noodzakelijke ingreep binnen het centraal gebied om de verdunning en de overstorting te verminderen.
De gemeente plant ook andere projecten (vb. W217041 ‘Neringenstraat en deel Oude Gentweg’) die bijdragen tot een verminderde vuiluitworp
door een vermindering van de overstortwerking.
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Overweging

Optimalisatieprojecten die leiden tot een vermindering van de impact van overstortwerking kunnen ingerekend worden met het oog op het
behalen van het reductiedoel op een efficiënte manier. Dit zal verduidelijkt worden onder hoofdstuk 4 Visievorming in de Vlaamse delen Schelde
en Maas.
Om de verrekening hiervan naar een equivalente reductie te ondersteunen wordt verwezen naar de geformuleerde actie 7B_J_0054 in het
Maatregelenprogramma. 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Vlaamse delen Schelde en Maas

Uit te voeren wijzigingen:

In de Vlaamse delen Schelde en Maas onder hoofdstuk 4 Visievorming wordt onder 4.3.2.4  Randvoorwaarden bij de herziene gebiedsdekkende
uitvoeringsplannen voor de realisatie van de GUP-rioleringsprojecten een paragraaf toegevoegd: "Optimalisatieprojecten die leiden tot een
vermindering van de impact van overstortwerking kunnen ingerekend worden met het oog op het behalen van het reductiedoel op een efficiënte
manier."

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : 6JRkTpqB

Ingediende reacties

Id: 2291
Cluster/GUP nummer:
Adres: Vooruitgangstraat 189 1030 Brussel

Met de in de simulator opgegeven projecten, ligt het aantal aan te sluiten IE boven de minimale vereisten tegen
2027.

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan dat de simulator meer uit te voeren projecten voorop stelt dan nodig tegen 2027. Soms zijn projecten in
meerdere waterlichamen gelegen, waardoor indien geselecteerd voor het één waterlichaam, het deel voor een ander waterlichaam ook mee
getoond wordt. De simulator is slechts een ondersteunende tool om te bekijken hoe de reductiedoelen kunnen gehaald worden. Een alternatieve
selectie van uit te voeren projecten voor het halen van de reductiedoelen kan met deze tool gesimuleerd worden.  Een alternatieve
uitvoeringswijze om de reductiedoelen te halen kan,  zolang deze voldoet aan de randvoorwaarden (vrijheidsgraden) zoals opgenomen onder
4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.
Als ondersteunende tool maakt de simulator geen deel uit van het herziene gebiedsdekkend uitvoeringsplan of van de
stroomgebiedbeheerplannen. Dit bezwaarschrift heeft geen invloed op de reductiedoelen en geeft dan ook geen aanleiding tot een
planaanpassing.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Buggenhout
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Code van de indiener : 7d6q3cq6

Ingediende reacties

Id: 1706
Cluster/GUP nummer:
Adres: Nieuwstraat 2 9255 Buggenhout

Beslissing college van burgemeester en schepenen d.d. 09.03.2021:
- engagement naar aanleiding van de reductiedoelstellingen opgenomen in het openbaar onderzoek voor de
ontwerp stroomgebiedbeheerplannen Schelde & Maas;
- opnemen van de nodige budgetten voor studie en uitvoering wegen- en rioleringswerken Akkerstraat.

Overweging

De VMM neemt hiervan akte.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Herselt

Code van de indiener : 7EtMIDeL

Ingediende reacties

Id: 702
Cluster/GUP nummer: algemeen
Adres: algemeen nvt 2230 Herselt

Herselt ziet geen weerspiegeling van hun lage rioleringsgraad (61,63%) in de reductiedoelstellingen. Met het
lopend beleid zal de gemeente de doelstellingen halen en stelt zich dus de vraag dat verdere subsidiëring van vmm
onafhankelijk is van de reductiedoelstellingen. 

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan dat met het lopend beleid de doelstellingen gehaald worden en stelt de
vraag of verdere subsidiëring door VMM onafhankelijk is van de reductiedoelen. 
Het regeerakkoord stelt een hervorming van de financieringssystemen voor de gemeenten voorop met een meer
resultaatgerichte, flexibele en programmatorische aanpak, met sterk vereenvoudigde procedures en met meer
responsabilisering in de taakverdeling tussen VMM en de rioolbeheerders. Momenteel wordt onderzocht hoe deze
nieuwe aanpak vorm kan krijgen. 
Bij de uitvoering van deze opdracht zal  het subsidie-instrument ingezet worden als een sturend mechanisme dat in
werking kan treden nadat de rioolbeheerder aan de basisverplichting heeft voldaan. Subsidie wordt hierbij ingezet
om gemeenten te ondersteunen bij het invullen van de verschillende doelstellingen die aan de gemeentelijke
rioolbeheerder zullen worden opgelegd en die verder gaan dan de te verwachten basisinspanning. 
Hierbij zal eveneens onderzocht worden of het binnen de mogelijkheid van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën
mogelijk is om op lange termijn bindende financiële garanties te bieden aan de gemeentelijke rioolbeheerder.
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Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Maatregelenprogramma voor Vlaanderen

Uit te voeren wijzigingen:

Een nieuwe actie wordt geformuleerd: "Onderzoek en studie naar een resultaatgerichte financiering van
gemeentelijke rioleringsprojecten" om invulling te geven aan het regeerakkoord om een hervorming van de
financieringssystemen voor de gemeenten voorop te stellen met een meer resultaatgerichte, flexibele en
programmatorische aanpak, met sterk vereenvoudigde procedures en meer responsabilisering in de taakverdeling
tussen VMM en de rioolbeheerders. 

Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Wortegem-Petegem

Code van de indiener : 7yylaITb

Ingediende reacties

Id: 1861
Cluster/GUP nummer:
Adres: Stropstraat 1 9000 Gent

Het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 02.03.2021 m.b.t. het voorstel betreffende
reductiedoelen voor de gemeente Wortegem-Petegem zoals voorgelegd in kader van het openbaar onderzoek voor
de ontwerp - stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2022-2027 werd ingediend op 11.03.2021 met de
benodigde bijlagen op CIW-sec@vmm.be.

Overweging

De opmerkingen m.b.t. zoneringsplan/gebiedsdekkend uitvoeringsplan/reductiedoelen van de gemeente Wortegem-Petegem worden behandeld
onder identificatiecode s4Smnv2S.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Oosterzele

Code van de indiener : 8cQVQNqv

Ingediende reacties

Id: 625
Cluster/GUP nummer:
Adres: 9000 Gent

De collegebeslissing Oosterzele omtrent de reductiedoelen zal overgemaakt worden per mail. 
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Overweging

De opmerkingen m.b.t. zoneringsplan/gebiedsdekkend uitvoeringsplan/reductiedoelen worden behandeld onder identificatiecode A6h7o57u.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Brakel

Code van de indiener : 8EFRa5zF

Ingediende reacties

Id: 9
Cluster/GUP nummer:
Adres: Stropstraat 1 9000 Gent

Nota betreffende grondgebied Brakel en bijhorende beslissing CBS.
We verwijzen hier ook naar mail van 12/03/2021 met motivatie/bijlage/toelichting naar CIV-sec@VMM.be

Overweging

De opmerkingen m.b.t. zoneringplan/gebiedsdekkend uitvoeringsplan/reductiedoelen worden ook behandeld onder identificatiecode Q1ifujw7.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Hamme
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Code van de indiener : 8SP1shO3

Ingediende reacties

Id: 2792
Cluster/GUP nummer:
Adres: Marktplein 1 9220 Hamme

Gemeente Hamme krijgt binnen het stroomgebiedbeheerplan volgende reductiedoelstelling opgelegd voor onderstaande waterlichamen:
WL_naam, WL_code, gebiedsgerichte prioritering, IE:
GETIJDEDURME, VL08_39, 4, 258
ZEESCHELDE II, VL08_41, 5, 143
Eindtotaal: 401 IE
Op basis van de gebiedsgerichte prioritering wordt dit herleid tot 129 IE voor de Getijdedurme (VL08_39) en 48 IE voor Zeeschelde II
(VL08_41).
Volgens de simulator wordt dit ingevuld dmv volgende projecten, deze zorgen voor een reductie van 80 IE in de Getijdedurme en 162 IE in
Zeeschelde II.
Gecombineerd dossier met module 13-dossier 'aanleg fietspad langsheen N446:Waasmunster/Hamme/Dendermonde en met AQFdossier
20,532 'Aansluiting Sint-Anna te Hamme'. Aanleg vuilwaterstelsel vanaf de grens met Waasmunster tot kmp 6,8 van de N446, O207172, 50,
100% VL08_39
Aanleg fietspad langsheen de N446 - Waasmunster-Hamme-Dendermonde - deel 2 - aanleg vuilwaterleiding vanaf de Rodendries tot de grens
met Hamme - Module 13 dossier, O207174, 0, 100% VL08_39
Gecombineerd dossier met module 13-dossier 'Aanleg fietspad langsheen de N446: Waasmunster/Hamme/Dendermonde' en met AQFdossier
20533 'Aansluiting Zogge te Hamme'. Heirbaan (Vossestr tot Dendermonde), Bookmolenstr, Overloopakker, Zogge (Kerkhof tot Heirbn),
O207178, 170, 15,88% VL08_39; 84,12% VL08_41
rioleringsproject GUP-42008-021 (prive) – Biezestraat, GUP-42008-021, 3, 100% VL08_39
rioleringsproject GUP-42008-027 (prive) – Bootdijkstraat, GUP-42008-027, 6, 100% VL08_41
rioleringsproject GUP-42008-029 (prive) – Baasrodeveerstraat, GUP-42008-029, 13, 100% VL08_41
Gemeente Hamme meldt:
o De gevraagde reductie conform wat als minimale doelstelling opgenomen is in de simulator is haalbaar. De vermelde projecten zijn
opgenomen in de heraanleg van de N446 wat ook bij AWV een concreet dossier is. De effectieve aansluiting op centraal gebied is afhankelijk
van de uitvoering van collector 20532B ‘aansluiting Sint-Anna’ en is dus afhankelijk van de timing van Aquafin.

Overweging

De gemeente geeft aan akkoord te gaan met de reductiedoelen en stelt dat de minimale doelstelling haalbaar is. VMM neemt hiervan akte.
De afhankelijkheid van derden (Aquafin, AWV) kan een vertragende factor zijn bij de uitvoering van projecten. Het is evenwel belangrijk dat alle
partijen actief samenwerken om deze binnen een aanvaardbare timing te realiseren.
Om deze reden werden dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de realisatie van projecten. Deze randvoorwaarden zijn opgenomen onder
4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : 8SP1shO3

Ingediende reacties

Id: 2796
Cluster/GUP nummer:
Adres: Marktplein 1 9220 Hamme

De reductie conform de doorgegeven simulator is lager dan wat in de tabellen van het stroomgebiedbeheerplan vermeld is.
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Overweging

De cijfers (tabel) van het reductiedoel in de simulator zijn gebaseerd op de meest recente herrekeningen van de reductiedoelen, maar betreffen
enkel de cijfers van de gemeentelijke actor. De cijfers die terug te vinden zijn op het geoloket zoneringsplannen en gebiedsdekkende
uitvoeringsplannen in de fiches reductiedoel_SI_HH_ per waterlichaam en Reductiedoelen_ONTWERP_GUP_ per gemeente zijn nog
gebaseerd op oudere berekeningen, maar bevatten naast de gemeentelijke actor ook de cijfers van de bovengemeentelijke actor (beiden
opgedeeld per categorie lopend beleid/GUP) en privé.
Voor zover geen andere opmerkingen/technische correcties aanleiding geven tot het aanpassen van de cijfers, zullen de fiches
reductiedoel_SI_HH_ per waterlichaam en Reductiedoelen_ONTWERP_GUP_ per gemeente op het geoloket zoneringsplannen en
gebiedsdekkende uitvoeringsplannen geactualiseerd worden met de herrekende cijfers, maar dit voor alle actoren, met onderverdeling in de
respectievelijke categorieën. Dit is ruimer dan enkel het cijfer van de gemeentelijke actor uit de simulator per gemeente. 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Voor zover geen andere opmerkingen/technische correcties aanleiding geven tot het aanpassen van de cijfers, zullen de fiches
reductiedoel_SI_HH_ per waterlichaam en Reductiedoelen_ONTWERP_GUP_ per gemeente op het geoloket zoneringsplannen en
gebiedsdekkende uitvoeringsplannen geactualiseerd worden met de herrekende cijfers, maar dit voor alle actoren, met onderverdeling in de
respectievelijke categorieën. Dit is ruimer dan enkel het cijfer van de gemeentelijke actor uit de simulator per gemeente. 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : 8SP1shO3

Ingediende reacties

Id: 2798
Cluster/GUP nummer:
Adres: Marktplein 1 9220 Hamme

De gemeente kan voor de vermelde private aansluitingswerken de eigenaars sensibiliseren en faciliteren, de werken moeten echter uitgevoerd
en betaald worden door de eigenaar van het perceel.

Overweging

Handhaving van de correcte aansluiting van de privéwaterafvoer is binnen het integraal waterbeleid één van de prioritaire thema’s voor
handhaving, opgenomen in het maatregelenprogramma hoofdstuk 4.14.3.1 Aansluitingsplicht privéwaterafvoer en actie 7B_L_0012
Extra inzetten op toezicht handhaving van de aansluitingsplicht op riolering.
De lokale toezichthouder en rioolbeheerder dienen dan ook hun verantwoordelijkheid te nemen in het handhaven van de aansluitplicht op de
riolering conform Vlarem II. Zij hebben hiervoor tal van instrumenten tot hun beschikking. Als ondersteuning hierin werd door de CIW reeds
eerder een overzicht gemaakt van de instrumenten voor handhaving https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/handhaving.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : 8SP1shO3

Ingediende reacties

Id: 2800
Cluster/GUP nummer:
Adres: Marktplein 1 9220 Hamme

GUP-42008-027 betreft een niet-vergund vakantieverblijf, dit is ook niet regulariseerbaar. Aansluiting op de riolering is dan ook niet mogelijk.

Overweging

De gemeente geeft aan dat in cluster 038-272 een niet-vergund en niet regulariseerbaar vakantieverblijf aanwezig is en vraagt de cluster te
schrappen. De gevraagde wijziging wordt aanvaard.

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

zoneringsplan: cluster 038-272 wordt geschrapt.
gebiedsdekkend uitvoeringsplan: GUP-42008-027 wordt geschrapt.
Deze wijziging werd reeds doorgevoerd bij de opmaak van het Wateruitvoeringsprogramma (WUP) 2020 en werd zichtbaar in het geoloket
zonering- en uitvoeringsplannen na goedkeuring van dit WUP (medio 2021). 

Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Aalter
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Code van de indiener : 8YIGjoU4

Ingediende reacties

Id: 1146
Cluster/GUP nummer:
Adres: Europalaan 22 22 9880 Aalter

Gemeente Aalter neemt akte van het voorstel betreffende reductiedoelen voor de gemeente Aalter zoals voorgelegd in het kader van het
openbaar onderzoek voor de ontwerp - stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2022-2027.

De gemeente Aalter wenst haar medewerking te bevestigen tot uitvoering van deze reductiedoelen, in kader
hiervan deelt zij de huidige projectplanning voor deelgemeente Knessselare en deelgemeente Aalter mee:
Rioolbeheer TMVW en het gemeentebestuur Aalter engageren zich voor de waterlichamen VL05_149 en VL08_164 (klasse 5) in de
deelgemeenten Knesselare en Ursel de voorgestelde reductiedoelstellingen te halen door de realisatie van volgende projecten, kaderend binnen
het lopend beleid:
-  O213060A   Aanleg 2DWA stelsel Schapersbosstraat, Waterstraat, Donkerstraat, Keistraat en Zandekensstraat
-  O213060B   Aanleg 2DWA stelsel Knokkebaan
-  O215180     Wegen en rioleringswerken  in Urselseweg, Onderdaele, Bogaertstraat en deel van de Hendelstraat en Tramstraat
-  O218182     Aanleg 2DWA stelsel in Kleine Kapellestraat inclusief aanleg grachtenstelsel
Het gemeentebestuur Aalter deelt mee dat voor het waterlichaam VL08_164 in de deelgemeenten van prefusiebestuur Aalter de 30%
reductiedoelstelling reeds is gehaald door de reeds uitgevoerde rioleringsprojecten.
Bijkomend is het rioleringsproject O209047A: Heraanleg riolering en wegenis van stationsbuurt Sint Maria Aalter (afstroomgebied naar
waterlichaam VL08_164) mee opgenomen in het goedgekeurde BBC van de gemeente Aalter 2018-2024.
Dit betekent dus een gebiedsdekkend groter engagement voor de waterlichamen VL05_149 en VL08_164 (klasse 5) dan voorzien volgens de
voorliggende reductiedoelstelling.
 
Hogergenoemde planning wordt gezamenlijk nagestreefd door de gemeente, TMVW en hun partners waarbij niet uit te sluiten valt dat er
vertragingen kunnen optreden door externe factoren(verwervingen en onteigeningen, beschikbare capaciteit bij studiebureaus en aannemers,
beschikbare budgetten bij nutsmaatschappijen ikv verplaatsingsbevelen en netsanering,…).
 
In dit kader zou het kunnen gebeuren dat de uitvoering van het project O215180 – Wegen en rioleringswerken in Urselseweg, Onderdale,
Bogaertstraat en deel van de Hendelstraat en Tramstraat nog niet volledig rond is in 2027; de gemeente neemt echter het engagement om deze
project vanaf heden (her) op te starten.

  

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder stelt de reductiedoelen te zullen halen voor de waterlichamen VL08_164 en VL05_149. Er wordt aangegeven dat
de door hun geplande projecten resulteren in een hoger engagement.
De gemeente geeft impliciet aan dat de minimale doelstelling reeds behaald wordt door slechts een deel van het lopend beleid uit te voeren.
Projecten die op een subsidieprogramma staan opgenomen worden verondersteld om binnen een redelijke termijn uitgevoerd te worden, de
gebiedsgerichte prioritering mag niet leiden tot het afremmen of uitstellen van het lopend beleid. Op het niveau van het waterlichaam wordt er
verondersteld dat alle projecten opgedragen op een programma (gemeentelijk t.e.m. GIP 2019 en bovengemeentelijk t.e.m. OP 2020)
realiseerbaar zijn tegen 2027. Indient dit niet gebeurt zal dit binnen dit waterlichaam gecompenseerd dienen te worden door de uitvoering van
andere projecten. Om deze reden werden dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de realisatie van projecten. Deze randvoorwaarden zijn
opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.
De afhankelijkheid van derden kan een vertragende factor zijn bij de uitvoering van projecten. Het is evenwel belangrijk dat alle partijen actief
samenwerken om deze binnen een aanvaardbare timing te realiseren. 
Zoals reeds hoger vermeld werden om deze reden dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de realisatie van projecten.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Liedekerke
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Code van de indiener : 8Z1MOzMJ

Ingediende reacties

Id: 1720
Cluster/GUP nummer:
Adres: Opperstraat 31 1770 Liedekerke

Zie collegebesluit Liedekerke naar aanleiding van bespreking CBS 4 maart 2021.

Overweging

De opmerkingen m.b.t. zoneringplan/gebiedsdekkend uitvoeringplan/reductiedoelen van de gemeente Affligem worden behandeld onder
identificatiecode gtqZl9bR.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Wellen

Page 56 of 492



Code van de indiener : 8zezh7Jc

Ingediende reacties

Id: 2434
Cluster/GUP nummer:
Adres: Dorpsstraat 25 3830 Wellen

De reductiedoelstellingen voor Wellen zijn verspreid over 2 waterlopen:
 
1.       Herk + Kleine Herk (VL05 108)
Hieronder vallen alle (deel)projecten in de zone Bosstraat-Langenakker:
L206085 Zonneveld Vloeiherk (reeds gerealiseerd) (82)
L212O87 Afkoppeling Langenakker-Plattestraat-Rode Kruis-Loystraat (360)
L212088A Bosstr.Tussen Bodem en Koningsstraat (8)
1212088B Bosstr tot Alken + Bodemstraat (25)
L212090 Bosstr tussen Plattestraat en Vloeiherk (62)
L212110 Houtstraat (53 )
Samen goed voor een IE (inwonersequivalent) van 590.
 
2.        Melsterbeek (VL11 207)
Hieronder vallen de (deel)projecten te Beursstraat-Klinkstraat
GUP-73098-202
GUP-73098-214
Goed voor een IE van 79.
 
De huidige stand van deze dossiers is als volgt:
 
1206085 Zonneveld Vloeiherk: reeds gerealiseerd
 
L212088A Bosstr. Tussen Bodem en Koningsstraat, 1212088A Bosstr tot Alken + Bodemstraat, 1212090 Bosstr
tussen Plattestraat en Vloeiherk, L212110 Houtstraat: besluit van de
gemeenteraad dd. 29.10.2012 inzake de goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst tussen NV Aquafin en
de gemeente Wellen betreffende de gezamenlijke uitvoering van het
project 20.431 collector Bosstraat (combinatie prioritaire en niet-prioritaire werken) : bekrachtiging beslissing
schepencollege 01.1-0.2012. Project is qua timing voorzien om voor
2027 te worden afgerond. Huidige stand: grondinnemingsplannen worden gefinaliseerd door het studiebureau
 
L212087 Afkoppeling Langenakker-Plattestraat-Rode Kruis-Loystraat: wordt door de VMM als voorwaarde gesteld
voor de aanbesteding van het project 20.431 Collector Wellen (dossiers
L212088, L212090 ,L212110, L212088 A en L212088 B). dd 31/1/2020 werd per gemeenteraadsbesluit het
projectmanagement toegewezen aan Riopact. Dit project zal
worden uitgevoerd na 20.431 Collector Wellen. Om mobiliteits- en overlastredenen, tegelíjk met financiële
overwegingen, kan dit niet tegelijk worden aangepakt met de projecten te
Bosstraat. Via een overstort zal de projectzone van L2I2087 wel reeds worden aangesloten op de DWA van het
eerder uitgevoerde Collector Wellen, waardoor er in afwachting van de
definitieve uitvoering van L2L2A87 wel reeds een gedeeltelijke reductie van de vuilvracht is. Er zijn geen garanties
inzake de afronding voor 2027.
 
GUP-73098-202 en GUP-73098-214: voor dit project te Beurs- en Klinkstraat werd d.d. 30.11.2020 beslist om een
beroep te doen op het projectmanagement via Riopact. Hier werd
daaropvolgend een studiebureau aangesteld, waarna een startvergadering doorging d.d. O1.O2.2O21, Gelet op de
in het verleden reeds ervaren doorlooptijd in andere
rioleringsdossiers, is het niet te garanderen dat dit project zal kunnen worden afgerond tegen 2027. Gelet op de
inwonersequivalent die door deze projecten wordt vertegenwoordigd, worden de beschikbare financiële middelen
en het beschikbare personeel prioritair ingezet op de projecten op de Herk en Kleine Herk (v105-108), die een
hogere IE vertegenwoordigen en waar bijgevolg meer vuilvracht kan worden gereduceerd.
 
 
Bijgevolg is het aangewezen om een bezwaar in te dienen voor wat betreft:
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1) Herk + Kleine Herk (VL05 108)
L212087 Afkoppeling Langenakker-Plattestraat-Rode Kruis-Loystraat
L212110 Houtstraat
2) Melsterbeek (VL11 207)
GUP-73098-202
GUP-73098-214

1) Herk + Kleine Herk (VL05_108)
L212087 Afkoppeling Langenakker-Plattestraat-Rode Kruis-Loystraat: d.d. 31.01.2020 werd
per gemeenteraadsbesluit het projectmanagement toegewezen aan Riopact' Dit project zal worden uitgevoerd na
20.431 Collector Wellen (dossiers 1212088, L212O9A, L212110, L212O88 A en 1212088 B). Om mobiliteits- en
overlastredenen, kan L212087 niet tegelijk worden aangepakt met de projecten te L21088, L212090,
L212110,L212088 A en L212088 B. Langenakker vormt de alternatieve route wanneer de Bosstraat afgesloten is.
Woningen zouden anders langdurig onbereikbaar zijn voor bewoners, leveranciers en hulpdiensten. Aangezien
project L212087 een IE van 36 vertegenwoordigd, terwijl de tótale doelstelling voor Herk+ Kleine Herk (V105-108)
590 IE bedraagt, zal er dus een IE van 230 worden gehaald tegen 2027.
Via een overstort zal de projectzone van L212O87 wel reeds (gemengd) worden aangesloten op de DWA van het
eerdér uitgevoerde Collector Wellen, waardoor er in afwachting van de definitieve uitvoering van L212O87 wel
reeds een gedeeltelijke reductie van de vuilvracht is.
2) Melsterbeek (VL11_207)
GUP-73098- 202 en GUP-73098- 214: voor deze projecten te Beurs- en Klinkstraat werd dd. 30.11.2020 beslist om
een beroep te doen op het projectmanagement via Riopact. Hier werd daaropvolgend een studiebureau
aangesteld, waarna een startvergadering doorging d.d' 01/02/2021' Gelet op de in het verleden reeds ervaren
doorlooptijd in andere ríoleringsdossiers, is het niet te garanderen dat dit project zal kunnen worden afgerond tegen
2027. Gelet op de inwonersequivalent die door deze projecten wordt vertegenwoordigd, worden de beschikbare
financiële middelen en het beschikbare personeel prioritair ingezet op de projecten op de Herk en Kleine Herk
(V105_108), die een hogere inwonersequivalent vertegenwoordigen en waar bijgevolg meer vuilvracht kan worden
gereduceerd.
Op waterloopVL11_027 worden dus geen bijkomende lE aan vuilvracht gereduceerd voor 2027.

Page 58 of 492



Overweging

Wellen geeft aan dat het reductiedoel voor VL05_108 moelijk haalbaar is. Een deel van de noodzakelijke GIP-
projecten kan wegens mobiliteitsproblemen en financiële overwegingen waarschijnlijk niet voor 2027 worden
uitgevoerd.
De betrokken projecten zijn reeds geruime tijd opgedragen en hebben vandaag reeds een doorlooptijd die hoger is
dan het gemiddelde. Er wordt verwacht dat deze dan ook binnen een redelijke termijn worden uitgevoerd. De
afhankelijkheid van derden kan een vertragende factor zijn bij de uitvoering van projecten. Het is evenwel belangrijk
dat alle partijen actief samenwerken om deze binnen een aanvaardbare timing te realiseren. Om deze reden
werden dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de realisatie van projecten. Deze randvoorwaarden zijn
opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming. 
Door de gemengde aansluiting zal er effectief een lozingspunt worden opgenomen. Of het beoogde effect daarmee
zal gehaald worden, zal afhangen van de frequentie van de overstortwerking die daarmee geïntroduceerd wordt.
Bronmaatregelen die dit zouden kunnen verminderen en die sowieso nodig zijn voor de uitvoering van het
gescheiden stelsel kunnen reeds proactief uitgevoerd worden.

Voor VL11_207 wordt het reductiedoel voor 2027 helemaal niet haalbaar geacht. Er werden hier recent twee
projecten opgestart maar gezien de gemiddelde doorlooptijd is uitvoering tegen 2027 hoogst onzeker.
Binnen de modellering wordt eerst het lopend beleid in kaart gebracht, daarna worden optimalisaties op RWZI’s in
rekening gebracht en dan pas bijkomende GUP-projecten om het reductiedoel te halen. Vermits projecten
opgedragen op een programma (gemeentelijk en bovengemeentelijk) verondersteld te worden gerealiseerd tegen
2027 is het mogelijk dat sommige actoren verder geraken dan wat je louter o.b.v. een verdeling a.d.h.v. de
gebiedsgerichte prioritering zou veronderstellen, waardoor op het niveau van het waterlichaam de minimale
doelstelling voor de huishoudens gehaald wordt als elke rioolbeheerder de verantwoordelijkheid opneemt om de
nodige projecen uit te voeren. Het is echter van belang om met het totaal reductiedoel indachtig voldoende
projecten in uitvoering te brengen. De nieuwe herrekende fiches ‘reductiedoel_SI_HH_ per waterlichaam’ en
‘Reductiedoelen_ GUP_ per gemeente’ fiches geven dit totaalbeeld met de reductiedoelen en de verschillende
actoren weer.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : 8zezh7Jc

Ingediende reacties

Id: 2435
Cluster/GUP nummer:
Adres: Dorpsstraat 25 3830 Wellen

L206085 Zonneveld Vloeiherk (reeds gerealiseerd)

Overweging

De gemeente geeft aan dat het project L206085 Zonneveld Vloeiherk reeds gerealiseerd is.
Dit project is volledig gelegen binnen centraal gebied. Er volgt geen aanpassing aan het zoneringsplan/gebiedsdekkend uitvoeringsplan.

Voorstel tot aanpassing

Nvt
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Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Wichelen
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Code van de indiener : 9aJ4n7Zk

Ingediende reacties

Id: 2433
Cluster/GUP nummer:
Adres: Oud Dorp 2 9260 Wichelen

Gemeente Wichelen neemt akte van het voorstel betreffende reductiedoelen voor de gemeente
Wichelen zoals voorgelegd in kader van het openbaar onderzoek yoor de ontwerp -
stroomgeb¡edbeheerplannen voor Schelde en Maas 2022-2027 .
De gemeente Wichelen wenst haar medewerking te bevestigen tot uitvoering van deze
reductiedoelen, mits rekening wordt gehouden met onderstaande aanpassingen ingevolge de
huidige vastgelegde projectplanning, de beschikbare financiële middelen, de interne capaciteit bij gemeente
Wichelen voor voorbereiding en opvolging van de werken en de afwikkeling van
verkeerstromen.
Deze huidige projectplanning werd opgemaakt op basis van de goedgekeurde BBC van de gemeente Wichelen
2018-2024 en de planning van de rioolbeheerder TMVW, rekening houdende met de prioriteiten volgens het GUP
en de vorige (eerste) versie van de reductietool (juni 2019):
O216006: Aanleg van een optimaal gescheiden stelsel in de Watermolenstraat, deel van de Bruinbekestraat en
Heilige Geeststraat: 96 IE, VL05_32
O216012: Aanleg van een strikt gescheiden stelsel in Bergstraat: 46 IE, VL05_32
O216022: Boeygem - Weg- en rioleringswerken: 43 IE, VL05_32
O218174: Bogaert - Fase 1: 45 IE, VL11_40
O219118: Bogaert Fase 2 (Rimeir): 143 IE, VL11_40
GUP-42026-008: rioleringsproject GUP-42026-008 (gemeentelijk) – Krijgelstraat: 14 IE, VL05_32
GUP-42026-020: rioleringsproject GUP-42026-020 (gemeentelijk) – Bruinbekestraat: 13 IE, VL05_32
GUP-42026-021: rioleringsproject GUP-42026-021 (gemeentelijk) – Kruisbocht: 7 IE, VL11_40
Het aantal lE dat op basis van deze projecten wordt gesaneerd bedraagt 185 lE voor het
waterlichaam VL05_32(Molenbeek) en 62 lE voor het waterlichaarn VL11_40(Zeeschelde) volgens de voorliggende
(tweede) versie van reductiedoelstelling voor het grondgebied van de gemeente Wichelen (269 IE te saneren tegen
2027).
Bovengenoemde planning is echter de maximaal haalbare rekening houdende met de beschikbare financiële
middelen, de interne capaciteit bij gemeente Wichelen voor voorbereiding en opvolging van de werken en het
afhandelen van de verkeerstromen binnen de gemeente. Om deze redenen wenst de gemeente Wichelen een
wijziging van te behalen doelstelling voor het waterlichaam met de klasse 4 van de Molenbeek (VL05_32) te vragen
terwijl de doelstelling voor het waterlichaam met klasse 5 van de Zeeschelde (VL11_40) tegen 2039 reeds volledig
behaald is. Deze wijziging zorgt ervoor dat de reductiedoelvan het waterlichaam VL05_32 pas tegen 2033 gehaald
dient te worden en dat de reductiedoelste¡ling tegen 2027 verlaagd wordt naar 185 lE in plaats van de opgelegde
207
lE. Hoewel de gemeente Wichelen beseft dat er nog veel inspanningcn nodig zullen zijn om het reductiedoel tegen
2039 te kunnen halen, is het spreiden van de reductiedoelstelling over 3 periodes veel beter haalbaar wat betreft
eigen financiële middelen, de fínanciële middelen bij de partners, de interne capaciteit bij gemeente Wichelen voor
voorbereiding en opvolging van de werken en het afhandelen van de verkeerstromen binnen de gemeente.
Op 04/02/2021 vond een overleg plaats tussen de gemeente Wichelen en TMVW. Hierin werd reeds aangekaart
dat de vooropgestelde doelstelling van 269 lE ondanks de goede wil en de reeds geleverde inspanningen voor
lopende dossiers vanuit de gemeente Wichelen en TMVW niet realiseerbaar zal zijn omwille van het gebrek aan
financiële middelen, het gebrek aan interne capaciteit bij gemeente Wichelen voor voorbereiding en opvolging van
de werken en onvoldoende mogelijkheden voor het afhandelen van de verkeerstromen binnen de gemeente.
Hogergenoemde planning wordt gezamenlijk nagestreefd door de gemeente Wichelen, TMVW en hun partners
waarbij niet uit te sluiten valt dat er vertragingen kunnen optreden door externe factoren (verwervingen en
onteigeningen, beschikbare capaciteit bíj studiebureaus en aannemers, beschikbare budgetten bij
nutsmaatschappijen ikv verplaatsingsbevelen en netsanering,...).
De gemeente Wichelen benadrukt dat bovenstaande projectplanning financieel enkel uitvoerbaar is wanneer er
voor alle dossiers de gevraagde subsídies, alsook de beloofde engagementen van de andere partners behouden
blijven.
De gemeente Wichelen engageert zich tot het opstarten in studiefase van een deel van de
resterende GUP-projecten ín het begin van de volgende planperiode voor de opmaak van de BBC voor de
volgende legislatuur.
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Overweging

De gemeente/rioolbeheerder stelt een alternatieve selectie van uit te voeren projecten voor het halen van de reductiedoelstellingen voor.  Een
alternatieve uitvoeringswijze om de reductiedoelen te halen kan,  zolang deze voldoet aan de randvoorwaarden (vrijheidsgraden) zoals
opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.
De afhankelijkheid van derden kan een vertragende factor zijn bij de uitvoering van projecten. Het is evenwel belangrijk dat alle partijen actief
samenwerken om deze binnen een aanvaardbare timing te realiseren. Om deze reden werden dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de
realisatie van projecten. Deze randvoorwaarden zijn opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.
Projecten die op een subsidieprogramma staan opgenomen worden verondersteld om binnen een redelijke termijn uitgevoerd te worden, de
gebiedsgerichte prioritering mag niet leiden tot het afremmen of uitstellen van het lopend beleid. Op het niveau van het waterlichaam wordt er
verondersteld dat alle projecten opgedragen op een programma (gemeentelijk t.e.m. GIP 2019 en bovengemeentelijk t.e.m. OP 2020)
realiseerbaar zijn tegen 2027. Indien dit niet gebeurt zal dit binnen dit waterlichaam gecompenseerd dienen te worden door de uitvoering van
andere projecten. Om deze reden werden dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de realisatie van projecten. Deze randvoorwaarden zijn
opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Zaventem
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Code van de indiener : 9ECyv6Ts

Ingediende reacties

Id: 2573
Cluster/GUP nummer:
Adres: Steenokkerzeelstraat 56 1930 Zaventem

De gemeente Zaventem neemt akte van het voorstel betreffende de reductiedoelen voor de gemeente Zaventem, zoals voorgelegd in het kader
van het openbaar onderzoek voor de ontwerp - stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2022-2027.
De huidige projectplanning, m.b.t. het halen van de reductiedoelen, werd opgemaakt op basis van de goedgekeurde BBC van de gemeente
Zaventem 2018-2024 en de planning van rioolbeheerder TMVW, rekening houdende met de prioriteiten volgens het GUP en de vorige (eerste)
versie van de reductietool (juni 2019).
Projectnummer:

GUP-23094-001 : collectorwerken Kleine Beek / Kersenbergstraat / Stokerijstraat
GUP-23094-103 : Leuvensesteenweg (lozingspunt thv Chateau d'Ax)
GUP-23094-104 : lozingspunt Julien Trekkersstraat
GUP-23094-108 : lozingspunt wijk Lenneke Marelaan
GUP-23094-IL2: lozingspunt wijk Bremberg
GUP-23094-LL4: Da Vincilaan
GUP-23094-L99: Kouterlaan
Hieruit kan vastgesteld worden dat voor de gemeente Zaventem :

- door uitvoering van het project "Leuvensesteenweg (projectnr. GUP-23094-103) / J. Trekkersstraat (projectnr. GUP-23094-104) / Lenneke
Marelaan (projectnr. GUP-23094-108) n.a.v. de herinrichting van het kruispunt Woluwelaan / Leuvensesteenweg / Bevrijdingslaan de
doelstelling 2027 reeds bereikt werd - 825 IE werd behaald;

- door de voorziene collectorwerken Kleine Beek / Kersenbergstraat / Stokerijstraat (start der werken voorzien eind 2021) (projectnummer GUP-
23094-001) de doelstelling 2039 eveneens bereikt zal zijn.
De gemeente Zaventem wenst haar medewerking te bevestigen tot verdere uitvoering van deze reductiedoelen, míts rekening wordt gehouden
met hogervermelde aanpassingen ingevolge de huidige vastgelegde projectplanníng, de beschikbare financiële middelen, de interne capaciteit
bij de gemeente Zaventem voor voorbereiding en opvolging van de werken en de afwikkeling van verkeersstromen.
Hogergenoemde planning wordt gezamenlijk nagestreefd door de gemeente Zaventem, TMVW en hun partners waarbij niet uit te sluiten valt dat
er vertragingen kunnen optreden door externe factoren (verwervíngen en onteigeningen, beschikbare capaciteit bíj studiebureaus en
aannemers, beschikbare budgetten bij nutsmaatschappíjen ihkv verplaatsingsbevelen en netsanering...).
De gemeente Zaventem benadrukt dat bovenstaande projectplanning financieel enkel uitvoerbaar is wanneer er voor alle dossiers de gevraagde
subsidies, alsook de beloofde engagementen van de andere partners behouden blijven.
De gemeente Zaventem engageert zich tot het opstarten, in studiefase, van een deel van de resterende GUP-projecten in het begin van de
volgende planperiode voor de opmaak vande BBC voor de volgende legislatuur.

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder stelt de reductiedoelen te zullen halen. Er wordt aangegeven dat de door hun
geplande projecten resulteren in een hoger engagement. De doelstellingen zijn gebaseerd op de gebiedsgerichte
prioritering en een verhoudingsgewijze spreiding van het reductiedoel over de beoogde planperiodes waarin de
goede toestand behaald zal worden. Indien de gemeente/rioolbeheerder in staat is om meer te doen, het betreft
dan ook minimale doelstellingen, dan dient de gemeente/rioolbeheerder ook die verantwoordelijkheid op te nemen.
VMM kan dit enkel toejuichen.
De afhankelijkheid van derden kan inderdaad een vertragende factor zijn bij de uitvoering van projecten. Het is
evenwel belangrijk dat alle partijen actief samenwerken om deze binnen een aanvaardbare timing te realiseren. Om
deze reden werden dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de realisatie van projecten. Deze randvoorwaarden
zijn opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.
De hervorming van de financieringssystemen voor de gemeenten wordt in het regeerakkoord voorop gesteld met
een meer resultaatgerichte, flexibele en programmatorische aanpak, met sterk vereenvoudigde procedures en met
meer responsabilisering in de taakverdeling tussen VMM en de rioolbeheerders. Momenteel wordt onderzocht hoe
deze nieuwe aanpak vorm kan krijgen. Bij de uitvoering van deze opdracht zal  het subsidie-instrument ingezet
worden als een sturend mechanisme dat in werking kan treden nadat de rioolbeheerder aan de basisverplichting
heeft voldaan. Subsidie wordt hierbij ingezet om gemeenten te ondersteunen bij het invullen van de verschillende
doelstellingen die aan de gemeentelijke rioolbeheerder zullen worden opgelegd en die verder gaan dan de te
verwachten basisinspanning. Hierbij zal eveneens onderzocht worden of het binnen de mogelijkheid van de
Vlaamse Codex Overheidsfinanciën mogelijk is om op lange termijn bindende financiële garanties te bieden aan de
gemeentelijke rioolbeheerder.
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Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Heist-op-den-Berg

Code van de indiener : 9mKxjgpa

Ingediende reacties

Id: 763
Cluster/GUP nummer: algemeen
Adres: nvt nvt 2220 Heist-op-den-Berg

Voor de gemeente Heist-op-den-Berg wordt het reductiedoel niet behaald voor VL08_132 Getijde Nete volgens het voorgestelde
investeringsprogramma.

Overweging

De rioolbeheerder stelt dat het minimale reductiedoel 2027 in de simulatorselectie niet gehaald wordt voor VL08_132. 
Binnen de modellering wordt eerst het lopend beleid in kaart gebracht, daarna worden optimalisaties op RWZI’s in rekening gebracht en dan pas
bijkomende GUP-projecten om het reductiedoel te halen. Vermits projecten opgedragen op een programma (gemeentelijk en
bovengemeentelijk) verondersteld zijn te worden gerealiseerd tegen 2027 is het mogelijk dat sommige actoren verder geraken dan wat je louter
o.b.v. een verdeling a.d.h.v. de gebiedsgerichte prioritering zou veronderstellen, waardoor op het niveau van het waterlichaam de minimale
doelstelling gehaald wordt. Hierdoor kan als gemeente de perceptie ontstaan dat de minimale doelstelling achterwege kan gelaten worden. Het
is echter van belang om met het totaal reductiedoel indachtig voldoende projecten in uitvoering te brengen. De nieuwe herrekende fiches
‘reductiedoel_SI_HH_ per waterlichaam’ en ‘Reductiedoelen_ GUP_ per gemeente’ geven dit totaalbeeld met de reductiedoelen en de
verschillende actoren weer.
De simulator is een ondersteunende tool om na te gaan welke projecten desgewenst uitvoering kunnen geven aan de reductiedoelen voor de
gemeente actor en maakt geen onderdeel uit van het plan. Een alternatieve uitvoeringswijze om de reductiedoelen te halen kan,  zolang deze
voldoet aan de randvoorwaarden (vrijheidsgraden) zoals opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : 9mKxjgpa

Ingediende reacties

Id: 764
Cluster/GUP nummer: A211014
Adres: Paalstraat, Naaldweg (deel) nvt 2220 Heist-op-den-Berg

Heist-op-den-Berg: Project Paalstraat, Naaldweg (deel) – A211014:
Dit dossier is afhankelijk van een rioleringsdossier in een naburige gemeente. De gemeente Heist-op-den-Berg heeft dit dossier voorlopig niet
opgenomen in de begroting
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Overweging

De afhankelijkheid van derden kan een vertragende factor zijn bij de uitvoering van projecten. Het is evenwel belangrijk dat alle partijen actief
samenwerken om deze binnen een aanvaardbare timing te realiseren.
Om deze reden werden dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de realisatie van projecten. Deze randvoorwaarden zijn opgenomen onder

4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : 9mKxjgpa

Ingediende reacties

Id: 765
Cluster/GUP nummer: A212036, A21406, A214082, ...
Adres: N10 nvt 2220 Heist-op-den-Berg

Heist-op-den-Berg: Alle projecten gelegen langsheen de N10 (A212036, A21406, A214082, A214093, A214109, A215109, A215250):
Deze projecten worden beheerd door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). De gemeente Heist-op-den-Berg werkt mee aan de
planningsfase van deze projecten, maar is voor de voortgang ervan afhankelijk van andere partijen (AWV en Aquafin voor projecten die op
bovengemeentelijk deel aansluiten).

Overweging

De afhankelijkheid van derden kan een vertragende factor zijn bij de uitvoering van projecten. Het is evenwel belangrijk dat alle partijen actief
samenwerken om deze binnen een aanvaardbare timing te realiseren.
Om deze reden werden dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de realisatie van projecten. Deze randvoorwaarden zijn opgenomen onder
4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming. 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : 9mKxjgpa

Ingediende reacties

Id: 766
Cluster/GUP nummer: A214002
Adres: Wiekevorst-Dorp nvt 2220 Heist-op-den-Berg

Heist-op-den-Berg: Project Wiekevorst-Dorp – A214002:
Dit project is reeds afgerond
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Overweging

VMM neemt akte van de uitvoering van project A214002 . Gezien de ligging binnen het centraal gebied, is geen wijziging aan het zoneringsplan
aan de orde.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : 9mKxjgpa

Ingediende reacties

Id: 767
Cluster/GUP nummer: A214077
Adres: Jaarmarktstraat, Raamstraat en deel N10 nvt 2220 Heist-op-den-Berg

Heist-op-den-Berg: Project Jaarmarktstraat, Raamstraat en deel N10 – A214077
Dit project sluit aan op de N10 en kan aangevat worden als de werken op de N10 afgerond zijn en als bovengemeentelijk project 22708
uitgevoerd is

Overweging

De afhankelijkheid van derden kan een vertragende factor zijn bij de uitvoering van projecten. Het is evenwel belangrijk dat alle partijen actief
samenwerken om deze binnen een aanvaardbare timing te realiseren.
Om deze reden werden dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de realisatie van projecten. Deze randvoorwaarden zijn opgenomen onder
4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming. 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : 9mKxjgpa

Ingediende reacties

Id: 768
Cluster/GUP nummer: A215247
Adres: Broekmansstraat en omgeving nvt 2220 Heist-op-den-Berg

Heist-op-den-Berg: Project Broekmansstraat en omgeving – A215247:
Dit project sluit aan op de N10 en kan aangevat worden als de werken op de N10 afgerond zijn en als bovengemeentelijk project 22442
uitgevoerd is

Overweging

De afhankelijkheid van derden kan een vertragende factor zijn bij de uitvoering van projecten. Het is evenwel belangrijk dat alle partijen actief
samenwerken om deze binnen een aanvaardbare timing te realiseren.
Om deze reden werden dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de realisatie van projecten. Deze randvoorwaarden zijn opgenomen onder
4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming. 
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Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : 9mKxjgpa

Ingediende reacties

Id: 769
Cluster/GUP nummer: A216016A en A216018A
Adres: Bredestraat en omgeving nvt 2220 Heist-op-den-Berg

Heist-op-den-Berg: Projecten Bredestraat en omgeving – A216016A en A216018A:
Deze projecten zijn reeds afgerond
  

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan dat de projecten A216016A en A216018A zijn uitgevoerd . Voor deze projecten werd ondertussen het einddossier
ingediend.
Door de uitvoering van A216016A gaat een deel van cluster 175-78 over naar het collectief geoptimaliseerd buitengebied.
Door de uitvoering van A216018A gaat een deel van cluster 178-744, en de volledige cluster 178-619 over naar het collectief geoptimaliseerd
buitengebied.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

zoneringsplan: Cluster 175-78 wordt opgesplitst. Een deel blijft collectief te optimaliseren buitengebied (cluster 175-78-2), een deel wordt
collectief geoptimaliseerd buitengebied (cluster 175-78-1). Cluster 178-744 wordt opgesplitst. Een deel blijft collectief te optimaliseren
buitengebied (cluster 178-744-2), een deel wordt collectief geoptimaliseerd buitengebied (cluster 178-744-1). Cluster 178-619 wordt ingekleurd
als collectief geoptimaliseerd buitengebied.
gebiedsdekkend uitvoeringsplan: Project GUP-12014-259; GUP-12014-301-1; GUP-12014-301-2 worden aangepast met het uitgevoerde
gedeelte.
Deze wijzigingen werden reeds doorgevoerd bij de opmaak van het Wateruitvoeringsprogramma (WUP) 2020 en werden zichtbaar in het
geoloket zonering- en uitvoeringsplannen na goedkeuring van dit WUP (medio 2021).

 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : 9mKxjgpa

Ingediende reacties

Id: 770
Cluster/GUP nummer: A217081
Adres: Wiekevorstse-Goorweg nvt 2220 Heist-op-den-Berg

Heist-op-den-Berg: project Wiekevorstse-Goorweg – A217081: Dit project is reeds afgerond
  

Page 67 of 492



Overweging

De rioolbeheerder geeft aan dat project A217081 is uitgevoerd, waardoor het bijhorende collectief te saneren buitengebied is aangesloten. Wij
willen vragen om binnen de voorziene procedure het betrokken GIP dossier in te dienen, zodat het dossier administratief kan afgehandeld
worden met een automatische aanpassing van het plan tot gevolg, waarbij voor dit project de streng van het lopend beleid gewijzigd wordt van
gepland project naar uitgevoerd project.
Door uitvoering van A217081 zal een deel van cluster 083-1030-2 overgaan naar het collectief geoptimaliseerd buitengebied.

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

zoneringsplan: Cluster 083-1030-2 wordt opgesplitst. Een deel blijft collectief te optimaliseren buitengebied (cluster 083-1030-3; 083-1030-4),
een deel wordt collectief geoptimaliseerd buitengebied (cluster 083-1030-2).
Deze wijziging werd reeds doorgevoerd bij de opmaak van het Wateruitvoeringsprogramma (WUP) 2020 en werd zichtbaar in het geoloket
zonering- en uitvoeringsplannen na goedkeuring van dit WUP (medio 2021).

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : 9mKxjgpa

Ingediende reacties

Id: 771
Cluster/GUP nummer: B214056
Adres: Schrieksebaan en Nieuwstraat nvt 2220 Heist-op-den-Berg

Heist-op-den-Berg: Project Schrieksebaan en Nieuwstraat – B214056:
Dit project ligt niet op het grondgebied van Heist-op-den-Berg

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan dat het project Schrieksebaan en Nieuwstraat – B214056 niet op het grondgebied van Heist-op-den-Berg gelegen
is. 
Project B214056 betreft inderdaad een grensoverschrijdend subsidieproject met de gemeente Tremelo. Op het grondgebied van Heist-op-den-
Berg wordt geen vuilvracht ingezameld.
In de simulator voor de gemeente wordt onder meer een automatische selectie van de meest efficiënte projecten voor het behalen van de
minimale doelstelling 2027 getoond. Hierin zijn inderdaad een aantal projecten opgenomen met een vuilvracht = 0IE. Dit is meestal te verklaren
doordat de afbakening van de projecten op een GIS-matige manier gebeurde.
Vermits het project B214056 opgenomen werd met een vuilvracht van 0 IE werd dit in de simulator ook niet in rekening gebracht voor het
invullen van het reductiedoel.
Bijkomend wenst VMM nog aan te geven dat in de simulator duidelijk vermeld wordt dat de gemeente/rioolbeheerder zelf de selectie van
projecten kan wijzigen.  De simulator is net opgemaakt als ondersteunende tool om de gemeente/rioolbeheerder toe te laten te simuleren met
welke verschillende selecties aan projecten (en tegen welke kostprijs) de reductiedoelen (minimale reductiedoel 2027 en totale reductiedoel)
gehaald kunnen worden.
Als ondersteunende tool maakt de simulator geen deel uit van het herziene gebiedsdekkend uitvoeringsplan of van de
stroomgebiedbeheerplannen. Dit bezwaarschrift heeft geen invloed op de reductiedoelen en geeft dan ook geen aanleiding tot een
planaanpassing.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : 9mKxjgpa

Ingediende reacties

Id: 772
Cluster/GUP nummer:
Adres: Mechelsesteenweg 46-48a 2220 Heist-op-den-Berg

Heist-op-den-Berg: Mechelsesteenweg 46 – 48a:
Deze woning werd ondertussen correct afgekoppeld

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan dat Mechelsesteenweg 46–48a volledig is uitgevoerd. Aangezien het gebouw aansluit via de bestaande riolering te
Mechelsesteenweg, zal het betrokken perceel worden toegevoegd aan centraal gebied. Het GUP-12014-161 wordt geschrapt.

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

zoneringsplan: de percelen Mechelsesteenweg 46-48a worden uit cluster 175-272 genomen en toegevoegd aan centraal gebied.
gebiedsdekkend uitvoeringsplan: GUP-12014-161 wordt geschrapt.

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : 9mKxjgpa

Ingediende reacties

Id: 773
Cluster/GUP nummer:
Adres: Mechelsesteenweg 101-103 2220 Heist-op-den-Berg

Heist-op-den-Berg: Mechelsesteenweg 101-103:
o Volgens de milieuvergunning wordt vanaf 2015 het afvalwater via een biologische waterzuivering geloosd naar
de Statieloop. Gezien het een klasse 1 bedrijf is, volgt milieu-inspectie dit pand regelmatig op.

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan dat cluster 175-329, Mechelsesteenweg 101-103, sinds 2015 beschikt over een IBA. De cluster wordt gewijzigd van
collectief te optimaliseren buitengebied naar individueel te optimaliseren buitengebied - IBA aanwezig. GUP-12014-163 wordt geschrapt.
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Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

zoneringsplan: cluster 175-329 wordt toegevoegd aan individueel te optimaliseren buitengebied - IBA aanwezig.
gebiedsdekkend uitvoeringsplan: GUP-12014-163 wordt geschrapt.

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : 9mKxjgpa

Ingediende reacties

Id: 774
Cluster/GUP nummer:
Adres: Meutterstraat 3 en 5 2220 Heist-op-den-Berg

Heist-op-den-Berg: Meutterstraat 3 en 5:
Deze woningen liggen op het einde van een onverharde wegenis waarin geen gescheiden rioleringsstelsel is
voorzien. De gemeente Heist-op-den-Berg zal een huisaansluiting opleggen van zodra een gescheiden
rioleringsstelsel in deze straat aangelegd wordt.

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan dat voor de percelen Meutterstraat 3 en 5, cluster 086-94, een aansluiting wordt opgelegd wanneer er een
gescheiden stelsel in de hoofdstraat wordt aangelegd. Het is niet duidelijk wat bedoeld wordt met deze opmerking. Bijgevolg kan hiervan enkel
akte genomen worden en volgt er geen aanpassing aan het zoneringsplan/gebiedsdekkend uitvoeringsplan.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : 9mKxjgpa

Ingediende reacties

Id: 775
Cluster/GUP nummer:
Adres: Hooiweg 1 en 3 2220 Heist-op-den-Berg

Heist-op-den-Berg:Hooiweg 1 en 3:
Deze woningen kunnen niet aansluiten aangezien er geen riolering ligt in de Hooiweg
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Overweging

De rioolbeheerder geeft aan dat de percelen Hooiweg 1 en 3, privé-GUP-12014-356 Prioriteit 1, niet kunnen aansluiten aangezien er geen
riolering ligt in de Hooiweg. Volgens de informatie beschikbaar via de rioolinventaris is er  ter hoogte van de aansluiting met de hoofdweg echter
wel riolering aanwezig. Hoewel deze leiding verderop nog loost, voorziet Vlarem hierdoor geen uitzondering op aansluitplicht. Uitzondering op
aansluitplicht is in deze situatie enkel van toepassing wanneer aansluiting op de bestaande riolering enkel mogelijk is via percelen van derden.
Deze opmerking geeft geen aanleiding tot een planwijziging.
Handhaving van de correcte aansluiting van de privéwaterafvoer is binnen het integraal waterbeleid één van de prioritaire thema’s voor
handhaving, opgenomen in het maatregelenprogramma hoofdstuk 4.14.3.1 “Aansluitingsplicht privéwaterafvoer” en actie 7B_L_0012 “Extra
inzetten op toezicht handhaving van de aansluitingsplicht op riolering”.
De lokale toezichthouder en rioolbeheerder dienen dan ook hun verantwoordelijkheid te nemen in het handhaven van de aansluitplicht op de
riolering conform Vlarem II. Zij hebben hiervoor tal van instrumenten tot hun beschikking. Als ondersteuning hierin werd door de CIW reeds
eerder een overzicht gemaakt van de instrumenten voor handhaving https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/handhaving.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : 9mKxjgpa

Ingediende reacties

Id: 776
Cluster/GUP nummer:
Adres: Liersesteenweg 203 2220 Heist-op-den-Berg

Heist-op-den-Berg: Liersesteenweg 203:
In dit gebied staan nieuwe ontwikkelingen gepland op korte termijn. Het aankoppelen op de riolering zal
omgeschreven worden in de vergunningsvoorwaarden.

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan dat voor Liersesteenweg 203, cluster 175-5024 en 175-5025, nieuwe ontwikkelingen gepland zijn op korte termijn,
waarbij het aankoppelen op de riolering zal omgeschreven worden in de vergunningsvoorwaarden. Van deze opmerking kan enkel akte
genomen worden, er volgt geen aanpassing aan het zoneringsplan/gebiedsdekkend uitvoeringsplan.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : 9mKxjgpa

Ingediende reacties

Id: 777
Cluster/GUP nummer:
Adres: Dorpsstraat – voetbal nvt 2220 Heist-op-den-Berg

Heist-op-den-Berg: Dorpsstraat – voetbal:
Terreinen en kantine van de voetbalclub grenzen niet aan het openbaar domein. Een eventuele (pers)leiding zou
over privéterrein moeten aangelegd worden. Omwille van deze reden lijkt een praktische uitvoering niet of moeilijk
haalbaar. 

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan dat het perceel ter hoogte van Dorpsstraat, voetbalterreinen (cluster 175-240), niet grenst aan het openbaar
domein. Wanneer over eigen terrein kan aangesloten worden op de bestaande riolering geldt volgens Vlarem II vandaag reeds de aansluitplicht
op de riolering in de hoofdweg. Het is aan de rioolbeheerder en de gemeente om deze aansluitplicht te handhaven. Indien een uitzondering op
deze aansluitplicht wordt ingeroepen (bijvoorbeeld als de aansluiting over een perceel van derden dient te gebeuren) dan dient hier een IBA
geplaatst te worden.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : 9mKxjgpa

Ingediende reacties

Id: 778
Cluster/GUP nummer:
Adres: Broekstraat 50 2220 Heist-op-den-Berg

Heist-op-den-Berg: Broekstraat 50:
Recent werd hier een omgevingsvergunning uitgereikt tot bouwen van een nieuwbouwwoning met IBA. Deze
woning werd ondertussen correct afgekoppeld

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan dat voor cluster 175-248, Broekstraat 50 - privé GUP-12014-406, een IBA werd geplaatst. Het perceel behoort tot
individueel te optimaliseren buitengebied - IBA geplaatst in plaats van collectief te optimaliseren buitengebied.

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Zoneringsplan: cluster 175-248 wordt toegevoegd aan individueel te optimaliseren buitengebied - IBA aanwezig.
Gebiedsdekkend uitvoeringsplan: GUP-12014-406 wordt geschrapt.
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Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een correctie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit kan jaarlijks doorgegeven worden via het

invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.

Code van de indiener : 9mKxjgpa

Ingediende reacties

Id: 779
Cluster/GUP nummer:
Adres: Wiekevorstsesteenweg – Impextraco nvt 2220 Heist-op-den-Berg

Heist-op-den-Berg: Wiekevorstsesteenweg – Impextraco:
o Volgens de uitgereikte milieuvergunning zou dit bedrijf afvalwater lozen in de openbare riolering. Verder is er
een waterzuiveringsinstallatie aanwezig en wordt het koelwater geloosd in de Goorloop. Gezien het een klasse 1
bedrijf is, volgt milieu-inspectie dit pand regelmatig op.

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan dat het bedrijf op de percelen Wiekevorstsesteenweg 38 volgens de omgevingsvergunning loost in de openbare
riolering.  Het bedrijf staat gekend als rioollozer, cluster 083-50 wordt opgenomen in collectief geoptimaliseerd buitengebied. Project GUP-
12014-420 is niet langer van toepassing.

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

zoneringsplan: cluster 083-50 wordt opgenomen in collectief geoptimaliseerd buitengebied.
gebiedsdekkend uitvoeringsplan: project GUP-12014-420 wordt geschrapt.

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : 9mKxjgpa

Ingediende reacties

Id: 780
Cluster/GUP nummer:
Adres: Graanweg 3 2220 Heist-op-den-Berg

Heist-op-den-Berg: Graanweg 3:
Deze woning werd ondertussen correct afgekoppeld

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan dat Graanweg 3, deel van cluster 083-1044, is afgekoppeld. Aangezien de volledig cluster een nieuwe reeds
uitgevoerde verkaveling betreft en er hierover geen informatie beschikbaar is beschikt VMM over onvoldoende gegevens om de opmerking te
beoordelen en leidt deze niet tot een aanpassing van het zoneringsplan/gebiedsdekkend uitvoeringsplan.
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Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Omdat de voorgestelde wijziging louter een actualisatie (en geen herziening) van het zoneringsplan betreft, kan de nodige informatie
doorgegeven worden via het invullen van de jaarlijkse rapportering gemeentelijke sanering.

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Lokeren

Code van de indiener : 9NkTePFe

Ingediende reacties

Id: 2343
Cluster/GUP nummer:
Adres: Weverslaan 18 9160 Lokeren

Er zijn verschillen op te merken in reductiedoelen in de officiële documenten op volvanwater.be t.o.v. de door VMM doorgegeven simulator. In
kader van de bezwaren werd rekening gehouden met de doelen zoals vermeld in de simulator.

Overweging

De cijfers (tabel) van het reductiedoel in de simulator zijn gebaseerd op de meest recente herrekeningen van de reductiedoelen, maar betreffen
enkel de cijfers van de gemeentelijke actor. De cijfers die terug te vinden zijn op het geoloket zoneringsplannen en gebiedsdekkende
uitvoeringsplannen in de fiches reductiedoel_SI_HH_ per waterlichaam en Reductiedoelen_ONTWERP_GUP_ per gemeente zijn nog
gebaseerd op oudere berekeningen, maar bevatten naast de gemeentelijke actor ook de cijfers van de bovengemeentelijke actor (beiden
opgedeeld per categorie lopend beleid/GUP) en privé.
Voor zover geen andere opmerkingen/technische correcties aanleiding geven tot het aanpassen van de cijfers, zullen de fiches
reductiedoel_SI_HH_ per waterlichaam en Reductiedoelen_ONTWERP_GUP_ per gemeente op het geoloket zoneringsplannen en
gebiedsdekkende uitvoeringsplannen geactualiseerd worden met de herrekende cijfers, maar dit voor alle actoren, met onderverdeling in de
respectievelijke categorieën. Dit is ruimer dan enkel het cijfer van de gemeentelijke actor uit de simulator per gemeente. 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Voor zover geen andere opmerkingen/technische correcties aanleiding geven tot het aanpassen van de cijfers, zullen de fiches
reductiedoel_SI_HH_ per waterlichaam en Reductiedoelen_ONTWERP_GUP_ per gemeente op het geoloket zoneringsplannen en
gebiedsdekkende uitvoeringsplannen geactualiseerd worden met de herrekende cijfers, maar dit voor alle actoren, met onderverdeling in de
respectievelijke categorieën. Dit is ruimer dan enkel het cijfer van de gemeentelijke actor uit de simulator per gemeente. 

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : 9NkTePFe

Ingediende reacties

Id: 2344
Cluster/GUP nummer:
Adres: Weverslaan 18 9160 Lokeren

De stad Lokeren krijgt binnen het stroomgebiedbeheerplan volgende reductiedoelstellingen opgelegd voor onderstaande waterlichamen:
WL_naam, WL_code, Gebiedsgerichte prioritering, IE
ZUIDLEDE, VL05_182, 3, 359
GETIJDEDURME, VL08_39, 4, 505
LEDE, VL05_171, 4, 1137
MOERVAART, VL05_175, 4, 1366
ZEESCHELDE I, VL11_40, 5, 0
De stad streeft er naar om deze reductiedoelstelling tegen eind 2027 te halen. Hiervoor zal de stad, net als de voorgaande jaren, blijven
investeren in rioleringsprojecten.
In de ambitieuze meerjarenplanning van de stad Lokeren zijn er reeds verschillende rioleringsprojecten opgenomen. De stad engageert zich om
deze uit te voeren tegen eind 2027.
Hieronder worden deze projecten weergegeven.
Projectnummer Rioleringsproject
O214018A & B sanering Zeveneken-Dorp.
O214096 aanleg van een 2DWA-stelsel in de Stenenbrug en in de Rechtstraat tot aan de Calaignestraat, inclusief het afkoppelen van de
woningen tot op perceelsniveau en het afkoppelen van bestaande grachtinlaten.
Opmerking: Het dossier is recentelijk opgesplitst, het aandeel van de Hoekstraat wordt i.f.v. timing en in kader van de reductiedoelstellingen niet
meegerekend
O215243 Rioleringswerken Daknamse Bossen: Opmerking: reeds uitgevoerd
O217117 Wegenis- en rioleringswerken Zamanstraat: Opmerking: reeds uitgevoerd.
O219067 aansluiting wijk Zeveneekskens, Schuifelstraat, Vijverstraat, Hemelseschoot en Vijverhof
GUP-46014-007 Veldeken, Hemelseschoot
GUP-46014-022 Sint-Jozefstraat, Naastveldstraat, Hulsdongenstraat, Hillarestraat
GUP-46014-023 Smeierstraat, Everslaarstraat, Bredenhoekstraat
GUP-46014-024 Driesstraat, Bokslaarstraat
GUP-46014-027 Kongostraat
GUP-46014-028 Waasmunsterbaan, Molsbergenstraat
GUP-46014-030 Kriekerij
GUP-46014-031 H.-Geestmolenstraat
GUP-46014-032 Vijgenstraat
GUP-46014-033 Tweebruggenstraat
GUP-46014-037 Rozenstraat, Oude Heerweg, Antwerpse Steenweg
Opmerking: Enkel het deel Rozenstraat en Oude Heerweg wordt uitgevoerd.
GUP-46014-043 Nieuwe Molenstraat, Beerveldestraat
GUP-46014-052 Sterrestraat
GUP-46014-060 Bleekmeersstraat
Door bovenstaande projecten tegen eind 2027 uit te voeren, zal de stad de reductiedoelen voor de waterlichamen Lede, Getijdedurme en
Moervaart halen. 
De stad Lokeren maakt bezwaar tegen de vooropgestelde reductiedoelstellingen voor de Zuidlede (VL05_182) gezien de noodzakelijke
projecten voor de vereiste reductie onuitvoerbaar zijn tegen eind 2027.
De bottlenecks in onderstaande projecten zijn nog te groot om een timing op te maken en tot uitvoering te kunnen over gaan.

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder stelt een alternatieve selectie van uit te voeren projecten voor het halen van de reductiedoelstellingen voor.  Een
alternatieve uitvoeringswijze om de reductiedoelen te halen kan,  zolang deze voldoet aan de randvoorwaarden (vrijheidsgraden) zoals
opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.
De afhankelijkheid van derden kan een vertragende factor zijn bij de uitvoering van projecten. Het is evenwel belangrijk dat alle partijen actief
samenwerken om deze binnen een aanvaardbare timing te realiseren. Om deze reden werden dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de
realisatie van projecten. Deze randvoorwaarden zijn opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.
Aangaande GIP-project O217117 dat reeds uitgevoerd is: deze info werd verwerkt in het kader van WUP2020.
Voor uitgevoerde GIP-dossiers (m.n. O215243 en O217117) willen wij vragen om binnen de voorziene procedure het betrokken GIP dossier in
te dienen indien nog niet gebeurd, zodat het dossier administratief kan afgehandeld worden met een automatische aanpassing van het plan tot
gevolg.
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Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Cluster 034-6002 wordt opgesplitst. Een deel blijft collectief te optimaliseren buitengebied (cluster 034-6002-2), een deel wordt collectief
geoptimaliseerd buitengebied (cluster 034-6002-1).
Project GUP-46014-049 wordt aangepast met het uitgevoerd gedeelte.
Deze wijziging(en) werd(en) reeds doorgevoerd bij de opmaak van het Wateruitvoeringsprogramma (WUP) 2020 en werden zichtbaar in het
geoloket zonering- en uitvoeringsplannen na goedkeuring van dit WUP (medio 2021). 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : 9NkTePFe

Ingediende reacties

Id: 2345
Cluster/GUP nummer:
Adres: Weverslaan 18 9160 Lokeren

Privatieve projecten: Het realiseren van private projecten kan vanuit de stad zeker gestimuleerd worden, maar de stad blijft uiteraard afhankelijk
van de inzet van de private eigenaars

Overweging

Handhaving van de correcte aansluiting van de privéwaterafvoer is binnen het integraal waterbeleid één van de prioritaire thema’s voor
handhaving, opgenomen in het maatregelenprogramma hoofdstuk 4.14.3.1 Aansluitingsplicht privéwaterafvoer en actie 7B_L_0012
Extra inzetten op toezicht handhaving van de aansluitingsplicht op riolering.
De lokale toezichthouder en rioolbeheerder dienen dan ook hun verantwoordelijkheid te nemen in het handhaven van de aansluitplicht op de
riolering conform Vlarem II. Zij hebben hiervoor tal van instrumenten tot hun beschikking. Als ondersteuning hierin werd door de CIW reeds
eerder een overzicht gemaakt van de instrumenten voor handhaving https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/handhaving.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : 9NkTePFe

Ingediende reacties

Id: 2346
Cluster/GUP nummer:
Adres: Weverslaan 18 9160 Lokeren

O214096:  aanleg van een 2DWA-stelsel in de Stenenbrug en in de Rechtstraat tot aan de Calaignestraat, inclusief het afkoppelen van de
woningen tot op perceelsniveau en het afkoppelen van bestaande grachtinlaten.
Opmerking: Het dossier is recentelijk opgesplitst, het aandeel van de Hoekstraat is afhankelijk van de timing van andere projecten in het
grensgebied Lochristi / Lokeren. Gezien er heel wat projecten op stapel staan, is het op dit moment moeilijk in te schatten of eind 2027 haalbaar
is.

Page 76 of 492



Overweging

De gemeente geeft aan dat project O214096 recent werd opgesplitst. Het aandeel van de Hoekstraat is afhankelijk van de timing van andere
projecten in het grensgebied Lochristi / Lokeren. Gezien er heel wat projecten op stapel staan, is het op dit moment moeilijk in te schatten of
eind 2027 haalbaar is.
Projecten die op een subsidieprogramma staan opgenomen worden verondersteld om binnen een redelijke termijn uitgevoerd te worden, de
gebiedsgerichte prioritering mag niet leiden tot het afremmen of uitstellen van het lopend beleid. Op het niveau van het waterlichaam wordt er
verondersteld dat alle projecten opgedragen op een programma (gemeentelijk t.e.m. GIP 2019 en bovengemeentelijk t.e.m. OP 2020)
realiseerbaar zijn tegen 2027. Indient dit niet gebeurt zal dit binnen dit waterlichaam gecompenseerd dienen te worden door de uitvoering van
andere projecten. Om deze reden werden dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de realisatie van projecten. Deze randvoorwaarden zijn
opgenomen onder 4.1.2.3 in hoofdstuk 4 Visievorming.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Oosterzele

Code van de indiener : A6h7o57u

Ingediende reacties

Id: 2364
Cluster/GUP nummer:
Adres: Dorp 1 9860 Oosterzele

Het halen van de goede toestand van de waterlopen tegen 2027 komt snel dichterbij. Elke gemeentelijke rioolbeheerder heeft een rechtstreekse
impact op de waterkwaliteit. Om de
komende jaren belangrijke stappen vooruit te zetten, berekende de VMM de doelstelling per gemeente.
De gemeente Oosterzele wenst haar medewerking te bevestigen tot uitvoering van deze reductiedoelen, mits rekening wordt gehouden met
onderstaande aanpassingen en opmerkingen weergegeven in bijgevoegde tabel.
De huidige projectplanning werd opgemaakt op basis van de goedgekeurde BBC van de gemeente 2018-2024 en de planning van de
rioolbeheerder TMVW, rekening houdende met de prioriteiten volgens het GUP en de vorige (eerste) versie van de reductietool (juni 2019).
Omwille van budgettaire redenen en organisatorische redenen kunnen nu geen bijkomende nieuwe projecten opgenomen worden.
Het aantal IE dat op basis van deze projecten wordt gesaneerd bedraagt ca. 570 IE en betekent dus een gebiedsdekkend groter engagement
dan voorzien volgens de voorliggende reductiedoelstelling voor het grondgebied van de gemeente Oosterzele.
Hogergenoemde planning wordt gezamenlijk nagestreefd door de gemeente Oosterzele, TMVW en hun partners waarbij niet uit te sluiten valt
dat er vertragingen kunnen optreden
door externe factoren (verwervingen en onteigeningen, beschikbare capaciteit bij studiebureaus en aannemers, beschikbare budgetten bij
nutsmaatschappijen ikv verplaatsingsbevelen en netsanering, …).
Op basis van dit engagement en om onderstaande redenen acht de gemeente Oosterzele een bijsturing of uitbreiding van deze planning als
gevolg van de reductiedoelstellingen niet opportuun:
De genomen engagementen op gemeenteniveau;
· De genomen engagementen met andere lokale en bovenlokale besturen;
· De reeds geleverde inspanningen op het vlak van studiewerk en de hiermee gepaard gaande uitgaven (onderzoekingen, proeven ter plaatse,
afstemming stadsdiensten en andere,…), mogelijke kosten bij het stilleggen van sommige projecten in functie van de opstart van de projecten
volgens de reductiedoelstellingen;
· De lopende subsidiedossiers (zowel goedgekeurd als op rollend programma);
· Beschikbaarheid op de markt van studiebureaus en aannemers.
De gemeente Oosterzele zal de huidige reductiedoelstelling meenemen in het begin van de volgende planperiode voor de opmaak van de BBC
voor de volgende legislaturen. Tegelijk zullen de nodige subsidieaanvragen gebeuren van verschillende rioleringsdossiers.
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Overweging

De gemeente/rioolbeheerder stelt een alternatieve selectie van uit te voeren projecten voor het halen van de reductiedoelstellingen voor.  Een
alternatieve uitvoeringswijze om de reductiedoelen te halen kan,  zolang deze voldoet aan de randvoorwaarden (vrijheidsgraden) zoals
opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.
De gemeente/rioolbeheerder stelt de reductiedoelen te zullen halen. Er wordt aangegeven dat de door hun geplande projecten resulteren in een
hoger engagement. De doelstellingen zijn gebaseerd op de gebiedsgerichte prioritering en een verhoudingsgewijze spreiding van het
reductiedoel over de beoogde planperiodes waarin de goede toestand behaald zal worden. Indien de gemeente/rioolbeheerder in staat is om
meer te doen, het betreft dan ook minimale doelstellingen, dan dient de gemeente/rioolbeheerder ook die verantwoordelijkheid op te
nemen. VMM kan dit enkel toejuichen.
De afhankelijkheid van derden kan een vertragende factor zijn bij de uitvoering van projecten. Het is evenwel belangrijk dat alle partijen actief
samenwerken om deze binnen een aanvaardbare timing te realiseren.
Om deze reden werden dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de realisatie van projecten. Deze randvoorwaarden zijn opgenomen onder
4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : A6h7o57u

Ingediende reacties

Id: 2365
Cluster/GUP nummer:
Adres: Dorp 1 9860 Oosterzele

GUP-44052-039: rioleringsproject GUP-44052-039 (gemeentelijk) – Merebaaistraat, 23 IE, VL11_33, dit zal meegenomen worden bij O212070

Overweging

Volgens de gemeente zullen Merebaaistraat 28, 28A, 30, 32 aangesloten worden naar het geplande project O212070.

Volgens de AWIS-rioolinventaris en de CODAM-databank van TMVW/FARYS is een gescheiden stelsel aanwezig
ter hoogte van deze woningen.De DWA kan inderdaad aangesloten worden op het geplande project O212070.

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

GUP-44052-039 wordt verwijderd aangezien hier reeds een gescheiden stelsel aanwezig is.

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : A6h7o57u

Ingediende reacties

Id: 2366
Cluster/GUP nummer:
Adres: Dorp 1 9860 Oosterzele

GUP-44052-011: rioleringsproject GUP-44052-011 (prive) - Van Thorenburghlaan, Meerstraat, 27 IE, VL11_40,
aansluitplicht
GUP-44052-306: rioleringsproject GUP-44052-306 (gemeentelijk) – Keiberg, 4 IE, VL11_40, hier dient de
gemeente geen actie meer te ondernemen, betreft aansluitplicht
(niet aangevinkt) GUP-44052-201: rioleringsproject GUP-44052-201 (prive) – Keerken, 91 IE, VL05_58,
aansluitplicht
  

Overweging

Volgens de gemeente Oosterzele zijn een aantal GUP-projecten overbodig omdat het hier aansluitplicht op bestaande riolering betreft:
- GUP-44052-011: is voorzien voor de aansluiting van clusters 358-131, 358-46 en 358-43. Het betreft drie percelen (Van Thorenburglaan 14/16,
Meerstraat 22 en 34) welke gelegen zijn langs een gerioleerde straat in centraal gebied. Bijgevolg geldt hier inderdaad de aansluitplicht. De
clusters en het GUP-project worden verwijderd en de percelen worden toegevoegd aan het centraal gebied.
- GUP-44052-306:de omliggende woningen in de Geraardsbergsesteenweg en Keiberg hebben inderdaad allen aansluitplicht op
bestaande riolering. Dit GUP is bijgevolg overbodig en kan verwijderd worden.
- GUP-44052-201:betreft de aansluiting van verschillende woningen in Keerken. Aangezien hier nog geen riolering aanwezig is en er dus ook
geen aansluitplicht geldt, blijft dit GUP behouden.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Zoneringsplan: clusters 358-131, 358-46 en 358-43 worden verwijderd, de drie percelen (Van Thorenburglaan 14/16, Meerstraat 22 en 34)
worden toegevoegd aan het centraal gebied.
Gebiedsdekkend uitvoeringsplan: GUP-44052-011 en GUP-44052-306 worden verwijderd.

 

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een correctie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit kan jaarlijks doorgegeven worden via het
invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.
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Code van de indiener : A6h7o57u

Ingediende reacties

Id: 2367
Cluster/GUP nummer:
Adres: Dorp 1 9860 Oosterzele

GUP-44052-304: rioleringsproject GUP-44052-304 (prive) – Slangenwegel, 7 IE, VL11_40, zal meegenomen
worden in Lokaal Pactproject 'saneren Landskouter'
(niet aangevinkt) GUP-44052-010: rioleringsproject GUP-44052-010 (gemeentelijk) – Beekstraat, 11 IE, VL11_40,
de gemeente stelt zich de vraag of dit niet kan meegenomen worden in Lokaal Pact dossier saneren Landskouter
GUP-44052-002: rioleringsproject GUP-44052-002 (gemeentelijk) - Oudenaardse steenweg, 44 IE, VL11_63, Stad
Zottegem is trekker van de werken op de Provinciebaan - de andere delen van de Provinciebaan dienen
voorafgaandelijk uitgevoerd te worden - start der werken staat ten vroegste ingepland voor 2024 - er werd hiervoor
een subsidieaanvraagfiche ingediend en goedgekeurd (O19686), aangezien de werken samen uitgevoerd worden
met AWV komt dit project in aanmerking voor opname op het Lokaal Pact
(niet aangevinkt) GUP-44052-042: rioleringsproject GUP-44052-042 (gemeentelijk) - Wulgenstraat, Wetterse
steenweg, Schoolstraat, Oude Wetterse steenweg, Gijzenzelestraat, 153 IE, 30.72% VL11_33 en 69.28%
VL11_40, AWV maakt momenteel het wegenis- en rioleringsontwerp op, er zijn hier onteigeningen noodzakelijk, er
werd een subsidieaanvraagfiche ingediend en goedgekeurd (O17553), aangezien de werken samengaan met AWV
is dit project geschikt voor opname op het Lokaal Pact
(niet aangevinkt) GUP-44052-017: rioleringsproject GUP-44052-017 (gemeentelijk) - Morestraat, Gaverse
steenweg, Ellemeers, Botsewegel, 91 IE, VL11_40, wordt opgenomen bij uitvoering van Lokaal Pact-project
Gaverse steenweg fase 2, in de volgende legislatuur

Overweging

De gemeente Oosterzele maakt bij een aantal rioleringsprojecten een verwijzing naar het lokaal pact. Deze worden als volgt geëvalueerd:
- GUP-44052-304: de bestaande leiding in de Slangenwegel zal op de DWA-leiding van lokaal pact project 21544V worden aangesloten.
- GUP-44052-010: de aanleg van riolering in Beekstraat kan niet worden opgenomen in het lokaal pact dossier 21544V, aangezien dit geen deel
uitmaakt van het gemeentelijke voorbehoud bij het bovengemeentelijk project 21544.
- GUP-44052-002 (Oudenaardsesteenweg, gecombineerde werken met AWV): dit project komt inderdaad in aanmerking voor opname binnen
het lokaal pact.
- GUP-44052-042: het deel van dit project in de gewestweg N42 komt inderdaad in aanmerking voor het lokaal pact. Hier dienen echter heel wat
onteigeningen te gebeuren (omvorming naar tweevaksbaan in beide richtingen) wat een lange doorlooptijd voorspelt. Er is geen garantie dat het
lokaal pact op termijn nog zal gelden.
- GUP-44052-017:dit project zit vervat in zowel lokaal pact project 21236BV als in regulier project 21236B.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : A6h7o57u

Ingediende reacties

Id: 2368
Cluster/GUP nummer:
Adres: Dorp 1 9860 Oosterzele

GUP-44052-029: rioleringsproject GUP-44052-029 (gemeentelijk) – Kattenberg, 14 IE, VL11_40, hier ligt reeds een gemengde riolering die
aangesloten is op centraal gebied
GUP-44052-303: rioleringsproject GUP-44052-303 (gemeentelijk) – Voordries, 21 IE, VL_11_40, er ligt hier riolering die aansluit op centraal
gebied
GUP-44052-030: rioleringsproject GUP-44052-030 (gemeentelijk), 34 IE, VL11_40, hier ligt reeds een gemengde riolering die aangesloten is op
centraal gebied, op het kerkhof wordt geen afvalwater geloosd
GUP-44052-047: rioleringsproject GUP-44052-047 (gemeentelijk) – Windekekouter, 2 IE, VL11_40, er wordt geen afvalwater geloosd op het
kerkhofrioleringsproject

Overweging

Volgens de gemeente is er riolering aanwezig in Kattenberg (GUP-44052-029, clusters 358-95 en 358-85), in Voordries (GUP-44052-303,
cluster 358-28) en in Krekelberg (GUP-44052-030, cluster 358-103 en centraal gebied). Dit wordt bevestigd in de AWIS-rioolinventaris.
In Windekekouter (cluster 358-47) wordt geen afvalwater geloosd want dit betreft een kerkhof.
Op het perceel ten noorden van Krekelberg 25 (cluster 358-103) wordt geen afvalwater geloosd want dit betreft ook een kerkhof.

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Volgende wijzigingen werden reeds doorgevoerd bij de opmaak van het Wateruitvoeringsprogramma (WUP) 2020 en werden zichtbaar in het
geoloket zonering- en uitvoeringsplannen na goedkeuring van dit WUP (medio 2021):
- Kattenberg: clusters 358-95 en 358-85 worden collectief geoptimaliseerd buitengebied, GUP-44052-029 wordt hier een uitgevoerd project:
- Voordries: cluster 358-28 wordt verwijderd (de betreffende percelen worden opgenomen in het centraal gebied), GUP-44052-303 wordt hier
een bestaande riolering.
Volgende wijzigingen worden bijkomend aangebracht:
- Windekekouter: cluster 358-47 en GUP-44052-047 worden hier verwijderd wegens geen lozing van afvalwater.
- Krekelberg: GUP-44052-030 wordt ingekort en blijft enkel behouden voor de aansluiting van Krekelberg 25. Cluster 358-103 wordt verkleind en
omvat enkel nog Krekelberg 25.

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : A6h7o57u

Ingediende reacties

Id: 2369
Cluster/GUP nummer:
Adres: Dorp 1 9860 Oosterzele

GUP-44052-050: rioleringsproject GUP-44052-050 (gemeentelijk) – Pontslag, 5 IE, VL11_40, er ligt hier reeds riolering, deze zal aangesloten
worden bij aanpak van GUP-44052-020 waarvoor een subsidieaanvraagfiche werd goedgekeurd.
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Overweging

Volgens de gemeente is reeds riolering aanwezig voor Pontslag 13 (GUP-44052-050). Dit wordt echter niet bevestigd in de AWIS-rioolinventaris.
Bijgevolg is deze opmerking (voorlopig) geen aanleiding tot aanpassing van het gebiedsdekkend uitvoeringsplan.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een actualisatie (en geen herziening). Dit kan jaarlijks doorgegeven worden via het invullen van de
rapportering gemeentelijke sanering.

Code van de indiener : A6h7o57u

Ingediende reacties

Id: 2370
Cluster/GUP nummer:
Adres: Dorp 1 9860 Oosterzele

GUP-44052-007: rioleringsproject GUP-44052-007 (gemeentelijk) - Watermolenstraat, Hoek ter Hulst, 41 IE,
VL11_40, er dient nagegaan te worden of hier niet (deels) overgegaan dient te worden naar het plaatsen van IBA's
GUP-44052-018: rioleringsproject GUP-44052-018 (gemeentelijk) – Spiegeldries, 5 IE, VL11_40, Spiegeldries 1
betreft rode cluster, er dient nagegaan te worden of hier niet overgegaan dient te worden naar het plaatsen van
IBA's voor de overige 2 woningen
GUP-44052-036: rioleringsproject GUP-44052-036 (gemeentelijk) – Munckbos, 23 IE, VL05_58, het lijkt hier
aangewezen om over te gaan naar het plaatsen van IBA's

Overweging

Voor de projecten GUP-44052-007, GUP-44052-018 en GUP-44052-036 wordt aangegeven dat nog moet uitgezocht worden of een individuele
zuivering hier niet te verkiezen valt boven een collectieve inzameling en zuivering.
Bijgevolg is er voorlopig geen aanleiding tot aanpassing van het zoneringsplan.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : A6h7o57u

Ingediende reacties

Id: 2371
Cluster/GUP nummer:
Adres: Dorp 1 9860 Oosterzele

GUP-44052-15: rioleringsproject GUP-44052-015 (gemeentelijk) – Hettingen, 15 IE, VL11_40, de woningen die gelegen zijn aan de voorbij de
Kleine Ettingbeek dienen over perceel van derden te gaan om aan te sluiten --> wijzigen naar rode clusters, wijzigen naar rode clusters,
woningen nr. 61 heeft aansluitplicht, project beperkt zich dus tot 2 woningen.

Overweging

Volgens de gemeente:
- dienen Hettingen 53, 55 en 59 een perceel van derden te kruisen om een rioolaansluiting te kunnen maken. Bijgevolg wordt een herziening
naar individueel te optimaliseren buitengebied gevraagd voor deze percelen.
- grenst Hettingenstraat 61 aan de openbare weg welke van openbare riolering is voorzien en heeft bijgevolg aansluitplicht op die riool.

De gevraagde wijzigingen worden aanvaard.

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Zoneringsplan:
- Hettingen 61 wordt toegevoegd aan het centraal gebied.
- Cluster 358-61 wordt verkleind en opgesplitst: een deel wordt herzien naar individueel te optimaliseren buitengebied (clusternr 358-61-2, voor
Hettingen 53, 55 en 59), de rest blijft collectief te optimaliseren buitengebied (clustenr 358-61-1, voor Hettingen 42 en 63).
Gebiedsdekkend uitvoeringsplan:
- een deel van GUP-44052-015 wordt hier verwijderd.

Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Kampenhout
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Code van de indiener : aAGONhmL

Ingediende reacties

Id: 2360
Cluster/GUP nummer:
Adres: Gemeentehuisstraat 16 1910 Kampenhout

Gemeente Kampenhout krijgt binnen het stroomgebiedbeheerplan volgende reductiedoelstelling opgelegd voor onderstaande waterlichamen:
BAREBEEK, VL11_76, 3, 135 IE
WEESBEEK, VL05_90, 2, 139 IE
LEIBEEK-LAAKBEEK, VL05_85, 4, 0 IE
KANAAL LEUVEN-DIJLE, VL05_167, 6, 0 IE
Eindtotaal: 274 IE
Volgens de simulator worden de doelstellingen ingevuld dmv volgende projecten:
B213009: Riolering in de Ahornbomenlaan – Kasteellaan, VL05_90, 33 IE
B213082: Riolering in de Ahornbomenlaan, VL05_90, 58 IE
B218173: Riolering in de Weisetterstraat,VL05_90, 24 IE
B218179: Riolering in de Lentelaan en stukje Ahornbomenlaan, VL05_90, 24 IE
GUP-23038-201: rioleringsproject GUP-23038-201 (prive) - Oudestraat, Mechelsesteenweg, Leuvensesteenweg, Haachtsesteenweg, VL05_90,
12 IE
GUP-23028-206: rioleringsproject GUP-23038-206 (prive) – Industriestraat, VL05_90, 0 IE
GUP-23038-706: rioleringsproject GUP-23038-706 (prive) – Watermolenstraat, VL11_76, 0 IE
GUP-23038-111: rioleringsproject GUP-23038-111 (gemeentelijk) - Wippeweide, Lauterweg, VL11_76, 20 IE
GUP-23038-702: rioleringsproject GUP-23038-702 (gemeentelijk) – Dijkstraat, VL11_76, 10 IE
GUP-23038-705: rioleringsproject GUP-23038-705 (gemeentelijk) – Duistboslaan, VL11_76, 39 IE
Gemeente Kampenhout maakt hier bezwaar tegen gezien:
- er verschillen op te merken zijn in reductiedoelen in de officiële documenten op volvanwater.be t.o.v. de simulator. In kader van de bezwaren
werd rekening gehouden met de doelen zoals vermeld in de simulator zoals door VMM bevestigd.
- de uitvoerbaarheid van de noodzakelijke projecten rond Sint-Servaesstraat (GUP-23038-102 en GUP-23038-104) afhankelijk is van het
bovengemeentelijk GUP project GUP-23038-101 dat momenteel nog niet voorzien is op een programma. In het projectvoorstel van Aquafin werd
GUP-23038-102 meegenomen in het bovengemeentelijk aandeel door verschuiving van het overnamepunt. Dit project is niet voorzien in de
budgettering van de gemeente. GUP-23038-104 kan eventueel nog opgenomen worden in de budgetten van de gemeente binnen de huidige
planperiode.
- de uitvoerbaarheid van de noodzakelijke projecten rond Terloonstraat (GUP-23038-125/126/127/165) is afhankelijk van het bovengemeentelijk
GUP project GUP-23038-123 dat momenteel nog niet voorzien is op een programma. GUP-23038-125/126/127/165 zijn opgenomen in de
budgetten van de gemeente binnen de huidige planperiode. Er werd een GIP-aanvraag ingediend.
- Het behalen van de reductiedoelen voor de Weesebeek tegen de vooropgestelde deadline van 2027 vormt geen probleem.

  

Overweging

Het is uit het bezwaarschrift niet duidelijk of de gemeente de automatische projectenselectie voor het halen van de minimale doelstelling uit de
simulator ( 4 GIP-projecten en GUP-23038-201, 206, 706, 111, 702,705) haalbaar acht dan wel of zij het halen van de reductiedoelen wenst in
te vullen door een alternatieve projectenselectie (GUP-23038-102,104,125, 126, 127, 165). Een alternatieve uitvoeringswijze om de
reductiedoelen te halen kan,  zolang deze voldoet aan de randvoorwaarden (vrijheidsgraden) zoals opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4
Visievorming.
De afhankelijkheid van derden (zoals Aquafin) kan inderdaad een vertragende factor zijn bij de uitvoering van projecten. Het is evenwel
belangrijk dat alle partijen actief samenwerken om deze binnen een aanvaardbare timing te realiseren. Om deze reden werden dan ook
vrijheidsgraden voorzien inzake de realisatie van projecten. Deze randvoorwaarden zijn opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Page 84 of 492



Code van de indiener : aAGONhmL

Ingediende reacties

Id: 2361
Cluster/GUP nummer:
Adres: Gemeentehuisstraat 16 1910 Kampenhout

Kampenhout: er verschillen op te merken zijn in reductiedoelen in de officiële documenten op volvanwater.be t.o.v. de simulator. In kader van de
bezwaren werd rekening gehouden met de doelen zoals vermeld in de simulator zoals door VMM bevestigd.

Overweging

De cijfers (tabel) van het reductiedoel in de simulator zijn gebaseerd op de meest recente herrekeningen van de reductiedoelen, maar betreffen
enkel de cijfers van de gemeentelijke actor. De cijfers die terug te vinden zijn op het geoloket zoneringsplannen en gebiedsdekkende
uitvoeringsplannen in de fiches reductiedoel_SI_HH_ per waterlichaam en Reductiedoelen_ONTWERP_GUP_ per gemeente zijn nog
gebaseerd op oudere berekeningen, maar bevatten naast de gemeentelijke actor ook de cijfers van de bovengemeentelijke actor (beiden
opgedeeld per categorie lopend beleid/GUP) en privé.
Voor zover geen andere opmerkingen/technische correcties aanleiding geven tot het aanpassen van de cijfers, zullen de fiches
reductiedoel_SI_HH_ per waterlichaam en Reductiedoelen_ONTWERP_GUP_ per gemeente op het geoloket zoneringsplannen en
gebiedsdekkende uitvoeringsplannen geactualiseerd worden met de herrekende cijfers, maar dit voor alle actoren, met onderverdeling in de
respectievelijke categorieën. Dit is ruimer dan enkel het cijfer van de gemeentelijke actor uit de simulator per gemeente. 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Voor zover geen andere opmerkingen/technische correcties aanleiding geven tot het aanpassen van de cijfers, zullen de fiches
reductiedoel_SI_HH_ per waterlichaam en Reductiedoelen_ONTWERP_GUP_ per gemeente op het geoloket zoneringsplannen en
gebiedsdekkende uitvoeringsplannen geactualiseerd worden met de herrekende cijfers, maar dit voor alle actoren, met onderverdeling in de
respectievelijke categorieën. Dit is ruimer dan enkel het cijfer van de gemeentelijke actor uit de simulator per gemeente. 

Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Zwalm

Code van de indiener : AFVgR2rm

Ingediende reacties

Id: 2363
Cluster/GUP nummer:
Adres: Zuidlaan 36 9630 Zwalm

Zwalm
Binnen de projectenkorf t.e.m. 2027 zijn er twee afkoppelingsdossiers tot stand gekomen op vraag van Aquafin
aangezien deze een belangrijke impact hebben op de werking van hun zuiveringsinstallatie nl het dossier Roborst
(O210035B) en het dossier Zuidlaan (O219006). Aangezien het hier over afkoppelingsprojecten gaat in centraal
gebied worden er amper 19 IE’s tegenover geplaatst terwijl beide projecten wel degelijk een grote positieve impact
zullen hebben op de overstortfrequentie en ze dus ook voor een (groot) deel zullen bijdragen aan een betere
waterkwaliteit van de Zwalm. Des te meer beide projecten vlakbij de Zwalm gelegen zijn en er dus een directe
impact zal zijn.
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Overweging

Optimalisatieprojecten die leiden tot een vermindering van de impact van overstortwerking kunnen ingerekend worden met het oog op het
behalen van het reductiedoel op een efficiënte manier. Dit zal verduidelijkt worden onder hoofdstuk 4 Visievorming in de Vlaamse delen Schelde
en Maas.
Om de verrekening hiervan naar een equivalente reductie te ondersteunen wordt verwezen naar de geformuleerde actie 7B_J_0054 in het
Maatregelenprogramma. 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Vlaamse delen Schelde en Maas

Uit te voeren wijzigingen:

In de Vlaamse delen Schelde en Maas onder hoofdstuk 4 Visievorming wordt onder 4.3.2.4  Randvoorwaarden bij de herziene gebiedsdekkende
uitvoeringsplannen voor de realisatie van de GUP-rioleringsprojecten een paragraaf toegevoegd: "Optimalisatieprojecten die leiden tot een
vermindering van de impact van overstortwerking kunnen ingerekend worden met het oog op het behalen van het reductiedoel op een efficiënte
manier."

Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Kontich

Code van de indiener : AJYxncCd

Ingediende reacties

Id: 821
Cluster/GUP nummer: algemeen
Adres: algemeen nvt 2550 Kontich

Kontich - Het vooropgestelde reductiedoel is niet haalbaar voor waterlichaam VL05_28 (Benedenvliet). Zelfs na
uitvoering van alle mogelijke projecten welke momenteel al op de planning staan (gesubsidieerd, gedefinieerde
projectfiches en niet-gesubsidieerde projecten) blijft de minimale doelstelling niet haalbaar. Kontich engageert zich
om zich in te zetten om zoveel als mogelijk  te realiseren binnen dit stroomgebiedsbeheerplan. Kontich is bereid om
het nodige op te starten zodanig dat het eventueel volgende legislatuur kan gerealiseerd worden. De
zuiveringsgraad en rioleringsgraad is al zeer hoog ten opzichte van vergelijkbare gemeentes in de buurt.

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan dat het vooropgestelde reductiedoel niet haalbaar is voor waterlichaam VL05_28 (Benedenvliet), ook na uitvoering
van alle projecten welke momenteel al op de planning staan blijft de minimale doelstelling niet haalbaar. Men is bereid om het nodige op te
starten zodanig dat de nodige projecten binnen volgende legislatuur kunnen gerealiseerd worden. Een opsomming van welke projecten dit
betreft is echter niet gegeven. 
We merken hierbij op dat in de simulator duidelijk wordt vermeld dat de gemeente/rioolbeheerder zelf de selectie van projecten kan wijzigen. De
simulator is opgemaakt als ondersteunende tool om de gemeente/rioolbeheerder toe te laten te simuleren met welke verschillende selecties aan
projecten (en tegen welke kostprijs) de reductiedoelen (minimale reductiedoel 2027 en totale reductiedoel) gehaald kunnen worden. 
Een alternatieve selectie van uit te voeren projecten om de reductiedoelen te halen kan,  zolang deze voldoet aan de randvoorwaarden
(vrijheidsgraden) zoals opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.
De lijst van projecten voor invulling van de minimale doelstelling bevat 29 privé projecten (prio1) aan een totaal van 343 IE (waarvan 187 IE voor
VL05_28) (Benedenvliet).
Handhaving van de correcte aansluiting van de privéwaterafvoer is binnen het integraal waterbeleid één van de prioritaire thema’s voor
handhaving, opgenomen in het maatregelenprogramma hoofdstuk 4.14.3.1 “Aansluitingsplicht privéwaterafvoer” en actie 7B_L_0012 “Extra
inzetten op toezicht handhaving van de aansluitingsplicht op riolering”.
De lokale toezichthouder en rioolbeheerder dienen dan ook hun verantwoordelijkheid te nemen in het handhaven van de aansluitplicht op de
riolering conform Vlarem II. Zij hebben hiervoor tal van instrumenten tot hun beschikking. Als ondersteuning hierin werd door de CIW reeds
eerder een overzicht gemaakt van de instrumenten voor handhaving https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/handhaving.
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Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : AJYxncCd

Ingediende reacties

Id: 822
Cluster/GUP nummer: algemeen
Adres: algemeen nvt 2550 Kontich

Kontich - Er werden reeds bepaalde keuzes gemaakt bij opmaak van het meerjarenplan. Hier werd vooral gekeken naar het Netebekken, wat in
het vorige stroomgebiedsbeheerplan naar voor werd geschoven. Indien het eerder was geweten dat de Benedenvliet als speerpuntgebied
klasse 3 werd opgenomen, had Kontich andere keuzes kunnen maken in de opmaak van hun meerjarenplan.

Overweging

In de stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 waren zowel de Benedenvliet als de Getijdenetes reeds ingedeeld als aandachtsgebied. Op
heden blijkt dat de doelafstand voor P kleiner is voor de Benedenvliet dan voor de Getijdenetes (respectievelijke ontoereikende en slechte
toestand), voor de parameter N is het omgekeerd, maar daar bevindt de Benedenvliet zich reeds in een matige toestand, Getijdenetes in goede
toestand. De uitdagingen voor P zijn dan ook nog groter dan voor N. De afbakening van de gebiedsgerichte prioritering is in het voortraject ook
besproken binnen de bekkenstructuren (gebiedsgerichte en thematische overleggen, bekkenbesturen,...).

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Schilde

Code van de indiener : akCXkA1D

Ingediende reacties

Id: 823
Cluster/GUP nummer: A210078
Adres: Steynhoeve fase 1 nvt 2970 Schilde

Schilde: Project A210078 (Steynhoeve fase 1) is niet meegerekend in VMM data, hoewel uitgevoerd. (82.1 IE voor
VL17_29)
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Overweging

De rioolbeheerder geeft aan dat Project A210078 (Steynhoeve fase 1) niet is meegerekend in de data van de
simulator, hoewel uitgevoerd. Als ijkpunt voor de druk en impact en het bepalen van de reductiedoelen wordt
31/12/2017 gehanteerd. Projecten die voor deze datum gerealiseerd zijn, hebben reeds hun impact gehad op de
waterloop en dragen bijgevolg niet meer bij tot het reductiedoel. Het project A210078 werd vóór deze datum
gerealiseerd. Van deze opmerking kan enkel akte genomen worden, er volgt geen aanpassing aan het
zoneringsplan/gebiedsdekkend uitvoeringsplan.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Turnhout

Code van de indiener : AnGXXoeT

Ingediende reacties

Id: 571
Cluster/GUP nummer:
Adres: Gulden Vlieslaan 87 Bus 2 1060 Brussel

Betreft IBA Verkeerspost Steenweg op Gierle 336 - Turnhout volgens zoneringsplannen VMM.
Op woensdag 27/01/2021 kregen wij, als eigenaar van de site, via onze contactpersoon bij de Federale Politie de melding van de Stad Turnhout
door waarin opgedragen wordt tot het nog in 2021 voorzien van een IBA bij de Verkeerspost te Steenweg op Gierle 336 - Turnhout. Deze
melding aan de Federale Politie dateert zelf van 26/01/2021.
Daar wij net onze jaarplanning ter ministeriële goedkeuring hebben ingediend is het uiterst moeilijk deze nog aan te passen en de gevraagde
IBA daar op te voorzien. 
Gezien de reeds drukke planning voor dit jaar zal de opmaak van het dossier waarschijnlijk pas in 2022 kunnen. De aanbesteding zal dan ten
vroegste in het 2de deel van volgende jaar gepubliceerd kunnen worden. Uitvoering zal in dat geval dan eind 2022 of in de loop van 2023 zijn.
Bij deze verzoeken wij u vriendelijk zich akkoord te verklaren met bovenstaand uitstel.

Overweging

De locatie is reeds als prioritair te plaatsen IBA opgenomen in het gebiedsdekkend uitvoeringsplan horende bij de stroomgebiedbeheerplannen
2016-2021. Gelet op het feit dat de gemeente jullie pas op het einde van de planperiode op de hoogte heeft gebracht, de gebondenheid aan
budgetten die reeds ter goedkeuring voorliggen, kunnen we hier begrip voor opbrengen dat dit pas in 2022, ten laatste begin 2023 wordt
uitgevoerd, mits er direct werk van gemaakt wordt om de procedure hiervoor in gang te zetten, zodat er geen verdere vertraging wordt
opgelopen. De overheid heeft ook een voorbeeldfunctie.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Bredene
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Code van de indiener : aXP86U95

Ingediende reacties

Id: 2210
Cluster/GUP nummer:
Adres: Centrumplein 1 8450 Bredene

ln het kader van het openbaar onderzoek van de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2022-2027 en
bijhorend plan-MER, georganiseerd door de Coördinatiecommissie lntegraal Waterbeleid en de
bekkenoverlegstructuren, dient het college van burgemeester en schepenen een bezwaar in met als inhoud het
formuleren van een aantal opmerkingen/bedenkingen over het totaal gevraagde reductiedoel, met name sanering
van 194 inwonersequivalenten voor het waterlichaam Blankenbergse vaart en Noord-Ede (VL08_16), detail hierna:
Ons bestuur heeft volgende bedenkingen over het totaal gevraagde reductiedoel, met name sanering van 194
inwonersequivalenten voor het waterlichaam VL08_16:
Het GUP-privéproject 35002-007 "Riolering Duinenzichterf " voorziet binnen de simulator in een sanering van 117
IE's. Het betreft hier echter enerzijds nog te ontwikkelen gebieden en anderzijds reeds aangesloten gebouwen.
Volgende gronden zijn nog te ontwikkelen:
Sluizenstraat-Noord-Edestraat
Zeelaan-Centrumplein-Polderstraat-Keerweg
Turkeyenlaan-Zandheuvel-Schoonheidsleerlaan-Doornenbilkstraat
Polderstraat-Sloepenstraat-Fritz Vinckelaan-Duinenstraat.
Ontwikkeling van deze gronden levert geen bijdrage tot de reductiedoelstellingen. Anderzijds zijn de gebouwen
Centrumplein 2, 2A en 3 en de gebouwen ter hoogte van het Duinenzichterf reeds aangesloten op de riolering.
 
Het GUP-project 35002-016 "Riolering Sluizenstraat" voorziet binnen de simulator in een sanering van 12 IE's. Er
bevinden zich daar 4 woningen, waarvan 2 momenteel uitgerust met een IBA (individuele behandelingsinstallatie
afvalwater). Dit impliceert dat slechts 2 woningen (4 IE's) bijdragen tot de gevraagde reductiedoelstellingen. Ons
bestuur zal deze woningen saneren bij de ontwikkeling van het desbetreffend gebied door een sociale
huisvestingsmaatschappij, cfr. GUP-privéproject 35002-007 "Riolering Duinenzichterf".
Het GUP-project 35002-017 "Riolering Polderstraat" voorziet binnen de simulator in een sanering van 12 IE's. Het
gaat hier over de sanering van 3 woningen, gelegen langsheen een nog te ontwikkelen woongebied. Deze 3
woningen vertegenwoordigen 7 IE's. Ons bestuur zal deze woningen saneren bij de ontwikkeling van het
desbetreffend woongebied.
Het GUP-project 35002-002 "Riolering Zuid-Oostwijk, Sluizenstraat en Brugsesteenweg" voorziet binnen de
simulator in een sanering van 78 IE's. Een deel van dit GUP-project zal worden uitgevoerd tegen 2027,
meer bepaald de Sluizenstraat voor 43 IE's. Het resterend deel, meer bepaald de Zuid-Oostwijk en
Brugsesteenweg zal worden gesaneerd na 2027. Concreet gaat het hier over nog 20 bijkomend aan te sluiten IE's.
ln totaal gaat het hier dus om sanering van 63 IE's.
Het GUP-project 35002-010 "Riolering Landweg" voorziet binnen de simulator in een sanering van 17 IE's. Een
deel van dit GUP-project zal worden uitgevoerd tegen 2027, meer bepaald de woningen Landweg nrs. 1, 3 en 5
voor vier IE's. Het resterend deel, meer bepaald de privatieve aansluiting vanuit het Jagerspad na 2027. Deze
vertegenwoordigt nog 4 bijkomend aan te sluiten IE's. Het gaat hier dus om een totale sanering van 8 IE's.
Wordt de sanering tegen 2027 gesommeerd met deze na 2027 (inclusief het GUP-project 35002-001 "Riolering
Plassendalesteenweg", dat dient uitgevoerd samen met de stad Oostende en zorgt voor een sanering van 11 IE's),
dan wordt op basis van de lijst "Uit te voeren rioprojecten" een totale sanering behaald van 166 IE's. Het totale
reductiedoel, dat voorziet in de sanering van 194 IE's, kan zo niet gehaald worden.
Ons bestuur wenst echter te benadrukken dat naast aansluitingsprojecten ook afkoppelingsprojecten worden
uitgevoerd op het grondgebied van Bredene, waaronder het grote collectorproject 21.740B "Afkoppelen
collectorennetwerk Bredene/De Haan", dat zorgt voor een afkoppeling van circa 43 ha en zodoende een reductie
oplevert qua vuiluitworp, richting Noord-Ede. Daarnaast wordt tevens geïnvesteerd in bronmaatregelen, bvb. de
afkoppeling van het gemeentelijk sportcomplex, gelegen Spuikomlaan.
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Overweging

De gemeente/rioolbeheerder levert voor verschillende GUP-projecten additionele informatie aan:
GUP-35002-007: Duinenzichterf werd inmiddels voorzien van riolering. Centrumplein 2, 2A en 3 zijn aangesloten op de riolering.
Het gebiedsdekkend uitvoeringsplan en zoneringsplan worden aangepast in die zin.
GUP-35002-016: De vier woningen in de Sluizenstraat zullen gesaneerd worden in een toekomstig project.
Voorlopig geen aanpassingen van het plan. Deze vier woningen zijn gelegen in collectief te optimaliseren buitengebied. Wanneer riolering
aangelegd wordt in de openbare weg, vallen deze woningen onder de aansluitplicht, gezien hun perceel rechtstreeks aan die openbare weg
grenst.
GUP-35002-017: De drie woningen in de Polderstraat zullen gesaneerd worden in een toekomstig project.
Voorlopig geen aanpassingen van het plan.
GUP-35002-002: Afwijkend aantal IE dat ingerekend wordt voor dit project. Het project zal eveneens in twee delen uitgevoerd worden.
Voorlopig geen aanpassingen van het plan.
GUP-35002-010: cluster 014-1594 (Landweg 1-3-5) wordt gesaneerd tegen 2027 (d.i. door de uitvoering van GIP-dossier W218106 (lopend
beleid)).
Aangaande de privatieve aansluiting vanuit het Jagerspad: handhaving van de correcte aansluiting van de privéwaterafvoer is binnen het
integraal waterbeleid één van de prioritaire thema’s voor handhaving, opgenomen in het maatregelenprogramma hoofdstuk 4.14.3.1
“Aansluitingsplicht privéwaterafvoer” en actie 7B_L_0012 “Extra inzetten op toezicht handhaving van de aansluitingsplicht op riolering”.
De lokale toezichthouder en rioolbeheerder dienen dan ook hun verantwoordelijkheid te nemen in het handhaven van de aansluitplicht op de
riolering conform Vlarem II. Zij hebben hiervoor tal van instrumenten tot hun beschikking. Als ondersteuning hierin werd door de CIW reeds
eerder een overzicht gemaakt van de instrumenten voor handhaving https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/handhaving
Het aantal IE’s van de rioleringsprojecten in de simulator wordt bepaald aan de hand van een automatische koppeling van gedomicilieerde
inwoners via de rioleringsdatabank. Er zal nader onderzocht worden of en hoe het afwijkend aantal IE dat hier door de gemeente voorgesteld
wordt in de toekomst eventueel kan opgenomen worden in de simulator. De simulator zelf vormt echter geen onderdeel van het voorliggende
plan, waardoor uit deze opmerkingen aangaande IE's niet noodzakelijk planaanpassingen volgen.
De vrijheidsgraden kunnen ingezet worden wanneer een verschuiving van uitvoeringsjaar zich zou voor doen. De randvoorwaarden van deze
vrijheidsgraden zijn opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.
Optimalisatieprojecten die leiden tot een vermindering van de impact van overstortwerking kunnen ingerekend worden met het oog op het
behalen van het reductiedoel op een efficiënte manier. Dit zal verduidelijkt worden onder hoofdstuk 4 Visievorming in de Vlaamse delen Schelde
en Maas. Om de verrekening hiervan naar een equivalente reductie te ondersteunen wordt verwezen naar de geformuleerde actie 7B_J_0054 in
het Maatregelenprogramma. Specifiek voor project OP 21740B is het dan wel de bovengemeentelijke actor die de reductie realiseert en niet de
gemeentelijke actor.

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan, Vlaamse
delen Schelde en Maas , Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Cluster 014-1430 wordt collectief geoptimaliseerd buitengebied. Deze wijziging werd reeds doorgevoerd bij de opmaak van het
Wateruitvoeringsprogramma (WUP) 2020 en werd zichtbaar in het geoloket zonering- en uitvoeringsplannen na goedkeuring van dit WUP
(medio 2021).
Project GUP-35002-007 wordt overeenstemmend aangepast (Duinenzichterf en Centrumplein). Voor Centrumplein 2, 2A en 3 werd de wijziging
reeds doorgevoerd bij de opmaak van het Wateruitvoeringsprogramma (WUP) 2020 en deze zal zichtbaar worden in het geoloket zonering- en
uitvoeringsplannen na goedkeuring van dit WUP (medio 2021).
Project GUP-35002-010 wordt overeenstemmend aangepast (Landweg 1-3-5).
In de Vlaamse delen Schelde en Maas onder hoofdstuk 4 “Visievorming” wordt onder 4.3.2.4  “Randvoorwaarden bij de herziene
gebiedsdekkende uitvoeringsplannen voor de realisatie van de GUP-rioleringsprojecten” een paragraaf toegevoegd: " Optimalisatieprojecten die
leiden tot een vermindering van de impact van overstortwerking kunnen ingerekend worden met het oog op het behalen van het reductiedoel op
een efficiënte manier."

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : aXP86U95

Ingediende reacties

Id: 2211
Cluster/GUP nummer:
Adres: Centrumplein 1 8450 Bredene

Het college van burgemeester en schepenen doet een voorstel voor een alternatieve realisatie van de gevraagde reductiedoelstelling via de
sanering van 97 IE's voor het waterlichaam VL08_16 tegen 2027:
Doorvoeren van het saneren van de zone Sluizenstraat binnen het GUP-project 35002-002 "Riolering Zuid-Oostwijk, Sluizenstraat en
Brugsesteenweg". Concreet gaat het over de percelen Sluizenstraat nrs. 212 tot 250 en Brugsesteenweg nrs. 169 tot 171. Deze sanering kan
worden uitgevoerd simultaan met de geplande werken van de Vlaamse Milieumaatschappij, meer bepaald de oeverversteviging van de Noord-
Ede. 
Deze sanering levert een reductie van vuiluitworp op van 43 IE's (inwonersequivalenten). Wat de timing betreft, zal deze sanering, gelet dat de
riolering dient aangelegd in de achtertuinen (oevers Noord-Ede), om de achterwaartse lozingen op te vangen, afhankelijk zijn van de werken tot
oeverversterking van de Noord-Ede door de VMM.
Binnen het GIP-project W218106 "Gescheiden stelsel Dorpsstraat, tussen Landweg en Zandstraat" wordt reeds voorzien in de sanering van de
woningen Landweg nrs. 1, 3 en 5, welke zijn opgenomen in het GUP-project 35002-010 "Riolering Landweg". Het betreft een reductie van
vuiluitworp van 4 IE's (inwonersequivalenten).
Conclusie: deze sanering van 47 IE's levert, samen met de sanering van 36 IE's binnen het GUP-privéproject 35002-008 "Riolering Sportstraat
en Darwinlaan" en de sanering van 37 IE's binnen de GIP-projecten W216042 en W218106, respectievelijk "Riolering zijwegen Koers- en
Ruiterlaan" en "Gescheiden stelset Dorpsstraat, tussen Landweg en Zandstraat", een vuilvrachtreductie op van 120 inwonersequivalenten. Dit
aantal voldoet ruimschoots aan het gevraagde reductiedoel tegen 2027.
Aanvullend wordt ook noq qewezen op het volqende:
ln de meerjarenplanning 2020-2025 (investeringsbudget) zijn voldoende kredieten ingeschreven voor het financieren van de lopende GIP-
subsidieprojecten W216042 "Rioleringswerken zijwegen Ruiter- en Koerslaan" en W218106 "Gescheiden stelsel Dorpsstraat, tussen Landweg
en Zandstraat" voor afronding tegen 2027.
Ons bestuur zal voldoende sensibilisering en facilitatie voorzien naar de private eigenaars toe voor de realisatie van het GUP-privéproject
35002-008 "Riolering Sportstraat en Darwinlaan" voor afronding tegen 2027.
Binnen de meerjarenplanning 2020-2025 zijn thans geen kredieten voorzien voor het realiseren van het GUP-project 35002-002 "Riolering Zuid-
Oostwijk, Sluizenstraat en Brugsesteenweg", noch voor de andere projecten.
Het college van burgemeester en schepenen beslist de gemeenteraad voor te stellen bij de opmaak van het volgend meerjarenplan 2026-2031
volgende kredieten in te schrijven voor het financieren van de riolerings- en bestratingswerken Zuid-Oostwijk, Sluizenstraat en Brugsesteenweg
(GUP-project 35002-002), met dien verstande dat met volgende kredieten enkel de werken Sluizenstraat kunnen worden gefinancierd
(rioleringswerken Zuid-Oostwijk en Brugsesteenweg zouden na 2027 worden uitgevoerd):
investeringsbudget 2025: aanvangskrediet 100.000 EUR
investeringsbudget 2026: krediet 800.000 EUR.

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder stelt een alternatieve selectie van uit te voeren projecten voor het halen van de reductiedoelen voor.  Een
alternatieve uitvoeringswijze om de reductiedoelen te halen kan,  zolang deze voldoet aan de randvoorwaarden (vrijheidsgraden) zoals
opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.
De afhankelijkheid van derden kan een vertragende factor zijn bij de uitvoering van projecten. Het is evenwel belangrijk dat alle partijen actief
samenwerken om deze binnen een aanvaardbare timing te realiseren. Om deze reden werden dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de
realisatie van projecten. Deze randvoorwaarden zijn opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.
De gemeente/rioolbeheerder geeft aan dat Landweg 1-3-5 (cluster 014-1594) gesaneerd wordt door de uitvoering van GIP-dossier W218106
(lopend beleid).

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Project GUP-35002-010 wordt overeenstemmend aangepast.

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : aXP86U95

Ingediende reacties

Id: 2212
Cluster/GUP nummer:
Adres: Centrumplein 1 8450 Bredene

Binnen het GIP-project W218106 "Gescheiden stelsel Dorpsstraat, tussen Landweg en Zandstraat" wordt reeds
voorzien in de sanering van de woningen Landweg nrs. 1, 3 en 5, welke zijn opgenomen in het GUP-project 35002-
010 "Riolering Landweg". Het betreft een reductie van vuiluitworp van 4 IE's (inwonersequivalenten).

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan dat cluster 014-1594 (Landweg 1-3-5) gesaneerd wordt door de uitvoering van GIP-dossier W218106
(lopend beleid).
Nazicht van het dossier bevestigt deze informatie.

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Project GUP-35002-010 wordt overeenstemmend aangepast.

Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Laarne

Code van de indiener : BnJNWTSj

Ingediende reacties

Id: 130
Cluster/GUP nummer:
Adres: dorpsstraat 2 9270 Laarne

Er zijn verschillen op te merken in reductiedoelen in de officiële documenten op volvanwater.be t.o.v. de door VMM doorgegeven simulator. Het
gaat in het officiële document over een te behalen reductie van 1167 IE voor de Kalkense Vaart VL05_31 en in de simulator betreft het 1119 IE.
In kader van de bezwaren werd rekening gehouden met de doelen zoals vermeld in de simulator.

Overweging

De cijfers (tabel) van het reductiedoel in de simulator zijn gebaseerd op de meest recente herrekeningen van de reductiedoelen, maar betreffen
enkel de cijfers van de gemeentelijke actor. De cijfers die terug te vinden zijn op het geoloket zoneringsplannen en gebiedsdekkende
uitvoeringsplannen in de fiches reductiedoel_SI_HH_ per waterlichaam en Reductiedoelen_ONTWERP_GUP_ per gemeente zijn nog
gebaseerd op oudere berekeningen, maar bevatten naast de gemeentelijke actor ook de cijfers van de bovengemeentelijke actor (beiden
opgedeeld per categorie lopend beleid/GUP) en privé.
Voor zover geen andere opmerkingen/technische correcties aanleiding geven tot het aanpassen van de cijfers, zullen de fiches
reductiedoel_SI_HH_ per waterlichaam en Reductiedoelen_ONTWERP_GUP_ per gemeente op het geoloket zoneringsplannen en
gebiedsdekkende uitvoeringsplannen geactualiseerd worden met de herrekende cijfers, maar dit voor alle actoren, met onderverdeling in de
respectievelijke categorieën. Dit is ruimer dan enkel het cijfer van de gemeentelijke actor uit de simulator per gemeente. 
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Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Voor zover geen andere opmerkingen/technische correcties aanleiding geven tot het aanpassen van de cijfers, zullen de fiches
reductiedoel_SI_HH_ per waterlichaam en Reductiedoelen_ONTWERP_GUP_ per gemeente op het geoloket zoneringsplannen en
gebiedsdekkende uitvoeringsplannen geactualiseerd worden met de herrekende cijfers, maar dit voor alle actoren, met onderverdeling in de
respectievelijke categorieën. Dit is ruimer dan enkel het cijfer van de gemeentelijke actor uit de simulator per gemeente. 

Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Schelle

Code van de indiener : bp6sj2o8

Ingediende reacties

Id: 296
Cluster/GUP nummer: GUP-11038-008
Adres: Ontwikkelingsgebied in verlengde van Reuteweg (Ontwikkeling Kwadenhoekweg) nvt 2627 Schelle

Op basis van het ontbreken van enige vuilvracht wordt deze minimale doelstellingen van projecten onttrokken: Is
verder te ontwikkelen woongebied achter de eerdere ontwikkeling K-13-008 "Kwaedenhoekweg" - in het verlengde
van de Reuteweg - er is geen vuilvracht aanwezig

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan dat voor project GUP-11038-008 geen vuilvracht aanwezig is, het betreft een later te ontwikkelen gebied.
Vermits dit project opgenomen werd met een vuilvracht van 0 IE werd het in de simulator dan ook niet in rekening gebracht voor het invullen van
het reductiedoel.
Bijkomend wenst VMM nog aan te geven dat in de simulator duidelijk vermeld wordt dat de gemeente/rioolbeheerder zelf de selectie van
projecten kan wijzigen.  De simulator is net opgemaakt als ondersteunende tool om de gemeente/rioolbeheerder toe te laten te simuleren met
welke verschillende selecties aan projecten (en tegen welke kostprijs) de reductiedoelen (minimale reductiedoel 2027 en totale reductiedoel)
gehaald kunnen worden.
Als ondersteunende tool maakt de simulator geen deel uit van het herziene gebiedsdekkend uitvoeringsplan of van de
stroomgebiedbeheerplannen.
Dit bezwaarschrift heeft geen invloed op de reductiedoelen en geeft dan ook geen aanleiding tot een planaanpassing.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Brasschaat
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Code van de indiener : bQti69h0

Ingediende reacties

Id: 1941
Cluster/GUP nummer:
Adres: Verhoevenlei 11 2930 Brasschaat

Het college van burgemeester en schepenen van Brasschaat neemt kennis van de ontwerpplannen van de stroomgebiedbeheerplannen
Schelde en Maas 2022-2027 en heeft geen bemerkingen en suggesties op het openbaar onderzoek.
Pidpa heeft als rioolbeheerder van de gemeente Brasschaat de ontwerpen van stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2022-2027
ingekeken en bestudeerd en heeft geen bemerkingen en suggesties geformuleerd op het openbaar onderzoek. De bemerkingen en suggesties
zijn verzameld in een verslag dat besproken werd met de gemeente. Voor de gemeente Brasschaat zijn er geen bemerkingen op het openbaar
onderzoek. Als rioolbeheerder is Pidpa verder ingegaan op de herziene zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen per
gemeente.

Overweging

De gemeente heeft geen bemerkingen en suggesties op het openbaar onderzoek. VMM neemt hiervan akte.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Damme

Code van de indiener : Ce9fuizp

Ingediende reacties

Id: 2228
Cluster/GUP nummer:
Adres: Vissersstraat 2a 8340 Damme

GUP-31006-004: rioleringsproject GUP-31006-004 (prive) - Hoekestraat, Eienbroekstraat: 11 IE, 100% VL05_22,
grotendeels uitgevoerd, enkel Eienbroekstraat 1 en26 zitten momenteel met een IBA, die in principe moeten
aansluiten. Er wordt een wijziging van het zoneringsplan gevraagd. Dit zal meegegeven worden in de VMM-
rapportering van 2021

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan de adressen Eienbroekstraat 1 en 26 te willen herzien naar individueel te optimaliseren buitengebied.
Gezien de openbare weg hier voorzien is van openbare riolering geldt voor deze percelen de aansluitplicht op riool (conform art. 6.2.2.1.2.§1
van Vlarem II). Een uitzondering op de aansluitplicht kan enkel in geval de afstand tussen de openbare riolering en de lozing/woning meer dan
250 meter bedraagt of in geval één of meerdere percelen van derden dienen gebruikt te worden om de rioolaansluiting te kunnen maken.
Gezien het perceel tussen de openbare weg en het perceel van Eienbroekstraat 26 eigendom is van dezelfde eigenaar en gezien het perceel
van Eienbroekstraat rechtstreeks aan de openbare weg grenst, is geen van beide uitzonderingen hier van toepassing. Er volgt geen aanpassing
van het plan.
Handhaving van de correcte aansluiting van de privéwaterafvoer is binnen het integraal waterbeleid één van de prioritaire thema’s voor
handhaving, opgenomen in het maatregelenprogramma hoofdstuk 4.14.3.1 “Aansluitingsplicht privéwaterafvoer” en actie 7B_L_0012 “Extra
inzetten op toezicht handhaving van de aansluitingsplicht op riolering”.
De lokale toezichthouder en rioolbeheerder dienen dan ook hun verantwoordelijkheid te nemen in het handhaven van de aansluitplicht op de
riolering conform Vlarem II. Zij hebben hiervoor tal van instrumenten tot hun beschikking. Als ondersteuning hierin werd door de CIW reeds
eerder een overzicht gemaakt van de instrumenten voor handhaving https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/handhaving
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Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : Ce9fuizp

Ingediende reacties

Id: 2229
Cluster/GUP nummer:
Adres: Vissersstraat 2a 8340 Damme

GUP-31006-007: rioleringsproject GUP-31006-007 (gemeentelijk) – Knoksebaan: 8 IE, VL08_173, Afstemming met AGSO Knokke. Wijziging
naar rode clusters. Deze wijziging kan meegenomen worden in de VMM-rapportering van 2021 (april-mei 2021 wordt dit normaal gezien terug
opengesteld).

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan clusters 017-174, 017-195 en 017-194 te willen herzien van het collectief te optimaliseren buitengebied
naar het individueel te optimaliseren buitengebied met als motivatie: het AGSO wenst de sanering van de woningen op Knoks grondgebied
individueel uit te voeren (via een IBA), gezien de technische moeilijkheid om riolering nog onder de A11 aan te leggen. Tijdens de aanleg van de
A11 is geen wachtaansluiting voor de riolering mee aangelegd.
Indien Knokke-Heist de clusters op haar grondgebied rood kleurt, is het logisch dat ook de woningen op grondgebied Damme individueel
gezuiverd zullen worden. 
Tijdens de bevraging gemeentelijke sanering (ARI2020) gaf Knokke-Heist inderdaad aan voor de woningen gelegen op hun grondgebied in
clusters 017-162, -178, -194, -153, -174, -187 te willen voorzien van een IBA. Er werd geen aanvraag tot herziening vanwege Knokke-Heist
ontvangen.

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Clusters 017-162, -178, -194, -153, -174, -187, -195  worden herzien van het collectief te optimaliseren buitengebied naar het individueel te
optimaliseren buitengebied. Deze clusters behoren tot het zoneringsplan van Damme en/of Knokke-Heist.
Projecten GUP-31043-010 en GUP-31006-007 worden overeenstemmend aangepast.

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : Ce9fuizp

Ingediende reacties

Id: 2230
Cluster/GUP nummer:
Adres: Vissersstraat 2a 8340 Damme

GUP-31006-009: rioleringsproject GUP-31006-009 (gemeentelijk) - Natiënlaan, Haringgat: 16 IE, VL08_173, Deels uitgevoerd/vervallen, door
gedeeltelijke onteigening ifv A11 =>Natiënlaan, pare nummers van 12-30 worden (of werden) afgebroken. Voor Haringgat voorlopig nog niets
voorzien tegen 2027 (2 woningen).
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Overweging

Op de informatie over Natiënlaan 12 na, meldt de gemeente/rioolbeheerder toekomstig af te breken woningen. Aangezien het merendeel van de
gebouwen nog aanwezig is en er op vandaag nog steeds lozing van afvalwater is, wordt het zoneringsplan/gebiedsdekkend uitvoeringsplan nog
niet aangepast.
De voorgestelde wijzigingen betreffen louter een actualisatie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit kan jaarlijks doorgegeven worden
via het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : Ce9fuizp

Ingediende reacties

Id: 2231
Cluster/GUP nummer:
Adres: Vissersstraat 2a 8340 Damme

De reductiedoelstellingen per waterlichaam van toepassing voor Damme hebben prioriteitsklasse 4 en 6.
- Aandachtsgebied (volgens huidig SGBP): Zuidervaartje (VL 05_21) en Zwinnevaart (VL
05_22)
Beide waterlichamen hebben in het voorliggende SGBP Gebiedsgerichte prioriteit 4, waarbij
tenminste de helft van het reductiedoel te behalen is tegen eind 2027
- Andere gebieden: Leopoldkanaal (VL08_173)
Volgens het voorliggende SGBP heeft dit waterlichaam een gebiedsgerichte prioriteit 6.
Tenminste 1/3de van het reductiedoel is te behalen tegen eind 2027.
De simulator voor Stad Damme bevat een overzicht van de waterlichamen waarvoor een
inspanning verwacht wordt. Voor elk waterlichaam is aangegeven hoeveel inwoners (IE) nog
bijkomend dienen aangesloten te worden op het rioleringsstelsel en/of de zuivering. Dit is afgeleid van de
vooropgestelde vrachtreductie voor stikstof (N) en fosfor (P). In de tabel zijn de waarden voor het totale
reductiedoel weergegeven.
ZUIDERVAARTJE: VL05_21, 4, 47 IE
ZWINNEVAART: VL05_22, 4, 106 IE
AFLEIDINGSKANAAL vd LEIE II+KANAAL van EEKLO: VL05-149, 5, 0 IE
LEOPOLDKANAAL II: VL08_173, 6, 457 IE
KANAAL VAN BRUGGE NAAR SLUIS: L107_123, 6, 0 IE
Onze dienst heeft samen met Farys een simulatie uitgevoerd en daarbij de uitvoering van
onderstaande projecten tegen 2027 in rekening gebracht.
W213055A: Riolering en wegenis Oostkerke: 81 IE, 14,81% VL05_22; 85,19% VL08_173, start najaar 2021, 100%
tegen 2027
W213055B: Riolering en wegenis Heitegemstraat: 16 IE, 18,75% VL05_22; 81,25% VL08_173, start najaar 2021,
100% tegen 2027
GUP-31006-013: rioleringsproject GUP-31006-013 (prive) - Veldstraat, Middelburgsesteenweg, Meibosweg: 11 IE,
9,09% VL05_21; 90,91% VL08_173, Private aansluitingen. Middelburgsesteenweg zal mee met project Aquafin
uitgevoerd worden. Overige worden hieronder verder verduidelijkt.
GUP-31006-011: rioleringsproject GUP-31006-011 (gemeentelijk) - Waterhoek, Vissersstraat, Schipdonkvaart-Zuid:
13 IE, VL08_173, ifv GIP met Vissersstraat (samen te behandelen: GUP -011, -012 en -014)
GUP-31006-012: rioleringsproject GUP-31006-012 (gemeentelijk) – Molentje: 29 IE, VL08_173, ifv GIP met
Vissersstraat (samen te behandelen: GUP -011, -012 en -014)

Resultaat van de simulatie
De reductiedoelstellingen voor de Zwinnevaart (VL05_22) zullen niet gehaald worden met de
uitvoering van bovenstaande projecten. De reductiedoelstellingen voor de overige waterlichamen, het Zuidervaartje
(VL05_21 en het Leopoldkanaal (VL05_173) worden ruimschoots gehaald.
Farys zal navraag doen bij VMM of binnen een stad het overcompenseren van het ene waterlichaam volstaat om
het niet halen van de doelstellingen van een waterlichaam te verdedigen.
IBA’s
Door over te gaan tot de plaatsing van IBA’s in het individueel te saneren buitengebied kunnen de reductiedoelen
ook gehaald worden.
Eind 2019 zijn 245 IBA’s geplaatst, waarvan 67 met prioriteit 1 en 47 met prioriteit 2.
Volgens de meest recente lijst van Farys zijn er op vandaag nog maar 3 IBA’s met prioriteit 1 te plaatsen
(Kaleshoek 4, 5 en 8) en 30 met prioriteit 2. Van de 390 niet-prioritaire IBA’s zijn er reeds 146 geplaatst.
Het overzicht in figuur 7 is niet volledig omdat ook in 2020 inspanningen geleverd zijn om IBA’s te plaatsen.
Farys doet nog een voorstel van het aantal te plaatsen IBA’s tegen 2027, volgens het tempo van plaatsing van
IBA’s op vandaag.
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Overweging

De gemeente/rioolbeheerder stelt een alternatieve selectie van uit te voeren projecten voor het halen van
de reductiedoelen voor.  Een alternatieve uitvoeringswijze om de reductiedoelen te halen kan,  zolang
deze voldoet aan de randvoorwaarden (vrijheidsgraden) zoals opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4
Visievorming.
IBA’s kunnen ingebracht worden om het reductiedoel te halen. Hierbij dient men zich echter bewust te
zijn van en rekening te houden met de lagere zuiveringsefficiëntie van een IBA t.o.v. een aansluiting op
RWZI.

M.b.t. de vraag tot compenseren is het niet duidelijk of de stad Damme alle alternatieven heeft
onderzocht en welke concrete intenties ze heeft opdat het totaal reductiedoel voor VL05_22 tegen 2033
niet in het gedrang zou komen. Binnen deze context is het ook belangrijk om weten of er andere partners
zijn die binnen dat waterlichaam meer kunnen verwezenlijken, zoals Damme bij enkele andere
waterlichamen de intentie heeft om te doen, zodat het tussendoel voor de huishoudens tegen 2027 niet

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Tremelo

Code van de indiener : CG3bB7Zi

Ingediende reacties

Id: 366
Cluster/GUP nummer: GUP-24109-104
Adres: Hooiveldweg / 3120 Tremelo

Rioleringsproject GUP-24109-104 (gemeentelijk) – Hooiveldweg werd ondertussen reeds uitgevoerd.

Overweging

De gemeente geeft aan dat project GUP-24109-104 – Hooiveldweg reeds werd uitgevoerd.

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Cluster 190-595 wordt gecorrigeerd naar centraal gebied en GUP-24109-104 wordt geschrapt.
Deze wijzigingen werden reeds doorgevoerd bij de opmaak van het Wateruitvoeringsprogramma (WUP) 2020 en werden zichtbaar in het
geoloket zonering- en uitvoeringsplannen na goedkeuring van dit WUP (medio 2021).

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : CG3bB7Zi

Ingediende reacties

Id: 367
Cluster/GUP nummer: GUP-24109-121
Adres: Eikenboslaan / 3120 Tremelo

Rioleringsproject GUP-24109-121 (gemeentelijk) – Eikenboslaan werd ondertussen reeds uitgevoerd.
  

Overweging

De gemeente geeft aan dat rioleringsproject GUP-24109-121 – Eikenboslaan reeds werd uitgevoerd.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Een deel van cluster 190-294 wordt gecorrigeerd naar centraal gebied en GUP-24109-121 wordt geschrapt.
Deze wijzigingen werden reeds doorgevoerd bij de opmaak van het Wateruitvoeringsprogramma (WUP) 2020 en werden zichtbaar in het
geoloket zonering- en uitvoeringsplannen na goedkeuring van dit WUP (medio 2021).

 

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : CG3bB7Zi

Ingediende reacties

Id: 2460
Cluster/GUP nummer:
Adres: Veldonkstraat 1 3120 Tremelo

Bezwaarschriften betreffende de reductiedoelstellingen

Gemeente Tremelo krijgt binnen het stroomgebiedbeheersplan volgende reductiedoelstelling opgelegd voor
onderstaande waterlichamen:
VROUWVLIET: VL11_88, 3, 859 IE
DIJLE V: VL05_81, 4, 321 IE
GROTE NETE III, VL08_125, 4, 0 IE
Volgens de simulator wordt dit ingevuld dmv volgende projecten:
A211014: Aanleg van riolering (2DWA-systeem) in de Paalstraat en Naaldweg (deel), combinatie met
bovengemeentelijk project 20.883, VL11_88, 0 IE
B209160: Wegenis- en rioleringswerken in de Pastoriestraat, Beulkensstraat, Van Holestraat en deel C.
Huysmansstraat, VL11_88, 466 IE
B210041: Wegenis- en rioleringswerken in de Dennenlaan / O.L. Vrouwlaan en deel Jagerslaan, 42,48% VL05_81;
57,52% VL11_88, 113 IE
B213044: Wegenis- en rioleringswerken in de Honsdonkstraat, 98,54% VL05_81; 1,46% VL11_88, 137 IE
B213057: Riolerings- en wegeniswerken in de Meiboomlaan - Bonten Osstraat, VL11_88, 36 IE
B214056: Riolerings- en wegeniswerken in de Schrieksebaan en de Nieuwstraat, VL11_88, 71 IE
B214068B: Schaluinstraat, Kleine Schaluinstraat, Turfhoeveweg, C. Huysmansstraat, VL11_88, 219 IE
GUP-24109-110: rioleringsproject GUP-24109-110 (prive) - Veldonkstraat, Kalvennestraat, Grootlosestraat,
Diestsebaan, 94,12% VL05_81; 5,88% VL11_88, 34 IE
GUP-24109-168: rioleringsproject GUP-24109-168 (prive) – Bruggelandenstraat, VL05_81, 8 IE
GUP-24109-177: rioleringsproject GUP-24109-177 (prive) – Basdongenstraat, VL05_81, 0 IE
GUP-24109-178: rioleringsproject GUP-24109-178 (prive) – Kalvennestraat, VL05_81, 1 IE
Voor waterlichaam VL11_88 betreft het volgende projecten:
A211014: Aanleg van riolering (2DWA-systeem) in de Paalstraat en Naaldweg (deel), combinatie met
bovengemeentelijk project 20.883, VL11_88, 0 IE
B209160: Wegenis- en rioleringswerken in de Pastoriestraat, Beulkensstraat, Van Holestraat en deel C.
Huysmansstraat, VL11_88, 466 IE
B210041: Wegenis- en rioleringswerken in de Dennenlaan / O.L. Vrouwlaan en deel Jagerslaan, 42,48% VL05_81;
57,52% VL11_88, 113 IE
B213044: Wegenis- en rioleringswerken in de Honsdonkstraat, 98,54% VL05_81; 1,46% VL11_88, 137 IE
B213057: Riolerings- en wegeniswerken in de Meiboomlaan - Bonten Osstraat, VL11_88, 36 IE
B214056: Riolerings- en wegeniswerken in de Schrieksebaan en de Nieuwstraat, VL11_88, 71 IE
B214068B: Schaluinstraat, Kleine Schaluinstraat, Turfhoeveweg, C. Huysmansstraat, VL11_88, 219 IE
GUP-24109-110: rioleringsproject GUP-24109-110 (prive) - Veldonkstraat, Kalvennestraat, Grootlosestraat,
Diestsebaan, 94,12% VL05_81; 5,88% VL11_88, 34 IE
Project B210041 Wegenis- en rioleringswerken in de Dennenlaan / O.L. Vrouwlaan en deel Jagerslaan is haalbaar
om uit te voeren tegen 2027. 
Project B213044 Wegenis- en rioleringswerken in de Honsdonkstraat is haalbaar om uit te voeren tegen 2027. Dit
project is gekoppeld aan het bovengemeentelijk project 22533A Verbindingriolering Honsdonkstraat. De
vooruitgang van dit project wordt dus mee bepaald door medeopdrachtgevers, grondverwerving , vergunningen. … 
Project B213057 Riolerings- en wegeniswerken in de Meiboomlaan - Bonten Osstraat is momenteel in uitvoering. 
Project B214056 Riolerings- en wegeniswerken in de Schrieksebaan en de Nieuwstraat. Dit project is gekoppeld
het bovengemeentelijk project 20883 Verbindingsriolering Schriekbaan - Vondelpark – Nieuwstraat.
Tevens is er ook een gecombineerd fietspadenproject met innames.
De vooruitgang van deze projecten wordt dus mee bepaald door medeopdrachtgevers, grondverwerving ,
vergunningen. …
Project B214068B Schaluinstraat, Kleine Schaluinstraat, Turfhoeveweg, C. Huysmansstraat is haalbaar om uit te
voeren tegen 2027.
Voor de gemeente Tremelo is de doelstelling voor dit waterlichaam enkel mogelijk mits rekening te houden met
hogervermelde bezwaren en mits aanpassing van het aangesloten aantal IE door project B214056. Hiermee kan
het niet zeker zijn van de privé-aansluiting van GUP-project GUP-24109-110 ruimschoots gecompenseerd worden.

Page 100 of 492



Voor waterlichaam VL05_81 betreft het volgende projecten:
B210041: Wegenis- en rioleringswerken in de Dennenlaan / O.L. Vrouwlaan en deel Jagerslaan, 42,48% VL05_81;
57,52% VL11_88, 113 IE
B213044: Wegenis- en rioleringswerken in de Honsdonkstraat, 98,54% VL05_81; 1,46% VL11_88, 137 IE
GUP-24109-110: rioleringsproject GUP-24109-110 (prive) - Veldonkstraat, Kalvennestraat, Grootlosestraat,
Diestsebaan, 94,12% VL05_81; 5,88% VL11_88, 34 IE
GUP-24109-168: rioleringsproject GUP-24109-168 (prive) – Bruggelandenstraat, VL05_81, 8 IE
GUP-24109-177: rioleringsproject GUP-24109-177 (prive) – Basdongenstraat, VL05_81, 0 IE
GUP-24109-178: rioleringsproject GUP-24109-178 (prive) – Kalvennestraat, VL05_81, 1 IE

Project B210041 Wegenis- en rioleringswerken in de Dennenlaan / O.L. Vrouwlaan en deel Jagerslaan is haalbaar
om uit te voeren tegen 2027. 
Project B213044 Wegenis- en rioleringswerken in de Honsdonkstraat is haalbaar om uit te voeren tegen 2027.Dit
project is gekoppeld aan het bovengemeentelijk project 22533A Verbindingriolering Honsdonkstraat. De
vooruitgang van dit project wordt dus mee bepaald door medeopdrachtgevers, grondverwerving , vergunningen. …
Voor de gemeente Tremelo is de doelstelling voor dit waterlichaam enkel mogelijk mits rekening te houden met
hogervermelde bezwaren.

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan akkoord te gaan met de reductiedoelen. VMM neemt hiervan akte.
De afhankelijkheid van derden kan een vertragende factor zijn bij de uitvoering van projecten. Het is evenwel
belangrijk dat alle partijen actief samenwerken om deze binnen een aanvaardbare timing te realiseren. Om deze
reden werden dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de realisatie van projecten. Deze randvoorwaarden zijn
opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.
Voor waterlichaam VL11_88 wordt voor project B214056 Riolerings- en wegeniswerken in de Schrieksebaan en de
Nieuwstraat aangegeven dat het aantal IE wordt begroot op 71 IE volgens de simulator, terwijl er volgens de
gemeente door dit project 298 IE zou aangesloten kunnen worden. Project B214056 zal toekomstig aansluiten op
gepland bovengemeentelijk project 20883. De berekening van het aantal IE gebeurt aan de hand van een
automatische koppeling van gedomicilieerde inwoners via de rioleringsdatabank. Het is mogelijk dat bepaalde
ingrepen door B214056 automatisch gekoppeld werden aan het bovengemeentelijk project 20883. Er zal nader
onderzocht worden hoe dit in de toekomst correct kan gekoppeld worden aan B214056. De simulator vormt zelf
geen onderdeel van het voorliggende plan, waardoor uit deze opmerking geen planaanpassing volgt. 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : CG3bB7Zi

Ingediende reacties

Id: 2461
Cluster/GUP nummer:
Adres: Veldonkstraat 1 3120 Tremelo

Project A211014 Aanleg van riolering (2DWA-systeem) in de Paalstraat en Naaldweg (deel), combinatie met
bovengemeentelijk project 20.883 ligt op de grens met Heist-op-den-Berg. Voor dit project dient Tremelo geen IE’s
aan te sluiten. 
Project B209160 Wegenis- en rioleringswerken in de Pastoriestraat, Beulkensstraat, Van Holestraat en deel C.
Huysmansstraat is ondertussen reeds uitgevoerd.
Project B214056 Riolerings- en wegeniswerken in de Schrieksebaan en de Nieuwstraat
Het aantal IE voor dit project wordt begroot op 71 IE volgens de simulator. Volgens een nauwkeurige telling in het
ingediende OF1-dossier zouden er door dit project 298 IE aangesloten kunnen worden.
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Overweging

De gemeente geeft aan dat zij voor project A211014 (Aanleg van riolering (2DWA-systeem) in de Paalstraat en Naaldweg (deel), combinatie met
bovengemeentelijk project 20883, geen IE's dient aan te sluiten. Dit project is gelegen in Heist-op-den-Berg, weliswaar op de grens met
Tremelo, waardoor dit ook gis-matig is terecht gekomen in de simulator van Tremelo. De gemeente Heist-op-den-Berg is verantwoordelijk voor
de uitvoering van dit project. Dit project wordt geschrapt in de simulator, die als ondersteunende tool wordt gebruikt. Vermits er voor Tremelo
geen inwoners aan gekoppeld waren, heeft dit ook geen invloed op het reductiedoel van Tremelo. M.a.w. dit leidt niet tot een planaanpassing.
Verder geeft de gemeente aan dat project B209160 (Wegenis- en rioleringswerken in de Pastoriestraat, Beulkensstraat, Van Holestraat en deel
C. Huysmansstraat) ondertussen reeds uitgevoerd is. Dit project sluit in de toekomst aan op bovengemeentelijk project 20882, dat momenteel
nog niet uitgevoerd is (vermoedelijk uitgevoerd in 2022). Clusters 190-529 en een deel van 190-533, die worden aangesloten door project
B209160, zijn dus door uitvoering van project B209160 nog niet aangesloten naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Dit leidt dus niet tot een
planaanpassing.
Voor project B214056 Riolerings- en wegeniswerken in de Schrieksebaan en de Nieuwstraat wordt aangegeven dat het aantal IE wordt begroot
op 71 IE volgens de simulator, terwijl er volgens de gemeente door dit project 298 IE zou aangesloten kunnen worden. Project B214056
zal toekomstig aansluiten op gepland bovengemeentelijk project 20883. De berekening van het aantal IE gebeurt aan de hand van een
automatische koppeling van gedomicilieerde inwoners via de rioleringsdatabank. Het is mogelijk dat bepaalde ingrepen door B214056
automatisch gekoppeld werden aan het bovengemeentelijk project 20883. Er zal nader onderzocht worden hoe dit in de toekomst correct kan
gekoppeld worden aan B214056. De simulator vormt zelf geen onderdeel van het voorliggende plan, waardoor uit deze opmerking geen
planaanpassing volgt.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : CG3bB7Zi

Ingediende reacties

Id: 2462
Cluster/GUP nummer:
Adres: Veldonkstraat 1 3120 Tremelo

Voor waterlichaam VL11_88
Wat betreft de privé-projecten hiervan is tot op heden geen zicht op de uitvoering. Er zal een aanschrijven uitgestuurd worden om de bewoners
te wijzen op hun aansluitplicht. Er is hier echter geen zekerheid over het halen van de timing.
De gemeente Tremelo kan voor de vermelde private aansluitingswerken de eigenaars sensibiliseren en faciliteren, de werken moeten echter
uitgevoerd en betaald worden door de eigenaar van het perceel.
Voor waterlichaam VL05_81
Wat betreft de privé-projecten hiervan is tot op heden geen zicht op de uitvoering. Er zal een aanschrijven uitgestuurd worden om de bewoners
te wijzen op hun aansluitplicht. Er is hier echter geen zekerheid over het halen van de timing.
De gemeente Tremelo kan voor de vermelde private aansluitingswerken de eigenaars sensibiliseren en faciliteren, de werken moeten echter
uitgevoerd en betaald worden door de eigenaar van het perceel.

Overweging

Handhaving van de correcte aansluiting van de privéwaterafvoer is binnen het integraal waterbeleid één van de prioritaire thema’s voor
handhaving, opgenomen in het maatregelenprogramma hoofdstuk 4.14.3.1 Aansluitingsplicht privéwaterafvoer en actie 7B_L_0012
Extra inzetten op toezicht handhaving van de aansluitingsplicht op riolering.
De lokale toezichthouder en rioolbeheerder dienen dan ook hun verantwoordelijkheid te nemen in het handhaven van de aansluitplicht op de
riolering conform Vlarem II. Zij hebben hiervoor tal van instrumenten tot hun beschikking. Als ondersteuning hierin werd door de CIW reeds
eerder een overzicht gemaakt van de instrumenten voor handhaving https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/handhaving.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : CG3bB7Zi

Ingediende reacties

Id: 2463
Cluster/GUP nummer:
Adres: Veldonkstraat 1 3120 Tremelo

Tremelo
Er zijn verschillen op te merken in reductiedoelen in de officiële documenten op volvanwater.be t.o.v. de door VMM
doorgegeven simulator. In kader van de bezwaren werd rekening gehouden met de doelen zoals vermeld in de
simulator.

Overweging

De cijfers (tabel) van het reductiedoel in de simulator zijn gebaseerd op de meest recente herrekeningen van de reductiedoelen, maar betreffen
enkel de cijfers van de gemeentelijke actor. De cijfers die terug te vinden zijn op het geoloket zoneringsplannen en gebiedsdekkende
uitvoeringsplannen in de fiches reductiedoel_SI_HH_ per waterlichaam en Reductiedoelen_ONTWERP_GUP_ per gemeente zijn nog
gebaseerd op oudere berekeningen, maar bevatten naast de gemeentelijke actor ook de cijfers van de bovengemeentelijke actor (beiden
opgedeeld per categorie lopend beleid/GUP) en privé.
Voor zover geen andere opmerkingen/technische correcties aanleiding geven tot het aanpassen van de cijfers, zullen de fiches
reductiedoel_SI_HH_ per waterlichaam en Reductiedoelen_ONTWERP_GUP_ per gemeente op het geoloket zoneringsplannen en
gebiedsdekkende uitvoeringsplannen geactualiseerd worden met de herrekende cijfers, maar dit voor alle actoren, met onderverdeling in de
respectievelijke categorieën. Dit is ruimer dan enkel het cijfer van de gemeentelijke actor uit de simulator per gemeente. 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Voor zover geen andere opmerkingen/technische correcties aanleiding geven tot het aanpassen van de cijfers, zullen de fiches
reductiedoel_SI_HH_ per waterlichaam en Reductiedoelen_ONTWERP_GUP_ per gemeente op het geoloket zoneringsplannen en
gebiedsdekkende uitvoeringsplannen geactualiseerd worden met de herrekende cijfers, maar dit voor alle actoren, met onderverdeling in de
respectievelijke categorieën. Dit is ruimer dan enkel het cijfer van de gemeentelijke actor uit de simulator per gemeente. 

Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Kruibeke
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Code van de indiener : cloDPStd

Ingediende reacties

Id: 2122
Cluster/GUP nummer:
Adres: Vooruitgangstraat 189 1030 Brussel

Gemeente Kruibeke volgens de simulator binnen het stroomgebiedbeheerplan volgende reductiedoelstelling opgelegd:
- Waterlichaam Zeeschelde III + Rupel – VL17_42 – totale reductie 333 IE. Dit wordt herleid naar 111 IE tegen 2027.
Volgens de simulator wordt dit ingevuld dmv volgende projecten:
- Aansluiting Vossenstraat, Galgenstraat, Melselsestraat, O218058, 181, 100% VL17_42
- Rioleringswerken fietspadenproject Lange Heihoekstraat en Molenberg, O219179A, 91, 100% VL17_42
- Rioleringsproject GUP-46013-022 (prive) – Kasteelstraat, GUP-46013-022, 9, 100% VL17_42
- Rioleringsproject GUP-46013-045 (prive) – Molenstraat, GUP-46013-045, 11, 100% VL17_42
- Rioleringsproject GUP-46013-050 (prive) – Olympiastraat, GUP-46013-050, 5, 100% VL17_42
- Rioleringsproject GUP-46013-065 (prive) - Blauwe gaanweg, GUP-46013-065, 0, 100% VL17_42
Gemeente Kruibeke maakt hier bezwaar tegen gezien
- De vermelde GIP-projecten O218058 en O219179A zijn gebudgetteerd bij de gemeente en bij rioolbeheerder Riopact. Een concrete timing
naar uitvoering is nog niet opgemaakt, dit dient ook afgestemd met de medeopdrachtgevers en is afhankelijk van vergunningen en
grondverwerving. Gemeente Kruibeke en zijn rioolbeheerder werken verder aan dit dossier maar maken bezwaar tegen de strikte deadline in
2027.
- Verder voorziet de gemeente ook projecten binnen centraal gebied om bestaande riolering te vernieuwen of overstorting te verminderen
- De gemeente kan voor de vermelde private aansluitingswerken de eigenaars sensibiliseren en faciliteren, de werken moeten echter uitgevoerd
en betaald worden door de eigenaar van het perceel. 
- Voor GUP-46013-065 in de Blauwe Gaanweg zijn werken nodig parallel met de waterloop, dit werd voorheen niet toegelaten door de
waterloopbeheerder.

  

Overweging

De opmerkingen mbt de aansluiting van private aansluitingen en de impact van de overstortwerking worden behandeld in andere
deelopmerkingen en besluiten van dit bezwaarschrift.
Met betrekking tot GIP O218058, O219179A en project GUP-46013-065 wordt aangegeven dat deze projecten afhankelijk zijn van  Aquafin of
de waterloopbeheerder.  De afhankelijkheid van derden en onteigeningen kunnen inderdaad een vertragende factor zijn bij de uitvoering van
projecten. Het is evenwel belangrijk dat alle partijen actief samenwerken om deze binnen een aanvaardbare timing te realiseren. Om deze reden
werden dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de realisatie van projecten. Deze randvoorwaarden zijn opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk
4 Visievorming. 

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : cloDPStd

Ingediende reacties

Id: 2123
Cluster/GUP nummer:
Adres: Vooruitgangstraat 189 1030 Brussel

Verder voorziet de gemeente ook projecten binnen centraal gebied om bestaande riolering te vernieuwen of overstorting te verminderen.
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Overweging

Optimalisatieprojecten die leiden tot een vermindering van de impact van overstortwerking kunnen ingerekend worden met het oog op het
behalen van het reductiedoel op een efficiënte manier. Dit zal verduidelijkt worden onder hoofdstuk 4 Visievorming in de Vlaamse delen Schelde
en Maas.
Om de verrekening hiervan naar een equivalente reductie te ondersteunen wordt verwezen naar de geformuleerde actie 7B_J_0054 in het
Maatregelenprogramma. 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Vlaamse delen Schelde en Maas

Uit te voeren wijzigingen:

In de Vlaamse delen Schelde en Maas onder hoofdstuk 4 Visievorming wordt onder 4.3.2.4  Randvoorwaarden bij de herziene gebiedsdekkende
uitvoeringsplannen voor de realisatie van de GUP-rioleringsprojecten een paragraaf toegevoegd: "Optimalisatieprojecten die leiden tot een
vermindering van de impact van overstortwerking kunnen ingerekend worden met het oog op het behalen van het reductiedoel op een efficiënte
manier."

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : cloDPStd

Ingediende reacties

Id: 2124
Cluster/GUP nummer:
Adres: Vooruitgangstraat 189 1030 Brussel

De gemeente kan voor de vermelde private aansluitingswerken de eigenaars sensibiliseren en faciliteren, de werken moeten echter uitgevoerd
en betaald worden door de eigenaar van het perceel. 

Overweging

Handhaving van de correcte aansluiting van de privéwaterafvoer is binnen het integraal waterbeleid één van de prioritaire thema’s voor
handhaving, opgenomen in het maatregelenprogramma hoofdstuk 4.14.3.1 Aansluitingsplicht privéwaterafvoer en actie 7B_L_0012
Extra inzetten op toezicht handhaving van de aansluitingsplicht op riolering.
De lokale toezichthouder en rioolbeheerder dienen dan ook hun verantwoordelijkheid te nemen in het handhaven van de aansluitplicht op de
riolering conform Vlarem II. Zij hebben hiervoor tal van instrumenten tot hun beschikking. Als ondersteuning hierin werd door de CIW reeds
eerder een overzicht gemaakt van de instrumenten voor handhaving https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/handhaving.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Wezembeek-Oppem

Page 105 of 492



Code van de indiener : cuxjJWUx

Ingediende reacties

Id: 2469
Cluster/GUP nummer:
Adres: Vooruitgangstraat 189 1030 Brussel

Gemeente Wezembeek-Oppem wenst bezwaar in te dienen om volgende twee redenen: 
Gemeente Wezembeek-Oppem krijgt binnen het stroomgebiedbeheerplan, conform de gegevens uit het geoloket op www.volvanwater.be,
volgende reductiedoelstelling opgelegd voor onderstaande waterlichamen:
Waterlichaam Woluwe:
- GUP-projecten actor gemeentelijk: 137 IE
- GUP-projecten actor privé: 5 IE
Waterlichaam Voer:
- GUP-projecten actor gemeentelijk: 46 IE
- GUP-projecten actor privé: 32 IE
Volgens de aangeleverde simulator kan er door de gemeentelijke actor voor Waterlichaam Woluwe slechts maximaal 109 IE aangesloten
worden
- rioleringsproject GUP-23103-103 (gemeentelijk) - Jan Baptist De Keyzerstraat: 20 IE
- rioleringsproject GUP-23103-105 (gemeentelijk) - de Burburelaan: 5 IE
- rioleringsproject GUP-23103-108 (gemeentelijk) – Zikkelstraat: 6 IE
- rioleringsproject GUP-23103-110 (gemeentelijk) - Hubert Verbomenstraat: 7 IE
- rioleringsproject GUP-23103-111 (gemeentelijk) – Vosberg: 71 IE
Voor Waterlichaam Voer kan er door de gemeentelijke actor slechts maximaal 20 IE aangesloten worden:
- rioleringsproject GUP-23103-203 (gemeentelijk) - Grote Oppemweg: 20 IE
Gemeente Wezembeek-Oppem kan zich dus niet binden aan de opgelegde aan te sluiten vuilvracht met gemeentelijke actor zoals deze
opgenomen is in de stroomgebiedbeheerplannen die voor openbaar onderzoek ter inzage liggen, en wenst deze aangepast te zien conform de
simulator.

Overweging

De cijfers (tabel) van het reductiedoel in de simulator zijn gebaseerd op de meest recente herrekeningen van de reductiedoelen, maar betreffen
enkel de cijfers van de gemeentelijke actor. De cijfers die terug te vinden zijn op het geoloket zoneringsplannen en gebiedsdekkende
uitvoeringsplannen in de fiches reductiedoel_SI_HH_ per waterlichaam en Reductiedoelen_ONTWERP_GUP_ per gemeente zijn nog
gebaseerd op oudere berekeningen, maar bevatten naast de gemeentelijke actor ook de cijfers van de bovengemeentelijke actor (beiden
opgedeeld per categorie lopend beleid/GUP) en privé.

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Voor zover geen andere opmerkingen/technische correcties aanleiding geven tot het aanpassen van de cijfers, zullen de fiches
reductiedoel_SI_HH_ per waterlichaam en Reductiedoelen_ONTWERP_GUP_ per gemeente op het geoloket zoneringsplannen en
gebiedsdekkende uitvoeringsplannen geactualiseerd worden met de herrekende cijfers, maar dit voor alle actoren, met onderverdeling in de
respectievelijke categorieën. Dit is ruimer dan enkel het cijfer van de gemeentelijke actor uit de simulator per gemeente.
In de definitieve versie vervalt ook het woord ‘ONTWERP_’ in de naamgeving.

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : cuxjJWUx

Ingediende reacties

Id: 2470
Cluster/GUP nummer:
Adres: Vooruitgangstraat 189 1030 Brussel

Volgens de simulator worden de doelen tegen 2027 voor gemeente Wezembeek-Oppem ingevuld dmv volgende projecten:
- rioleringsproject GUP-23103-101 (prive) - de Burburelaan, Warandeberg, Trilpopulierenlaan, Sint-Pietersplein, Renbaanlaan, Pachthofdreef,
Oudergemseweg, Ooievaarslaan, Leopold III Laan, Lange Eikstraat, Kerkhofstraat, Jan Baptist Overloopstraat, Jan Baptist De Keyzerstraat,
Hoefijzerstraat, Hardstraat, Gergelstraat, Bremlaan, Bosweg, Berkenhof, Bergenblokstraat, Alfons Lenaertsstraat: 445 IE
- rioleringsproject GUP-23103-109 (prive) – Zikkelstraat: 5 IE-
- rioleringsproject GUP-23103-202 (prive) – Grensstraat: 20 IE
De doelstelling tegen 2027 betreft dus enkel aansluitingen met actor privé. De gemeente kan voor de vermelde private aansluitingswerken de
eigenaars sensibiliseren en faciliteren. De werken worden uitgevoerd door Riopact en moeten betaald worden door de eigenaar. Deze
verplichting kan dus niet bij de gemeente gelegd worden.
De gemeente zal voor deze woningen onderzoek uitvoeren om na te gaan of deze effectief niet aangesloten zijn, en zodoende het nodige doen
om de aansluiting te realiseren. Indien blijkt dat sommige woningen toch reeds aangesloten zijn, zal de aangegeven vuilvracht niet ‘extra’
aangesloten kunnen worden, en kan er dus eveneens niet aan de opgelegde doelen voldaan worden. Daarom wenst gemeente Wezembeek-
Oppem te wijzen op het feit dat deze vuilvracht (IE’s) met actor privé onder voorbehoud zijn en niet vast staan.

Overweging

Handhaving van de correcte aansluiting van de privéwaterafvoer is binnen het integraal waterbeleid één van de prioritaire thema’s voor
handhaving, opgenomen in het maatregelenprogramma hoofdstuk 4.14.3.1 Aansluitingsplicht privéwaterafvoer en actie 7B_L_0012
Extra inzetten op toezicht handhaving van de aansluitingsplicht op riolering.
De lokale toezichthouder en rioolbeheerder dienen dan ook hun verantwoordelijkheid te nemen in het handhaven van de aansluitplicht op de
riolering conform Vlarem II. Zij hebben hiervoor tal van instrumenten tot hun beschikking. Als ondersteuning hierin werd door de CIW reeds
eerder een overzicht gemaakt van de instrumenten voor handhaving https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/handhaving.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : cuxjJWUx

Ingediende reacties

Id: 2471
Cluster/GUP nummer:
Adres: Vooruitgangstraat 189 1030 Brussel

Daarnaast wil gemeente Wezembeek-Oppem ook nog het volgende meedelen:
- rioleringsproject GUP-23103-111 (gemeentelijk) – Vosberg: 71 IE: deze GIP-subsidieaanvraag werd ingediend. De gemeente wenst dit op te
starten. Het project werd echter nog niet opgedragen door VMM.
- rioleringsproject GUP-23103-203 (gemeentelijk) - Grote Oppemweg: 20 IE: GIP-subsidieaanvraag werd ingediend. De gemeente wenst dit op
te starten. Het project werd echter nog niet opgedragen door VMM.
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Overweging

Het regeerakkoord stelt een hervorming van de financieringssystemen voor de gemeenten voorop met een meer
resultaatgerichte, flexibele en programmatorische aanpak, met sterk vereenvoudigde procedures en met meer
responsabilisering in de taakverdeling tussen VMM en de rioolbeheerders. Momenteel wordt onderzocht hoe deze
nieuwe aanpak vorm kan krijgen.
Bij de uitvoering van deze opdracht zal  het subsidie-instrument ingezet worden als een sturend mechanisme dat in
werking kan treden nadat de rioolbeheerder aan de basisverplichting heeft voldaan. Subsidie wordt hierbij ingezet
om gemeenten te ondersteunen bij het invullen van de verschillende doelstellingen die aan de gemeentelijke
rioolbeheerder zullen worden opgelegd en die verder gaan dan de te verwachten basisinspanning.
Hierbij zal eveneens onderzocht worden of het binnen de mogelijkheid van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën
mogelijk is om op lange termijn bindende financiële garanties te bieden aan de gemeentelijke rioolbeheerder.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : cuxjJWUx

Ingediende reacties

Id: 2472
Cluster/GUP nummer:
Adres: Vooruitgangstraat 189 1030 Brussel

rioleringsproject GUP-23103-108 (gemeentelijk) – Zikkelstraat: 6 IE: deze aansluiting is lopende ikv GIP B218162

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan dat GUP-23103-108 (Zikkelstraat) mee opgenomen is in GIP B218162. De
privéwaterafvoer van de betrokken woning is inderdaad voorzien om aangesloten te worden binnen het GIP-dossier
B218163.

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

De aansluiting van cluster 226-45 wordt als privéwaterafvoer opgenomen als onderdeel van en aan te sluiten met
B218163 en het lopend beleid.

Aanbeveling(en)

Nvt

Page 108 of 492



Code van de indiener : cuxjJWUx

Ingediende reacties

Id: 2473
Cluster/GUP nummer:
Adres: Vooruitgangstraat 189 1030 Brussel

Ter hoogte van Boomgaardoord-Boomgaardstraat-Appelbomenoord is ook nog een lozing. De hele wijk loost
momenteel nog in het lagergelegen stormbekken op de Kapelanebeek. Gemeente Kraainem heeft echter een
rioleringsproject lopende voor huidige legislatuur om deze lozing van 32 woningen (+/- 77 IE) op te vangen en aan
te sluiten op de riolering. Het project bevindt zich momenteel in fase voorontwerp.
  

Overweging

De gemeente geeft aan dat de straat Boomgaardoord verkeerd gezoneerd is. Deze straat behoort tot het collectief
geoptimaliseerd buitengebied in plaats van centraal gebied omdat deze nog loost op de Kapelanebeek, net zoals
Appelbomenoord en Boomgaardstraat. Kraainem heeft een project lopende om deze lozing aan te sluiten.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

De percelen van de straat Boomgaardoord worden uit het centraal gebied gehaald en toegevoegd aan cluster 226-
7203.
Er wordt een nieuw project GUP-23099-002 ingetekend om de lozing aan te sluiten.
 

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een correctie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit kan jaarlijks
doorgegeven worden via het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.
 

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Maarkedal

Code van de indiener : cvMqg3jv

Ingediende reacties

Id: 1281
Cluster/GUP nummer:
Adres: Stropstraat 1 9000 Gent

Op 15 september 2020 startte het openbaar onderzoek over de ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen voor de Vlaamse delen van de
internationale stroomgebieddistricten van de Schelde en van de Maas. Deze plannen bevatten maatregelen en acties voor de periode 2022-
2027 om de toestand van de watersystemen te verbeteren en om het overstromings-risico en het waterschaarste- en droogterisico te
verminderen.
 
Deze documenten ter inzage werden bekeken samen door de gemeente Maarkedal en FARYS  (als rioolbeheerder). De opmerkingen op de
ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen werden geagendeerd op het college van 8 maart 2021.  De collegebeslissing zal nagestuurd worden per
mail naar het Secretariaat CIW.  Gelieve deze stukken mee te nemen als opmerking in het kader van het openbaar onderzoek. Jammer genoeg
laat het digitale inspraakformulier het namelijk niet toe om documenten te uploaden.
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Overweging

De inhoud van de opmerkingen worden behandeld onder identificatiecode pOdOQeeX.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Zuienkerke

Code van de indiener : CwFjP4FJ

Ingediende reacties

Id: 2224
Cluster/GUP nummer:
Adres: Kerkstraat 17 8377 Zuienkerke

Gemeente Zuienkerke neemt akte van het voorstel betreffende de reductiedoelen voor de gemeente Zuienkerke
zoals voorgelegd in het kader van het openbaar onderzoek voor de ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen voor de
Ijzer en de Brugse Polder 2022-2027.
De gemeente Zuienkerke wenst haar medewerking te bevestigen tot uitvoering van deze reductiedoelen, mits
rekening wordt gehouden met onderstaande voorwaarde ingevolge de huidige vastgelegde projectplanning.
De huidige projectplanning werd opgemaakt op basis van de goedgekeurde BBC van de gemeente Zuienkerke
2018-2024 en de planning van de rioolbeheerder TMVW.
Het aantal IE dat op basis van deze projecten wordt gesaneerd bedraagt 134 IE en betekent dus een groter
engagement dan voorzien volgens de voorliggende reductiedoelstelling voor het grondgebied van de gemeente
Zuienkerke (67 IE).
Hogergenoemde planning wordt gezamenlijk nagestreefd door de gemeente Zuienkerke, TMVW en hun partners
waarbij niet uit te sluiten valt dat er vertragingen kunnen optreden door externe factoren (verwervingen en
onteigeningen, beschikbare capaciteit bij studiebureaus en aannemers, beschikbare budgetten bij
nutsmaatschappijen ik kader van verplaatsingsbevelen en netsanering, ...).
Voor het project Brugse Steenweg (grondgebied Blankenberge) en Blankenbergse Steenweg (grondgebied
Zuienkerke) is een gezamenlijke uitvoering met het Vlaams Gewest noodzakelijk, gezien het een gewestweg
betreft, alsook in combinatie met het GUP-31004-004 op het grondgebied van de stad Blankenberge. De
Oostendse Steenweg (GUP-31042-007 en gedeeltelijk GUP31042-008) is tevens een gewestweg. Hierdoor is het
voor de gemeente Zuienkerke niet mogelijk om met volledige zekerheid te stellen dat dit dossier binnen de
vooropgestelde termijn za! worden uitgevoerd, daar zij ook afhankelijk is van het Vlaams Gewest, er worden hiertoe
gesprekken voorzien met AWV. De gemeente Zuienkerke engageert zich echter om het dossier degelijk op te
volgen om vertragingen te vermijden.
Verder heeft de gemeente Zuienkerke aan TMVW gevraagd om de nodige acties te ondernemen om de resterende
IBA's met prioriteit 0 te plaatsen tegen 2027. Op deze manier heeft de gemeente Zuienkerke de intentie om ten
laatste tegen 2027 al het afvalwater op hun grondgebied te zuiveren.

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan akkoord te gaan met de reductiedoelen. VMM neemt hiervan akte.
De afhankelijkheid van derden kan een vertragende factor zijn bij de uitvoering van projecten. Het is evenwel belangrijk dat alle partijen actief
samenwerken om deze binnen een aanvaardbare timing te realiseren. Om deze reden werden dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de
realisatie van projecten. Deze randvoorwaarden zijn opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.
IBA’s kunnen ingebracht worden om het reductiedoel te halen. Hierbij dient men zich echter bewust te zijn van en rekening te houden met de
lagere zuiveringsefficiëntie van een IBA t.o.v. een aansluiting op RWZI.
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Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Stekene

Code van de indiener : CWsNd27w

Ingediende reacties

Id: 623
Cluster/GUP nummer:
Adres: Stadionstraat 2 9190 Stekene

Het openbaar onderzoek op de stroomgebiedsbeheerplannen wordt georganiseerd op volvanwater.be. De
reductiedoelen die daar worden vermeld verschillen echter sterk van de reductiedoelen die aan de gemeentes
worden opgelegd via de door VMM geleverde simulator. De gemeente heeft zich gebaseerd op de cijfers uit de
simulator.

Overweging

De cijfers (tabel) van het reductiedoel in de simulator zijn gebaseerd op de meest recente herrekeningen van de reductiedoelen, maar betreffen
enkel de cijfers van de gemeentelijke actor. De cijfers die terug te vinden zijn op het geoloket zoneringsplannen en gebiedsdekkende
uitvoeringsplannen in de fiches reductiedoel_SI_HH_ per waterlichaam en Reductiedoelen_ONTWERP_GUP_ per gemeente zijn nog
gebaseerd op oudere berekeningen, maar bevatten naast de gemeentelijke actor ook de cijfers van de bovengemeentelijke actor (beiden
opgedeeld per categorie lopend beleid/GUP) en privé.
Voor zover geen andere opmerkingen/technische correcties aanleiding geven tot het aanpassen van de cijfers, zullen de fiches
reductiedoel_SI_HH_ per waterlichaam en Reductiedoelen_ONTWERP_GUP_ per gemeente op het geoloket zoneringsplannen en
gebiedsdekkende uitvoeringsplannen geactualiseerd worden met de herrekende cijfers, maar dit voor alle actoren, met onderverdeling in de
respectievelijke categorieën. Dit is ruimer dan enkel het cijfer van de gemeentelijke actor uit de simulator per gemeente. 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Voor zover geen andere opmerkingen/technische correcties aanleiding geven tot het aanpassen van de cijfers, zullen de fiches
reductiedoel_SI_HH_ per waterlichaam en Reductiedoelen_ONTWERP_GUP_ per gemeente op het geoloket zoneringsplannen en
gebiedsdekkende uitvoeringsplannen geactualiseerd worden met de herrekende cijfers, maar dit voor alle actoren, met onderverdeling in de
respectievelijke categorieën. Dit is ruimer dan enkel het cijfer van de gemeentelijke actor uit de simulator per gemeente. 

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : CWsNd27w

Ingediende reacties

Id: 624
Cluster/GUP nummer:
Adres: Stadionstraat 2 9190 Stekene

De gemeente Stekene wenst te benadrukken dat het belangrijkste project GUP-46024-024 –Schoolstraat –
Kemzekestraat omwille van het overschrijden van het omslagpunt een bovengemeentelijk karakter heeft. Uitvoering
van dit project zou onmiddellijk leiden tot het realiseren van de SBGP27 doelstelling in dit waterlichaam én voor het
grondgebied van de volledige gemeente.

Overweging

De gemeente geeft aan dat GUP-46024-024 (Schoolstraat, Kemzekestraat) een bovengemeentelijk karakter heeft.
Met het verslag van het terreinbezoek "aansluiting Kemzekestraat" op 18/12/2020 (gemeente Stekene, gemeente Sint-Gillis-Waas, VMM,
Aquafin) en de kostenanalyses (Aquafin, oktober 2020) in acht genomen die eerder aan de Vlaamse Milieumaatschappij werd bezorgd kan er
akkoord worden gegaan met een aanpassing van het gebiedsdekkend uitvoeringsplan. 
De bestaande stelsels in de Schoolstraat en Kemzekestraat, zoals terug te vinden in de AWIS rioolinventaris, worden erkend, waardoor GUP-
46024-024 deels komt te vervallen. Lozingspunt ter hoogte van de Kemzekestraat/Holstraat/Loeverstraat zal worden opgenomen door een
bovengemeentelijk GUP-46020-212 naar de RWZI van Beveren.

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Schoolstraat: bestaand stelsel wordt erkend en sluit aan op de Kemzekestraat, GUP-46024-024 komt te vervallen.
Kemzekestraat: bestaand stelsel wordt erkend en GUP-46024-024 komt deels te vervallen. Lozingspunt ter hoogte van de
Kemzekestraat/Holstraat/Loeverstraat zal worden opgenomen door een bovengemeentelijk GUP-46020-212 naar de RWZI van Beveren.
Resterende delen GUP-46024-024: privé-strengen: handhaving aansluitplicht.

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : CWsNd27w

Ingediende reacties

Id: 1314
Cluster/GUP nummer:
Adres: Stadionstraat 2 9190 Stekene

Gemeente Stekene  krijgt binnen het stroomgebiedbeheerplan volgende reductiedoelstelling opgelegd voor
onderstaande waterlichamen:
MOERVAART, VL05_175, 4, 64 IE
NOORD-ZUIDVERBINDING, VL05_34, 4, 202 IE
WATERLOOP VAN DE HOGE LANDEN+MELKADER, VL11_37, 5, 42 IE
GEEN NAAM, L217_1461, 99, 0 IE

WATERGANG VAN DE MOERBEKEPOLDER, L111_1030, 99, 245 IE

Volgens de simulator, en rekening houdend met de gebiedsgerichte prioritering, wordt dit ingevuld door middel van
volgende projecten:
O209183: Koestraat en omgeving - Aanleg drukriolering in het kader van het natuurinrichtingsproject 'De Stropers',
VL05_34, 43 IE
O216054: Aanleg gescheiden riolering Vennestraat (deel), Aanleg gescheiden riolering Vennestraat (deel),
L111_1030, 24 IE
O216057A: Inzameling vuilvracht groene clusters Hamerstraat en Wildernis, L111_1030, 74,42% L111_1030;
25,58% VL05_175, 129 IE
O216057B: Inzameling vuilvracht groene clusters Bergstraat, Hinnenstraat, Kapellestraat en Venestraat,
L111_1030, 121 IE
GUP-46024-001: rioleringsproject GUP-46024-001 (prive) - Maatweg(KEM), VL05_34, 0 IE

GUP-46024-044: rioleringsproject GUP-46024-044 (prive), L111_1030, 0 IE
De opgelegde reductie is dus – gesommeerd over alle waterlichamen 317 IE.

Gemeente Stekene maakt hier bezwaar tegen gezien:
1. de gemeente een reductie voorziet van 180 IE op basis van volgende projecten die reeds concreet gepland zijn
of uitgevoerd zijn:
- aanleg gescheiden riolering Vennestraat O216054 (uitgevoerd)
- inzameling vuilvracht groene clusters Hamerstraat en Wildernis O216057A (uitgevoerd)
- sanering clusters 132-151 en 132-182 door uitvoering van ID101028
2. Daarnaast voorziet de gemeente ook volgende projecten in haar gemeentelijk Meerjarenprogramma 2020-2025:
- Heraanleg Polderstraat (ID101028) samen met het bovengemeentelijk project 23558 van Aquafin ;
- Heraanleg riolering Regentiestraat, Kemzekedorp, Nationalestraat;
- Heraanleg riolering Stadionstraat.
Deze zorgen voor een noodzakelijke ingreep binnen centraal gebied om bestaande riolering te vernieuwen of
overstorting te verminderen.
De gemeente kan voor de vermelde private aansluitingswerken de eigenaars sensibiliseren en faciliteren.
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Overweging

De gemeente/rioolbeheerder maakt bezwaar tegen de voorgestelde projecten in de simulator, om invulling te geven aan de reductiedoelen.
Volgende informatie kan hierbij meegegeven worden:
- projecten O216054 en O216057A zijn reeds uitgevoerd. Dit werd reeds meegenomen in WUP2020.
- De gemeente/rioolbeheerder stelt een alternatieve selectie van uit te voeren projecten voor het halen van de reductiedoelstellingen voor.  Een
alternatieve uitvoeringswijze om de reductiedoelen te halen kan,  zolang deze voldoet aan de randvoorwaarden (vrijheidsgraden) zoals
opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.

- Projecten die op een subsidieprogramma staan opgenomen worden verondersteld om binnen een redelijke termijn uitgevoerd te worden, de
gebiedsgerichte prioritering mag niet leiden tot het afremmen of uitstellen van het lopend beleid. Op het niveau van het waterlichaam wordt er
verondersteld dat alle projecten opgedragen op een programma (gemeentelijk t.e.m. GIP 2019 en bovengemeentelijk t.e.m. OP 2020)
realiseerbaar zijn tegen 2027. Indien dit niet gebeurt zal dit binnen dit waterlichaam gecompenseerd dienen te worden door de uitvoering van
andere projecten. Om deze reden werden dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de realisatie van projecten. Deze randvoorwaarden zijn
opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.
- Optimalisatieprojecten die leiden tot een vermindering van de impact van overstortwerking kunnen ingerekend worden met het oog op het
behalen van het reductiedoel op een efficiënte manier. Dit zal verduidelijkt worden onder hoofdstuk 4 Visievorming in de Vlaamse delen Schelde
en Maas. Om de verrekening hiervan naar een equivalente reductie te ondersteunen wordt verwezen naar de geformuleerde actie 7B_J_0054 in
het Maatregelenprogramma. 
- Handhaving van de correcte aansluiting van de privéwaterafvoer is binnen het integraal waterbeleid één van de prioritaire thema’s voor
handhaving, opgenomen in het maatregelenprogramma hoofdstuk 4.14.3.1 “Aansluitingsplicht privéwaterafvoer” en actie 7B_L_0012 “Extra
inzetten op toezicht handhaving van de aansluitingsplicht op riolering”.
De lokale toezichthouder en rioolbeheerder dienen dan ook hun verantwoordelijkheid te nemen in het handhaven van de aansluitplicht op de
riolering conform Vlarem II. Zij hebben hiervoor tal van instrumenten tot hun beschikking. Als ondersteuning hierin werd door de CIW reeds
eerder een overzicht gemaakt van de instrumenten voor handhaving https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/handhaving

 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Vlaamse delen Schelde en Maas ,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

De wijzigingen aangaande uitgevoerde projecten O216054 en O216057A (clusters 132-6301, 132-240 en 132-1) werden reeds doorgevoerd bij
de opmaak van het Wateruitvoeringsprogramma (WUP) 2020 en worden zichtbaar in het geoloket zonering- en uitvoeringsplannen na
goedkeuring van dit WUP (medio 2021).
In de Vlaamse delen Schelde en Maas onder hoofdstuk 4 “Visievorming” wordt onder 4.3.2.4  “Randvoorwaarden bij de herziene
gebiedsdekkende uitvoeringsplannen voor de realisatie van de GUP-rioleringsprojecten” een paragraaf toegevoegd: " Optimalisatieprojecten die
leiden tot een vermindering van de impact van overstortwerking kunnen ingerekend worden met het oog op het behalen van het reductiedoel op
een efficiënte manier."

 

Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Gavere
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Code van de indiener : D5CApApF

Ingediende reacties

Id: 2080
Cluster/GUP nummer:
Adres: Markt 1 9890 Gavere

Op basis van de rioleringssimulator stelt FARYS vast dat de gemeente Gavere, met de huidige voorziene projecten die zijn opgenomen in de
BBC en de projectplanning, het voorziene reductiedoel tegen 2027 zal
behalen.
Volgende projecten werden reeds in de meerjarenplanning van de gemeente Gavere 2018-2024 en de planning van de rioolbeheerder TMVW
voorzien:
Projectnaam: Wegen- en rioleringswerken in de Leebeeklaan, Pontweg West en Pontweg Oost, Nieuwlandstraat, IE 237, waterlichamen: 100%
VL05_58
 Projectnaam: Rioleringsproject GUP-44020-050 (gemeentelijk) - Gentweg, IE 9, waterlichamen: 100% VL05_58
Projectnaam: Rioleringsproject GUP-44020-061 (gemeentelijk) - Kerkwegel, IE 2, waterlichamen: 100% VL05_62
Het aantal IE dat op basis van deze projecten wordt gesaneerd bedraagt 248 IE en betekent dus een gebiedsdekkend groter engagement dan
voorzien (127,21 IE) volgens de voorliggende reductiedoelstelling voor het grondgebied van de gemeente Gavere.
Hogergenoemde planning wordt gezamenlijk nagestreefd door de gemeente Gavere, TMVW en hun partners waarbij niet uit te sluiten valt dat er
vertragingen kunnen optreden door externe factoren (verwervingen en onteigeningen, beschikbare capaciteit bij studiebureaus en aannemers,
beschikbare budgetten bij nutsmaatschappijen in het kader van verplaatsingsbevelen en netsanering, enz.).
In deze lijst werden de GUP-dossiers prioriteit 1 met actor privaat niet opgenomen, aangezien deze niet als een project worden beschouwd. De
betreffende aangelanden zullen wel aangeschreven en opgevolgd
worden in het kader van handhaving.
Er wordt gevraagd om akte te nemen van het voorstel betreffende de reductiedoelen en de medewerking aan de uitvoering ervan te bevestigen.
BESLUIT
Art. 1: Akte te nemen van het voorstel betreffende de reductiedoelen voor de gemeente Gavere zoals voorgelegd in kader van het openbaar
onderzoek over de ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2022-2027
Art. 2: De gemeente Gavere wenst haar medewerking tot uitvoering van deze reductiedoelen te bevestigen.

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder stelt de reductiedoelen te zullen halen. Er wordt aangegeven dat de door hun geplande projecten resulteren in een
hoger engagement.
Voor VL05_58 (Boven-Schelde IV) wordt de minimale doelstelling overschreden en wordt het totaal reductiedoel gehaald op basis van de
projectenlijst die werd meegegeven. VMM kan dit enkel toejuichen.
Voor VL05_62 (Stampkotbeek) wordt de minimale doelstelling niet gehaald op basis van de projectenlijst die werd meegegeven. Projecten die
op een subsidieprogramma staan opgenomen (O219116) worden verondersteld om binnen een redelijke termijn uitgevoerd te worden, de
gebiedsgerichte prioritering mag niet leiden tot het afremmen of uitstellen van het lopend beleid. Op het niveau van het waterlichaam wordt er
verondersteld dat alle projecten opgedragen op een programma (gemeentelijk t.e.m. GIP 2019 en bovengemeentelijk t.e.m. OP 2020)
realiseerbaar zijn tegen 2027. Indien dit niet gebeurt zal dit binnen dit waterlichaam gecompenseerd dienen te worden door de uitvoering van
andere projecten. Om deze reden werden dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de realisatie van projecten. Deze randvoorwaarden zijn
opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.
De afhankelijkheid van derden kan een vertragende factor zijn bij de uitvoering van projecten. Het is evenwel belangrijk dat alle partijen actief
samenwerken om deze binnen een aanvaardbare timing te realiseren.
Om deze reden werden dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de realisatie van projecten. Deze randvoorwaarden zijn opgenomen onder
4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.
M.b.t. de privéprojecten:
Handhaving van de correcte aansluiting van de privéwaterafvoer is binnen het integraal waterbeleid één van de prioritaire thema’s voor
handhaving, opgenomen in het maatregelenprogramma hoofdstuk 4.14.3.1 “Aansluitingsplicht privéwaterafvoer” en actie 7B_L_0012 “Extra
inzetten op toezicht handhaving van de aansluitingsplicht op riolering”.
De lokale toezichthouder en rioolbeheerder dienen dan ook hun verantwoordelijkheid te nemen in het handhaven van de aansluitplicht op de
riolering conform Vlarem II. Zij hebben hiervoor tal van instrumenten tot hun beschikking. Als ondersteuning hierin werd door de CIW reeds
eerder een overzicht gemaakt van de instrumenten voor handhaving https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/handhaving

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Laarne

Code van de indiener : d8hFQJWO

Ingediende reacties

Id: 2579
Cluster/GUP nummer:
Adres: Dorpsstraat 2 9270 Laarne

Projecten heraanteg Lange Meire en Steentjesstraat (O212083A) en sanering Holeindestraat (O2120838) zijn
reeds uitgevoerd.
  

Overweging

Subsidieprojecten O212083A en O212083B zijn uitgevoerd volgens de gemeente.
Op het moment van de verwerking van deze opmerking (mei 2021) werd voor deze dossiers nog geen eindafrekening ingediend. Zo lang dit niet
is gebeurd conform de geëigende subsidieprocedure kan de uitvoering van dit dossier ook niet volledig GIS-matig verwerkt worden.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Clusters 031-147, 031-175, 031-170, 031-165, 031-166, 031-169, 031-132, 031-136, 031-143 worden collectief geoptimaliseerd buitengebied.
Deze wijzigingen werden reeds doorgevoerd bij de opmaak van het Wateruitvoeringsprogramma (WUP) 2020 en werden zichtbaar in het
geoloket zonering- en uitvoeringsplannen na goedkeuring van dit WUP (medio 2021).

 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : d8hFQJWO

Ingediende reacties

Id: 2580
Cluster/GUP nummer:
Adres: Dorpsstraat 2 9270 Laarne

Er verschillen zijn op te merken in reductiedoelen in de officiële documenten op volvanwater.be t.o.v. de door VMM doorgegeven simulator. Het
gaat in het officiële document over een te behalen reductie van 1167 lE voor de Kalkense Vaart VL05_31 en in de simulator betreft het 1119 lE.
ln kader van de bezwaren werd rekening gehouden met de doelen zoals vermeld in de simulator.
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Overweging

De cijfers (tabel) van het reductiedoel in de simulator zijn gebaseerd op de meest recente herrekeningen van de reductiedoelen, maar betreffen
enkel de cijfers van de gemeentelijke actor. De cijfers die terug te vinden zijn op het geoloket zoneringsplannen en gebiedsdekkende
uitvoeringsplannen in de fiches reductiedoel_SI_HH_ per waterlichaam en Reductiedoelen_ONTWERP_GUP_ per gemeente zijn nog
gebaseerd op oudere berekeningen, maar bevatten naast de gemeentelijke actor ook de cijfers van de bovengemeentelijke actor (beiden
opgedeeld per categorie lopend beleid/GUP) en privé.
Voor zover geen andere opmerkingen/technische correcties aanleiding geven tot het aanpassen van de cijfers, zullen de fiches
reductiedoel_SI_HH_ per waterlichaam en Reductiedoelen_ONTWERP_GUP_ per gemeente op het geoloket zoneringsplannen en
gebiedsdekkende uitvoeringsplannen geactualiseerd worden met de herrekende cijfers, maar dit voor alle actoren, met onderverdeling in de
respectievelijke categorieën. Dit is ruimer dan enkel het cijfer van de gemeentelijke actor uit de simulator per gemeente. 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Voor zover geen andere opmerkingen/technische correcties aanleiding geven tot het aanpassen van de cijfers, zullen de fiches
reductiedoel_SI_HH_ per waterlichaam en Reductiedoelen_ONTWERP_GUP_ per gemeente op het geoloket zoneringsplannen en
gebiedsdekkende uitvoeringsplannen geactualiseerd worden met de herrekende cijfers, maar dit voor alle actoren, met onderverdeling in de
respectievelijke categorieën. Dit is ruimer dan enkel het cijfer van de gemeentelijke actor uit de simulator per gemeente. 

Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Zwevegem
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Code van de indiener : dAYkUlua

Ingediende reacties

Id: 2150
Cluster/GUP nummer:
Adres: Blokkestraat 29 8550 Zwevegem

Zwevegem
Gemeente Zwevegem krijgt binnen het stroomgebiedbeheerplan volgende reductiedoelstelling opgelegd voor
onderstaande waterlichamen:
GAVERBEEK I: VL05_45, 4, 946 IE
GAVERBEEK II: VL05_46, 4, 529 IE
BOVEN-SCHELDE II+ III: VL17_204, 5, 808 IE
GROTE SPIERBEEK: VL11_59, 5, 96 IE
KANAAL BOSSUIT-KORTRIJK: VL05_158, 5, 0 IE
GEEN VL WATERLICHAAM: L127_2963, 99, 0 IE
totaal: 2379 IE
Volgens de simulator wordt dit ingevuld dmv volgende projecten:
W219059: Afkoppelen knelpunten Otegem in kader van 20.664 Aansluiting Otegem: VL17_204, 96 IE
W219108: Clusters aansluitend op collector Zwevegemstraat: VL05_45, 249 IE
GUP-34042-002: rioleringsproject GUP-34042-002 (prive) - Spoorwegstraat(S), Sint-Denijsplaats(S), Kooigemstraat(S),
Kannootdries(S), Driesstraat(S), Dalestraat(S): 8,7% VL11_59; 91,3% VL17_204, 46 IE
GUP-34042-011: rioleringsproject GUP-34042-011 (prive) - Stationsstraat(M), Pontstraat(H), Outrijvestraat(H): VL17_204, 17 IE
GUP-34042-032: rioleringsproject GUP-34042-032 (prive) - Kortrijkstraat(Z), Gaversstraat(Z), Ellestraat(Z): 80% VL05_45; 20%
VL05_46, 5 IE
GUP-34042-054: rioleringsproject GUP-34042-054 (prive) - Luipaardstraat(Z), Kortrijkstraat(Z), Hinnestraat(Z): VL05_46, 25 IE
GUP-34042-051: rioleringsproject GUP-34042-051 (gemeentelijk) - Kwadepoelstraat(Z), Beekstraat(Z): VL05_46, 466 IE
Gemeente Zwevegem maakt hier bezwaar tegen gezien:
- De financiële haalbaarheid van de noodzakelijke projecten voor de vermelde reductie kan niet gegarandeerd
worden binnen de beschikbare middelen en de gemeentelijke begroting
De projecten die wel haalbaar zijn voor de gemeente zijn:

• ZWE3015 Kortrijkstraat: een deel van GUP34042-053 en een deel van GUP34042-052
• W219059 (ZWE3011) Afkoppelen knelpunten Otegem, samen met 20664 Aansluiting Otegem
• ZWE3010 Rijtgracht Moen – Verzetslaan (G19549), samen met 23432 Collector Kerkstraat – Ter Moude

- De projecten die bij de gemeente op het programma van de volgende legislatuur staan, zijn:

• ZWE3016 Kortrijkstraat: een deel van GUP34042-053 en een deel van GUP34042
• W219108 (ZWE3014) clusters aansluitend op collector Zwevegemstraat + 22303 Sanering Zwevegemstraat

- De geselecteerde projecten voor de vermelde reductie afhankelijk zijn van medeopdrachtgevers en hun
budgettering, meer bepaald:

• de gemeentes Deerlijk en Anzegem voor de projecten 22303 en W219108
• de gemeente Avelgem voor de projecten 20664 en W219059
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Overweging

De gemeente/rioolbeheerder stelt een alternatieve selectie van uit te voeren projecten voor het halen van het reductiedoel voor.  Een
alternatieve uitvoeringswijze om de reductiedoelen te halen kan,  zolang deze voldoet aan de randvoorwaarden (vrijheidsgraden) zoals
opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.
Optimalisatieprojecten die leiden tot een vermindering van de impact van overstortwerking (zoals bv. GUP-34042-052 en GUP-34042-053)
kunnen ingerekend worden met het oog op het behalen van het reductiedoel op een efficiënte manier. Dit zal verduidelijkt worden onder
hoofdstuk 4 Visievorming in de Vlaamse delen Schelde en Maas. Om de verrekening hiervan naar een equivalente reductie te ondersteunen
wordt verwezen naar de geformuleerde actie 7B_J_0054 in het Maatregelenprogramma. 
Inzake de uitvoerbaarheid van de private projecten die door de simulator naar voor geschoven worden kan gesteld worden: 
Handhaving van de correcte aansluiting van de privéwaterafvoer is binnen het integraal waterbeleid één van de prioritaire thema’s voor
handhaving, opgenomen in het maatregelenprogramma hoofdstuk 4.14.3.1 “Aansluitingsplicht privéwaterafvoer” en actie 7B_L_0012 “Extra
inzetten op toezicht handhaving van de aansluitingsplicht op riolering”.
De lokale toezichthouder en rioolbeheerder dienen dan ook hun verantwoordelijkheid te nemen in het handhaven van de aansluitplicht op de
riolering conform Vlarem II. Zij hebben hiervoor tal van instrumenten tot hun beschikking. Als ondersteuning hierin werd door de CIW reeds
eerder een overzicht gemaakt van de instrumenten voor handhaving https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/handhaving
Inzake de afhankelijkheid van medeopdrachtgevers:
De afhankelijkheid van derden kan een vertragende factor zijn bij de uitvoering van projecten. Het is evenwel belangrijk dat alle partijen actief
samenwerken om deze binnen een aanvaardbare timing te realiseren. Om deze reden werden dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de
realisatie van projecten. Deze randvoorwaarden zijn opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Vlaamse delen Schelde en Maas

Uit te voeren wijzigingen:

In de Vlaamse delen Schelde en Maas onder hoofdstuk 4 “Visievorming” wordt onder 4.3.2.4  “Randvoorwaarden bij de herziene
gebiedsdekkende uitvoeringsplannen voor de realisatie van de GUP-rioleringsprojecten” een paragraaf toegevoegd: " Optimalisatieprojecten die
leiden tot een vermindering van de impact van overstortwerking kunnen ingerekend worden met het oog op het behalen van het reductiedoel op
een efficiënte manier."

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : dAYkUlua

Ingediende reacties

Id: 2151
Cluster/GUP nummer:
Adres: Blokkestraat 29 8550 Zwevegem

Daarnaast voorziet de gemeente ook projecten die zorgen voor een noodzakelijke ingreep binnen centraal gebied om bestaande riolering te
vernieuwen (riolering in slechte staat) en overstorting te verminderen, meer bepaald
- ZWE3007 Blokkestraat - Otegemstraat (riolering in zeer slechte staat en afkoppeling grote verharde oppervlakte) – subsidiefiche ingediend
- ZWE3015 Kortrijkstraat-Avelgemstraat
- ZWE3016 Kortrijkstraat

Overweging

Optimalisatieprojecten die leiden tot een vermindering van de impact van overstortwerking kunnen ingerekend worden met het oog op het
behalen van het reductiedoel op een efficiënte manier. Dit zal verduidelijkt worden onder hoofdstuk 4 Visievorming in de Vlaamse delen Schelde
en Maas.
Om de verrekening hiervan naar een equivalente reductie te ondersteunen wordt verwezen naar de geformuleerde actie 7B_J_0054 in het
Maatregelenprogramma. 
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Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Vlaamse delen Schelde en Maas

Uit te voeren wijzigingen:

In de Vlaamse delen Schelde en Maas onder hoofdstuk 4 Visievorming wordt onder 4.3.2.4  Randvoorwaarden bij de herziene gebiedsdekkende
uitvoeringsplannen voor de realisatie van de GUP-rioleringsprojecten een paragraaf toegevoegd: "Optimalisatieprojecten die leiden tot een
vermindering van de impact van overstortwerking kunnen ingerekend worden met het oog op het behalen van het reductiedoel op een efficiënte
manier."

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : dAYkUlua

Ingediende reacties

Id: 2152
Cluster/GUP nummer:
Adres: Blokkestraat 29 8550 Zwevegem

De gemeente kan voor de vermelde private aansluitingswerken de eigenaars sensibiliseren en faciliteren, de werken moeten echter uitgevoerd
en betaald worden door de eigenaar van het perceel.

• GUP-34042-002

• GUP-34042-010

• GUP-34042-011

• GUP-34042-032

• GUP-34042-036

• GUP-34042-054

• GUP-34042-059

• GUP-34042-060

• GUP-34042-066

• GUP-34042-065

• GUP-34042-018

Overweging

Handhaving van de correcte aansluiting van de privéwaterafvoer is binnen het integraal waterbeleid één van de prioritaire thema’s voor
handhaving, opgenomen in het maatregelenprogramma hoofdstuk 4.14.3.1 Aansluitingsplicht privéwaterafvoer en actie 7B_L_0012
Extra inzetten op toezicht handhaving van de aansluitingsplicht op riolering.
De lokale toezichthouder en rioolbeheerder dienen dan ook hun verantwoordelijkheid te nemen in het handhaven van de aansluitplicht op de
riolering conform Vlarem II. Zij hebben hiervoor tal van instrumenten tot hun beschikking. Als ondersteuning hierin werd door de CIW reeds
eerder een overzicht gemaakt van de instrumenten voor handhaving https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/handhaving.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Beveren
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Code van de indiener : dbAyg05g

Ingediende reacties

Id: 529
Cluster/GUP nummer:
Adres: Stationsstraat 2 9120 Beveren

Onze gemeente dient echter bezwaar in tegen de opgelegde reductiedoelstellingen tegen 2027 voorvolgende
projecten:
1. Het project N450 tussen Kapelwegel en N70 is tegen 2027 niet uitvoerbaar omwille van mobiliteit
(werken N70), partner AVW en nog op te realiseren onteigeningen.
2. Het project Zillebeek (tussen Klaasdekkerstraat en Elzestraat)is nog niet opgestart en wordt gezien als deel van
1 groter project verbindingsweg Vrasene-Beveren.
  

Overweging

De afhankelijkheid van derden en onteigeningen kunnen een vertragende factor zijn bij de uitvoering van projecten.
Het is evenwel belangrijk dat alle partijen actief samenwerken om deze binnen een aanvaardbare timing te
realiseren.
Om deze reden werden dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de realisatie van projecten. Deze
randvoorwaarden zijn opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming. 
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : dbAyg05g

Ingediende reacties

Id: 530
Cluster/GUP nummer:
Adres: Stationsstraat 2 9120 Beveren

De gevraagde private aansluitingen kunnen gevraagd worden aan de eigenaars, maar ze dienen zelf in te staan
voor de uitvoering.
  

Overweging

Handhaving van de correcte aansluiting van de privéwaterafvoer is binnen het integraal waterbeleid één van de
prioritaire thema’s voor handhaving, opgenomen in het maatregelenprogramma hoofdstuk 4.14.3.1
“Aansluitingsplicht privéwaterafvoer” en actie 7B_L_0012 “Extra inzetten op toezicht handhaving van de
aansluitingsplicht op riolering”.
De lokale toezichthouder en rioolbeheerder dienen dan ook hun verantwoordelijkheid te nemen in het handhaven
van de aansluitplicht op de riolering conform Vlarem II. Zij hebben hiervoor tal van instrumenten tot hun
beschikking. Als ondersteuning hierin werd door de CIW reeds eerder een overzicht gemaakt van de instrumenten
voor handhaving https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/handhaving
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt
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Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Nijlen

Code van de indiener : dBnIAnBW

Ingediende reacties

Id: 393
Cluster/GUP nummer: 066-288
Adres: Kruideniersstraat 7 2560 Nijlen

Wat het GUP betreft dient er een actualisatie te komen naar de actuele toestand. Aangezien de woning gelegen te
Kruideniersstraat 7 ,2560 Nijlen in het verleden bij uw diensten foutief bekend stond als vakantieverblijf, werd deze
iba buiten beschouwing gehouden bij het bepalen van prioriataire IBA's. De lijst van prioriataire IBA's maakt deel uit
van het gebiedsdekkend uitvoeringsplan dat van kracht is sinds 12 maart 2016. Dit plan maakte op zijn beurt deel
uit van de stroomgebiedsbeheerplannen (SGBP) 2016-2021. Een herziening van het gebiedsdekkend
uitvoeringsplan is pas aan de orde bij de opmaak van een volgend SGBP 2022-2027, Dit plan is vanaf heden in
openbaar onderzoek.
Ik stel vast dat er nog steeds geen prioriteit toegekend is. Nochtans voldoet het perceel aan alle criteria om als
prioritair te worden beschouwd.

• Gezien de ligging op de milieuimpacttoetskaart dient deze woning als prioritair te worden beschouwd.
Deze woning moet worden ingegeven bij het GUP als prioritair te plaatsen IBA.
Doordat het gebiedsdekkend uitvoeringsplan samenhangt met het zoneringsplan werd ook tegen het laaste reeds
bezwaar ingediend omwille van bovenstaande redenen.

Overweging

De afbakening van de clusters is gebaseerd op een afstandscriterium en niet op basis van de aard van het gebouw. De woning blijft dan ook
behouden in de betrokken cluster. De opmerking m.b.t. de afbakening als prioritaire IBA is terecht. De omliggende woningen werden
opgenomen als prioritaire IBA's omwille van instandhoudingsdoelstellingen. Vermits de betrokken woning nog dichter is gelegen bij de
waterloop, wordt deze woning ook opgenomen als prioritair te plaatsen IBA.

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

De betrokken woning gelegen in cluster 066-288 wordt opgenomen als prioritair te plaatsen IBA.

Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Boortmeerbeek
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Code van de indiener : DDMaqn6m

Ingediende reacties

Id: 615
Cluster/GUP nummer:
Adres: Blokstraat 70 3191 Boortmeerbeek

betreft : prioritering van de open riolering langs de gewestweg leuvensteenweg N26.  Staat veel te laag op de lijst
van de prioriteiten (groen);  Dit riool- en wegafspoelwater komt in de omliggende beken (Weesbeek en voedende
beken) terecht en veroorzaakt vervuiling, stank en overlast.

Overweging

De sanering van lozinspunten langs de Leuvensesteenweg is voorzien door de projecten GUP-24014-112, GUP-24014-113 en GUP-24014-123.
Deze kregen in het gebiedsdekkend uitvoeringsplan prioriteit 5 (dus inderdaad projecten met een groen gekleurde buffer).
Deze prioriteit is gebaseerd op een kostenbatenanalyse van de projecten waarbij de kostprijs van het project wordt vergeleken met de milieu-
impact van de uitvoering van het project. Deze basisprioriteit werd verder verfijnd a.d.h.v. de gebiedsgerichte prioritering en daarbij horende
klasse-indeling en reductiedoelen.
Uiteraard kan de uitvoering van de projecten op terrein worden afgestemd op andere prioriteiten. Om dit te realiseren werden vrijheidsgraden
voor de uitvoering toegekend. Een aanpassing van de prioriteit is daarom niet nodig. Een verschuiving van de projecten kan worden
gerealiseerd indien deze gebeurt conform de vrijheidsgraden. Een opvolging zal gebeuren via de wateruitvoeringsplannen.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Sint-Katelijne-Waver

Code van de indiener : DucsXe1q

Ingediende reacties

Id: 737
Cluster/GUP nummer: algemeen
Adres: nvt nvt 2860 Sint-Katelijne-Waver

Voor de gemeente Sint-Katelijne-Waver worden de reductiedoelen voor waterlichaam VL11_88 Vrouwvliet en
VL08_132 Getijdennetes behaald volgens het voorgestelde investeringsprogramma, onder voorbehoud van de
aanleg van de collector 22.819 langsheen de Rozenlaan, Heivelden en Bergstraat (deel).
Indien deze collector niet tijdig wordt aangelegd, worden de reductiedoelstellingen NIET gehaald voor waterlichaam
VL11_88.

Overweging

De afhankelijkheid van derden kan een vertragende factor zijn bij de uitvoering van projecten. Het is evenwel
belangrijk dat alle partijen actief samenwerken om deze binnen een aanvaardbare timing te realiseren.
Om deze reden werden dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de realisatie van projecten. Deze
randvoorwaarden zijn opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.
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Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Opwijk

Code van de indiener : eBImiV4j

Ingediende reacties

Id: 2127
Cluster/GUP nummer:
Adres: Vooruitgangstraat 189 1030 Brussel

Bezwaarschriften betreffende de reductiedoelstellingen
Gemeente Opwijk krijgt binnen het stroomgebiedbeheerplan, conform de gegevens uit het geoloket op www.volvanwater.be, volgende
reductiedoelstelling opgelegd voor onderstaande waterlichamen: 
Waterlichaam Grote Molenbeek-De Vliet (VL05_30):

Enkel de bovengemeentelijke actor krijgt als doelstelling 1220IE opgelegd (KWZI Mazenzele). Voor actor
gemeentelijk worden er geen doelstellingen geformuleerd (0IE).
Waterlichaam Vondelbeek (VL05_75):
- Lopend beleid actor gemeentelijk: 405IE
- GUP-projecten actor gemeentelijk: 421IE
- GUP-projecten actor privé: 2I
Dit geeft een totaal van 828 IE.
Volgens de aangeleverde simulator dient er echter voor het waterlichaam Grote Molenbeek-De Vliet nog 154IE aangesloten te worden, en voor
het waterlichaam Vondelbeek maar 670IE.
Deze reductiedoelen komen niet overeen, en vormen een bezwaar tegen de stroomgebiedbeheerplannen. Gemeente Opwijk wenst dat deze
doelen op elkaar afgestemd worden, zodoende er correcte doelen opgenomen worden in de stroomgebiedbeheerplannen die voor openbaar
onderzoek ter inzage liggen. Hieraan zullen immers de wettelijke verplichtingen aan gekoppeld worden.

Overweging

De cijfers (tabel) van het reductiedoel in de simulator zijn gebaseerd op de meest recente herrekeningen van de reductiedoelen, maar betreffen
enkel de cijfers van de gemeentelijke actor. De cijfers die terug te vinden zijn op het geoloket zoneringsplannen en gebiedsdekkende
uitvoeringsplannen in de fiches reductiedoel_SI_HH_ per waterlichaam en Reductiedoelen_ONTWERP_GUP_ per gemeente zijn nog
gebaseerd op oudere berekeningen, maar bevatten naast de gemeentelijke actor ook de cijfers van de bovengemeentelijke actor (beide
opgedeeld per categorie lopend beleid/GUP) en privé.

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Voor zover geen andere opmerkingen/technische correcties aanleiding geven tot het aanpassen van de cijfers, zullen de fiches
reductiedoel_SI_HH_ per waterlichaam en Reductiedoelen_ONTWERP_GUP_ per gemeente op het geoloket zoneringsplannen en
gebiedsdekkende uitvoeringsplannen geactualiseerd worden met de herrekende cijfers, maar dit voor alle actoren, met onderverdeling in de
respectievelijke categorieën. Dit is ruimer dan enkel het cijfer van de gemeentelijke actor uit de simulator per gemeente.
In de definitieve versie vervalt ook het woord ‘ONTWERP_’ in de naamgeving.

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : eBImiV4j

Ingediende reacties

Id: 2128
Cluster/GUP nummer:
Adres: Vooruitgangstraat 189 1030 Brussel

Onder voorbehoud dat er enkel rekening gehouden dient te worden met de cijfers uit de aangeleverde simulator,
kan Opwijk de reductiedoelen tegen 2027 wel behalen adhv volgende projecten:

• B209146: Ringlaan, Hollestraat en Bruggeveld
• B210109: Kalkestraat, Korruit, Groenstraat en Diepenbroek
• B214031: Broekstraat, Asbeekweg en Wallekensweg
• GUP-23060-029: Wallekensweg
• GUP-23060-030: Wallekensweg
• GUP-23060-033: ‘t Kintstraat
• GUP-23060-036: Schaapheuzel (MAZ)
• GUP-23060-046, -047 en -048: Hulst
• GUP-23060-008: Waaienberg

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder stelt een alternatieve selectie van uit te voeren projecten voor het halen van het reductiedoel voor.  Een
alternatieve uitvoeringswijze om de reductiedoelen te halen kan,  zolang deze voldoet aan de randvoorwaarden (vrijheidsgraden) zoals
opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Putte

Code van de indiener : eKuxjTht

Ingediende reacties

Id: 787
Cluster/GUP nummer: algemeen
Adres: nvt nvt 2580 Putte

Putte: Een aantal projecten zijn opgenomen in de selectie, maar hebben een reductie van 0 IE
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Overweging

In de simulator voor de gemeente Putte wordt onder meer een automatische selectie van de meest efficiënte projecten voor het behalen van de
minimale doelstelling 2027 getoond. Hierin zijn inderdaad een aantal projecten opgenomen met een vuilvracht = 0IE.
Dit is meestal te verklaren doordat de afbakening van de projecten op een GIS-matige manier gebeurde en/of  doordat er (nog) geen
gedomicilieerden gekoppeld werden aan de gebouwen.
Het betreft volgende projecten:
- project A214093: het betreft een grensoverschrijdend subsidieproject met de gemeente Heist-op-den-Berg. Op het grondgebied van Putte
wordt geen vuilvracht ingezameld.
- project A218066: het betreft een grensoverschrijdend subsidieproject met de gemeente Bonheiden. Op het grondgebied van Putte wordt geen
vuilvracht ingezameld.
- GUP-12029-122 (actor privé): aansluiting van de nieuwe verkaveling Hoog Beerzel (geen gedomicilieerden gekoppeld)
- GUP-12029-199 (actor privé): aansluiting Molenstraat 122 (geen gedomicilieerden gekoppeld)
- GUP-12029-252 (actor privé): aansluiting Grensstraat 47 en 49 (geen gedomicilieerden gekoppeld)
- GUP-12029-524 (actor privé): aansluiting Teintstraat 3 en 5 (geen gedomicilieerden gekoppeld want buitenschoolse kinderopvang en lokaal
jeugdbeweging).
Vermits deze projecten opgenomen werden met een vuilvracht van 0 IE werden deze in de simulator ook niet in rekening gebracht voor het
invullen van het reductiedoel.
Bijkomend wenst VMM nog aan te geven dat in de simulator duidelijk vermeld wordt dat de gemeente/rioolbeheerder zelf de selectie van
projecten kan wijzigen.  De simulator is net opgemaakt als ondersteunende tool om de gemeente/rioolbeheerder toe te laten te simuleren met
welke verschillende selecties aan projecten (en tegen welke kostprijs) de reductiedoelen (minimale reductiedoel 2027 en totale reductiedoel)
gehaald kunnen worden.
Als ondersteunende tool maakt de simulator geen deel uit van het herziene gebiedsdekkend uitvoeringsplan of van de
stroomgebiedbeheerplannen.
Dit bezwaarschrift heeft geen invloed op de reductiedoelen en geeft dan ook geen aanleiding tot een planaanpassing.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : eKuxjTht

Ingediende reacties

Id: 788
Cluster/GUP nummer: A219121
Adres: DesguinleiVogelstraat, Zwaluwstraat, Augusteinlei en Eksterstraat nvt 2580 Putte

Putte:  Project A219121: Aanleg van een volledig gescheiden stelsel in de Vogelstraat, Zwaluwstraat, Augusteinlei
en Eksterstraat
Dit project wordt niet realiseerbaar geacht door de gemeente tegen 2027 owv,
Het project zit in fase OF1, met een voorgenomen jaar van financiering in 2027. Het project is onder voorbehoud
van het bovengemeentelijk project van Aquafin 23240, Schrieksesteenweg en de Zag moeten eerst uitgevoerd zijn.
  

Overweging

De afhankelijkheid van derden kan een vertragende factor zijn bij de uitvoering van projecten. Het is evenwel belangrijk dat alle partijen actief
samenwerken om deze binnen een aanvaardbare timing te realiseren.
Projecten die op een subsidieprogramma staan opgenomen worden verondersteld om binnen een redelijke termijn uitgevoerd te worden. Op het
niveau van het waterlichaam wordt er verondersteld dat alle projecten opgedragen op een programma (gemeentelijk t.e.m. GIP 2019 en
bovengemeentelijk t.e.m. OP 2020) realiseerbaar zijn tegen 2027. Indien dit niet gebeurt, zal dit binnen dit waterlichaam gecompenseerd dienen
te worden door de uitvoering van andere projecten. Om deze reden werden dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de realisatie van projecten.
Deze randvoorwaarden zijn opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt
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Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : eKuxjTht

Ingediende reacties

Id: 789
Cluster/GUP nummer: A219150
Adres: Schrieksesteenweg, Paardenstraat, Galeistraat en Kalverstraat nvt 2580 Putte

Putte:  Project A219150: Aanleg van een volledig gescheiden stelsel in de Schrieksesteenweg, Paardenstraat, Galeistraat en Kalverstraat
Dit project wordt niet realiseerbaar geacht door de gemeente tegen 2027. Het project zit in fase OF1, met een voorgenomen jaar van
financiering in 2027 en is onder voorbehoud van het bovengemeentelijk project van Aquafin 23240, Schrieksesteenweg en de Zag moeten eerst
uitgevoerd zijn.

Overweging

De afhankelijkheid van derden kan een vertragende factor zijn bij de uitvoering van projecten. Het is evenwel belangrijk dat alle partijen actief
samenwerken om deze binnen een aanvaardbare timing te realiseren.
Projecten die op een subsidieprogramma staan opgenomen worden verondersteld om binnen een redelijke termijn uitgevoerd te worden. Op het
niveau van het waterlichaam wordt er verondersteld dat alle projecten opgedragen op een programma (gemeentelijk t.e.m. GIP 2019 en
bovengemeentelijk t.e.m. OP 2020) realiseerbaar zijn tegen 2027. Indient dit niet gebeurt, zal dit binnen dit waterlichaam gecompenseerd dienen
te worden door de uitvoering van andere projecten. Om deze reden werden dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de realisatie van projecten.
Deze randvoorwaarden zijn opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : eKuxjTht

Ingediende reacties

Id: 790
Cluster/GUP nummer: A218066
Adres: Harentslei, Krankhoeflei, Krankhoefpad, Peulisbaan (deel), Scherpstuklei, Schranshoeflei, Harentstraat nvt
2580 Putte

Putte:  Project A218066; Aanleg van een gescheiden stelsel in de Harentslei, Krankhoeflei, Krankhoefpad,
Peulisbaan (deel), Scherpstuklei, Schranshoeflei, Harentstraat
De gemeente acht deze niet uitvoerbaar tegen 2027 owv,
Uitvoering van het project voor 2027 niet haalbaar omwille van de aansluiting op nog afwaarts uit te voeren dossier;
Collector Aquafin in de Peulisbaan 23177 die nog niet concreet gepland staat in uitvoering. Voor de gemeente
Putte is het aantal IE in dit project op 0IE vastgelegd in de simulator. Dit heeft geen verder effect op het te behalen
reductiedoel.
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Overweging

In de simulator voor de gemeente Putte wordt onder meer een automatische selectie van de meest efficiënte projecten voor het behalen van de
minimale doelstelling 2027 getoond. Hierin zijn inderdaad een aantal projecten opgenomen met een vuilvracht = 0IE. Dit is meestal te verklaren
doordat de afbakening van de projecten op een GIS-matige manier gebeurde en/of  doordat er (nog) geen gedomicilieerden gekoppeld
werden aan de gebouwen. Vermits deze projecten opgenomen werden met een vuilvracht van 0 IE werden deze in de simulator ook niet in
rekening gebracht voor het invullen van het reductiedoel. Als ondersteunende tool maakt de simulator geen deel uit van het herziene
gebiedsdekkend uitvoeringsplan of van de stroomgebiedbeheerplannen.
Project A218066 betreft inderdaad een grensoverschrijdend subsidieproject met de gemeente Bonheiden. Op het grondgebied van Putte wordt
geen vuilvracht ingezameld.
Dit bezwaarschrift heeft geen invloed op de reductiedoelen en geeft dan ook geen aanleiding tot een planaanpassing.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : eKuxjTht

Ingediende reacties

Id: 791
Cluster/GUP nummer: A218170
Adres: Bergstraat, de Oude Bergstraat, de Slameuterstraat en de Kruisstraat nvt 2580 Putte

Putte:  Project A218170: Aanleg van een gescheiden stelsel in de Bergstraat, de Oude Bergstraat, de Slameuterstraat en de Kruisstraat
Dit project wordt niet realiseerbaar geacht door de gemeente tegen 2027 owv,
Het project kan maar uitgevoerd worden onder voorbehoud van de aanleg van de Aquafin project 22819. Dit bovengemeentelijk project dient
nog goedgekeurd te worden, waardoor tijdige uitvoering van het gemeentelijk project onzeker is.

Overweging

De afhankelijkheid van derden kan een vertragende factor zijn bij de uitvoering van projecten. Het is evenwel belangrijk dat alle partijen actief
samenwerken om deze binnen een aanvaardbare timing te realiseren.
Projecten die op een subsidieprogramma staan opgenomen worden verondersteld om binnen een redelijke termijn uitgevoerd te worden. Op het
niveau van het waterlichaam wordt er verondersteld dat alle projecten opgedragen op een programma (gemeentelijk t.e.m. GIP 2019 en
bovengemeentelijk t.e.m. OP 2020) realiseerbaar zijn tegen 2027. Indient dit niet gebeurt, zal dit binnen dit waterlichaam gecompenseerd dienen
te worden door de uitvoering van andere projecten. Om deze reden werden dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de realisatie van projecten.
Deze randvoorwaarden zijn opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : eKuxjTht

Ingediende reacties

Id: 792
Cluster/GUP nummer: GUP-12029-150
Adres: Steenstraat 5 2580 Putte

Putte:  Onderstaande zijn private projecten die de gemeente niet haalbaar acht om gerealiseerd te krijgen door de
individuele eigenaars tegen 2027.
- Privaat project GUP-12029-150: Steenstraat 5
Gemeente acht deze niet uitvoerbaar tegen 2027 owv,
In de nabijheid van de woning ligt enkel een grotere Aquafin persleiding. Het wordt niet toegelaten hierop aan te
sluiten met een huisaansluiting. Er zal op openbaar domein een gemeentelijk project nodig zijn voor de aanleg van
een drukriolering zodat deze woning, samen met de overige solitaire woningen op dit traject, kan aangesloten
worden op de afwaarts gelegen gravitaire riolering. Kosten-baten is dit geen prioritair project voor aanleg van
gemeentelijke riolering.

Overweging

Volgens de rioolbeheerder ligt er ter hoogte van Steenstraat 5 enkel een persleiding waarop geen huisaansluiting kan gemaakt worden.
Bijgevolg is de aansluiting van deze woning enkel mogelijk via een extra aan te leggen gemeentelijke riolering naar de bestaande gravitaire
riolering verderop in de straat. Dit is geen prioritair project voor de rioolbeheerder.
VMM wenst aan te geven dat dit perceel zich in principe ook kan beroepen op de uitzondering op de aansluitplicht op de openbare riool (perceel
van derden moet gebruikt worden om een rioolaansluiting te maken) waardoor de plaatsing van een IBA aangewezen is en op korte termijn
realiseerbaar.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : eKuxjTht

Ingediende reacties

Id: 793
Cluster/GUP nummer: GUP-12029-214
Adres: Uilevelden 1, 3, 4 en 10 2580 Putte

Putte:  Onderstaande zijn private projecten die de gemeente niet haalbaar acht om gerealiseerd te krijgen door de
individuele eigenaars tegen 2027
- Privaat project GUP-12029-214: Uilevelden 1, 3, 4 en 10
Gemeente acht deze niet uitvoerbaar tegen 2027 owv,
De percelen liggen langs een wegenis die door de gemeente als openbaar geacht wordt en tevens reeds lange tijd
onder beheer van de gemeente wordt genomen. In al deze trajecten liggen nutsvoorzieningen en is openbare
verlichting voorzien.
De gemeente acht het niet realistisch om in deze gevallen de individuele eigenaars, vaak noodzakelijk in een groter
collectief van buren, tegen 2027 een private afkoppeling te laten voorzien naar het openbaar domein. De
individuele kost wordt te hoog geacht, of het collectief gegeven wordt als problematische factor gezien voor het
behalen van een (gezamenlijke) afkoppeling tegen 2027. Gemeente en rioolbeheerder werken hier nog verder aan
een visie en trachten hier maximaal in te zetten op afkoppelingen in de toekomst.
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Overweging

De rioolbeheerder geeft aan dat de actor voor project GUP-12029-214 (Uilevelden 1,3,4 en 10) dient gewijzigd te worden van privé naar
gemeente omdat de gemeente het niet haalbaar acht om dit project gerealiseerd te krijgen door de individuele eigenaars tegen 2027 en omdat
de percelen langs een wegenis liggen die door de gemeente als openbaar geacht wordt en tevens reeds lange tijd onder beheer van de
gemeente wordt genomen. In al deze trajecten liggen nutsvoorzieningen en is openbare verlichting voorzien.

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Project GUP-12029-214 krijgt als actor gemeente.

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : eKuxjTht

Ingediende reacties

Id: 794
Cluster/GUP nummer: GUP-12029-252
Adres: Grensstraat 47 en 49 2580 Putte

Putte: Onderstaande zijn private projecten die de gemeente niet haalbaar acht om gerealiseerd te krijgen door de
individuele eigenaars tegen 2027
- Privaat project GUP-12029-252: Grensstraat 47 en 49
Gemeente acht deze niet uitvoerbaar tegen 2027 owv.
Door de afstand ten opzichte van het aansluitpunt acht de gemeente de kosten te hoog, ten opzichte van de winst
die behaald kan worden. De gemeente wenst deze ingrijpende werken op te (laten) leggen bij een eventueel
omgevingsdossier voor bouw- of verbouwingswerken in de toekomst. De kosten zijn op dat moment wel te
verantwoorden.

Overweging

De aansluiting van Grensstraat 47 en 49 (cluster 178-7704) op de bestaande riolering is voor de rioolbeheerder niet prioritair. De kosten voor
aansluiting worden momenteel als te hoog beschouwd. Bijgevolg wil de rioolbeheerder de aansluiting pas opleggen bij een (ver)bouw in de
toekomst.
Door de beleidskeuze van de rioolbeheerder liggen beide percelen echter in het collectief te optimaliseren buitengebied en geldt volgens Vlarem
II vandaag reeds de aansluitplicht op de riolering in de hoofdweg. Het is aan de rioolbeheerder en de gemeente om deze aansluitplicht te
handhaven. Indien een uitzondering op deze aansluitplicht wordt ingeroepen (bijvoorbeeld als de aansluiting over een perceel van derden dient
te gebeuren) dan dient hier een IBA geplaatst te worden.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : eKuxjTht

Ingediende reacties

Id: 795
Cluster/GUP nummer: algemeen
Adres: nvt nvt 2580 Putte

Putte: De GIP projecten A219121, A219150, A218066 en A218170 die niet haalbaar worden geacht vallen allen
onder het afstroomgebied van de Vrouwvliet (VL11_88), waardoor de haalbare reductiedoelen (587 IE) ver onder
de opgelegde reductiedoelen (1033 IE) blijven:
De private projecten worden deels wel/niet haalbaar geacht, maar hebben slechts een zeer klein aandeel in het
totaal ; Voor waterlichaam VL08_132 betreft dit 23IE, voor waterlichaam VL11_88 betreft dit 18 IE.
Hierboven opgenomen reductiedoel volgens opgenomen projecten wordt minimaal behaald. Gemeente en
rioolbeheerder zullen actief werk maken van potenties voor extra projecten om de reductie verder te kunnen
optrekken tegen 2027. Hier kunnen echter nog geen concrete voorstellen voor overgemaakt worden waardoor er
geen uitspraken kunnen gedaan worden over potentiële hogere haalbare reductiedoelen.
  

Overweging

De afhankelijkheid van derden kan een vertragende factor zijn bij de uitvoering van projecten. Het is evenwel belangrijk dat alle partijen actief
samenwerken om deze binnen een aanvaardbare timing te realiseren.
Projecten die op een subsidieprogramma staan opgenomen worden verondersteld om binnen een redelijke termijn uitgevoerd te worden. Op het
niveau van het waterlichaam wordt er verondersteld dat alle projecten opgedragen op een programma (gemeentelijk t.e.m. GIP 2019 en
bovengemeentelijk t.e.m. OP 2020) realiseerbaar zijn tegen 2027. Indient dit niet gebeurt, zal dit binnen dit waterlichaam gecompenseerd dienen
te worden door de uitvoering van andere projecten. Om deze reden werden dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de realisatie van projecten.
Deze randvoorwaarden zijn opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Herent

Code van de indiener : eq7IPfyO

Ingediende reacties

Id: 880
Cluster/GUP nummer:
Adres: Spoorwegstraat 6 3020 Herent

De gemeente Herent  maakt hier bezwaar tegen aangezien er verschillen op te merken zijn in reductiedoelen in de
officiële documenten op volvanwater.be t.o.v. de simulator. In kader van de bezwaren werd rekening gehouden met
de doelen zoals vermeld in de simulator.
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Overweging

De cijfers (tabel) van het reductiedoel in de simulator zijn gebaseerd op de meest recente herrekeningen van de reductiedoelen, maar betreffen
enkel de cijfers van de gemeentelijke actor. De cijfers die terug te vinden zijn op het geoloket zoneringsplannen en gebiedsdekkende
uitvoeringsplannen in de fiches reductiedoel_SI_HH_ per waterlichaam en Reductiedoelen_ONTWERP_GUP_ per gemeente zijn nog
gebaseerd op oudere berekeningen, maar bevatten naast de gemeentelijke actor ook de cijfers van de bovengemeentelijke actor (beiden
opgedeeld per categorie lopend beleid/GUP) en privé.
Voor zover geen andere opmerkingen/technische correcties aanleiding geven tot het aanpassen van de cijfers, zullen de fiches
reductiedoel_SI_HH_ per waterlichaam en Reductiedoelen_ONTWERP_GUP_ per gemeente op het geoloket zoneringsplannen en
gebiedsdekkende uitvoeringsplannen geactualiseerd worden met de herrekende cijfers, maar dit voor alle actoren, met onderverdeling in de
respectievelijke categorieën. Dit is ruimer dan enkel het cijfer van de gemeentelijke actor uit de simulator per gemeente. 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Voor zover geen andere opmerkingen/technische correcties aanleiding geven tot het aanpassen van de cijfers, zullen de fiches
reductiedoel_SI_HH_ per waterlichaam en Reductiedoelen_ONTWERP_GUP_ per gemeente op het geoloket zoneringsplannen en
gebiedsdekkende uitvoeringsplannen geactualiseerd worden met de herrekende cijfers, maar dit voor alle actoren, met onderverdeling in de
respectievelijke categorieën. Dit is ruimer dan enkel het cijfer van de gemeentelijke actor uit de simulator per gemeente. 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : eq7IPfyO

Ingediende reacties

Id: 881
Cluster/GUP nummer: GUP-24308-106
Adres: Kerselarenweg, 2 - 20 3020 Herent

GUP-24038-106
De gemeente Herent maakt hier bezwaar tegen aangezien de financiële haalbaarheid van de noodzakelijke
projecten voor de vermelde reductie van WL08_80 iniet gegarandeerd is binnen de beschikbare middelen en de
gemeentelijke begroting.
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Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan dat het behalen van het reductiedoel van VL08_80 niet gegarandeerd is
binnen de beschikbare financiële middelen en de gemeentelijke begroting.
De simulator is een ondersteunende tool om na te gaan welke projecten desgewenst uitvoering kunnen geven aan
de reductiedoelen van de gemeente en maakt geen onderdeel uit van het plan. Een alternatieve uitvoeringswijze
om de reductiedoelen te halen kan,  zolang deze voldoet aan de randvoorwaarden (vrijheidsgraden) zoals
opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming. 
Het regeerakkoord stelt een hervorming van de financieringssystemen voor de gemeenten voorop met een meer
resultaatgerichte, flexibele en programmatorische aanpak, met sterk vereenvoudigde procedures en met meer
responsabilisering in de taakverdeling tussen VMM en de rioolbeheerders. Momenteel wordt onderzocht hoe deze
nieuwe aanpak vorm kan krijgen. 
Bij de uitvoering van deze opdracht zal  het subsidie-instrument ingezet worden als een sturend mechanisme dat in
werking kan treden nadat de rioolbeheerder aan de basisverplichting heeft voldaan. Subsidie wordt hierbij ingezet
om gemeenten te ondersteunen bij het invullen van de verschillende doelstellingen die aan de gemeentelijke
rioolbeheerder zullen worden opgelegd en die verder gaan dan de te verwachten basisinspanning. 
Hierbij zal eveneens onderzocht worden of het binnen de mogelijkheid van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën
mogelijk is om op lange termijn bindende financiële garanties te bieden aan de gemeentelijke rioolbeheerder. 
 
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Maatregelenprogramma voor Vlaanderen

Uit te voeren wijzigingen:

Een nieuwe actie wordt geformuleerd: "Onderzoek en studie naar een resultaatgerichte financiering van
gemeentelijke rioleringsprojecten" om invulling te geven aan het regeerakkoord om een hervorming van de
financieringssystemen voor de gemeenten voorop te stellen met een meer resultaatgerichte, flexibele en
programmatorische aanpak, met sterk vereenvoudigde procedures en meer responsabilisering in de taakverdeling
tussen VMM en de rioolbeheerders.   
 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : eq7IPfyO

Ingediende reacties

Id: 882
Cluster/GUP nummer: GUP24038-107
Adres: Mechelsesteenweg 135 3020 Herent

GUP-24038-107
De gemeente Herent maakt hier bezwaar tegen aangezien de financiële haalbaarheid van de noodzakelijke
projecten voor de vermelde reductie van WL08_80 niet gegarandeerd binnen de beschikbare middelen en de
gemeentelijke begroting.
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Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan dat het behalen van het reductiedoel van VL08_80 niet gegarandeerd is
binnen de beschikbare financiële middelen en de gemeentelijke begroting.
De simulator is een ondersteunende tool om na te gaan welke projecten desgewenst uitvoering kunnen geven aan
de reductiedoelen van de gemeente en maakt geen onderdeel uit van het plan. Een alternatieve uitvoeringswijze
om de reductiedoelen te halen kan,  zolang deze voldoet aan de randvoorwaarden (vrijheidsgraden) zoals
opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming. 
Het regeerakkoord stelt een hervorming van de financieringssystemen voor de gemeenten voorop met een meer
resultaatgerichte, flexibele en programmatorische aanpak, met sterk vereenvoudigde procedures en met meer
responsabilisering in de taakverdeling tussen VMM en de rioolbeheerders. Momenteel wordt onderzocht hoe deze
nieuwe aanpak vorm kan krijgen. 
Bij de uitvoering van deze opdracht zal  het subsidie-instrument ingezet worden als een sturend mechanisme dat in
werking kan treden nadat de rioolbeheerder aan de basisverplichting heeft voldaan. Subsidie wordt hierbij ingezet
om gemeenten te ondersteunen bij het invullen van de verschillende doelstellingen die aan de gemeentelijke
rioolbeheerder zullen worden opgelegd en die verder gaan dan de te verwachten basisinspanning. 
Hierbij zal eveneens onderzocht worden of het binnen de mogelijkheid van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën
mogelijk is om op lange termijn bindende financiële garanties te bieden aan de gemeentelijke rioolbeheerder. 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Maatregelenprogramma voor Vlaanderen

Uit te voeren wijzigingen:

Een nieuwe actie wordt geformuleerd: "Onderzoek en studie naar een resultaatgerichte financiering van
gemeentelijke rioleringsprojecten" om invulling te geven aan het regeerakkoord om een hervorming van de
financieringssystemen voor de gemeenten voorop te stellen met een meer resultaatgerichte, flexibele en
programmatorische aanpak, met sterk vereenvoudigde procedures en meer responsabilisering in de taakverdeling
tussen VMM en de rioolbeheerders.   

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : eq7IPfyO

Ingediende reacties

Id: 883
Cluster/GUP nummer: GUP-24038-108
Adres: Aarschotseweg 6 3020 Herent

GUP-24038-108
De gemeente Herent maakt hier bezwaar tegen aangezien de financiële haalbaarheid van de noodzakelijke
projecten voor de vermelde reductie van WL08_80 niet gegarandeerd is binnen de beschikbare middelen en de
gemeentelijke begroting.
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Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan dat het behalen van het reductiedoel van VL08_80 niet gegarandeerd is
binnen de beschikbare financiële middelen en de gemeentelijke begroting.
De simulator is een ondersteunende tool om na te gaan welke projecten desgewenst uitvoering kunnen geven aan
de reductiedoelen van de gemeente en maakt geen onderdeel uit van het plan. Een alternatieve uitvoeringswijze
om de reductiedoelen te halen kan,  zolang deze voldoet aan de randvoorwaarden (vrijheidsgraden) zoals
opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming. 
Het regeerakkoord stelt een hervorming van de financieringssystemen voor de gemeenten voorop met een meer
resultaatgerichte, flexibele en programmatorische aanpak, met sterk vereenvoudigde procedures en met meer
responsabilisering in de taakverdeling tussen VMM en de rioolbeheerders. Momenteel wordt onderzocht hoe deze
nieuwe aanpak vorm kan krijgen. 
Bij de uitvoering van deze opdracht zal  het subsidie-instrument ingezet worden als een sturend mechanisme dat in
werking kan treden nadat de rioolbeheerder aan de basisverplichting heeft voldaan. Subsidie wordt hierbij ingezet
om gemeenten te ondersteunen bij het invullen van de verschillende doelstellingen die aan de gemeentelijke
rioolbeheerder zullen worden opgelegd en die verder gaan dan de te verwachten basisinspanning. 
Hierbij zal eveneens onderzocht worden of het binnen de mogelijkheid van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën
mogelijk is om op lange termijn bindende financiële garanties te bieden aan de gemeentelijke rioolbeheerder. 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Maatregelenprogramma voor Vlaanderen

Uit te voeren wijzigingen:

Een nieuwe actie wordt geformuleerd: "Onderzoek en studie naar een resultaatgerichte financiering van
gemeentelijke rioleringsprojecten" om invulling te geven aan het regeerakkoord om een hervorming van de
financieringssystemen voor de gemeenten voorop te stellen met een meer resultaatgerichte, flexibele en
programmatorische aanpak, met sterk vereenvoudigde procedures en meer responsabilisering in de taakverdeling
tussen VMM en de rioolbeheerders.   

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : eq7IPfyO

Ingediende reacties

Id: 884
Cluster/GUP nummer: GUP-24038-110
Adres: Klein Dalenstraat 1 3020 Herent

GUP-24038-110
De gemeente Herent maakt hier bezwaar tegen aangezien de financiële haalbaarheid van de noodzakelijke
projecten voor de vermelde reductie van WL08_80 niet gegarandeerd is binnen de beschikbare middelen en de
gemeentelijke begroting.
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Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan dat het behalen van het reductiedoel van VL08_80 niet gegarandeerd is
binnen de beschikbare financiële middelen en de gemeentelijke begroting.
De simulator is een ondersteunende tool om na te gaan welke projecten desgewenst uitvoering kunnen geven aan
de reductiedoelen van de gemeente en maakt geen onderdeel uit van het plan. Een alternatieve uitvoeringswijze
om de reductiedoelen te halen kan,  zolang deze voldoet aan de randvoorwaarden (vrijheidsgraden) zoals
opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming. 
Het regeerakkoord stelt een hervorming van de financieringssystemen voor de gemeenten voorop met een meer
resultaatgerichte, flexibele en programmatorische aanpak, met sterk vereenvoudigde procedures en met meer
responsabilisering in de taakverdeling tussen VMM en de rioolbeheerders. Momenteel wordt onderzocht hoe deze
nieuwe aanpak vorm kan krijgen. 
Bij de uitvoering van deze opdracht zal  het subsidie-instrument ingezet worden als een sturend mechanisme dat in
werking kan treden nadat de rioolbeheerder aan de basisverplichting heeft voldaan. Subsidie wordt hierbij ingezet
om gemeenten te ondersteunen bij het invullen van de verschillende doelstellingen die aan de gemeentelijke
rioolbeheerder zullen worden opgelegd en die verder gaan dan de te verwachten basisinspanning. 
Hierbij zal eveneens onderzocht worden of het binnen de mogelijkheid van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën
mogelijk is om op lange termijn bindende financiële garanties te bieden aan de gemeentelijke rioolbeheerder. 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Maatregelenprogramma voor Vlaanderen

Uit te voeren wijzigingen:

Een nieuwe actie wordt geformuleerd: "Onderzoek en studie naar een resultaatgerichte financiering van
gemeentelijke rioleringsprojecten" om invulling te geven aan het regeerakkoord om een hervorming van de
financieringssystemen voor de gemeenten voorop te stellen met een meer resultaatgerichte, flexibele en
programmatorische aanpak, met sterk vereenvoudigde procedures en meer responsabilisering in de taakverdeling
tussen VMM en de rioolbeheerders.   

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : eq7IPfyO

Ingediende reacties

Id: 885
Cluster/GUP nummer: B209029
Adres: Oude Hoevestraat en Ketelstraat 1 3020 Herent

B209029
De gemeente Herent maakt hier bezwaar tegen aangezien de uitvoerbaarheid van de noodzakelijke projecten rond
Leuvensesteenweg (GIP B209029, B209034, B209109, B209117, B214020) afhankelijk is vanwerken uit te voeren
door AWV en Aquafin. Indien deze derde partijen de gecombineerde of opwaartse werken in de steenweg niet tijdig
uitvoeren zal de vermelde reductie voor VL05_85 onuitvoerbaar zijn tegen eind 2027. De bottlenecks (innemingen
en onderhandelingen met eigenaars ifv heraanleg wegenis, budgettering AWV) in het project zijn nog te groot om
een timing op te maken en tot uitvoering te kunnen over gaan.
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Overweging

De afhankelijkheid van derden en onteigeningen kunnen een vertragende factor zijn bij de uitvoering van projecten. Het is evenwel belangrijk dat
alle partijen actief samenwerken om deze binnen een aanvaardbare timing te realiseren.
Projecten die op een subsidieprogramma staan opgenomen worden verondersteld om binnen een redelijke termijn uitgevoerd te worden. Op het
niveau van het waterlichaam wordt er verondersteld dat alle projecten opgedragen op een programma (gemeentelijk t.e.m. GIP 2019 en
bovengemeentelijk t.e.m. OP 2020) realiseerbaar zijn tegen 2027. Indient dit niet gebeurt, zal dit binnen dit waterlichaam gecompenseerd dienen
te worden door de uitvoering van andere projecten. Om deze reden werden dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de realisatie van projecten.
Deze randvoorwaarden zijn opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : eq7IPfyO

Ingediende reacties

Id: 886
Cluster/GUP nummer: B209034
Adres: Ellestraat, Lipselaan en Kortestraat 6 3020 Herent

B209034
De gemeente Herent maakt hier bezwaar tegen aangezien de uitvoerbaarheid van de noodzakelijke projecten rond Leuvensesteenweg (GIP
B209029, B209034, B209109, B209117, B214020) afhankelijk is vanwerken uit te voeren door AWV en Aquafin. Indien deze derde partijen de
gecombineerde of opwaartse werken in de steenweg niet tijdig uitvoeren zal de vermelde reductie voor VL05_85 onuitvoerbaar zijn tegen eind
2027. De bottlenecks (innemingen en onderhandelingen met eigenaars ifv heraanleg wegenis, budgettering AWV) in het project zijn nog te groot
om een timing op te maken en tot uitvoering te kunnen over gaan.

Overweging

De afhankelijkheid van derden en onteigeningen kunnen een vertragende factor zijn bij de uitvoering van projecten. Het is evenwel belangrijk dat
alle partijen actief samenwerken om deze binnen een aanvaardbare timing te realiseren.
Projecten die op een subsidieprogramma staan opgenomen worden verondersteld om binnen een redelijke termijn uitgevoerd te worden. Op het
niveau van het waterlichaam wordt er verondersteld dat alle projecten opgedragen op een programma (gemeentelijk t.e.m. GIP 2019 en
bovengemeentelijk t.e.m. OP 2020) realiseerbaar zijn tegen 2027. Indient dit niet gebeurt, zal dit binnen dit waterlichaam gecompenseerd dienen
te worden door de uitvoering van andere projecten. Om deze reden werden dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de realisatie van projecten.
Deze randvoorwaarden zijn opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : eq7IPfyO

Ingediende reacties

Id: 887
Cluster/GUP nummer: B209109
Adres: Molenwe en Lindenstraat 1 3020 Herent

B209109
De gemeente Herent maakt hier bezwaar tegen aangezien de uitvoerbaarheid van de noodzakelijke projecten rond Leuvensesteenweg (GIP
B209029, B209034, B209109, B209117, B214020) afhankelijk is vanwerken uit te voeren door AWV en Aquafin. Indien deze derde partijen de
gecombineerde of opwaartse werken in de steenweg niet tijdig uitvoeren zal de vermelde reductie voor VL05_85 onuitvoerbaar zijn tegen eind
2027. De bottlenecks (innemingen en onderhandelingen met eigenaars ifv heraanleg wegenis, budgettering AWV) in het project zijn nog te groot
om een timing op te maken en tot uitvoering te kunnen over gaan.

  

Overweging

De afhankelijkheid van derden en onteigeningen kunnen een vertragende factor zijn bij de uitvoering van projecten. Het is evenwel belangrijk dat
alle partijen actief samenwerken om deze binnen een aanvaardbare timing te realiseren.
Projecten die op een subsidieprogramma staan opgenomen worden verondersteld om binnen een redelijke termijn uitgevoerd te worden. Op het
niveau van het waterlichaam wordt er verondersteld dat alle projecten opgedragen op een programma (gemeentelijk t.e.m. GIP 2019 en
bovengemeentelijk t.e.m. OP 2020) realiseerbaar zijn tegen 2027. Indient dit niet gebeurt, zal dit binnen dit waterlichaam gecompenseerd dienen
te worden door de uitvoering van andere projecten. Om deze reden werden dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de realisatie van projecten.
Deze randvoorwaarden zijn opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : eq7IPfyO

Ingediende reacties

Id: 888
Cluster/GUP nummer: B209117
Adres: Molenbaan en Rijgelstraat 1 3020 Herent

B209117
De gemeente Herent maakt hier bezwaar tegen aangezien de uitvoerbaarheid van de noodzakelijke projecten rond Leuvensesteenweg (GIP
B209029, B209034, B209109, B209117, B214020) afhankelijk is vanwerken uit te voeren door AWV en Aquafin. Indien deze derde partijen de
gecombineerde of opwaartse werken in de steenweg niet tijdig uitvoeren zal de vermelde reductie voor VL05_85 onuitvoerbaar zijn tegen eind
2027. De bottlenecks (innemingen en onderhandelingen met eigenaars ifv heraanleg wegenis, budgettering AWV) in het project zijn nog te groot
om een timing op te maken en tot uitvoering te kunnen over gaan.

  

Overweging

De afhankelijkheid van derden en onteigeningen kunnen een vertragende factor zijn bij de uitvoering van projecten. Het is evenwel belangrijk dat
alle partijen actief samenwerken om deze binnen een aanvaardbare timing te realiseren.
Projecten die op een subsidieprogramma staan opgenomen worden verondersteld om binnen een redelijke termijn uitgevoerd te worden. Op het
niveau van het waterlichaam wordt er verondersteld dat alle projecten opgedragen op een programma (gemeentelijk t.e.m. GIP 2019 en
bovengemeentelijk t.e.m. OP 2020) realiseerbaar zijn tegen 2027. Indient dit niet gebeurt, zal dit binnen dit waterlichaam gecompenseerd dienen
te worden door de uitvoering van andere projecten. Om deze reden werden dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de realisatie van projecten.
Deze randvoorwaarden zijn opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.
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Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : eq7IPfyO

Ingediende reacties

Id: 889
Cluster/GUP nummer: B214020
Adres: Groene cluster Mechelsesteenweg tussen Sint-Benedichtusstraat en Omleiding, de Kleine Kerkweg, de
Drieskensweg, de Bosstraat, .. 1 3020 Herent

B214020
De gemeente Herent maakt hier bezwaar tegen aangezien de uitvoerbaarheid van de noodzakelijke projecten rond Leuvensesteenweg (GIP
B209029, B209034, B209109, B209117, B214020) afhankelijk is vanwerken uit te voeren door AWV en Aquafin. Indien deze derde partijen de
gecombineerde of opwaartse werken in de steenweg niet tijdig uitvoeren zal de vermelde reductie voor VL05_85 onuitvoerbaar zijn tegen eind
2027. De bottlenecks (innemingen en onderhandelingen met eigenaars ifv heraanleg wegenis, budgettering AWV) in het project zijn nog te groot
om een timing op te maken en tot uitvoering te kunnen over gaan.

Overweging

De afhankelijkheid van derden en onteigeningen kunnen een vertragende factor zijn bij de uitvoering van projecten. Het is evenwel belangrijk dat
alle partijen actief samenwerken om deze binnen een aanvaardbare timing te realiseren.
Projecten die op een subsidieprogramma staan opgenomen worden verondersteld om binnen een redelijke termijn uitgevoerd te worden. Op het
niveau van het waterlichaam wordt er verondersteld dat alle projecten opgedragen op een programma (gemeentelijk t.e.m. GIP 2019 en
bovengemeentelijk t.e.m. OP 2020) realiseerbaar zijn tegen 2027. Indient dit niet gebeurt, zal dit binnen dit waterlichaam gecompenseerd dienen
te worden door de uitvoering van andere projecten. Om deze reden werden dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de realisatie van projecten.
Deze randvoorwaarden zijn opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : eq7IPfyO

Ingediende reacties

Id: 890
Cluster/GUP nummer: GUP-24038-101
Adres: Brusselsesteenweg 3 3020 Herent

GUP-24038-101
De gemeente Herent maakt hier bezwaar tegen aangezien de uitvoerbaarheid van de noodzakelijke projecten rond Brusselsesteenweg (GUP-
24038-101, GUP-24038-301, GUP-24038-303, GUP-24038-306, GUP-24038-307, GUP-24038-309, GUP-24038-311, GUP-24038-318)
afhankelijk is van werken uit te voeren door AWV en Aquafin. Indien deze derde partijen de gecombineerde of opwaartse werken in de steenweg
niet tijdig uitvoeren zal de vermelde reductie voor VL05_90 onuitvoerbaar zijn tegen eind 2027. De bottlenecks (voorwaarden AWV, nog geen
goedkeuring technisch plan Aquafin) in het project zijn nog te groot om een timing op te maken en tot uitvoering te kunnen over gaan.
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Overweging

De afhankelijkheid van derden en onteigeningen kunnen een vertragende factor zijn bij de uitvoering van projecten. Het is evenwel belangrijk dat
alle partijen actief samenwerken om deze binnen een aanvaardbare timing te realiseren.
Om deze reden werden dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de realisatie van projecten. Deze randvoorwaarden zijn opgenomen onder
4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : eq7IPfyO

Ingediende reacties

Id: 891
Cluster/GUP nummer: GUP-24038-301
Adres: Meerbeeksesteenweg 1 3020 Herent

GUP-24038-301
De gemeente Herent maakt hier bezwaar tegen aangezien  de uitvoerbaarheid van de noodzakelijke projecten rond Brusselsesteenweg (GUP-
24038-101, GUP-24038-301, GUP-24038-303, GUP-24038-306, GUP-24038-307, GUP-24038-309, GUP-24038-311, GUP-24038-318)
afhankelijk is van werken uit te voeren door AWV en Aquafin. Indien deze derde partijen de gecombineerde of opwaartse werken in de steenweg
niet tijdig uitvoeren zal de vermelde reductie voor VL05_90 onuitvoerbaar zijn tegen eind 2027. De bottlenecks (voorwaarden AWV, nog geen
goedkeuring technisch plan Aquafin) in het project zijn nog te groot om een timing op te maken en tot uitvoering te kunnen over gaan.

Overweging

De afhankelijkheid van derden en onteigeningen kunnen een vertragende factor zijn bij de uitvoering van projecten. Het is evenwel belangrijk dat
alle partijen actief samenwerken om deze binnen een aanvaardbare timing te realiseren.
Om deze reden werden dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de realisatie van projecten. Deze randvoorwaarden zijn opgenomen onder
4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : eq7IPfyO

Ingediende reacties

Id: 892
Cluster/GUP nummer: GUP-24038-303
Adres: Brusselsesteenweg 300 3020 Herent

GUP-24038-303
De gemeente Herent maakt hier bezwaar tegen aangezien  de uitvoerbaarheid van de noodzakelijke projecten rond Brusselsesteenweg (GUP-
24038-101, GUP-24038-301, GUP-24038-303, GUP-24038-306, GUP-24038-307, GUP-24038-309, GUP-24038-311, GUP-24038-318)
afhankelijk is van werken uit te voeren door AWV en Aquafin. Indien deze derde partijen de gecombineerde of opwaartse werken in de steenweg
niet tijdig uitvoeren zal de vermelde reductie voor VL05_90 onuitvoerbaar zijn tegen eind 2027. De bottlenecks (voorwaarden AWV, nog geen
goedkeuring technisch plan Aquafin) in het project zijn nog te groot om een timing op te maken en tot uitvoering te kunnen over gaan.
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Overweging

De afhankelijkheid van derden en onteigeningen kunnen een vertragende factor zijn bij de uitvoering van projecten. Het is evenwel belangrijk dat
alle partijen actief samenwerken om deze binnen een aanvaardbare timing te realiseren.
Om deze reden werden dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de realisatie van projecten. Deze randvoorwaarden zijn opgenomen onder
4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : eq7IPfyO

Ingediende reacties

Id: 893
Cluster/GUP nummer: GUP-24038-306
Adres: Meerbeeksesteenweg 20 3020 Herent

GUP-24038-306
De gemeente Herent maakt hier bezwaar tegen aangezien  de uitvoerbaarheid van de noodzakelijke projecten rond Brusselsesteenweg (GUP-
24038-101, GUP-24038-301, GUP-24038-303, GUP-24038-306, GUP-24038-307, GUP-24038-309, GUP-24038-311, GUP-24038-318)
afhankelijk is van werken uit te voeren door AWV en Aquafin. Indien deze derde partijen de gecombineerde of opwaartse werken in de steenweg
niet tijdig uitvoeren zal de vermelde reductie voor VL05_90 onuitvoerbaar zijn tegen eind 2027. De bottlenecks (voorwaarden AWV, nog geen
goedkeuring technisch plan Aquafin) in het project zijn nog te groot om een timing op te maken en tot uitvoering te kunnen over gaan.

Overweging

De afhankelijkheid van derden en onteigeningen kunnen een vertragende factor zijn bij de uitvoering van projecten. Het is evenwel belangrijk dat
alle partijen actief samenwerken om deze binnen een aanvaardbare timing te realiseren.
Om deze reden werden dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de realisatie van projecten. Deze randvoorwaarden zijn opgenomen onder
4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : eq7IPfyO

Ingediende reacties

Id: 894
Cluster/GUP nummer: GUP-24038-307
Adres: Peterburgstraat, Brusselsesteenweg 3 3020 Herent

GUP-24038-307
De gemeente Herent maakt hier bezwaar tegen aangezien  de uitvoerbaarheid van de noodzakelijke projecten rond Brusselsesteenweg (GUP-
24038-101, GUP-24038-301, GUP-24038-303, GUP-24038-306, GUP-24038-307, GUP-24038-309, GUP-24038-311, GUP-24038-318)
afhankelijk is van werken uit te voeren door AWV en Aquafin. Indien deze derde partijen de gecombineerde of opwaartse werken in de steenweg
niet tijdig uitvoeren zal de vermelde reductie voor VL05_90 onuitvoerbaar zijn tegen eind 2027. De bottlenecks (voorwaarden AWV, nog geen
goedkeuring technisch plan Aquafin) in het project zijn nog te groot om een timing op te maken en tot uitvoering te kunnen over gaan.
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Overweging

De afhankelijkheid van derden en onteigeningen kunnen een vertragende factor zijn bij de uitvoering van projecten. Het is evenwel belangrijk dat
alle partijen actief samenwerken om deze binnen een aanvaardbare timing te realiseren.
Om deze reden werden dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de realisatie van projecten. Deze randvoorwaarden zijn opgenomen onder
4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : eq7IPfyO

Ingediende reacties

Id: 895
Cluster/GUP nummer: GUP-24038-309
Adres: Radioweg 1 3020 Herent

GUP-24038-309
De gemeente Herent maakt hier bezwaar tegen aangezien  de uitvoerbaarheid van de noodzakelijke projecten rond Brusselsesteenweg (GUP-
24038-101, GUP-24038-301, GUP-24038-303, GUP-24038-306, GUP-24038-307, GUP-24038-309, GUP-24038-311, GUP-24038-318)
afhankelijk is van werken uit te voeren door AWV en Aquafin. Indien deze derde partijen de gecombineerde of opwaartse werken in de steenweg
niet tijdig uitvoeren zal de vermelde reductie voor VL05_90 onuitvoerbaar zijn tegen eind 2027. De bottlenecks (voorwaarden AWV, nog geen
goedkeuring technisch plan Aquafin) in het project zijn nog te groot om een timing op te maken en tot uitvoering te kunnen over gaan.

Overweging

De afhankelijkheid van derden en onteigeningen kunnen een vertragende factor zijn bij de uitvoering van projecten. Het is evenwel belangrijk dat
alle partijen actief samenwerken om deze binnen een aanvaardbare timing te realiseren.
Om deze reden werden dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de realisatie van projecten. Deze randvoorwaarden zijn opgenomen onder
4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : eq7IPfyO

Ingediende reacties

Id: 896
Cluster/GUP nummer: GUP-24038-311
Adres: Brusselsesteenweg 500 3020 Herent

GUP-24038-311
De gemeente Herent maakt hier bezwaar tegen aangezien  de uitvoerbaarheid van de noodzakelijke projecten rond Brusselsesteenweg (GUP-
24038-101, GUP-24038-301, GUP-24038-303, GUP-24038-306, GUP-24038-307, GUP-24038-309, GUP-24038-311, GUP-24038-318)
afhankelijk is van werken uit te voeren door AWV en Aquafin. Indien deze derde partijen de gecombineerde of opwaartse werken in de steenweg
niet tijdig uitvoeren zal de vermelde reductie voor VL05_90 onuitvoerbaar zijn tegen eind 2027. De bottlenecks (voorwaarden AWV, nog geen
goedkeuring technisch plan Aquafin) in het project zijn nog te groot om een timing op te maken en tot uitvoering te kunnen over gaan.
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Overweging

De afhankelijkheid van derden en onteigeningen kunnen een vertragende factor zijn bij de uitvoering van projecten. Het is evenwel belangrijk dat
alle partijen actief samenwerken om deze binnen een aanvaardbare timing te realiseren.
Om deze reden werden dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de realisatie van projecten. Deze randvoorwaarden zijn opgenomen onder
4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : eq7IPfyO

Ingediende reacties

Id: 897
Cluster/GUP nummer: GUP-24038-318
Adres: Roetaardstraat 20 3020 Herent

GUP-24038-318
De gemeente Herent maakt hier bezwaar tegen aangezien  de uitvoerbaarheid van de noodzakelijke projecten rond Brusselsesteenweg (GUP-
24038-101, GUP-24038-301, GUP-24038-303, GUP-24038-306, GUP-24038-307, GUP-24038-309, GUP-24038-311, GUP-24038-318)
afhankelijk is van werken uit te voeren door AWV en Aquafin. Indien deze derde partijen de gecombineerde of opwaartse werken in de steenweg
niet tijdig uitvoeren zal de vermelde reductie voor VL05_90 onuitvoerbaar zijn tegen eind 2027. De bottlenecks (voorwaarden AWV, nog geen
goedkeuring technisch plan Aquafin) in het project zijn nog te groot om een timing op te maken en tot uitvoering te kunnen over gaan.

  

Overweging

De afhankelijkheid van derden en onteigeningen kunnen een vertragende factor zijn bij de uitvoering van projecten. Het is evenwel belangrijk dat
alle partijen actief samenwerken om deze binnen een aanvaardbare timing te realiseren.
Om deze reden werden dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de realisatie van projecten. Deze randvoorwaarden zijn opgenomen onder
4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : eq7IPfyO

Ingediende reacties

Id: 898
Cluster/GUP nummer: GUP-24038-108
Adres: Aarschotseweg 4 3020 Herent

GUP-24038-108
De gemeente Herent maakt hier bezwaar tegen aangezien de gemeente een reductie voor waterlichaam VL08_80 voorziet van 7 IE (uit lijst
simulator) op basis van volgende projecten die reeds concreet gepland zijn GUP-24038-108 (Aarschotseweg). De minimale doelstelling van 19
IE kan verder gehaald worden door private projecten GUP-24038-113 (Bijlokstraat en GUP-24038-110 (Klein Dalenstraat). Deze zorgen samen
voor een reductie van 39 IE (uit lijst in de simulator). De gemeente kan voor deze vermelde private aansluitingswerken (GUP-24038-113 en
GUP-24038-110) de  eigenaars sensibiliseren en faciliteren, de werken moeten echter uitgevoerd worden met goedkeuring van de eigenaar. De
gemeente wenst hier aldus voorbehoud bij te maken

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan dat de invulling van het reductiedoel van VL08_80 wordt behaald door uitvoering van het geplande
project GUP-24038-108 en uitvoering van de privéprojecten GUP-24038-110 en GUP-24038-113.
De simulator is een ondersteunende tool om na te gaan welke projecten desgewenst uitvoering kunnen geven aan de reductiedoelen van de
gemeente en maakt geen onderdeel uit van het plan. Een alternatieve uitvoeringswijze om de reductiedoelen te halen kan,  zolang deze voldoet
aan de randvoorwaarden (vrijheidsgraden) zoals opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming. 
Handhaving van de correcte aansluiting van de privéwaterafvoer is binnen het integraal waterbeleid één van de prioritaire thema’s voor
handhaving, opgenomen in het maatregelenprogramma hoofdstuk 4.14.3.1 “Aansluitingsplicht privéwaterafvoer” en actie 7B_L_0012 “Extra
inzetten op toezicht handhaving van de aansluitingsplicht op riolering”.
De lokale toezichthouder en rioolbeheerder dienen dan ook hun verantwoordelijkheid te nemen in het handhaven van de aansluitplicht op de
riolering conform Vlarem II. Zij hebben hiervoor tal van instrumenten tot hun beschikking. Als ondersteuning hierin werd door de CIW reeds
eerder een overzicht gemaakt van de instrumenten voor handhaving https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/handhaving. 
Voor project GUP-24038-110, ter hoogte van de percelen Klein Dalenstraat 44-46, werd vastgesteld dat de actor van het project gewijzigd is van
gemeente naar privé omdat de aansluiting van de woningen volledig via eigen percelen dient te gebeuren.

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Project GUP-24038-110 krijgt als actor privé ter hoogte van de percelen Klein Dalenstraat 44-46.

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : eq7IPfyO

Ingediende reacties

Id: 899
Cluster/GUP nummer: GUP-24038-113
Adres: Bijlokstraat 1 3020 Herent

GUP-24038-113
De gemeente Herent maakt hier bezwaar tegen aangezien de gemeente een reductie voor waterlichaam VL08_80 voorziet van 7 IE (uit lijst
simulator) op basis van volgende projecten die reeds concreet gepland zijn GUP-24038-108 (Aarschotseweg). De minimale doelstelling van 19
IE kan verder gehaald worden door private projecten GUP-24038-113 (Bijlokstraat en GUP-24038-110 (Klein Dalenstraat). Deze zorgen samen
voor een reductie van 39 IE (uit lijst in de simulator). De gemeente kan voor deze vermelde private aansluitingswerken (GUP-24038-113 en
GUP-24038-110) de  eigenaars sensibiliseren en faciliteren, de werken moeten echter uitgevoerd worden met goedkeuring van de eigenaar. De
gemeente wenst hier aldus voorbehoud bij te maken

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan dat de invulling van het reductiedoel van VL08_80 wordt behaald door uitvoering van het geplande
project GUP-24038-108 en uitvoering van de privéprojecten GUP-24038-110 en GUP-24038-113.
De simulator is een ondersteunende tool om na te gaan welke projecten desgewenst uitvoering kunnen geven aan de reductiedoelen van de
gemeente en maakt geen onderdeel uit van het plan. Een alternatieve uitvoeringswijze om de reductiedoelen te halen kan,  zolang deze voldoet
aan de randvoorwaarden (vrijheidsgraden) zoals opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming. 
Handhaving van de correcte aansluiting van de privéwaterafvoer is binnen het integraal waterbeleid één van de prioritaire thema’s voor
handhaving, opgenomen in het maatregelenprogramma hoofdstuk 4.14.3.1 “Aansluitingsplicht privéwaterafvoer” en actie 7B_L_0012 “Extra
inzetten op toezicht handhaving van de aansluitingsplicht op riolering”.
De lokale toezichthouder en rioolbeheerder dienen dan ook hun verantwoordelijkheid te nemen in het handhaven van de aansluitplicht op de
riolering conform Vlarem II. Zij hebben hiervoor tal van instrumenten tot hun beschikking. Als ondersteuning hierin werd door de CIW reeds
eerder een overzicht gemaakt van de instrumenten voor handhaving https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/handhaving. 
Voor project GUP-24038-110, ter hoogte van de percelen Klein Dalenstraat 44-46, werd vastgesteld dat de actor van het project gewijzigd is van
gemeente naar privé omdat de aansluiting van de woningen volledig via eigen percelen dient te gebeuren.

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Project GUP-24038-110 krijgt als actor privé ter hoogte van de percelen Klein Dalenstraat 44-46.

Aanbeveling(en)

Nvt

Page 145 of 492



Code van de indiener : eq7IPfyO

Ingediende reacties

Id: 900
Cluster/GUP nummer: GUP-24038-110
Adres: Klein Dalenstraat 1 3020 Herent

GUP-24038-110
De gemeente Herent maakt hier bezwaar tegen aangezien de gemeente een reductie voor waterlichaam VL08_80
voorziet van 7 IE (uit lijst simulator) op basis van volgende projecten die reeds concreet gepland zijn GUP-24038-
108 (Aarschotseweg). De minimale doelstelling van 19 IE kan verder gehaald worden door private projecten GUP-
24038-113 (Bijlokstraat en GUP-24038-110 (Klein Dalenstraat). Deze zorgen samen voor een reductie van 39 IE
(uit lijst in de simulator). De gemeente kan voor deze vermelde private aansluitingswerken (GUP-24038-113 en
GUP-24038-110) de  eigenaars sensibiliseren en faciliteren, de werken moeten echter uitgevoerd worden met
goedkeuring van de eigenaar. De gemeente wenst hier aldus voorbehoud bij te maken

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan dat de invulling van het reductiedoel van VL08_80 wordt behaald door uitvoering van het geplande
project GUP-24038-108 en uitvoering van de privéprojecten GUP-24038-110 en GUP-24038-113.
De simulator is een ondersteunende tool om na te gaan welke projecten desgewenst uitvoering kunnen geven aan de reductiedoelen van de
gemeente en maakt geen onderdeel uit van het plan. Een alternatieve uitvoeringswijze om de reductiedoelen te halen kan,  zolang deze voldoet
aan de randvoorwaarden (vrijheidsgraden) zoals opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming. 
Handhaving van de correcte aansluiting van de privéwaterafvoer is binnen het integraal waterbeleid één van de prioritaire thema’s voor
handhaving, opgenomen in het maatregelenprogramma hoofdstuk 4.14.3.1 “Aansluitingsplicht privéwaterafvoer” en actie 7B_L_0012 “Extra
inzetten op toezicht handhaving van de aansluitingsplicht op riolering”.
De lokale toezichthouder en rioolbeheerder dienen dan ook hun verantwoordelijkheid te nemen in het handhaven van de aansluitplicht op de
riolering conform Vlarem II. Zij hebben hiervoor tal van instrumenten tot hun beschikking. Als ondersteuning hierin werd door de CIW reeds
eerder een overzicht gemaakt van de instrumenten voor handhaving https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/handhaving. 
Voor project GUP-24038-110, ter hoogte van de percelen Klein Dalenstraat 44-46, werd vastgesteld dat de actor van het project gewijzigd is van
gemeente naar privé omdat de aansluiting van de woningen volledig via eigen percelen dient te gebeuren.

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Project GUP-24038-110 krijgt als actor privé ter hoogte van de percelen Klein Dalenstraat 44-46.

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : eq7IPfyO

Ingediende reacties

Id: 901
Cluster/GUP nummer:
Adres: Spoorwegstraat 6 3020 Herent

De gemeente Herent wenst hiertegen bezwaar in te dienen aangezien de gemeente voor de overige vermelde private aansluitingswerken de
eigenaars sensibiliseren en faciliteren, de werken moeten echter uitgevoerd worden met goedkeuring van de eigenaar. De gemeente wenst hier
aldus voorbehoud bij te maken.
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Overweging

Handhaving van de correcte aansluiting van de privéwaterafvoer is binnen het integraal waterbeleid één van de prioritaire thema’s voor
handhaving, opgenomen in het maatregelenprogramma hoofdstuk 4.14.3.1 Aansluitingsplicht privéwaterafvoer en actie 7B_L_0012
Extra inzetten op toezicht handhaving van de aansluitingsplicht op riolering.
De lokale toezichthouder en rioolbeheerder dienen dan ook hun verantwoordelijkheid te nemen in het handhaven van de aansluitplicht op de
riolering conform Vlarem II. Zij hebben hiervoor tal van instrumenten tot hun beschikking. Als ondersteuning hierin werd door de CIW reeds
eerder een overzicht gemaakt van de instrumenten voor handhaving https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/handhaving.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Vleteren

Code van de indiener : EqEqb4EK

Ingediende reacties

Id: 2217
Cluster/GUP nummer:
Adres: Kasteelstraat 39 8640 Vleteren

Gemeente Vleteren krijgt binnen het stroomgebiedbeheerplan volgende reductiedoelstelling opgelegd voor onderstaande waterlichamen:
Grote Kemmelbeek: VL05_2: 77 IE
Poperingevaart: VL05_12: 176 IE
Ijzer I: VL08_7: 22 IE
Volgens de simulator wordt dit ingevuld dmv volgende projecten:
W214057: Sanering van de cluster rond Wippe en de Burgweg: 48 IE, 51,92% VL05_12; 48,08% VL05_2
W218006: Sanering groene clusters in de zijstraten van de N8: Meiboomstraat 1 en 2, Woestenstraat 29 en Burgweg 1,2 en 3: 9 IE: VL08_7
De gemeente heeft enkele bedenkingen bij de reductiedoelstellingen en de simulator. Er is een verschil merkbaar tussen de selectie 'invulling
minimale doelstelling stroomgebiedbeheerplan 2027'en de minimale reductiedoelstellingen volgens de tabel in de simulator. De gemeente streeft
ernaar om te voldoen aan de minimale reductiedoelstellingen zoals opgenomen in de tabel.

Overweging

De gemeente geeft aan dat de projecten die in de simulator geselecteerd zijn ontoereikend zijn om invulling te geven aan het minimale
reductiedoel.
Binnen de modellering wordt eerst het lopend beleid in kaart gebracht, daarna worden optimalisaties op RWZI’s in rekening gebracht en dan pas
bijkomende GUP-projecten om het reductiedoel te halen. Vermits projecten opgedragen op een programma (gemeentelijk en
bovengemeentelijk) verondersteld zijn te worden gerealiseerd tegen 2027 is het mogelijk dat sommige actoren verder geraken dan wat je louter
o.b.v. een verdeling a.d.h.v. de gebiedsgerichte prioritering zou veronderstellen, waardoor op het niveau van het waterlichaam de minimale
doelstelling gehaald wordt. Hierdoor kan als gemeente de perceptie ontstaan dat de minimale doelstelling achterwege kan gelaten worden. Het
is echter van belang om met het totaal reductiedoel indachtig voldoende projecten in uitvoering te brengen. De nieuwe herrekende fiches
‘reductiedoel_SI_HH_ per waterlichaam’ en ‘Reductiedoelen_ GUP_ per gemeente’ geven dit totaalbeeld met de reductiedoelen en de
verschillende actoren weer.

De simulator is een ondersteunende tool om na te gaan welke projecten desgewenst uitvoering kunnen geven aan de reductiedoelen voor de
gemeente actor en maakt geen onderdeel uit van het plan. Een alternatieve uitvoeringswijze om de reductiedoelen te halen kan,  zolang deze
voldoet aan de randvoorwaarden (vrijheidsgraden) zoals opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.

Voorstel tot aanpassing

Nvt
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Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : EqEqb4EK

Ingediende reacties

Id: 2218
Cluster/GUP nummer:
Adres: Kasteelstraat 39 8640 Vleteren

Naast aansluitingsprojecten en het plaatsen van IBA worden ook projecten binnen het centraal gebied uitgevoerd
(heraanleg Groenerf). Deze dragen ook bij aan de waterkwaliteit door het verminderen van de overstorting.
  

Overweging

Optimalisatieprojecten die leiden tot een vermindering van de impact van overstortwerking kunnen ingerekend worden met het oog op het
behalen van het reductiedoel op een efficiënte manier. Dit zal verduidelijkt worden onder hoofdstuk 4 Visievorming in de Vlaamse delen Schelde
en Maas.
Om de verrekening hiervan naar een equivalente reductie te ondersteunen wordt verwezen naar de geformuleerde actie 7B_J_0054 in het
Maatregelenprogramma. 

 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Vlaamse delen Schelde en Maas

Uit te voeren wijzigingen:

In de Vlaamse delen Schelde en Maas onder hoofdstuk 4 Visievorming wordt onder 4.3.2.4  Randvoorwaarden bij de herziene gebiedsdekkende
uitvoeringsplannen voor de realisatie van de GUP-rioleringsprojecten een paragraaf toegevoegd: "Optimalisatieprojecten die leiden tot een
vermindering van de impact van overstortwerking kunnen ingerekend worden met het oog op het behalen van het reductiedoel op een efficiënte
manier."

 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : EqEqb4EK

Ingediende reacties

Id: 2219
Cluster/GUP nummer:
Adres: Kasteelstraat 39 8640 Vleteren

De GUP projecten GUP-33041-004 en GUP-33041-007 bevinden zich thv gewestwegen. Mogelijk zullen deze
projecten dus via het lokaal pact uitgevoerd worden. Deze kunnen dan niet meer bijdragen tot de gemeentelijke
reductiedoelstellingen.
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Overweging

De gemeente/rioolbeheerder meldt dat GUP-33041-004 en GUP-33041-007 niet zullen bijdragen aan het gemeentelijke reductiedoel omdat ze
wellicht in aanmerking komen voor het lokaal pact.
Voor GUP-33041-004 is dit maar gedeeltelijk van toepassing. Er blijft dus wel degelijk nog een deel bijdragen aan het gemeentelijke
reductiedoel. Daarenboven is de termijn van uitvoering hier niet gekend.
Voor GUP-33041-007 is deze veronderstelling nog helemaal niet concreet. Dit project blijft dus in te rekenen bij het gemeentelijke reductiedoel.
Deze opmerking leidt dus voorlopig niet tot een planaanpassing.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Kapellen
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Code van de indiener : eRHZvg9k

Ingediende reacties

Id: 2450
Cluster/GUP nummer:
Adres: Mechelsesteenweg 66 2018 Antwerpen

Gemeente Kapellen krijgt binnen het stroomgebiedbeheerplan volgende reductiedoelstelling opgelegd voor onderstaande waterlichamen:
WL_naam, WL_code, gebiedsgerichte prioritering, IE
VERLEGDE SCHIJN – VOORGRACHT, VL05_36, 4, 1363
 
Volgens de simulator wordt dit ingevuld dmv volgende projecten:
Rioleringswerken Ruyseveltslei, A202130, 16, 100% VL05_36
Rioleringswerken Bernard De Vadderlaan, A202153, 117, 100% VL05_36
Drukrioleringsnet en herwaardering lokaal grachtenstelsel voor het buitengebied Kapellenbos Fase Oost - Fase 2, A209095, 463, 100%
VL05_36
Aanleg van een gescheiden stelsel in de Paasbloemlaan en de Boterbloemlaan, A217134, 97, 100% VL05_36
Aanleg van drukriolering en grachtenstelsel in de Speckweg, Lindendreef, Selstbaan, Pannehoefdreef en Middelbeeklaan, A217136, 207, 100%
VL05_36
Aanleg RWA-as opwaartse deel Grensstraat inclusief aansluiting groene clusters Grensstraat, A218086, 74, 100% VL05_36
rioleringsproject GUP-11023-006 (prive) - Koningin Astridlaan, GUP-11023-006, 14, 100% VL05_36
rioleringsproject GUP-11023-012 (prive) – Prinsendreef, GUP-11023-012, 6, 100% VL05_36
rioleringsproject GUP-11023-042 (prive) – Hoogboomsteenweg, GUP-11023-042, 14, 100% VL05_36
 
De waterlichamen zijn ingedeeld volgens een zogenaamde gebiedsgerichte prioritering. De timing van het reductiedoel is gerelateerd aan het
behalen van de goede toestand. Voor het waterlichaam Verlegde Schijn – Voorgracht VL05_36 geldt prioriteit 4, minstens de helft van het totale
reductiedoel moet gerealiseerd worden tegen 2027, de andere helft in de volgende planperiode.
Om de minimale doelstelling SGBP3 te halen dient binnen VL05_36 dus de helft van het totale reductiedoel gerealiseerd te worden tegen 2027.
Dit betreft 682 IE. Daarvan worden 389 IE reeds beschouwt als uitgevoerd en zijn dus niet meer opgenomen in bovenstaande lijst met uit te
voeren rioprojecten uit de simulator.
Gemeente Kapellen engageert zich om voor 2027 de aansluiting te realiseren van minstens 293 IE om zo de minimale doelstelling SGBP3 te
halen.
Projectnaam, Projectnummer, voorbehoud timing:
Rioleringswerken Ruyseveltslei, A202130
 Rioleringswerken Bernard De Vadderlaan, A202153
Aanleg van een gescheiden stelsel in de Paasbloemlaan en de Boterbloemlaan, A217134, De timing van dit project is afhankelijk van het
bovengemeentelijk project 22466 en zal aansluitend uitgevoerd worden.
Aanleg van drukriolering en grachtenstelsel in de Speckweg, Lindendreef, Selstbaan, Pannehoefdreef en Middelbeeklaan, A217136, De timing
van dit project is afhankelijk van het bovengemeentelijk project 22466 en zal aansluitend uitgevoerd worden.
Aanleg RWA-as opwaartse deel Grensstraat inclusief aansluiting groene clusters Grensstraat, A218086, De timing van dit project is afhankelijk
van het bovengemeentelijk project 23251 en zal aansluitend uitgevoerd worden.
 
Het realiseren van volgend project voor 2027 is kritisch voor gemeente Kapellen gezien er  onvoldoende garanties zijn op bijkomende subsidies
voor het pilootproject drukriolering SPAK Kapellenbos West (A205030 - uitgevoerd in 2006-2008) om de financiële haalbaarheid te garanderen
binnen de beschikbare middelen en de gemeentelijke begroting.
Drukrioleringsnet en herwaardering lokaal grachtenstelsel voor het buitengebied Kapellenbos Fase Oost - Fase 2, A209095

  

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan dat de timing voor uitvoering van het lopend beleid afhankelijk is van derden.
De afhankelijkheid van derden kan een vertragende factor zijn bij de uitvoering van projecten. Het is evenwel belangrijk dat alle partijen actief
samenwerken om deze binnen een aanvaardbare timing te realiseren.
Om deze reden werden dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de realisatie van projecten. Deze randvoorwaarden zijn opgenomen

onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.

Betreffende de opmerking over het project A209095, meer bepaald onvoldoende garanties op bijkomende subsidies, stelt het regeerakkoord een
hervorming van de financieringssystemen voor de gemeenten voorop met een meer resultaatgerichte, flexibele en programmatorische aanpak,
met sterk vereenvoudigde procedures en met meer responsabilisering in de taakverdeling tussen VMM en de rioolbeheerders. Momenteel wordt
onderzocht hoe deze nieuwe aanpak vorm kan krijgen. 
Bij de uitvoering van deze opdracht zal  het subsidie-instrument ingezet worden als een sturend mechanisme dat in werking kan treden nadat de
rioolbeheerder aan de basisverplichting heeft voldaan. Subsidie wordt hierbij ingezet om gemeenten te ondersteunen bij het invullen van de
verschillende doelstellingen die aan de gemeentelijke rioolbeheerder zullen worden opgelegd en die verder gaan dan de te verwachten
basisinspanning. 
Hierbij zal eveneens onderzocht worden of het binnen de mogelijkheid van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën mogelijk is om op lange
termijn bindende financiële garanties te bieden aan de gemeentelijke rioolbeheerder.
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Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : eRHZvg9k

Ingediende reacties

Id: 2451
Cluster/GUP nummer:
Adres: Mechelsesteenweg 66 2018 Antwerpen

De gemeente kan voor de vermelde private aansluitingswerken de eigenaars sensibiliseren en faciliteren, de
werken moeten echter uitgevoerd en betaald worden door de eigenaar van het perceel.
rioleringsproject GUP-11023-006 (prive) - Koningin Astridlaan, GUP-11023-006
rioleringsproject GUP-11023-012 (prive) – Prinsendreef, GUP-11023-012, Gepland appartements-gebouw, momenteel geen
lozing
rioleringsproject GUP-11023-042 (prive) – Hoogboomsteenweg, GUP-11023-042

Overweging

Handhaving van de correcte aansluiting van de privéwaterafvoer is binnen het integraal waterbeleid één van de prioritaire thema’s voor
handhaving, opgenomen in het maatregelenprogramma hoofdstuk 4.14.3.1 “Aansluitingsplicht privéwaterafvoer” en actie 7B_L_0012 “Extra
inzetten op toezicht handhaving van de aansluitingsplicht op riolering”.
De lokale toezichthouder en rioolbeheerder dienen dan ook hun verantwoordelijkheid te nemen in het handhaven van de aansluitplicht op de
riolering conform Vlarem II. Zij hebben hiervoor tal van instrumenten tot hun beschikking. Als ondersteuning hierin werd door de CIW reeds
eerder een overzicht gemaakt van de instrumenten voor handhaving https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/handhaving.
Voor GUP-11023-006 zal een correctie gebeuren van de vuilvracht gekoppeld aan dit privéproject. Hierdoor zal er in het kader van
privéwaterafvoer minder IE gesaneerd dienen te worden en worden de gekoppelde IE's niet meer in rekening gebracht voor het invullen van het
reductiedoel.

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Deze technische correctie geeft aanleiding tot een aanpassing van de cijfers voor de actor Privé.

Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Geraardsbergen
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Code van de indiener : EvmQ8RKz

Ingediende reacties

Id: 2628
Cluster/GUP nummer:
Adres: Weverijstraat 20 9500 Geraardsbergen

Geraardsbergen
De minimale doelstelling wordt ingevuld door volgende projecten:O206214, O208010, O208211, O211006A, O215004, O215147, O218093,
GUP 41018-015, GUP 41018-093, GUP 41018-020, GUP 41018-037, GUP 41018-038, GUP 41018-047, GUP 41018-076, GUP 41018-088.

De Stad maakt hier bezwaar tegen gezien
de financiële haalbaarheid van de noodzakelijke projecten voor de vermelde reductie is niet gegarandeerd binnen de beschikbare middelen en
de gemeentelijke begroting. De totale kostprijs voor het aansluiten van 1.347 IE wordt op bijna 18 miljoen euro geraamd. Het is onrealistisch dat
de stad tussen 2022 en 2027 dergelijk bedrag in haar meerjarenplan kan inschrijven. Misschien dat een aantal projecten nog in aanmerking
komen voor overname door Aquafin via het Lokaal Pact (O208010, GUP 41018-037 en 41018-038), wat de gemeentefinanciën kunnen
verlichten.
De jaarlijkse BOT-opbrengsten bedragen +/- 2 miljoen euro. Naast de gevraagde investeringen worden echter ook de jaarlijks terugkerende
exploitatieuitgaven gefinancierd via de BOT-bijdrage. Een investering tegen 2027 van 18 miljoen euro louter voor het halen van de minimale
reductiedoelstellingen zou een veel te zware belasting van de lokale financiën inhouden en zou het onmogelijk maken om de financiële regels in
het kader van de beleids- en beheerscyclus na te leven.
Los van de financiële onmogelijkheid zijn een aantal van de noodzakelijke projecten voor de vermelde reductie onuitvoerbaar tegen eind 2027. 
Voor verschillende projecten zijn er nog te veel onzekerheden en bottlenecks om een timing op te maken en tot uitvoering te kunnen overgaan.
o O206214: riolering langs een gewestweg. Het voorontwerp werd afgekeurd en de opeenvolgende besturen hebben om financiële redenen
voorrang moeten geven aan andere rioleringsprojecten. Het project dient volledig te worden herbekeken op basis van de huidige regelgeving. In
dit project zijn er tevens onzekerheden omwille van mogelijke grondinnemingen, financiële tussenkomst van AWV voor hun aandeel. Geen
budget in huidig meerjarenplan 2020-2025 ingeschreven bovendien.
o O208010: project in samenwerking met Lierde, Brakel en Zottegem. Geen budget in huidig meerjarenplan 2020-2025 ingeschreven
bovendien. Er is wel een consensus beide alle partijen om het project verder te zetten. Onzekerheden ook hier zijn de noodzakelijke budgetten,
eventueel kan het proejct in aanmerking komen voor overname door Aquafin via het Lokaal Pact. Grote onzekerheid ook over grondinnemingen
en een aantal voorbehouden gesteld door de VMM (er zijn aan het rioleringsproject langs d N8 enkele lokale GIP-projecten gekoppeld, niet alle
GIPs zijn goedgekeurd, laat staan gebudgetteerd).
o O215004: project waarvoor een zekere buffering van onverharde oppervlakte moet worden voorzien, ofwel via een gracht in natuurgebied,
ofwel via een ondergrondse buffering in de straat. Optie 1 is uit den boze voor ANB (eigenaar van de gronden daar), optie 2 is onaanvaardbaar
voor VMM omwille van de hoge kostprijs voor de buffer. De problematiek van de buffering kan worden opgelost (gecompenseerd) via een
project in de nabijgelegen Nuchten, voor dit afkoppelingsproject van Aquafin werd in 2025 565.000 euro ingeschreven. Budget voor uitvoering
project Benedenstraat zelf is niet in het huidige meerjarenplan voorzien, doch het bestuur wenst het project in huidig MJP toch zeker op te
nemen indien haalbaar. De studie wordt wel verder gezet en hiervoor is ook budget voorzien.
o GUP 41018-047 en 41018-088 zijn niet gebudgetteerd in het huidig meerjarenplan, we kunnen niet vooruitlopen op het volgend MJP 2026-
2031.
· de gemeente een reductie voorziet van minstens 746 IE op basis van volgende projecten die reeds concreet gepland zijn in het

meerjarenplan 2020-2025: O20811, O215147, O211006A, O218093, GUP-41018-044, GUP41018-076, GUP-41018-077.
Er zijn nog 114 IE extra aan te sluiten via de projecten GUP 41018-037 en 41018-038, deze zijn niet in het budget opgenomen en zijn/worden
overgenomen door Aquafin via het Lokaal Pact.
Vanzelfsprekend zal de stad in 2026-2027 ook de nodige budgetten vrijmaken om bepaalde projecten uit te voeren, zo extra IE’s aan te sluiten,
doch op heden kunnen deze niet nominatief worden aangeduid.
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Overweging

- Projecten die op een subsidieprogramma staan opgenomen worden verondersteld om binnen een redelijke termijn uitgevoerd te worden, de
gebiedsgerichte prioritering mag niet leiden tot het afremmen of uitstellen van het lopend beleid. Op het niveau van het waterlichaam wordt er
verondersteld dat alle projecten opgedragen op een programma (gemeentelijk t.e.m. GIP 2019 en bovengemeentelijk t.e.m. OP 2020)
realiseerbaar zijn tegen 2027. Indien dit niet gebeurt zal dit binnen dit waterlichaam gecompenseerd dienen te worden door de uitvoering van
andere projecten. Om deze reden werden dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de realisatie van projecten. Deze randvoorwaarden zijn
opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.
- De afhankelijkheid van derden kan een vertragende factor zijn bij de uitvoering van projecten. Het is evenwel belangrijk dat alle partijen actief
samenwerken om deze binnen een aanvaardbare timing te realiseren. Om deze reden werden dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de
realisatie van projecten. Deze randvoorwaarden zijn opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.
- m.b.t. Lokaal Pact:
O208010 is reeds opgedragen aan de gemeente. Reeds opgedragen projecten komen in principe niet meer in aanmerkingen voor overdracht
naar het lokaal pact. Er werden evenwel nog geen subsidies vastgelegd voor dit dossier.
GUP-41018-037 werd op het OP2021 opgenomen als LP-project 22312V1. GUP-41018-038 werd op het OP2020 opgenomen onder het LP-
project 22312V3. Dit betekent dat een deel van de gemeentelijke sanering overgenomen wordt door de bovengemeentelijke rioolbeheerder,
waardoor de kostenlast voor de gemeente verlicht wordt.
Daarnaast m.b.t. het financiële:
Het regeerakkoord stelt een hervorming van de financieringssystemen voor de gemeenten voorop met een meer resultaatgerichte, flexibele en
programmatorische aanpak, met sterk vereenvoudigde procedures en met meer responsabilisering in de taakverdeling tussen VMM en de
rioolbeheerders. Momenteel wordt onderzocht hoe deze nieuwe aanpak vorm kan krijgen.
Bij de uitvoering van deze opdracht zal  het subsidie-instrument ingezet worden als een sturend mechanisme dat in werking kan treden nadat de
rioolbeheerder aan de basisverplichting heeft voldaan. Subsidie wordt hierbij ingezet om gemeenten te ondersteunen bij het invullen van de
verschillende doelstellingen die aan de gemeentelijke rioolbeheerder zullen worden opgelegd en die verder gaan dan de te verwachten
basisinspanning.
Hierbij zal eveneens onderzocht worden of het binnen de mogelijkheid van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën mogelijk is om op lange
termijn bindende financiële garanties te bieden aan de gemeentelijke rioolbeheerder.

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Maatregelenprogramma voor Vlaanderen

Uit te voeren wijzigingen:

Een nieuwe actie wordt geformuleerd: "Onderzoek en studie naar een resultaatgerichte financiering van
gemeentelijke rioleringsprojecten" om invulling te geven aan het regeerakkoord om een hervorming van de
financieringssystemen voor de gemeenten voorop te stellen met een meer resultaatgerichte, flexibele en
programmatorische aanpak, met sterk vereenvoudigde procedures en meer responsabilisering in de taakverdeling
tussen VMM en de rioolbeheerders.

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : EvmQ8RKz

Ingediende reacties

Id: 2629
Cluster/GUP nummer:
Adres: Weverijstraat 20 9500 Geraardsbergen

Er zijn verschillen op te merken in reductiedoelen in de officiële documenten op volvanwater.be t.o.v. de door VMM doorgegeven simulator. In
kader van de bezwaren werd rekening gehouden met de doelen zoals vermeld in de simulator.
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Overweging

De cijfers (tabel) van het reductiedoel in de simulator zijn gebaseerd op de meest recente herrekeningen van de reductiedoelen, maar betreffen
enkel de cijfers van de gemeentelijke actor. De cijfers die terug te vinden zijn op het geoloket zoneringsplannen en gebiedsdekkende
uitvoeringsplannen in de fiches reductiedoel_SI_HH_ per waterlichaam en Reductiedoelen_ONTWERP_GUP_ per gemeente zijn nog
gebaseerd op oudere berekeningen, maar bevatten naast de gemeentelijke actor ook de cijfers van de bovengemeentelijke actor (beiden
opgedeeld per categorie lopend beleid/GUP) en privé.
Voor zover geen andere opmerkingen/technische correcties aanleiding geven tot het aanpassen van de cijfers, zullen de fiches
reductiedoel_SI_HH_ per waterlichaam en Reductiedoelen_ONTWERP_GUP_ per gemeente op het geoloket zoneringsplannen en
gebiedsdekkende uitvoeringsplannen geactualiseerd worden met de herrekende cijfers, maar dit voor alle actoren, met onderverdeling in de
respectievelijke categorieën. Dit is ruimer dan enkel het cijfer van de gemeentelijke actor uit de simulator per gemeente. 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Voor zover geen andere opmerkingen/technische correcties aanleiding geven tot het aanpassen van de cijfers, zullen de fiches
reductiedoel_SI_HH_ per waterlichaam en Reductiedoelen_ONTWERP_GUP_ per gemeente op het geoloket zoneringsplannen en
gebiedsdekkende uitvoeringsplannen geactualiseerd worden met de herrekende cijfers, maar dit voor alle actoren, met onderverdeling in de
respectievelijke categorieën. Dit is ruimer dan enkel het cijfer van de gemeentelijke actor uit de simulator per gemeente. 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : EvmQ8RKz

Ingediende reacties

Id: 2630
Cluster/GUP nummer:
Adres: Weverijstraat 20 9500 Geraardsbergen

Daarnaast voorziet de gemeente ook projecten die zorgen voor een noodzakelijke ingreep binnen centraal gebied om bestaande riolering te
vernieuwen of overstorting te verminderen, zoals het project Adamstraat (550.000 euro in huidig MJP).

Overweging

Optimalisatieprojecten die leiden tot een vermindering van de impact van overstortwerking kunnen ingerekend worden met het oog op het
behalen van het reductiedoel op een efficiënte manier. Dit zal verduidelijkt worden onder hoofdstuk 4 Visievorming in de Vlaamse delen Schelde
en Maas.
Om de verrekening hiervan naar een equivalente reductie te ondersteunen wordt verwezen naar de geformuleerde actie 7B_J_0054 in het
Maatregelenprogramma. 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Vlaamse delen Schelde en Maas

Uit te voeren wijzigingen:

In de Vlaamse delen Schelde en Maas onder hoofdstuk 4 Visievorming wordt onder 4.3.2.4  Randvoorwaarden bij de herziene gebiedsdekkende
uitvoeringsplannen voor de realisatie van de GUP-rioleringsprojecten een paragraaf toegevoegd: "Optimalisatieprojecten die leiden tot een
vermindering van de impact van overstortwerking kunnen ingerekend worden met het oog op het behalen van het reductiedoel op een efficiënte
manier."
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Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Lede

Code van de indiener : eXu1AfuW

Ingediende reacties

Id: 2489
Cluster/GUP nummer:
Adres: Markt 1 9340 Lede

Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027: reductiedoelstellinq tegen 2027.
Gemeente Lede neemt akte van het voorstel betreffende reductiedoelen voor de gemeente Lede zoals voorgelegd in kader van het openbaar
onderzoek voor de ontwerp - stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2022-2027.
De gemeente Lede wenst haar medewerking te bevestigen tot uitvoering van deze reductiedoelen, mits rekening wordt gehouden met
onderstaande aanpassingen ingevolge de huidige vastgelegde projectplanning.
Deze huidige projectplanning werd opgemaakt op basis van de goedgekeurde BBC van de gemeente Lede 2018-2024 en de planning van de
rioolbeheerder TMVW, rekening houdende met de prioriteiten volgens het GUP en de vorige (eerste) versie van de reductietool(juni 2019):
Projectnaam, projectnummer, Prioriteit, IE, Waterlichamen
Wegen- en rioleringswerken in de Broeder de Saedeleerstraat, O209238, 2, 4, 100% VL08_71
Herinrichting N9 - Grote Steenweg - deelgemeente Oordegem, O209260, 2, 223, 6,28% VL05_32; 93,72% VL11_33
Aanleg van een gescheiden stelsel in Hoging-Ouden Heirweg en Kluize, O217155, 10, 196, 100% VL11_33
Aansluiting Smetlede, O218077, 3;5, 407, 100% VL11_40
Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de Stationsstraat, Markizaatstraat (vanaf Stationsstraat tot Hoeksken), Hoeksken en Kleine
Kouterrede, O218153, 3, 115, 100% VL08_71
rioleringsproject GUP-41034-020 (gemeentelijk) – Kluize, GUP-41034-020, 10, 0, 100% VL11_33
rioleringsproject GUP-41034-022 (gemeentelijk) - Wijde Wereld, Grote Steenweg, GUP-41034-022, 12, 47, 100% VL11_33
rioleringsproject GUP-41034-048 (gemeentelijk) - D'Heerselweg, GUP-41034-048, 5, 0, 100% VL05_32
GUP-14034-020 werd bijgesteld van 0 IE's naar 201
GUP-41034-048 werd bijgesteld van 0 IE's naar 10
Het aantal IE's dat op basis van deze projecten wordt gesaneerd bedraagt 1203 IE's en betekende dus een gebiedsdekkend groter engagement
dan voorzien volgens de reductiedoelstelling versie nov. 2020, met name 646 IE's tegen 2027 voor het grondgebied van de gemeente Lede:
Reductiedoelstelling 2027
WL_naam, WL_code; IE
MOLENBEEK - GROTE BEEK, VL05_32, 249
MOLENBEEK – KOTTEMBEEK, VL11_33, 221
DENDER V, VL08_71, 40
ZEESCHELDE I, VL11_40, 136
TOTAAL: 646
Hogergenoemde planning wordt gezamenlijk nagestreefd door de gemeente Lede, TMWV en hun partners waarbij n¡et u¡t te sluiten valt dat er
vertragingen kunnen optreden door externe factoren (verwervingen en onteigeningen, beschikbare capaciteit bij studiebureaus en aannemers,
beschikbare budgetten bij nutsmaatschappijen ikv verplaatsingsbevelen en netsanering,...).
Ook al betekenen voor de gemeente Lede de reductiedoelstellingen versie 2020 een versoepeling van de eerdere reductiedoelstellingen van
juni 2019, toch volstaat de huidige projectplann¡ng niet om de reductiedoelen te halen van alle waterlichamen. Voor waterlichaam VL05-32 is er
een te kort van 143 IE's in huidige projectplanning. De gemeente Lede wenst zich echter te engageren en voorziet in huidige meerjarenplanning
(2018-2024) extra budget voor de opstart van de studie voor onderstaande projecten binnen dit waterlichaam:
Projectnaam, projectnummer, Prioriteit, IE, Waterlichamen
rioleringsproject GUP-41034-012 (gemeentelijk) – Biestraat, GUP-41034-012, 3, 49, 100% VL05_32
rioleringsproject GUP-41034-028 (gemeentelijk) - Tussenbeekstraat, Billegemstraat, GUP-41034-028, 4, 102, 100% VL05_32
De gemeente Lede engageert zich om in het begin van de volgende planperiode voor de opmaak van de BBC voor de volgende legislatuur de
budgetten voor bovengenoemde projecten, indien mogelijk, te voorzien.
Op basis van dit engagement en om onderstaande redenen acht de gemeente Lede verdere bijsturing of uitbreiding van deze planning als
gevolg van de reductiedoelstellingen niet opportuun:
De genomen engagementen op gemeentelijk niveau
De genomen engagementen met andere lokale en bovenlokale besturen
De lopende subsidiedossiers (zowel goedgekeurd als op rollend programma)
De bewuste spreiding van de financiële inspanningen voor het saneren van groene en rode clusters geografisch gespreid over het ganse
grondgebied van de gemeente Lede, en hiermee samenhangend de draagkracht van de verschillende deelgemeentes op vlak van leefbaarheid,
ontsluiting, mobiliteit en bereikbaarheid tijdens de vele werken die een zekere spreiding in de tijd noodzakelijk maken
Beschikbaarheid op de markt van studiebureaus en aannemers
De gemeente Lede engageert zich tot het opstarten in studiefase van de resterende GUP-projecten, die moeten leiden tot het behalen van de
totale reductiedoelen, in het begin van de volgende planperiode voor de opmaak van de BBC voor de volgende legislatuur. Op die manier wenst
de gemeente Lede de laatste projecten uit te voeren in de volgende planperiode ikv de Kaderrichtlijn Water tot 2033.
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Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan de reductiedoelen te zullen halen voor VL08_71 (Dender V), VL11_33 (Molenbeek - Kottembeek) en
VL11_40 (Zeeschelde I), met uitzondering van vertragingen die optreden door externe factoren.
De afhankelijkheid van derden kan een vertragende factor zijn bij de uitvoering van projecten. Het is evenwel belangrijk dat alle partijen actief
samenwerken om deze binnen een aanvaardbare timing te realiseren. Om deze reden werden dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de
realisatie van projecten. Deze randvoorwaarden zijn opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.
De gemeente merkt op dat er door de realisatie van haar projecten niet enkel de minimale doelstelling gehaald zal worden, maar eveneens het
totaal reductiedoel voor deze waterlichamen. Projecten die op een subsidieprogramma staan opgenomen worden verondersteld om binnen een
redelijke termijn uitgevoerd te worden, hiervoor willen we de gemeente bedanken.
Voor VL05_32 (Molenbeek - Grote Beek) wordt er aangegeven dat de minimale doelstelling tegen 2027 niet haalbaar is, al wil de gemeente zich
wel engageren om reeds het studiewerk voor twee GUP-projecten in dit waterlichaam deze legislatuur op te starten: GUP-41034-012 en GUP-
41034-028. Op het niveau van het volledige waterlichaam kan de minimale doelstelling gehaald worden indien de andere actoren hun
verantwoordelijkheid opnemen (gemeentelijke actoren: rioleringsprojecten uitvoeren; bovengemeentelijke actor: rioleringsprojecten uitvoeren &
optimalisaties op RWZI). De nieuwe herrekende fiches ‘reductiedoel_SI_HH_ per waterlichaam’ en ‘Reductiedoelen_ GUP_ per gemeente’
geven dit totaalbeeld met de reductiedoelen en de verschillende actoren weer. Het is echter van belang om met het totaal reductiedoel indachtig
voldoende projecten in uitvoering te brengen, we wensen de gemeente te bedanken om hiermee alvast aan de slag te gaan door twee GUP-
projecten op te starten.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : eXu1AfuW

Ingediende reacties

Id: 2500
Cluster/GUP nummer:
Adres: Markt 1 9340 Lede

GUP-14034-020 werd bijgesteld van 0 IE's naar 201
GUP-41034-048 werd bijgesteld van 0 IE's naar 10

Overweging

Er wordt door de gemeente opgemerkt dat voor twee projecten in het kader van de reductiedoelen het aantal inwonersequivalenten (IE) dient 
aangepast te worden: GUP-14034-020 dient bijgesteld te worden van 0 IE's naar 201 IE, GUP-41034-048 van 0 IE's naar 10 IE.
GUP-41034-020: het GUP is volledig opgedragen op het gemeentelijk investeringsprogramma O217155 en is niet langer van toepassing.
De aansluiting naar de straat 'Bussegem' in Sint-Lievens-Houtem zal gebeuren door GUP-41063-012.
GUP-41034-048: dit project staat in voor de sanering van cluster 229-55. Op basis van de ons recentste beschikbare gegevens worden 9 IE's 
toegekend aan dit project.

Voorstel tot aanpassing

Nvt
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Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Meulebeke

Code van de indiener : eYfFi7j2

Ingediende reacties

Id: 614
Cluster/GUP nummer:
Adres: Markt 1 8760 Meulebeke

Het college brengt ongunstig advies uit tegen de ontwerp Stroomgebiedbeheersplannen 2022-2027 bij de Coördinatiecommissie Integraal
Waterbeleid, dat momenteel in openbaar onderzoek is tot en met 14/03/2021. Het college uit hiermee zijn bezorgdheid omtrent de oplijsting en
de haalbaarheid; desalnietemin zal Meulebeke op haar eigen tempo de uitdagingen aangaan. Het volledige, gemotiveerde advies zal u per post
worden opgestuurd. 

Overweging

De opmerkingen van de gemeente Meulebeke worden behandeld onder identificatiecode lpgztTuf.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Zoersel

Code van de indiener : fhn4HfeG

Ingediende reacties

Id: 725
Cluster/GUP nummer: algemeen
Adres: nvt nvt 2980 Zoersel

Voor de gemeente Zoersel zullen de reductiedoelstellingen voor waterlichamen Groot Schijn (VL17_29) en
Molenbeek - Bollaak  (VL05_129) niet behaald worden.
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Overweging

De rioolbeheerder geeft aan dat de reductiedoelstellingen voor waterlichamen Groot Schijn (VL17_29) en
Molenbeek - Bollaak  (VL05_129) niet behaald worden.
Voor Groot Schijn (VL17_29) ligt de oorzaak in afhankelijkheid van derden voor uitvoering van de projecten en het
feit dat de betrokken projecten niet zijn opgenomen in het investeringsprogramma, waardoor geen budgetten zijn
voorzien. Voor Molenbeek - Bollaak  (VL05_129) ligt de oorzaak volledig in de afhankelijkheid van derder voor
uitvoering van de projecten.
De afhankelijkheid van derden en onteigeningen kunnen een vertragende factor zijn bij de uitvoering van projecten.
Het is evenwel belangrijk dat alle partijen actief samenwerken om deze binnen een aanvaardbare timing te
realiseren.
Om deze reden werden dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de realisatie van projecten. Deze
randvoorwaarden zijn opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.
Betreffende de vermelde projecten die niet zijn opgenomen in het investeringsprogramma, maar wel zijn
opgenomen in de selectie van VMM voor invulling van de minimale doelstelling:
In de simulator wordt duidelijk vermeld dat de gemeente/rioolbeheerder zelf de selectie van projecten kan wijzigen.
De simulator is opgemaakt als ondersteunende tool om de gemeente/rioolbeheerder toe te laten te simuleren met
welke selecties aan projecten (en tegen welke kostprijs) de reductiedoelen (minimale reductiedoel 2027 en totale
reductiedoel) gehaald kunnen worden. 
Een alternatieve selectie van uit te voeren projecten om de reductiedoelen te halen kan,  zolang ook deze voldoet
aan de randvoorwaarden (vrijheidsgraden) zoals opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.
Het regeerakkoord stelt een hervorming van de financieringssystemen voor de gemeenten voorop met een meer
resultaatgerichte, flexibele en programmatorische aanpak, met sterk vereenvoudigde procedures en met meer
responsabilisering in de taakverdeling tussen VMM en de rioolbeheerders. Momenteel wordt onderzocht hoe deze
nieuwe aanpak vorm kan krijgen.
Bij de uitvoering van deze opdracht zal  het subsidie-instrument ingezet worden als een sturend mechanisme dat in
werking kan treden nadat de rioolbeheerder aan de basisverplichting heeft voldaan. Subsidie wordt hierbij ingezet
om gemeenten te ondersteunen bij het invullen van de verschillende doelstellingen die aan de gemeentelijke
rioolbeheerder zullen worden opgelegd en die verder gaan dan de te verwachten basisinspanning.
Hierbij zal eveneens onderzocht worden of het binnen de mogelijkheid van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën
mogelijk is om op lange termijn bindende financiële garanties te bieden aan de gemeentelijke rioolbeheerder.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : fhn4HfeG

Ingediende reacties

Id: 726
Cluster/GUP nummer: A214054
Adres: Salphensebaan (tussen De Ster en Oostmallebaan), Broekstraat, Graffendonk, Kapelstraat (deel) nvt 2980
Zoersel

Zoersel: A214054; Riolerings- en wegeniswerken te Zoersel: Salphensebaan (tussen De Ster en Oostmallebaan),
Broekstraat, Graffendonk, Kapelstraat (deel)
Opgenomen in de minimale doelstellingen. Uitvoering van het project voor 2027 niet haalbaar omwille van
onteigeningen die nog verder gevoerd moeten worden. Het rooilijnplan is aangepast naar minimale onteigeningen
zodat deze beter realiseerbaar worden. Echter omwille van Covid 19 zijn er reeds over een termijn van 1 jaar geen
onderhandelingen kunnen gevoerd worden.
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Overweging

De afhankelijkheid van derden en onteigeningen kunnen een vertragende factor zijn bij de uitvoering van projecten.
Het is evenwel belangrijk dat alle partijen actief samenwerken om deze binnen een aanvaardbare timing te
realiseren.
Om deze reden werden dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de realisatie van projecten. Deze
randvoorwaarden zijn opgenomen onder 4.3.24 in hoofdstuk 4 Visievorming. 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : fhn4HfeG

Ingediende reacties

Id: 727
Cluster/GUP nummer: A214079
Adres: A214079; Aanleg van fietspaden en riolering op Antwerpsesteenweg N12 tussen Westmalle en St-Antonius
deel 3 (tussen Elzenlaan en nvt 2980 Zoersel

Zoersel: A214079; Aanleg van fietspaden en riolering op Antwerpsesteenweg N12 tussen Westmalle en St-
Antonius deel 3 (tussen Elzenlaan en Oude Liersebaan)
Opgenomen in de minimale doelstellingen. Uitvoering van het project voor 2027 niet haalbaar omwille van
onteigeningen die nog moeten uitgevoerd worden door AWV. Zij zijn de bepalende factor in de vooruitgang van
deze werken.

Overweging

De afhankelijkheid van derden en onteigeningen kunnen een vertragende factor zijn bij de uitvoering van projecten.
Het is evenwel belangrijk dat alle partijen actief samenwerken om deze binnen een aanvaardbare timing te
realiseren.
Om deze reden werden dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de realisatie van projecten. Deze
randvoorwaarden zijn opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming. 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : fhn4HfeG

Ingediende reacties

Id: 728
Cluster/GUP nummer: A214090
Adres: Salphensebaan (tussen de Ster en waterloop), Maalstraat, Korte Maalstraat en Diamantstraat nvt 2980
Zoersel

Zoersel: A214090; Riolerings- en wegeniswerken te Zoersel: Salphensebaan (tussen de Ster en waterloop),
Maalstraat, Korte Maalstraat en Diamantstraat
Opgenomen in de minimale doelstellingen. Uitvoering van het project voor 2027 niet haalbaar omwille van
onteigeningen die nog opgestart moeten worden. Bijkomend sluit dit project aan op GIP A214054, welk eerst
uitgevoerd moet zijn

Overweging

De afhankelijkheid van derden en onteigeningen kunnen een vertragende factor zijn bij de uitvoering van projecten.
Het is evenwel belangrijk dat alle partijen actief samenwerken om deze binnen een aanvaardbare timing te
realiseren.
Om deze reden werden dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de realisatie van projecten. Deze
randvoorwaarden zijn opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming. 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : fhn4HfeG

Ingediende reacties

Id: 729
Cluster/GUP nummer: A218018
Adres: Medelaar, Zoerselhoek (ten huisnr 28), Boskant en Heidehoeven (vanaf nr 12 tem 23) nvt 2980 Zoersel

Zoersel: A218018; Riolerings- en wegeniswerken in Medelaar, Zoerselhoek (ten huisnr 28), Boskant en
Heidehoeven (vanaf nr 12 tem 23)
Opgenomen in de minimale doelstellingen. Uitvoering van het project voor 2027 niet haalbaar omdat het
stroomafwaarts project van Aquafin (23.106) eerst moet uitgevoerd zijn. Start van dit project wordt verwacht in
2027. 

Overweging

De afhankelijkheid van derden kan een vertragende factor zijn bij de uitvoering van projecten. Het is evenwel
belangrijk dat alle partijen actief samenwerken om deze binnen een aanvaardbare timing te realiseren.
Om deze reden werden dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de realisatie van projecten. Deze
randvoorwaarden zijn opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming. 

Voorstel tot aanpassing

Nvt
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Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : fhn4HfeG

Ingediende reacties

Id: 730
Cluster/GUP nummer: A218042
Adres: Populierenlaan, Kiwilaan, Boslaan, Sint Antoniusbaan (vanaf nr 50 tem nr 242), Kleistraat en Rubenslaan
nvt 2980 Zoersel

Zoersel: A218042; Riolerings- en wegeniswerken in de Populierenlaan, Kiwilaan, Boslaan, Sint Antoniusbaan
(vanaf nr 50 tem nr 242), Kleistraat en Rubenslaan
Opgenomen in de minimale doelstellingen. Uitvoering van het project voor 2027 niet haalbaar omdat het
aansluitende project van Aquafin (23109) eerst moet uitgevoerd zijn. Start van dit project wordt verwacht in 2027.

Overweging

De afhankelijkheid van derden kan een vertragende factor zijn bij de uitvoering van projecten. Het is evenwel
belangrijk dat alle partijen actief samenwerken om deze binnen een aanvaardbare timing te realiseren.
Om deze reden werden dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de realisatie van projecten. Deze
randvoorwaarden zijn opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming. 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : fhn4HfeG

Ingediende reacties

Id: 731
Cluster/GUP nummer: GUP-11055-147
Adres: Rietakker, De Bergen nvt 2980 Zoersel

Zoersel: Rioleringsproject GUP-11055-147 (gemeentelijk) - Rietakker, De Bergen
Opgenomen in de minimale doelstellingen. Uitvoering van het project voor 2027 niet haalbaar omdat dit project niet
is opgenomen in het investeringsprogramma en er bijgevolg geen financiële middelen beschikbaar zijn

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan dat uitvoering van het project GUP-11055-147 niet voor 2027 haalbaar is omdat het niet is opgenomen in het
investeringsprogramma.
In de simulator wordt duidelijk vermeld dat de gemeente/rioolbeheerder zelf de selectie van projecten kan wijzigen. De simulator is net
opgemaakt als ondersteunende tool om de gemeente/rioolbeheerder toe te laten te simuleren met welke verschillende selecties aan projecten
(en tegen welke kostprijs) de reductiedoelen (minimale reductiedoel 2027 en totale reductiedoel) gehaald kunnen worden. 
Een alternatieve selectie van uit te voeren projecten om de reductiedoelen te halen kan, zolang deze voldoet aan de randvoorwaarden
(vrijheidsgraden) zoals opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.

Page 161 of 492



Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : fhn4HfeG

Ingediende reacties

Id: 732
Cluster/GUP nummer: GUP-11055-170
Adres: Mathias Joostenslaan nvt 2980 Zoersel

Zoersel: Rioleringsproject GUP-11055-170 (gemeentelijk) - Mathias Joostenslaan
Opgenomen in de minimale doelstellingen. Uitvoering van het project voor 2027 niet haalbaar omdat dit project niet
is opgenomen in het investeringsprogramma en er bijgevolg geen financiële middelen beschikbaar zijn

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan dat uitvoering van het project GUP-11055-170 niet voor 2027 haalbaar is omdat het
niet is opgenomen in het investeringsprogramma.
In de simulator wordt duidelijk vermeld dat de gemeente/rioolbeheerder zelf de selectie van projecten kan wijzigen.
De simulator is net opgemaakt als ondersteunende tool om de gemeente/rioolbeheerder toe te laten te simuleren
met welke verschillende selecties aan projecten (en tegen welke kostprijs) de reductiedoelen (minimale
reductiedoel 2027 en totale reductiedoel) gehaald kunnen worden. 
Een alternatieve selectie van uit te voeren projecten om de reductiedoelen te halen kan, zolang deze voldoet aan
de randvoorwaarden (vrijheidsgraden) zoals opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : fhn4HfeG

Ingediende reacties

Id: 733
Cluster/GUP nummer: GUP-11055-172
Adres: Kwikaard, Jozef Cornelissenslaan nvt 2980 Zoersel

Zoersel: Rioleringsproject GUP-11055-172 (gemeentelijk) - Kwikaard, Jozef Cornelissenslaan
Opgenomen in de minimale doelstellingen. Uitvoering van het project voor 2027 niet haalbaar omdat dit project niet
is opgenomen in het investeringsprogramma en er bijgevolg geen financiële middelen beschikbaar zijn
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Overweging

De rioolbeheerder geeft aan dat uitvoering van het project GUP-11055-172 niet voor 2027 haalbaar is omdat het
niet is opgenomen in het investeringsprogramma.
In de simulator wordt duidelijk vermeld dat de gemeente/rioolbeheerder zelf de selectie van projecten kan wijzigen.
De simulator is net opgemaakt als ondersteunende tool om de gemeente/rioolbeheerder toe te laten te simuleren
met welke verschillende selecties aan projecten (en tegen welke kostprijs) de reductiedoelen (minimale
reductiedoel 2027 en totale reductiedoel) gehaald kunnen worden. 
Een alternatieve selectie van uit te voeren projecten om de reductiedoelen te halen kan, zolang deze voldoet aan
de randvoorwaarden (vrijheidsgraden) zoals opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming. 
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : fhn4HfeG

Ingediende reacties

Id: 734
Cluster/GUP nummer: GUP-11055-178
Adres: Emiel Vermeulenstraat nvt 2980 Zoersel

Zoersel: Rioleringsproject GUP-11055-178 (gemeentelijk) - Emiel Vermeulenstraat
Opgenomen in de minimale doelstellingen. Uitvoering van het project voor 2027 niet haalbaar omdat dit project niet
is opgenomen in het investeringsprogramma en er bijgevolg geen financiële middelen beschikbaar zijn.
  

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan dat uitvoering van het project GUP-11055-178 niet voor 2027 haalbaar is omdat het
niet is opgenomen in het investeringsprogramma.
In de simulator wordt duidelijk vermeld dat de gemeente/rioolbeheerder zelf de selectie van projecten kan wijzigen. 
De simulator is net opgemaakt als ondersteunende tool om de gemeente/rioolbeheerder toe te laten te simuleren
met welke verschillende selecties aan projecten (en tegen welke kostprijs) de reductiedoelen (minimale
reductiedoel 2027 en totale reductiedoel) gehaald kunnen worden. 
Een alternatieve selectie van uit te voeren projecten om de reductiedoelen te halen kan,  zolang deze voldoet aan
de randvoorwaarden (vrijheidsgraden) zoals opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : fhn4HfeG

Ingediende reacties

Id: 735
Cluster/GUP nummer: GUP-11055-179
Adres: Kastanjeweg nvt 2980 Zoersel

Zoersel: Rioleringsproject GUP-11055-179 (gemeentelijk) - Kastanjeweg
Opgenomen in de minimale doelstellingen. Uitvoering van het project voor 2027 niet haalbaar omdat dit project niet
is opgenomen in het investeringsprogramma en er bijgevolg geen financiële middelen beschikbaar zijn

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan dat uitvoering van het project GUP-11055-179 niet voor 2027 haalbaar is omdat het
niet is opgenomen in het investeringsprogramma.
In de simulator wordt duidelijk vermeld dat de gemeente/rioolbeheerder zelf de selectie van projecten kan wijzigen.
De simulator is net opgemaakt als ondersteunende tool om de gemeente/rioolbeheerder toe te laten te simuleren
met welke verschillende selecties aan projecten (en tegen welke kostprijs) de reductiedoelen (minimale
reductiedoel 2027 en totale reductiedoel) gehaald kunnen worden. 
Een alternatieve selectie van uit te voeren projecten om de reductiedoelen te halen kan, zolang deze voldoet aan
de randvoorwaarden (vrijheidsgraden) zoals opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : fhn4HfeG

Ingediende reacties

Id: 736
Cluster/GUP nummer: GUP-11055-245
Adres: Gestelsebaan nvt 2980 Zoersel

Zoersel: Rioleringsproject GUP-11055-245 (gemeentelijk) – Gestelsebaan
Opgenomen in de minimale doelstellingen. Uitvoering van het project voor 2027 niet haalbaar omdat dit project niet
is opgenomen in het investeringsprogramma en er bijgevolg geen financiële middelen beschikbaar zijn

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan dat uitvoering van het project GUP-11055-245 niet voor 2027 haalbaar is omdat het
niet is opgenomen in het investeringsprogramma.
In de simulator wordt duidelijk vermeld dat de gemeente/rioolbeheerder zelf de selectie van projecten kan wijzigen.
De simulator is net opgemaakt als ondersteunende tool om de gemeente/rioolbeheerder toe te laten te simuleren
met welke verschillende selecties aan projecten (en tegen welke kostprijs) de reductiedoelen (minimale
reductiedoel 2027 en totale reductiedoel) gehaald kunnen worden. 
Een alternatieve selectie van uit te voeren projecten om de reductiedoelen te halen kan, zolang deze voldoet aan
de randvoorwaarden (vrijheidsgraden) zoals opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.
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Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Assenede

Code van de indiener : fKgoSOEj

Ingediende reacties

Id: 1962
Cluster/GUP nummer:
Adres: Kasteelstraat 1-3 9960 Assenede

Assenede: Bezwaarschriften m.b.t. zoneringplan/GUP/reductiedoelen zijn gevat onder identificatiecode h1rfykXY

Overweging

Bezwaarschriften m.b.t. zoneringplan/GUP/reductiedoelen worden behandeld onder identificatiecode h1rfykXY.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Wervik
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Code van de indiener : fo1MFOts

Ingediende reacties

Id: 2081
Cluster/GUP nummer:
Adres: Sint-Maartensplein 16 8940 Wervik

Het Stroomgebiedbeheersplan 2022-2027
(2e herziening) in openbaar onderzoek: 15/092020 - 14/03/2021
Stad'Wervik krijgt binnen het stroomgebiedbeheersplan volgende reductiedoelstelling opgelegd voor onderstaande waterlichamen:
Heulebeek (VL05_47): 158 IE
Leie I (VL17_48): 156lE
Volgens de simulator wordt dit ingevuld dmv volgende projecten
W21A040D: Riolerings- en wegeníswerken in de Sint-Medardusstraat (ten westen van de
Nieuwstraat) en in de Pastorijstraat
W214103: Oude leperstraat (tss Geluwestraat en nr, 50 en tss nr. 1 en 16), Bakkershoekstraat (nr.72 en 79), Geluwestraat (tss Oude leperstraat
en nr. 53 en tussen Ketenstraat en Azalealaan)
W215035: Afkoppeling Maagdebeek: Aanleg RWA-riolering vanaf kruispunt Koekuitstraat -
Wilgestraat tot oude Arm Maagdebeek, verruiming Oude Arm Maagdebeek tot aan Menenstraat
W217A62A: Aanteg van een gescheiden rioleringsstelsel met vernieuwen van de wegenis in
de Bakkerstraat en de Rekestraat
W217062B: Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel met vernieuwen van de wegenis in
de Stationsstraat, Koer Verack en de Emiel Gellyncklaan
W219177: Aanleg optimaal gescheiden stelsel in de Magerheidstraat vanaf woning nr. 51 tot
Oude leperstraat, in de Oude leperstraat t.h.v. het kruispunt met de Peperstraat (incl. woningen 15,17 en 19) en in de Peperstraat tot aan de
Groenendaalbeek
GUP-33029-007: rioleringsproject GUP-33029-007 (privé) - Prinsenstraat, Moerput,
Menensesteenweg, Koestraat, Kapellestraat, Geluwesesteenweg, Christuslaan
GUP-33029-912: rioleringsproject GUP-33029-012 (privé) - Menensesteenweg,  Komerenstraat

Stad Wervik maakt hier bezwaar tegen gezien:
Het project W214103 is voor de vermelde reductie onuitvoerbaar tegen eind 2027. De bottleneck ligt vooral bij de medeopdrachtgevers en hun
budgettering en timing, hoofdzakelijk AWV.
Het GIP-dossier is voornamelijk gelegen op grondgebied Moorslede en voor een deeltje op grondgebied Wervik. Het dossier is op de ambtelíjke
commissie van 16/02/2021 gesplitst in een A- en B-dossier. Het aandeel van Wervik bevindt zich in het B-dossier. DIT dossier is on hold gezet in
afwachtíng van werken van AWV.
GUP-33029-012: Achteraan de percelen van de woningen ligt een Aquafincollector waarop deze woningen zouden aangesloten kunnen worden.
De stad kan voor de vermelde private aansluitingswerken de eigenaars sensibiliseren en faciliteren, de werken moeten echter uitgevoerd en
betaald warden door de eigenaar van het perceel.
Samengevat staan bovenvermelde GIP-projecten op de planning bij stad Wervik tegen 2027 met uitzondering van het project'W214103'. Dit
project is voorlopig on hold gezet omdat de timing ervan afhankelijk is van derden (AWV). Het kan dus niet gegarandeerd worden dat het project
uitgevoerd zal zijn tegen 2O27.
De effectief geplande projecten zorgen voor een reductie van 314 IE's. Dat is hetzelfde aantal IE's als de reductiedoelstelling die voorop gesteld
wordt. De simulator rekent weliswaar voor het project W2141A3 geen IE's in, terwijl dit project wel enkele IE's zal aansluiten. Echter, zoals reeds
gesteld, kan de uitvoering van dit project legen 2027 niet gegarandeerd worden.

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder stelt dat de reductiedoelstellingen haalbaar zijn. De gemeente/rioolbeheerder heeft ook enkele opmerkingen
aangaande projecten W214103 en GUP-33029-012. 
Volgende informatie kan hier voor mee gegeven worden:
- De afhankelijkheid van derden kan een vertragende factor zijn bij de uitvoering van projecten. Het is evenwel belangrijk dat alle partijen actief
samenwerken om deze binnen een aanvaardbare timing te realiseren. Om deze reden werden dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de
realisatie van projecten. Deze randvoorwaarden zijn opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.
- Het aantal IE’s van de rioleringsprojecten in de simulator wordt bepaald aan de hand van een automatische koppeling van gedomicilieerde
inwoners via de rioleringsdatabank. Er zal nader onderzocht worden of en hoe het afwijkend aantal IE dat hier door de gemeente voorgesteld
wordt in de toekomst eventueel kan opgenomen worden in de simulator. Wellicht volgt in de volgende versie van de simulator een technische
correctie aangaande project W214103. De simulator zelf vormt echter geen onderdeel van het voorliggende plan, waardoor uit deze opmerking
aangaande IE's niet noodzakelijk planaanpassingen volgen.
- Aangaande private aansluitingswerken (o.a. GUP-33029-012): handhaving van de correcte aansluiting van de privéwaterafvoer is binnen het
integraal waterbeleid één van de prioritaire thema’s voor handhaving, opgenomen in het maatregelenprogramma hoofdstuk 4.14.3.1
“Aansluitingsplicht privéwaterafvoer” en actie 7B_L_0012 “Extra inzetten op toezicht handhaving van de aansluitingsplicht op riolering”.
De lokale toezichthouder en rioolbeheerder dienen dan ook hun verantwoordelijkheid te nemen in het handhaven van de aansluitplicht op de
riolering conform Vlarem II. Zij hebben hiervoor tal van instrumenten tot hun beschikking. Als ondersteuning hierin werd door de CIW reeds
eerder een overzicht gemaakt van de instrumenten voor handhaving https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/handhaving
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Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : fo1MFOts

Ingediende reacties

Id: 2082
Cluster/GUP nummer:
Adres: Sint-Maartensplein 16 8940 Wervik

Daarnaast heeft de stad Wervik volgende bedenkíngen betreffende het gevraagde totale reductiedoel qua sanering
van 44 inwonersequivalenten voor waterlichaam VL17_48. GUP-33029-007 betreft een nieuwe verkaveling in een
nieuw ontwikkeld gebied. Ontwikkeling van deze gronden levert geen bijdrage tot de reductiedoelstellingen gezien
deze ontwikkelingen meteen aangesloten worden op het rioleringsstelsel dat afwatert naar de RWZI. De riolering
voor deze verkaveling is reeds aangelegd, deels in opdracht van de stad en deels in opdracht van de verkavelaar.

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder betwist het aantal IE voor GUP-33029-007 in de simulator.
Het is niet duidelijk welke nieuwe verkaveling in nieuw ontwikkeld gebied de gemeente/rioolbeheerder bedoelt. GUP-33029-007 betreft een
project dat over het hele grondgebied van Wervik verspreid ligt. Het gaat om private woningen die moeten aansluiten op de bestaande riolering
in de openbare weg. 
Handhaving van de correcte aansluiting van de privéwaterafvoer is binnen het integraal waterbeleid één van de prioritaire thema’s voor
handhaving, opgenomen in het maatregelenprogramma hoofdstuk 4.14.3.1 “Aansluitingsplicht privéwaterafvoer” en actie 7B_L_0012 “Extra
inzetten op toezicht handhaving van de aansluitingsplicht op riolering”.
De lokale toezichthouder en rioolbeheerder dienen dan ook hun verantwoordelijkheid te nemen in het handhaven van de aansluitplicht op de
riolering conform Vlarem II. Zij hebben hiervoor tal van instrumenten tot hun beschikking. Als ondersteuning hierin werd door de CIW reeds
eerder een overzicht gemaakt van de instrumenten voor handhaving https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/handhaving

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : fo1MFOts

Ingediende reacties

Id: 2083
Cluster/GUP nummer:
Adres: Sint-Maartensplein 16 8940 Wervik

De stad Wervik wenst daarnaast te benadrukken dat zij wel de ambitie heeft om tegen 2027 naast
aansluitingsprojecten ook afkoppelingsprojecten op haar grondgebied uitgevoerd te hebben. Deze
rioleringsprojecten dragen niet bij tot voorliggende reductiedoelen omdat geen bijkomende inwoners aangesloten
worden maar deze projecten zorgen wel voor een bijdrage in reductie van vuiluitworp door verminderen van de
overstortwerking.
GIP 3430: Aanleg optimaal gescheiden stelsel in de Vredestraat, Ommegangstraat tussen
Geluwestraat en Rekestraat, Ooststraat tot huisnummer 74
W210040D: Rioleríngs- en wegeniswerken ín de Sínt-Medardusstraat (ten westen van de
Nieuwstraat) en in de Pastorijstraat (volgens de simulator aansluiting van 13lE maar tevens ook
afkoppelingsproject)
W215035: Afkoppeling Maagdebeek: Aanleg RWA-riolering vanaf kruispunt Koekuitstraat -
Wilgestraat tot oude Arm Maagdebeek, verruiming Oude Arm Maagdebeek tot aan Menenstraat (volgens de
simulator aansluiting van 11tE maar tevens ook afkoppelingsproject) W217062A: Aanleg van een gescheiden
rioleringsstelsel met vernieuwen van de wegenis in de Bakkerstraat en de Rekestraat en een gedeelte van de
Molenstraat (vanaf de Rekestraat tot aan de Grauwe Zusterstraat)
W2170628: Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel met vernieuwen van de wegenis in de Stationsstraat, Koer
Verack en de Emiel Gellyncklaan
Daarnaast wordt eveneens geïnvesteerd in bronmaatregelen, bv. bij de afkoppeling van Steenakker.

Overweging

Optimalisatieprojecten die leiden tot een vermindering van de impact van overstortwerking kunnen ingerekend worden met het oog op het
behalen van het reductiedoel op een efficiënte manier. Dit zal verduidelijkt worden onder hoofdstuk 4 Visievorming in de Vlaamse delen Schelde
en Maas.
Om de verrekening hiervan naar een equivalente reductie te ondersteunen wordt verwezen naar de geformuleerde actie 7B_J_0054 in het
Maatregelenprogramma. 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Vlaamse delen Schelde en Maas

Uit te voeren wijzigingen:

In de Vlaamse delen Schelde en Maas onder hoofdstuk 4 Visievorming wordt onder 4.3.2.4  Randvoorwaarden bij de herziene gebiedsdekkende
uitvoeringsplannen voor de realisatie van de GUP-rioleringsprojecten een paragraaf toegevoegd: "Optimalisatieprojecten die leiden tot een
vermindering van de impact van overstortwerking kunnen ingerekend worden met het oog op het behalen van het reductiedoel op een efficiënte
manier."

Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Merelbeke
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Code van de indiener : fwpXrJaV

Ingediende reacties

Id: 2336
Cluster/GUP nummer:
Adres: Hundelgemsesteenweg 353 9820 Merelbeke

Bezwaarschriften betreffende de reductiedoelstellingen
Gemeente Merelbeke krijgt binnen het stroomgebiedbeheerplan volgende reductiedoelstelling opgelegd voor onderstaande waterlichamen:
-          Bovenschelde IV - VL05_58: totaal reductiedoel 438 IE. Dit wordt herleid tot 146 IE tegen 2027.
-          Gentse Binnenwateren VL17_156: 0 IE
-          Zeeschelde I - VL11_40: totaal reductiedoel 1023 IE, dit wordt herleid tot 341 IE tegen 2027.
Volgens de simulator wordt dit ingevuld dmv volgende projecten:
 
O201202B: Riolerings- en wegeniswerken tussen de Guldensporenlaan en de Waterstraat, nl. Oude Gaversesteenweg, Plataan en Fraterstraat
- deel B, 389 IE , VL11_40
O209181B: Riolerings- en wegeniswerken in de Molenstraat opwaarts de C. Plissartstraat: 78 IE, 62,82% VL05_58; 37,18% VL11_40
O213058: Riolerings- en wegeniswerken te Schelderode en Munte: opname verspreide lozingspunten door de aanleg van gescheiden stelsel
met optimale afkoppeling: 592 IE, 65,71% VL05_58; 34,29% VL11_40
O216041B: Aanleggen van een DWA-leiding in de Gontrode Heirweg vanaf Bloemstraat tot Ringvaart, Varingstraat en Vijverwegel: 212 IE,
VL11_40
O216041C: Aanleggen van een DWA-leiding in de Gontrode Heirweg vanaf Bloemstraat tot Ringvaart: 0 IE, VL11_40
O218131: Riolerings- en wegeniswerken : afkoppelen waterlopen nrs 4 en 14 (Keibergbeek en Kwenenbosbeek) en riolerings- en
wegeniswerken Hoorndriesstraat: 129 IE, VL11_40
GUP-44043-014: rioleringsproject GUP-44043-014 (prive) - Pilaarstraat, Meierij: 11 IE, VL05_58
GUP-44043-036: rioleringsproject GUP-44043-036 (prive): 0 IE, VL11_40
GUP-44043-062: rioleringsproject GUP-44043-062 (prive) – Bosstraat: 8 IE, VL05_58
GUP-44043-064: rioleringsproject GUP-44043-064 (prive) - Lindestraat, Diepestraat: 10 IE, VL11_40
GUP-44043-066: rioleringsproject GUP-44043-066 (prive) – Bosstraat: 0 IE, VL05_58
GUP-44043-199: rioleringsproject GUP-44043-199 (prive) - Roskamstraat, Kerkstraat, Chrysantenstraat, Bosstraat, Bergbosstraat: 26 IE,
VL11_40

 
GIP-project O216041B en C in Gontrode Heirweg zijn uitgevoerd. GIP O213059 en O209181B zijn concreet voorzien in de meerjarenplanning
van de gemeente. Deze zorgen reeds voor invulling van de minimale doelstelling binnen het stroomgebiedbeheerplan tegen 2027. Er wordt
immers 476 IE gesaneerd in Zeeschelde I (VL11_40) en 389 IE in Bovenschelde IV (VL05_58).
 ·         De overige GIP-projecten O201202B Oude Gaversesteenweg en O218131 Hoorndriesstraat zijn voorzien voor uitvoering in de volgende
legislatuur. Een concrete timing naar uitvoering is nog niet opgemaakt, deze dossiers dienen nog verder uitgewerkt en zijn nog afhankelijk van
uiteindelijke budgettering, vergunningen en grondverwerving. Gemeente Merelbeke maakt dan ook bezwaar tegen de strikte deadline van 2027
gezien de financiële en technische haalbaarheid momenteel niet gegarandeerd is.
 ·         GIP O218131 Hoorndriesstraat: de vuilvracht van dit project is reeds aangesloten via een gemengde riolering, het GIP-dossier bestaat uit
een afkoppelingsproject. De vuilvracht kan dan ook reeds meegerekend worden, het betreft 129 IE in Zeeschelde I (VL11_40)
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Overweging

De gemeente geeft aan welke projecten invulling zullen geven aan de reductiedoelen voor VL05_58, VL17_156 en VL11_40: O216041B (reeds
uitgevoerd), O216041C (reeds uitgevoerd), O213059 (voorzien in de meerjarenplanning), O209181B & O201202B (voorzien in de
meerjarenplanning, bezwaar tegen strikte deadline), O201202B (voorzien in de volgende legislatuur).
De rioleringsprojecten O216041B en O216041C worden als uitgevoerd beschouwd en geven reeds invulling aan het reductiedoel. Het
zoneringsplan wordt aangepast, cluster 199-234-1 en een deel van cluster 199-234-2 gaan over naar het collectief geoptimaliseerd
buitengebied.
De gemeente maakt bezwaar tegen de strikte deadline voor de projecten O201202B en O218131. Deze projecten staan op een
subsidieprogramma opgenomen en worden verondersteld om binnen een redelijke termijn uitgevoerd te worden, de gebiedsgerichte prioritering
mag niet leiden tot het afremmen of uitstellen van het lopend beleid. Op het niveau van het waterlichaam wordt er verondersteld dat alle
projecten opgedragen op een programma (gemeentelijk t.e.m. GIP 2019 en bovengemeentelijk t.e.m. OP 2020) realiseerbaar zijn tegen 2027.
Indient dit niet gebeurt zal dit binnen dit waterlichaam gecompenseerd dienen te worden door de uitvoering van andere projecten. Om deze
reden werden dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de realisatie van projecten. Deze randvoorwaarden zijn opgenomen onder 4.3.2.4 in
hoofdstuk 4 Visievorming.
De gemeente geeft aan dat het project O218131 reeds is aangesloten via een gemengde riolering. Hiervoor zal een aanpassing gebeuren met
betrekking tot de reductiedoelen. De vuilvracht van de woningen in de Hoorndriesstraat worden inmiddels reeds gesaneerd, het project zal als
optimalisieproject beschouwd worden. Optimalisatieprojecten die leiden tot een vermindering van de impact van overstortwerking
kunnen ingerekend worden met het oog op het behalen van het reductiedoel op een efficiënte manier. Dit zal verduidelijkt worden onder
hoofdstuk 4 Visievorming in de Vlaamse delen Schelde en Maas. Om de verrekening hiervan naar een equivalente reductie te ondersteunen
wordt verwezen naar de geformuleerde actie 7B_J_0054 in het Maatregelenprogramma. 
De afhankelijkheid van derden en onteigeningen kunnen een vertragende factor zijn bij de uitvoering van projecten. Het is evenwel belangrijk dat
alle partijen actief samenwerken om deze binnen een aanvaardbare timing te realiseren. Om deze reden werden dan ook vrijheidsgraden
voorzien inzake de realisatie van projecten. Deze randvoorwaarden zijn opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Vlaamse delen Schelde en Maas ,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Cluster 199-234-2 wordt deels omgezet naar collectief geoptimaliseerd buitengebied. Een deel blijft collectief te optimaliseren buitengebied
(cluster 199-234-2, cluster 199-234-4), een deel wordt collectief geoptimaliseerd buitengebied (cluster 199-234-3). 
Cluster 199-234-1 wordt volledig omgezet naar collectief geoptimaliseerd buitengebied.
In de Vlaamse delen Schelde en Maas onder hoofdstuk 4 “Visievorming” wordt onder 4.3.2.4  “Randvoorwaarden bij de herziene
gebiedsdekkende uitvoeringsplannen voor de realisatie van de GUP-rioleringsprojecten” een paragraaf toegevoegd: " Optimalisatieprojecten die
leiden tot een vermindering van de impact van overstortwerking kunnen ingerekend worden met het oog op het behalen van het reductiedoel op
een efficiënte manier."

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : fwpXrJaV

Ingediende reacties

Id: 2337
Cluster/GUP nummer:
Adres: Hundelgemsesteenweg 353 9820 Merelbeke

Daarnaast voorziet de gemeente ook projecten in centraal gebied zoals heraanleg van Polderstraat en Sneyssenslaan. Deze zorgen voor een
noodzakelijke ingreep om bestaande riolering te vernieuwen en overstorting te verminderen.
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Overweging

Optimalisatieprojecten die leiden tot een vermindering van de impact van overstortwerking kunnen ingerekend worden met het oog op het
behalen van het reductiedoel op een efficiënte manier. Dit zal verduidelijkt worden onder hoofdstuk 4 Visievorming in de Vlaamse delen Schelde
en Maas.
Om de verrekening hiervan naar een equivalente reductie te ondersteunen wordt verwezen naar de geformuleerde actie 7B_J_0054 in het
Maatregelenprogramma. 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Vlaamse delen Schelde en Maas

Uit te voeren wijzigingen:

In de Vlaamse delen Schelde en Maas onder hoofdstuk 4 Visievorming wordt onder 4.3.2.4  Randvoorwaarden bij de herziene gebiedsdekkende
uitvoeringsplannen voor de realisatie van de GUP-rioleringsprojecten een paragraaf toegevoegd: "Optimalisatieprojecten die leiden tot een
vermindering van de impact van overstortwerking kunnen ingerekend worden met het oog op het behalen van het reductiedoel op een efficiënte
manier."

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : fwpXrJaV

Ingediende reacties

Id: 2338
Cluster/GUP nummer:
Adres: Hundelgemsesteenweg 353 9820 Merelbeke

De gemeente kan voor de vermelde private aansluitingswerken de eigenaars sensibiliseren en faciliteren, de werken moeten echter uitgevoerd
en betaald worden door de eigenaar van het perceel.

Overweging

Handhaving van de correcte aansluiting van de privéwaterafvoer is binnen het integraal waterbeleid één van de prioritaire thema’s voor
handhaving, opgenomen in het maatregelenprogramma hoofdstuk 4.14.3.1 Aansluitingsplicht privéwaterafvoer en actie 7B_L_0012
Extra inzetten op toezicht handhaving van de aansluitingsplicht op riolering.
De lokale toezichthouder en rioolbeheerder dienen dan ook hun verantwoordelijkheid te nemen in het handhaven van de aansluitplicht op de
riolering conform Vlarem II. Zij hebben hiervoor tal van instrumenten tot hun beschikking. Als ondersteuning hierin werd door de CIW reeds
eerder een overzicht gemaakt van de instrumenten voor handhaving https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/handhaving.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Vorselaar
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Code van de indiener : fZnhkU15

Ingediende reacties

Id: 540
Cluster/GUP nummer: A218010
Adres: Sassenhout (deel ten westen van Poederleseweg en Poederleseweg zelf) nvt 2290 Vorselaar

Wegenis- en rioleringswerken Sassenhout (deel ten westen van Poederleseweg en Poederleseweg zelf) --
A218010: de uitvoering van dit project is afhankelijk van bovengemeentelijk project 23289 (Sassenhout en
persleiding richting Herentals) alsook van noodzakelijke innemingen langs de N153. 

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan dat de uitvoering van project A218010 afhankelijk is van bovengemeentelijk project
23289 (Sassenhout en persleiding richting Herentals) alsook van noodzakelijke innemingen langs de N153. 
Het is niet duidelijk wat bedoeld wordt met deze opmerking. Bijgevolg kan hiervan enkel akte genomen worden en
volgt er geen aanpassing aan het zoneringsplan/gebiedsdekkend uitvoeringsplan.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Sint-Lievens-Houtem

Code van de indiener : FZqv5INJ

Ingediende reacties

Id: 1712
Cluster/GUP nummer:
Adres: Stropkaai 1 9000 Gent

Via mail naar Ciw-sec@vmm.be stuur ik het colelgebesluit van de gemeente Sint_lievens-Houtem over het
openbaar onderzoek ontwerp-stroomgebiedsbeheerplannen 2022-2027. De gemeente Sint-Lievens-
Houtem engageert zich om de doelstellingen te halen tegen 2027.

Overweging

De opmerkingen worden behandeld onder identificatiecode v4tk0Pkl.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Diest
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Code van de indiener : gdyS7Lrt

Ingediende reacties

Id: 2417
Cluster/GUP nummer:
Adres: Grote Markt / 3290 Diest

Bezwaarschriften betreffende de reductiedoelstellingen Diest
 Stad Diest krijgt binnen het stroomgebiedbeheerplan volgende reductiedoelstelling opgelegd voor onderstaande
waterlichamen:
WL_naam, WL_code, Gebiedsgerichte prioritering, IE
BEGIJNENBEEK, VL11_96, 3, 153
DE HULPE - ZWART WATER, VL05_97, 3, 856
ZWARTEBEEK, VL11_117, 2, 135
DEMER VI, VL05_103, 4, 85
eindtotaal: 1229 IE
De stad Diest heeft de intentie om maximaal invulling te geven aan de uitvoering van bovenstaande projecten
Uit bovenstaande tabel zijn reeds volgende projecten uitgevoerd of nadert het einde der werken:
- B211061 – Smodderpotstraat, Zichemseweg
- B214086A - Klappijstraat, Rodestraat, Merelstraat en Terhoevenstraat
- B215267 – Langenberg, Holleweg en Kruisstraat
Voor volgende dossiers wordt op korte termijn de uitvoering gestart:
- B200909 – Badstraat (werken gegund, start voorjaar 2021)
Voor volgende dossiers is er geen medeopdrachtgever, de stad zal deze dossiers binnen de planperiode tot 2027
tot uitvoering brengen:
- B205094 - Afwatering hemelwaters in de Bosterestraat en aanleg van een afvalwaterriolering langs de achterkant
van de bedrijven o.a. Gamma, Scarpino, Knaepen, e.a.
- B217167B - Rioleringswerken en aanleg fietspaden in Papenbroekstraat en Reustraat. Mogelijk zal hier nog
onteigend moeten worden voor de realisatie van de fietspaden.
Voor de dossiers (L212031A, L212031B, L212048B) zal de stad Diest afstemmen met de gemeente Lummen
(budget, timing). Het betreft hier vaak werken op de gemeentegrens met gemeente Lummen.
De uitvoerbaarheid van B214086B, B208124A (fase A), B208124D (fase B) en B208124E (fase C) is afhankelijk
van werken uit te voeren door AWV. Indien deze derde partij de gecombineerde of opwaartse werken in de
steenweg niet tijdig uitvoeren zal de vermelde reductie voor VL05_97 (De Hulpe – Zwart Water) onuitvoerbaar zijn
tegen eind 2027. De knelpunten in dit project zijn nog te groot om een timing op te maken en tot uitvoering te
kunnen over gaan. De stad is hier afhankelijk van de budgettering van de mede-opdrachtgevers, van de nodige
grondverwerving en aan te vragen vergunningen.
De uitvoerbaarheid van B212023A+B is afhankelijk van werken uit te voeren door Aquafin. Indien deze derde partij
de gecombineerde of opwaartse werken in de steenweg of gemeenteweg niet tijdig uitvoeren zal de vermelde
reductie voor VL05_97 (De Hulpe – Zwart Water) onuitvoerbaar zijn tegen eind 2027. De knelpunten in dit project
zijn nog te groot om een timing op te maken en tot uitvoering te kunnen over gaan. De stad is hier afhankelijk van
de budgettering van de mede-opdrachtgevers, van de nodige grondverwerving en aan te vragen vergunningen.
De stad zal project B212017A – Schaffensestraat niet tegen het einde van de planperiode (2027) tot uitvoering
brengen. De vuilvracht van 12IE in deze projectzone is bovendien een ongekend gegeven bij de stad. Destijds was
het dossier opgestart om in het kader van het openleggen van de Demer in de Schaffensestraat gescheiden stelsel
aan te leggen. Dit blijft weliswaar een relevant afkoppelingsproject (regenwater naar de Demer, ontlasting gemengd
stelsel), maar de uitvoering is niet op korte termijn voorzien.
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Overweging

De stad geeft aan akkoord te gaan met de reductiedoelen. VMM neemt hiervan akte.
Er wordt aangegeven dat reeds volgende projecten werden uitgevoerd of het einde der werken nadert:
- B211061 – Smodderpotstraat, Zichemseweg. Dit project is nog niet volledig uitgevoerd.
- B214086A - Klappijstraat, Rodestraat, Merelstraat en Terhoevenstraat. Dit project is uitgevoerd en de betrokken
clusters zijn reeds collectief geoptimaliseerd buitengebied.
- B215267 – Langenberg, Holleweg en Kruisstraat. Dit project is nog niet volledig uitgevoerd.
Bovenstaande opmerkingen leiden dus niet tot een planaanpassing.
De afhankelijkheid van derden en onteigeningen kunnen een vertragende factor zijn bij de uitvoering van projecten.
Het is evenwel belangrijk dat alle partijen actief samenwerken om deze binnen een aanvaardbare timing te
realiseren.
Om deze reden werden dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de realisatie van projecten. Deze
randvoorwaarden zijn opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

De projectgegevens van uitgevoerde rioleringsprojecten worden bij voorkeur opgeladen via de AWIS-
rioolinventaris. Ook dient na uitvoering het dossier ingediend te worden voor administratieve afhandeling.

Code van de indiener : gdyS7Lrt

Ingediende reacties

Id: 2418
Cluster/GUP nummer:
Adres: Grote Markt / 3290 Diest

De stad Diest heeft de intentie om maximaal invulling te geven aan de uitvoering van bovenstaande projecten en
geeft mee dat de stad naast aansluitingsprojecten ook projecten met gescheiden stelsel zal uitvoeren aan
Stationsplein, Marc Mackenstraat en Overstraat. Momenteel zijn ook rioleringswerken bezig in de Ketelstraat, Felix
Moonsstraat, … .Deze projecten zorgen voor een noodzakelijke ingreep binnen centraal gebied om bestaande
riolering te vernieuwen of overstorting te verminderen. Aanleg van gescheiden stelsel in Begijnhof en/of Broekstraat
(westelijk deel) zit ook in de planning.

Overweging

Optimalisatieprojecten die leiden tot een vermindering van de impact van overstortwerking kunnen ingerekend worden met het oog op het
behalen van het reductiedoel op een efficiënte manier. Dit zal verduidelijkt worden onder hoofdstuk 4 Visievorming in de Vlaamse delen Schelde
en Maas.
Om de verrekening hiervan naar een equivalente reductie te ondersteunen wordt verwezen naar de geformuleerde actie 7B_J_0054 in het
Maatregelenprogramma. 
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Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Vlaamse delen Schelde en Maas

Uit te voeren wijzigingen:

In de Vlaamse delen Schelde en Maas onder hoofdstuk 4 Visievorming wordt onder 4.3.2.4  Randvoorwaarden bij de herziene gebiedsdekkende
uitvoeringsplannen voor de realisatie van de GUP-rioleringsprojecten een paragraaf toegevoegd: "Optimalisatieprojecten die leiden tot een
vermindering van de impact van overstortwerking kunnen ingerekend worden met het oog op het behalen van het reductiedoel op een efficiënte
manier."

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : gdyS7Lrt

Ingediende reacties

Id: 2419
Cluster/GUP nummer:
Adres: Grote Markt / 3290 Diest

De stad zal project B212017A – Schaffensestraat niet tegen het einde van de planperiode (2027) tot uitvoering
brengen. De vuilvracht van 12IE in deze projectzone is bovendien een ongekend gegeven bij de stad.

Overweging

De gemeente meldt dat project B212017A niet zal worden uitgevoerd tegen 2027. Zoals in de simulator vermeld is, worden projecten die
momenteel op een gemeentelijk investeringsprogramma (GIP) zijn opgenomen, verondersteld om tegen 2027 te zijn uitgevoerd. Indien dit niet
haalbaar is, zal dit gecompenseerd moeten worden door een of meerdere andere  projecten. Een alternatieve uitvoeringswijze om de
reductiedoelen te halen kan, zolang deze voldoet aan de randvoorwaarden (vrijheidsgraden) zoals opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4
Visievorming.
De vuilvracht die in de simulator gekoppeld wordt aan project B212017A is GIS-matig afgeleid.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : gdyS7Lrt

Ingediende reacties

Id: 2420
Cluster/GUP nummer:
Adres: Grote Markt / 3290 Diest

De tabel bevat ook een aantal private aansluitingsprojecten. De stad kan voor de vermelde private aansluitingswerken de eigenaars
sensibiliseren en faciliteren, de werken moeten echter uitgevoerd en betaald worden door de eigenaar van het perceel. De stad zal concreet in
2021 deze eigenaars contacteren met de bedoeling om ofwel bewijslast van aansluiting aan te leveren ofwel hun aansluiting op het
rioleringsnetwerk in orde te zetten tegen eind 2021.
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Overweging

Handhaving van de correcte aansluiting van de privéwaterafvoer is binnen het integraal waterbeleid één van de prioritaire thema’s voor
handhaving, opgenomen in het maatregelenprogramma hoofdstuk 4.14.3.1 “Aansluitingsplicht privéwaterafvoer” en actie 7B_L_0012 “Extra
inzetten op toezicht handhaving van de aansluitingsplicht op riolering”.
De lokale toezichthouder en rioolbeheerder dienen dan ook hun verantwoordelijkheid te nemen in het handhaven van de aansluitplicht op de
riolering conform Vlarem II. Zij hebben hiervoor tal van instrumenten tot hun beschikking. Als ondersteuning hierin werd door de CIW reeds
eerder een overzicht gemaakt van de instrumenten voor handhaving https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/handhaving

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : gdyS7Lrt

Ingediende reacties

Id: 2421
Cluster/GUP nummer:
Adres: Grote Markt / 3290 Diest

Diest
Wat betreft de realisatie van IBA’s engageert de stad zich om de opgegeven prioritire IBA’s te realiseren conform
onderstaande timing, dit voor zover het vergunde gebouwen betreft en de eigenaars medewerking/toelating
hiervoor verlenen. De stad voorziet om 10 IBA’s per jaar te realiseren. Concreet is de verwachting dat er nog 57
IBA’s zullen geplaatst worden, dit is een haalbare opdracht tegen 2027.
IBA’s, Reeds geplaatst (2019), Gepland (2027), Totaal aantal
SGBP2, Prio 1, geplaatst: 9, gepland: 6, totaal aantal: 15
SGBP2, Prio 2, geplaatst: 24, gepland: 45, totaal aantal: 69
SGBP3, Prio 2, geplaatst: 0, gepland 6, totaal aantal: 6

niet prioritair, geplaatst: 4, Totaal aantal: 221
Timing:
SGBP2 – prioriteit 1: tegen eind 2021
SGBP2 – prioriteit 2: tegen eind 2025
SGBP3 – prioriteit 2: tegen eind 2027

Overweging

Met het voorgestelde ritme voldoet Diest niet aan de minimale doelstellingen die reeds werden opgelegd in de stroomgebiedbeheerplannen
2016-2021.
IBA’s kunnen ingebracht worden om het reductiedoel te halen. Hierbij dient men zich echter bewust te zijn van en rekening te houden met de
lagere zuiveringsefficiëntie van een IBA t.o.v. een aansluiting op RWZI.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Maarkedal
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Code van de indiener : gE5IhThC

Ingediende reacties

Id: 208
Cluster/GUP nummer: GUP-45064-019
Adres: Ladeuze 8 9680 Maarkedal

Opmerking 15 : GUP-45064-019 Maarkedal : Collector getekend in Maarkebeek - Maarkedal ?

Overweging

Er wordt aangegeven dat er een collector is ingetekend ter hoogte van de Maarkebeek: GUP-45064-019. 
De geplande riolering in Ladeuze (GUP-45064-019) is echter slechts schematisch ingetekend en zal ten gevolge van een (aanvaard) bezwaar
van de gemeente Maarkedal komen te vervallen. De clusters "120-531" en "120-505" zullen herzien worden naar individueel te optimaliseren
buitengebied.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : gE5IhThC

Ingediende reacties

Id: 211
Cluster/GUP nummer: GUP-45064-019
Adres: Ladeuze 8 9680 Maarkedal

Opmerking 16 : GUP-45064-019 Maarkedal : Aansluiting Maarkendries 2A op collector Ladeuze – Maarkedal ?
Op het plan worden de percelen A387m, A387p en A387c2 aangesloten op de collector van Ladeuze.  Gezien het
hoogteverschil is dit enkel mogelijk via private gronden.  Het kan niet de bedoeling zijn dat deze last op onze
gronden gelegd wordt, temeer daar de riolering van de Maarkendries net is vernieuwd en dat het afvalwater van dit
bedrijf kan opgepompt worden naar de Maarkendries. In de stedenbouwkundige vergunning B/2017/16 dd
16/05/2017 staat bovendien duidelijk dat de overloop van de regenwaterput van het nieuwe magazijn op perceel
A387c2 naar het voorliggende bufferbekken dient af te lopen, wat op het terrein niet het geval is (zie beschrijving in
voorstel 5).

Overweging

Er wordt aangegeven dat Maarkendries 2A en de percelen A387m, A387p en A387c2 volgens voorliggend zoneringsplan dienen aan te sluiten
op de geplande riolering (GUP-45064-019) in de straat "Ladeuze". Dit klopt echter niet.
De afbakening van het rioleringsproject GUP-45064-019 in de straat "Ladeuze" wordt gedefinieerd door de ingetekende rioleringsstrengen en
niet door de weergegeven buffers die louter ter visuele ondersteuning worden weergegeven. Het betreft hier gebouwen welke gelegen zijn langs
een openbare weg (Maarkendries) die van openbare riolering is voorzien. Indien er huishoudelijk afvalwater wordt geproduceerd
is er aansluitplicht op die riolering. Hiervan kan enkel worden afgeweken indien de aansluiting moet worden uitgevoerd over grond van derden.
Bij afwijking dienen de lozingsvoorwaarden voor lozingen in het individueel te optimaliseren buitengebied nageleefd te worden.
Handhaving hiervan gebeurt door gemeente en/of rioolbeheerder.
Het bezwaarschrift m.b.t. de overloop van de regenwaterput van het nieuwe magazijn op perceel A387c2 wordt behandeld in  "Voorstel 5 :
Ongedaan maken van recente illegale afvoer oppervlaktewater van percelen A387p, A387c2 en A387d2 Maarkendries - Maarkedal."

Voorstel tot aanpassing

Nvt
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Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Middelkerke

Code van de indiener : gktBQGzx

Ingediende reacties

Id: 1690
Cluster/GUP nummer:
Adres: Stropstraat 1 9000 Gent

Zie CBS nota van 09/03/2021 van de gemeente Middelkerke.

Overweging

De geformuleerde opmerkingen van de gemeente Middelkerke worden behandeld onder identificatiecodes JToI6Z2c en OaLUV8KQ
(milieuraad).

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Liedekerke

Code van de indiener : gtqZl9bR

Ingediende reacties

Id: 1949
Cluster/GUP nummer:
Adres: Opperstraat 31 1770 Liedekerke

Het gemeentebestuur bevestigt de uitvoering van de beoogde reductiedoelstellingen door uitvoering van verschíllende rioleringsprojecten (BBC
20L8-20241. Het gemeentebestuur heeft eveneens aan TMVW gevraagd om de nodige acties te ondernemen om de resterende IBA's met
prioriteit 0 te plaatsen tegen 2O27. Op deze manier heeft het gemeentebestuur de intentie om ten laatste tegen 2027 al het afvalwater op het
grondgebied van Liedekerke te zuiveren.

Overweging

De gemeente geeft aan de intentie te hebben om ten laatste tegen 2027 al het afvalwater op het grondgebied van Liedekerke te zuiveren.
VMM juicht dit toe.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Assenede

Code van de indiener : h1rfykXY

Ingediende reacties

Id: 2323
Cluster/GUP nummer:
Adres: Vooruitgangstraat 189 1030 Brussel

De gemeente kan voor de vermelde private aansluitingswerken de eigenaars sensibiliseren en faciliteren, de werken moeten echter uitgevoerd
en betaald worden door de eigenaar van het perceel.

Overweging

Handhaving van de correcte aansluiting van de privéwaterafvoer is binnen het integraal waterbeleid één van de prioritaire thema’s voor
handhaving, opgenomen in het maatregelenprogramma hoofdstuk 4.14.3.1 Aansluitingsplicht privéwaterafvoer en actie 7B_L_0012
Extra inzetten op toezicht handhaving van de aansluitingsplicht op riolering.
De lokale toezichthouder en rioolbeheerder dienen dan ook hun verantwoordelijkheid te nemen in het handhaven van de aansluitplicht op de
riolering conform Vlarem II. Zij hebben hiervoor tal van instrumenten tot hun beschikking. Als ondersteuning hierin werd door de CIW reeds
eerder een overzicht gemaakt van de instrumenten voor handhaving https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/handhaving.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : h1rfykXY

Ingediende reacties

Id: 2325
Cluster/GUP nummer:
Adres: Vooruitgangstraat 189 1030 Brussel

Er zijn verschillen op te merken in reductiedoelen in de officiële documenten op volvanwater.be t.o.v. de door VMM doorgegeven simulator. In
kader van de bezwaren werd rekening gehouden met de doelen zoals vermeld in de simulator.

Overweging

De cijfers (tabel) van het reductiedoel in de simulator zijn gebaseerd op de meest recente herrekeningen van de reductiedoelen, maar betreffen
enkel de cijfers van de gemeentelijke actor. De cijfers die terug te vinden zijn op het geoloket zoneringsplannen en gebiedsdekkende
uitvoeringsplannen in de fiches reductiedoel_SI_HH_ per waterlichaam en Reductiedoelen_ONTWERP_GUP_ per gemeente zijn nog
gebaseerd op oudere berekeningen, maar bevatten naast de gemeentelijke actor ook de cijfers van de bovengemeentelijke actor (beiden
opgedeeld per categorie lopend beleid/GUP) en privé.
Voor zover geen andere opmerkingen/technische correcties aanleiding geven tot het aanpassen van de cijfers, zullen de fiches
reductiedoel_SI_HH_ per waterlichaam en Reductiedoelen_ONTWERP_GUP_ per gemeente op het geoloket zoneringsplannen en
gebiedsdekkende uitvoeringsplannen geactualiseerd worden met de herrekende cijfers, maar dit voor alle actoren, met onderverdeling in de
respectievelijke categorieën. Dit is ruimer dan enkel het cijfer van de gemeentelijke actor uit de simulator per gemeente. 
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Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Voor zover geen andere opmerkingen/technische correcties aanleiding geven tot het aanpassen van de cijfers, zullen de fiches
reductiedoel_SI_HH_ per waterlichaam en Reductiedoelen_ONTWERP_GUP_ per gemeente op het geoloket zoneringsplannen en
gebiedsdekkende uitvoeringsplannen geactualiseerd worden met de herrekende cijfers, maar dit voor alle actoren, met onderverdeling in de
respectievelijke categorieën. Dit is ruimer dan enkel het cijfer van de gemeentelijke actor uit de simulator per gemeente. 

 

Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Temse

Code van de indiener : H69Bjn2v

Ingediende reacties

Id: 2600
Cluster/GUP nummer:
Adres: Frans Boelplein 1 9140 Temse

Ons bestuur (gemeente Temse) wenst nog volgend advies te verstrekken: 
Onderstaand advies is opgemaakt op basis van de doorgegeven simulator, de gehanteerde waarden zijn lager dan
wat opgenomen is in de reductiedoelstelling die via het stroomgebiedbeheerplan opgegeven werd.
GlP-projecten 0213048, 0213066, 0214084, O218111 en 0219163 zijn in uitvoering of uitgevoerd. Deze zorgen
reeds voor invulling van de minimale doelstelling binnen het stroomgebiedbeheerplan tegen 2027 conform de
doorgegeven simulator. Er wordt immers 580 IE gesaneerd in de Getijdedurme (VL08-39) en 443 IE in Zeeschelde
III + Rupel (VL14-42).
De overige GlP-projecten 0218081, O2I8O79, 0219135 en 0219163 zijn gebudgetteerd bij degemeente en bij
Riopact. Doel is deze dus zeker uit te voeren. Een concrete timing naar uitvoering is nog niet opgemaakt, dit dient
ook afgestemd met de medeopdrachtgevers en is afhankelijk van vergunningen, grondverwerving, subsidiëring qua
fietspaden. Gemeente Temse maakt dan ook bezwaar tegen de strikte deadline van 2027.
  

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan dat slechts een gedeelte van de projecten lopend beleid: GIP-projecten O213048, O213066, O214084, O218111 en
O219163, voor 2027 kunnen uitgevoerd worden. Deze projecten zorgen reeds voor invulling van de minimale doelstelling binnen het
stroomgebiedbeheerplan tegen 2027.
Projecten die op een subsidieprogramma staan opgenomen worden verondersteld om binnen een redelijke termijn uitgevoerd te worden, de
gebiedsgerichte prioritering mag niet leiden tot het afremmen of uitstellen van het lopend beleid. Op het niveau van het waterlichaam wordt er
verondersteld dat alle projecten opgedragen op een programma (gemeentelijk t.e.m. GIP 2019 en bovengemeentelijk t.e.m. OP 2020)
realiseerbaar zijn tegen 2027. Indient dit niet gebeurt zal dit binnen dit waterlichaam gecompenseerd dienen te worden door de uitvoering van
andere projecten. Om deze reden werden dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de realisatie van projecten. Deze randvoorwaarden zijn
opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming. 

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : H69Bjn2v

Ingediende reacties

Id: 2601
Cluster/GUP nummer:
Adres: Frans Boelplein 1 9140 Temse

Temse
O218073 ligt op grondgebied Sint-Niklaas en O219116 ligt op grondgebied Gavere. Voor deze projecten kunnen
gemeente Temse en zijn rioolbeheerder niet instaan.

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan dat Temse en zijn rioolbeheerder niet kunnen instaan voor uitvoering van de projecten: O218073 aangezien dit ligt
op grondgebied Sint-Niklaas en O219116 aangezien dit ligt op grondgebied Gavere. 
O219116: Dit project heeft inderdaad geen betrekking op de gemeente Temse. In de volgende versie van de simulator zal een technische
correctie volgen zodat het GIP niet langer voorkomt in de lijst. Omdat de gekoppelde vuilvracht, opgenomen in de simulator voor O219116 wel
van toepassing is op het project O219163 te Temse zal de vuilvracht voor dit project aangepast worden. Deze correctie zal het reductiedoel niet
wijzigen.
O218073: Dit project is inderdaad enkel gelegen te Sint-Niklaas. Doordat het op de grens met Temse gelegen is, is het gis-matig
terechtgekomen in de simulator van Temse. Vermits dit project opgenomen werd met een vuilvracht van 0 IE werd het in de simulator niet in
rekening gebracht voor het invullen van het reductiedoel.
Als ondersteunende tool maakt de simulator geen deel uit van het herziene gebiedsdekkend uitvoeringsplan of van de
stroomgebiedbeheerplannen. Dit bezwaarschrift heeft geen invloed op de reductiedoelen en geeft dan ook geen aanleiding tot een
planaanpassing.

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Aan de betrokken streng van het lopend beleid, wordt het juiste projectnummer O219163 gekoppeld.

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : H69Bjn2v

Ingediende reacties

Id: 2602
Cluster/GUP nummer:
Adres: Frans Boelplein 1 9140 Temse

De gemeente wenst het privaat rioleringsproject (GUP-46025-026) te voorzien van een IBA binnen de gevraagde
herziening van het zoneringsplan. De eigenaar is hier reeds lange tijd vragende partij voor. Het vermelde
inwonersaantal lijkt niet correct, dit is een gewoon woonhuis.

Page 181 of 492



Overweging

De rioolbeheerder vraagt cluster 215-5104, Kapelstraat 269B, te herzien van collectief te optimaliseren buitengebied naar individueel te
optimaliseren buitengebied - IBA gepland. Motivatie hiervoor is de afstand van 150 meter tot de bestaande riolering en de noodzaak tot gebruik
van pomp en persleiding. Aangezien het perceel van deze woning grenst aan openbaar domein en de woning op 150 meter van de
perceelsgrens ligt, geldt hier conform Vlarem II aansluitplicht op de riolering. Het vermelde prijsverschil tussen aansluiting op riolering en de
aanleg van een IBA is eerder beperkt, zeker als men de beperkte levensduur van een IBA meerekent en het feit dat er bij een IBA nog steeds
een zekere restvuilvracht is. De gevraagde herziening wordt om deze redenen niet aanvaard, de woning blijft toegewezen aan collectief te
optimaliseren buitengebied.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Vilvoorde

Code van de indiener : HF8jDov2

Ingediende reacties

Id: 2445
Cluster/GUP nummer:
Adres: Grote Markt 1 1800 Vilvoorde

Bezwaarschriften betreffende de reductiedoelstellingen
Er zijn verschillen op te merken in reductiedoelen in de officiële documenten op volvanwater.be t.o.v. de door VMM
doorgegeven simulator. Op de documenten van volvanwater wordt gevraagd om tegen 2027:
o 453 IE aan te sluiten, voor waterlichaam VL05_93.
o 9 IE voor VL11_91
o 85 IE voor VL11_76
In kader van het behalen van de reductiedoelen tegen 2027 zal stad Vilvoorde rekening houden met de cijfers zoals
aangegeven in de simulator, namelijk:
o 483 IE aan te sluiten, voor waterlichaam VL05_93.
o 0 IE voor VL11_91
o 0 IE voor VL11_76

Overweging

De cijfers (tabel) van het reductiedoel in de simulator zijn gebaseerd op de meest recente herrekeningen van de reductiedoelen, maar betreffen
enkel de cijfers van de gemeentelijke actor. De cijfers die terug te vinden zijn op het geoloket zoneringsplannen en gebiedsdekkende
uitvoeringsplannen in de fiches reductiedoel_SI_HH_ per waterlichaam en Reductiedoelen_ONTWERP_GUP_ per gemeente zijn nog
gebaseerd op oudere berekeningen, maar bevatten naast de gemeentelijke actor ook de cijfers van de bovengemeentelijke actor (beiden
opgedeeld per categorie lopend beleid/GUP) en privé.
Voor zover geen andere opmerkingen/technische correcties aanleiding geven tot het aanpassen van de cijfers, zullen de fiches
reductiedoel_SI_HH_ per waterlichaam en Reductiedoelen_ONTWERP_GUP_ per gemeente op het geoloket zoneringsplannen en
gebiedsdekkende uitvoeringsplannen geactualiseerd worden met de herrekende cijfers, maar dit voor alle actoren, met onderverdeling in de
respectievelijke categorieën. Dit is ruimer dan enkel het cijfer van de gemeentelijke actor uit de simulator per gemeente. 
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Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Voor zover geen andere opmerkingen/technische correcties aanleiding geven tot het aanpassen van de cijfers, zullen de fiches
reductiedoel_SI_HH_ per waterlichaam en Reductiedoelen_ONTWERP_GUP_ per gemeente op het geoloket zoneringsplannen en
gebiedsdekkende uitvoeringsplannen geactualiseerd worden met de herrekende cijfers, maar dit voor alle actoren, met onderverdeling in de
respectievelijke categorieën. Dit is ruimer dan enkel het cijfer van de gemeentelijke actor uit de simulator per gemeente. 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : HF8jDov2

Ingediende reacties

Id: 2446
Cluster/GUP nummer:
Adres: Grote Markt 1 1800 Vilvoorde

In kader van het behalen van de reductiedoelen tegen 2027 zal stad Vilvoorde rekening houden met de cijfers zoals
aangegeven in de simulator, namelijk:
o 483 IE aan te sluiten, voor waterlichaam VL05_93.
o 0 IE voor VL11_91
o 0 IE voor VL11_76

Dit is echter onder onderstaande voorbehouden:
- het eerste voorbehoud stelt dat er altijd onverwachte zaken kunnen gebeuren waardoor de uitvoering en timing
van een project voor 2027 in het gedrang kan komen.
- het tweede voorbehoud stelt dat de uitvoerbaarheid van rioleringsproject GUP-23088-208  – Indringingsweg
afhankelijk is van werken uit te voeren door De Werkvennootschap (Ringtrambus), daar de Indringingsweg dient als
tijdelijke verbinding voor de Ringtrambus. Indien deze derde partij de werken langsheen het definitieve traject van
Ringtrambus niet tijdig afgerond heeft,  zal de vermelde reductie voor VL05_93 onuitvoerbaar zijn tegen eind 2027.

Overweging

De afhankelijkheid van derden kan een vertragende factor zijn bij de uitvoering van projecten. Om deze reden
werden dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de realisatie van projecten. Deze randvoorwaarden zijn
opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Ninove
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Code van de indiener : HGxtqRFC

Ingediende reacties

Id: 2292
Cluster/GUP nummer:
Adres: Vooruitgangstraat 189 1030 Brussel

De stad Ninove krijgt binnen het stroomgebiedbeheerplan volgende reductiedoelstelling opgelegd voor onderstaande waterlichamen:
Tabel 1: Aantal aan te sluiten IE's volgens de simulator van VMM.
WL_naam, WL_code, Gebiedsgerichte prioritering, IE
MARK (Denderbekken), VL08_72, 3, 44
MOLENBEEK-PACHTBOSBEEK, VL05_73, 3, 0
DENDER II+III, VL17_206, 5, 4028
Eindtotaal: 4072

 
Volgens de simulator wordt dit ingevuld d.m.v. volgende projecten:

 Tabel 2: Rioleringsprojecten die volgens VMM uitgevoerd moeten worden om de reductiedoelstellingen te halen.
Aanleg rotonde Tramstatie te Meerbeke – Kruispunt N8/ N28, O205018/NIV3006, 2, 100% VL17_206
Riolering langs trekgracht richting Fonteinstraat, O208091/NIV3003, 66, 100% VL17_206
Wegenwerken langs Roost en Flierendries in de deelgemeente Denderwindeke, O213036/NIV3011, 75, 100% VL17_206
Wegen- en rioleringswerken langs Beukendreef en Pollare-dorp (deel) in de deelgemeente Pollare, O213042/NIV3012, 123, 100% VL17_206
Renovatie Weggevoerdenstraat en Dreefstraat tussen de spoorweg en de Graanmarkt, O215023/NIV3026, 20, 100% VL17_206
Aanleg wegenis en riolering Halsesteenweg tot Neigem (Neep), O215178/NIV3024, 313, 100% VL17_206

Aansluiting Kwadestraat-Noord, O217162/NIV3033, 132, 100% VL17_206
Rioleringsproject GUP-41048-104 (privé) – Kruisveldstraat (Den), GUP-41048-104, 9, 100% VL17_206
Rioleringsproject GUP-41048-023 (gemeentelijk) – Volckaert (Den), Roost (Den), Rendestede (Den), Nijken (Den), Heirebaan (Den), GUP-
41048-023, 311, 6,43% VL08_72; 93,57% VL17_206
Rioleringsproject GUP-41048-077 (gemeentelijk) – Oude Brusselstraat (Den), GUP-41048-077, 5, 100% VL08_72
Rioleringsproject GUP-41048-093 (gemeentelijk) - Krepelstraat (Den), GUP-41048-093, 19, 100% VL08_72
 
 Dit komt neer op 44 IE in het waterlichaam van de Marke en 1031 IE in het waterlichaam van de Dender. De IBA’s zorgen nog voor 37 IE die
bijkomend van de Dender gehaald moeten worden.
De stad Ninove maakt hier bezwaar tegen gezien:

    •  de noodzakelijke projecten voor de vermelde reductie onuitvoerbaar zijn tegen eind 2027.  De bottlenecks in de projecten zijn nog te groot
om een timing op te maken en tot uitvoering te kunnen over gaan.

    •  de stad een reductie voorziet van meer dan 1092IE op basis van volgende projecten die reeds concreet gepland zijn:

Waterlichaam Mark
Zoals in tabel 1 vermeld wordt, moeten er in Ninove binnen het waterlichaam van de Mark 44IE aangesloten
worden op de riolering tegen 2027. Volgens VMM kan deze doelstelling behaald worden door het uitvoeren van
GUPs GUP-41048-023, GUP-41048-077, GUP-41048-093. GUPs GUP-41048-077 en GUP-41048-093 worden
beiden aangesloten in het bovengemeentelijk lokaal pact project 22312V3. De uitvoering hiervan staat gepland in
2023. 24 IE van de 44 IE voor het waterlichaam van de Marke worden hierdoor aangesloten op de riolering.
GUP-41048-023 is momenteel niet voorzien in de meerjarenplanning van Ninove. Dit is een grote groene cluster
die aangesloten moet worden op de riolering via Roost en Pollare-Dorp. Hiervoor dienen eerst de afwaartse
projecten 21990 Pollare-Dorp en NIV3011 Roost Flierendries uitgevoerd te worden. Bijgevolg is het planmatig niet
mogelijk om zowel de afwaartse projecten als het GUP project uitgevoerd te hebben tegen 2027. Dit project zou 20
IE uit het waterlichaam van de Mark aansluiten op de riolering.
Er zijn nog drie andere groene clusters die ook in het waterlichaam van de Mark ligt en op het grondgebied van
Ninove ligt nl. GUP-41048-014, GUP-41048-019 en GUP-41048-020. Om deze clusters aan te sluiten op de
riolering, dienen eerst projecten GUP-41048-016 en GUP-41048-090 uitgevoerd te worden. Het is niet mogelijk om
al deze projecten uitgevoerd te krijgen tegen 2027.
Het is niet mogelijk om de reductiedoelstellingen tegen 2027 te halen voor het waterlichaam van de Mark. 20 IE van
de 44 IE kunnen nog niet aangesloten worden.
Waterlichaam Dender
Er moeten in Ninove binnen het waterlichaam van de Dender nog 1068 IE tegen 2027 aangesloten worden op de
riolering. Volgens VMM kan deze doelstelling behaald worden door de zeven GIP projecten uit te voeren, de IBA’s
te plaatsen, één privé project uit te voeren en  één GUP project uit te voeren.
Er dienen 101 IBA’s geplaatst te worden wat overeenkomt met 37 IE. Dit is voorzien in de planning van Ninove
GIP project O216033 werd niet mee opgenomen in de simulator van VMM.
GIP project O215023/NIV3026 is reeds uitgevoerd. Voor de andere GIP projecten alsook de plaatsing van de IBA’s
plant Ninove de uitvoering voor 2027.
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De vermelde private aansluitingswerken (GUP-41048-104) blijkt in werkelijkheid niet privaat uitgevoerd te kunnen
worden. In de Kruisveldstraat loopt een buurtweg die behoort tot openbaar domein. Bijgevolg dient de stad Ninove
een gescheiden rioleringsstelsel te voorzien in de straat. Dit is niet voorzien in de meerjarenplanning. 9 IE’s worden
hierdoor niet aangesloten tegen 2027.
GUP-41048-023 is momenteel niet voorzien in de meerjarenplanning van Ninove. Dit is een grote groene cluster
die aangesloten moet worden op de riolering via Roost en Pollare-Dorp. Hiervoor dienen eerst de afwaartse
projecten 21990 Pollare-Dorp en NIV3011 Roost Flierendries uitgevoerd te worden. Bijgevolg is het planmatig niet
mogelijk om zowel de afwaartse projecten als het GUP project uitgevoerd te hebben tegen 2027. Dit project zou
291 IE uit het waterlichaam van de Dender aansluiten op de riolering.
In totaal zullen 300 IE van de geselecteerde projecten dus niet aangesloten kunnen worden op de riolering.
Naast de projecten die geselecteerd werden in de simulator van VMM, heeft Ninove nog drie andere projecten op
de meerjarenplanning staan nl. Hofkwartier, Kerkweg en Burchtstraat. Volgens de simulator worden er met deze
projecten 53 IE, 80 IE en 152 IE aangesloten. In het GUP project van de Kerkweg zit echter ook de Rospijkestraat
terwijl in de meerjarenplanning van Ninove enkel in de Kerkweg een gescheiden riolering wordt aangelegd.
Hierdoor worden slechts 36 IE ipv 80 IE aangesloten. In totaal gaat het dus om een bijkomende aansluiting van
ongeveer 241 IE.
Van de 300 IE die niet in de door VMM geselecteerde projecten worden aangesloten, worden er 241 IE in
alternatieve projecten aangesloten. Om de reductiedoelstellingen van de Dender te halen, dient er dus een
bijkomend project geselecteerd te worden dat minstens 59 IE aansluit.
Rioleringsproject GUP-41048-033 (gemeentelijk) - Roesbeke, Klapstraat, Eggerstraat-Zuid, Dokstraat dat 226 IE
aansluit en een prioritering heeft van 4 wordt naar voren geschoven als bijkomend project. Enerzijds omwille van de
vrij hoge prioriteit en voldoende aantal IE om de reductiedoelstellingen te halen. Anderzijds om de vuilvracht van de
gracht te halen die nu aansluit op de Brusselsesteenweg en daar voor verdunning op het rioleringsstelsel zorgt. De
stad Ninove is bereid om dit project bijkomend op te nemen in de meerjarenplanning om de reductiedoelstellingen
voor de Dender toch te halen.
Daarnaast voorziet de gemeente ook projecten in de Leopoldlaan/ Elisabethlaan, Brusselsesteenweg, Rijstraat,
Tramstatie en de Stationsstraat. Deze zorgen voor een noodzakelijke ingreep binnen centraal gebied om
bestaande riolering te vernieuwen of overstorting te verminderen.
Merk wel op dat het halen van de reductiedoelstellingen voor het waterlichaam van de Dender afhankelijk is van de
timing van AWV voor project O215178/ NIV3024 Doortocht Neigem. Dit project sluit 313 IE aan.

Overweging

De stad Ninove maakt bezwaar tegen de vooropgestelde projecten om de reductiedoelstellingen te halen. Volgende informatie kan hier bij mee
gegeven worden:
- De gemeente/rioolbeheerder stelt een alternatieve selectie van uit te voeren projecten voor het halen van de reductiedoelstellingen voor.  Een
alternatieve uitvoeringswijze om de reductiedoelen te halen kan,  zolang deze voldoet aan de randvoorwaarden (vrijheidsgraden) zoals
opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.
- Indien er voor het halen van de reductiedoelstellingen voor een bepaald waterlichaam geen alternatieven voor handen zouden zijn (Mark), kan
gesuggereerd worden om voldoende projecten in andere waterlichamen te initiëren dat aldaar resulteert in een groter engagement dan op
vandaag vooropgesteld wordt.
- De afhankelijkheid van derden kan een vertragende factor zijn bij de uitvoering van projecten. Het is evenwel belangrijk dat alle partijen actief
samenwerken om deze binnen een aanvaardbare timing te realiseren. Om deze reden werden dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de
realisatie van projecten. Deze randvoorwaarden zijn opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.
- IBA’s kunnen ingebracht worden om het reductiedoel te halen. Hierbij dient men zich bewust te zijn van en echter rekening houden met de
lagere zuiveringsefficiëntie van een IBA t.o.v. een aansluiting op RWZI.
- GIP project O216033 werd inderdaad niet opgenomen in de simulator omdat het hier een renovatieproject betreft in het centraal gebied.
- GUP-41048-104: de aansluiting van cluster 028-181 (Kruiveldstraat 19, 21 en 21A) dient volgens de rioolbeheerder te gebeuren via de
openbare weg.
- Optimalisatieprojecten die leiden tot een vermindering van de impact van overstortwerking kunnen ingerekend worden met het oog op het
behalen van het reductiedoel op een efficiënte manier. Dit zal verduidelijkt worden onder hoofdstuk 4 Visievorming in de Vlaamse delen Schelde
en Maas. Om de verrekening hiervan naar een equivalente reductie te ondersteunen wordt verwezen naar de geformuleerde actie 7B_J_0054 in
het Maatregelenprogramma.
- Aangaande uitgevoerd GIP project O215023 willen wij vragen om binnen de voorziene procedure het betrokken GIP dossier in te dienen indien
nog niet gebeurd, zodat het dossier administratief kan afgehandeld worden met een automatische aanpassing van het plan tot gevolg.
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Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan, Vlaamse
delen Schelde en Maas

Uit te voeren wijzigingen:

- GUP-41048-104 krijgt hier actor gemeentelijk i.p.v. privé.
- In de Vlaamse delen Schelde en Maas onder hoofdstuk 4 “Visievorming” wordt onder 4.3.2.4  “Randvoorwaarden bij de herziene
gebiedsdekkende uitvoeringsplannen voor de realisatie van de GUP-rioleringsprojecten” een paragraaf toegevoegd: " Optimalisatieprojecten die
leiden tot een vermindering van de impact van overstortwerking kunnen ingerekend worden met het oog op het behalen van het reductiedoel op
een efficiënte manier."

Aanbeveling(en)

Indien GIP project O215023 reeds uitgevoerd is, kan dit jaarlijks doorgegeven worden via het invullen van de rapportering gemeentelijke
sanering.

Code van de indiener : HGxtqRFC

Ingediende reacties

Id: 2293
Cluster/GUP nummer:
Adres: Vooruitgangstraat 189 1030 Brussel

WL Dender: De vermelde private aansluitingswerken (GUP-41048-104) blijkt in werkelijkheid niet privaat uitgevoerd
te kunnen worden. In de Kruisveldstraat loopt een buurtweg die behoort tot openbaar domein. Bijgevolg dient de
stad Ninove een gescheiden rioleringsstelsel te voorzien in de straat. Dit is niet voorzien in de meerjarenplanning. 9
IE’s worden hierdoor niet aangesloten tegen 2027.

Overweging

De aansluiting van cluster 028-181 (Kruiveldstraat 19, 21 en 21A) dient volgens de rioolbeheerder te gebeuren via de openbare weg.

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

GUP-41048-104 krijgt hier actor gemeentelijk i.p.v. privé.

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : HGxtqRFC

Ingediende reacties

Id: 2294
Cluster/GUP nummer:
Adres: Vooruitgangstraat 189 1030 Brussel

WL Dender: GIP project O216033 werd niet mee opgenomen in de simulator van VMM.
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Overweging

GIP project O216033 werd inderdaad niet opgenomen in de simulator omdat het hier een renovatieproject betreft in het centraal gebied.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Hulshout

Code van de indiener : HKFDKB4J

Ingediende reacties

Id: 687
Cluster/GUP nummer: A217008B
Adres: Moerbergstraat, Oude Kruisstraat, Zakstraat, Oude Heibaan, Heidesterstraat en Seysheistraat nvt 2235
Hulshout

A217008B; Aanleg riolering in Moerbergstraat, Oude Kruisstraat, Zakstraat, Oude Heibaan, Heidesterstraat en
Seysheistraat;
De uitvoering van dit dossier wordt als niet haalbaar tegen 2027 voorzien, owv nodige onteigeningen en
vergunningen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van dit dossier. Men kan op heden niet voorspellen of al deze
onteigeningen en vergunningen vlot zullen verlopen of er mogelijks onteigeningsprocedures of dergelijk moeten
opgestart worden. Daarom een voorzichtige aanpak dat het dossier mogelijks niet uitgevoerd gaat zijn tegen 2027.

Overweging

De afhankelijkheid van onteigeningen kan een vertragende factor zijn bij de uitvoering van projecten. Het is
evenwel belangrijk dat alle partijen actief samenwerken om deze binnen een aanvaardbare timing te realiseren.
Om deze reden werden dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de realisatie van projecten. Deze
randvoorwaarden zijn opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : HKFDKB4J

Ingediende reacties

Id: 688
Cluster/GUP nummer: A217008D
Adres: Kleine Voorheide nvt 2235 Hulshout

A217008D; Aanleg riolering in Kleine Voorheide;
De uitvoering van dit dossier wordt als niet haalbaar tegen 2027 voorzien, owv nodige omgevingsvergunning die
noodzakelijk is voor de uitvoering van dit dossier. Men heeft op heden omgevingsvergunning moeten indien owv
bezwaren van bewoners, we hopen bij het opnieuw indien van deze omgevingsvergunning deze ook te kunnen
ontvangen. Daarom een voorzichtige aanpak dat het dossier mogelijks niet uitgevoerd gaat zijn tegen 2027.
  

Overweging

De afhankelijkheid van onteigeningen kan een vertragende factor zijn bij de uitvoering van projecten. Het is
evenwel belangrijk dat alle partijen actief samenwerken om deze binnen een aanvaardbare timing te realiseren.
Om deze reden werden dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de realisatie van projecten. Deze
randvoorwaarden zijn opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : HKFDKB4J

Ingediende reacties

Id: 689
Cluster/GUP nummer: A219017
Adres: DesguinleiIndustriepark nvt 2235 Hulshout

A219017; Afkoppelingsproject Industriepark;
De uitvoering van dit dossier wordt als niet haalbaar tegen 2027 voorzien, owv nodige omgevingsvergunning die
noodzakelijk is voor de uitvoering van dit dossier. Men moet ook de volledige toegankelijkheid van het terrein in
kaart brengen met mogelijks doorgangen over privaat omdat alle bedrijven permanent toegankelijk moeten blijven.
Daarom een voorzichtige aanpak dat het dossier mogelijks niet uitgevoerd gaat zijn tegen 2027.
  

Overweging

De afhankelijkheid van onteigeningen kan een vertragende factor zijn bij de uitvoering van projecten. Het is
evenwel belangrijk dat alle partijen actief samenwerken om deze binnen een aanvaardbare timing te realiseren.
Om deze reden werden dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de realisatie van projecten. Deze
randvoorwaarden zijn opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt
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Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Houthulst

Code van de indiener : HKFDKB4J

Ingediende reacties

Id: 690
Cluster/GUP nummer: GUP-13016-090
Adres: Elzenstraat achteraan nr 34 2235 Hulshout

GUP-13016-090 (prive) – Elzenstraat ( achteraan nr. 34):
De uitvoering van dit dossier wordt als niet haalbaar tegen 2027 voorzien owv.
Volgens bouwvergunning 5037 en 5069 is het achterste gebouw een stel/opslagplaats. Het voorste gedeelte/gebouw is aangesloten op de
riolering van de Elzenstraat. Er is geen afvoer van DWA voor deze stel/opslagplaats noodzakelijk.
Indien deze een bestemmingswijziging krijgt of een omgevingsvergunning wordt aangevraagd waarbij een DWA-afvoer noodzakelijk is, zal deze
opgelegd worden in de vergunning.

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan dat cluster 083-446,GUP-13016-090 (privé)/ Elzenstraat 34+, een bedrijfsgebouw betreft horende bij Elzenstraat 34
waar momenteel geen lozingspunt is. Indien er op een later tijdstip toch een lozingspunt zou ontstaan is hier aansluitplicht van toepassing.
Cluster 083-446 en het bijhorende GUP-13016-090 (privé) kunnen dan ook geschrapt.

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

zoneringsplan: cluster 083-446 wordt geschrapt.
Gebiedsdekkend uitvoeringsplan: GUP-13016-090 wordt geschrapt.

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : HKFDKB4J

Ingediende reacties

Id: 691
Cluster/GUP nummer: GUP-13016-129
Adres: Kangieter 2-10 2235 Hulshout

GUP-13016-129 (prive) – Kangieter 2-10 = magazijnen;
De uitvoering van dit dossier wordt als niet haalbaar tegen 2027 voorzien owv:
Kangieter ter hoogte van het aan te sluiten gebouw is kadastraal gekend als afdeling 2 sectie B nr. 71 C en is in private eigendom. Voor dit
perceel zijn er voorbereidende gesprekken om een verkaveling te realiseren. Nu is er ook een omgevingsvergunning voor het bouwen van een
eengezinswoning in open bebouwing met kantoor afgeleverd te Kangieter 16 op 29 oktober 2018. De oude woning is afgebroken maar de
nieuwbouw is nog niet gerealiseerd. Volgens informele informatie zou deze vergunning niet meer worden uitgevoerd. Dus is in deze cluster
momenteel enkel het magazijnen vervat.
Indien deze een bestemmingswijziging krijgt of een nieuwe omgevingsvergunning wordt aangevraagd waarbij een DWA-afvoer noodzakelijk is,
zal deze opgelegd worden in de vergunning.
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Overweging

De rioolbeheerder geeft aan dat de percelen Kangieter 2-10, GUP-13016-129 (prive), een later te ontwikkelen binnengebied betreft waar
momenteel geen lozingspunt aanwezig is. De prioriteit van het GUP-13016-129 zal daarom gewijzigd worden van prioriteit 1 naar prioriteit -1. Dit
houdt in dat bij ontwikkeling van dit gebied een onmiddellijke aansluiting op de bestaande riolering is te voorzien. 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

De prioriteit van het GUP-13016-129 wordt gewijzigd van prioriteit 1 naar prioriteit -1.

Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Hulshout

Code van de indiener : HKFDKB4J

Ingediende reacties

Id: 692
Cluster/GUP nummer: Grote Nete II
Adres: nvt nvt 2235 Hulshout

Hulshout: Voor “GROTE NETE II” zijn de reductiedoelen haalbaar als alle opgedragen GIP projecten uitgevoerd worden ( + private
aansluitingen), zelfs het totale reductiedoelstelling wordt hier dan gehaald.

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan dat de reductiedoelen voor "Grote Nete II" haalbaar zijn en heeft geen opmerkingen. VMM neemt hiervan akte.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : HKFDKB4J

Ingediende reacties

Id: 693
Cluster/GUP nummer: GROTE NETE III
Adres: nvt nvt 2235 Hulshout

Hulshout: voor “GROTE NETE III” worden de reductie doelstellingen niet gehaald, hier is geen GIP dossier
opgedragen en ook geen voorstel gedaan vanuit VMM.
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Overweging

De rioolbeheerder stelt dat het minimale reductiedoel 2027 niet gehaald wordt voor VL05_125 (Grote Nete III) aangezien hier geen GIP-dossiers
zijn gepland en VMM ook geen projectvoorstel doet.
Het klopt dat in de simulator de automatische projectenselectie voor de invulling van de minimale doelstelling 2027 geen projecten in dit
waterlichaam bevat. Dit betekent echter niet dat de minimale doelstelling achterwege moet gelaten worden.
Binnen de modellering wordt eerst het lopend beleid in kaart gebracht, daarna worden optimalisaties op RWZI’s in rekening gebracht en dan pas
bijkomende GUP-projecten om het reductiedoel te halen. Vermits projecten opgedragen op een programma (gemeentelijk en
bovengemeentelijk) verondersteld zijn te worden gerealiseerd tegen 2027 is het mogelijk dat sommige actoren verder geraken dan wat je louter
o.b.v. een verdeling a.d.h.v. de gebiedsgerichte prioritering zou veronderstellen, waardoor op het niveau van het waterlichaam de minimale
doelstelling gehaald wordt. Hierdoor kan als gemeente de perceptie ontstaan dat de minimale doelstelling achterwege kan gelaten worden. Het
is echter van belang om met het totaal reductiedoel indachtig voldoende projecten in uitvoering te brengen. De nieuwe herrekende fiches
‘reductiedoel_SI_HH_ per waterlichaam’ en ‘Reductiedoelen_ GUP_ per gemeente’ geven dit totaalbeeld met de reductiedoelen en de
verschillende actoren weer.
De simulator is een ondersteunende tool om na te gaan welke projecten desgewenst uitvoering kunnen geven aan de reductiedoelen voor de
gemeente actor en maakt geen onderdeel uit van het plan. Een alternatieve uitvoeringswijze om de reductiedoelen te halen kan,  zolang deze
voldoet aan de randvoorwaarden (vrijheidsgraden) zoals opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : HKFDKB4J

Ingediende reacties

Id: 694
Cluster/GUP nummer: Getijdenetes
Adres: nvt nvt 2235 Hulshout

Hulshout: voor “GETIJDENETES” worden de reductiedoelstellingen niet gehaald tegen 2027 daar niet  alle GIP
projecten uitgevoerd kunnen worden tegen dan

Overweging

De rioolbeheerder stelt dat het reductiedoel niet gehaald kan worden voor de Getijdenetes (VL08_132) omdat niet alle GIP-projecten tijdig zullen
kunnen worden uitgevoerd.
De afhankelijkheid van derden of onteigeningen kunnen een vertragende factor zijn bij de uitvoering van projecten. Het is evenwel belangrijk dat
alle partijen actief samenwerken om deze binnen een aanvaardbare timing te realiseren.
Om deze reden werden dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de realisatie van projecten. Deze randvoorwaarden zijn opgenomen onder
4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Beveren
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Code van de indiener : hxqjRREd

Ingediende reacties

Id: 2430
Cluster/GUP nummer:
Adres: Stationsstraat 2 9120 Beveren

Gemeente Beveren krijgt binnen het stroomgebiedsbeheerplan volgende reductiedoelstelling opgelegd voor onderstaande waterlichamen
conform de waarden in de doorgestuurde simulator:
WL naam, WL-code, gebiedsgerichte prioritering, som van inwonerequivalenten:
NOORD-ZUIDVERBINDING, VL05_34, 4, 720 IE
WATERLOOP VAN DE HOGE LANDEN+MELKADER, VL11_37, 5, 1529 IE
ZEESCHELDE III+RUPEL, VL17_42, 5, 0 IE
ZEESCHELDE IV, VL17_42, 5, 0 IE

Het totaal reductiedoel tegen 2027 wordt op basis van de gebiedsgerichte prioritering herleid tot 360 IE bij
waterlichaam VL05_34 en 510 IE bij waterlichaam VL11_37.
De minimale doelstelling tegen 2027 bij de Noord-Zuidverbinding (VL05_34) is reeds gehaald dmv de uitgevoerde
projecten in de Rijkstraat en Landelijke Wegen fase 2.
Volgens de simulator wordt het reductiedoel van waterlichaam VL11_37 (de waterloop van de Hoge Landen)
ingevuld dmv volgende projecten:
O205023A: Wegen- en rioleringswerken doortocht Melsele N70; deel Vesten en Grote Baan (van Essendreef tot
Snoeckstraat), VL11_37, 234 IE
O215106A: Aanleggen fietspad langs N450 tussen E34 en Kapelweg, VL11_37, 84 IE
O215106B: Aanleggen fietspad langs N450 tussen de Kapelweg en N70, VL11_37, 467 IE
GUP-46003-004: rioleringsproject GUP-46003-004 (prive) - Zillebeek(BEV), Zandstraat(HSD), Luitenant Van Eepoelstraat(BEV), Grote
Heidestraat(BEV), VL11_37, 27 IE
GUP-46003-051: rioleringsproject GUP-46003-051 (prive) - Zillebeek(BEV), Daalstraat(VRA), VL11_37, 22 IE
GUP-46003-108: rioleringsproject GUP-46003-108 (prive) - Gemenestraat(VER), VL05_34, 6 IE
GUP-46003-118: rioleringsproject GUP-46003-118 (prive) - Gemenestraat(KIE), VL05_34, 1 IE
GUP-46003-300: rioleringsproject GUP-46003-300 (prive) - Hoog-Kallostraat(KAL), VL11_37, 3 IE
GUP-46003-056: rioleringsproject GUP-46003-056 (gemeentelijk) - Zillebeek(BEV), 12,84% VL05_34; 87,16% VL11_37

De uitvoering van O205023A is reeds concreet, de werken zijn momenteel in uitvoering. Ook is GIP O215106A
intussen reeds uitgevoerd. Zo wordt 318 IE reeds aangesloten op VL11_37.
De gemeente maakt bezwaar tegen de opgelegde reductie omwille van volgende redenen:
Voor O215106B (fietspad tussen de Kapelweg en de N70) is een hard engagement tegen 2027 niet haalbaar. De knelpunten in dit project zijn
nog te groot om een timing op te maken en tot uitvoering te kunnen over gaan. De gemeente is hier afhankelijk van medeopdrachtgever AWV en
diens budgettering, van de nodige grondverwerving en aan te vragen vergunningen. Deze werken kunnen qua mobiliteit ook niet samen
uitgevoerd worden met de huidige werken in de N70 (O205023A) De gemeente engageert zich wel om aan dit project te blijven voortwerken en
de aansluiting te realiseren.
GUP-46003-056 in Zillebeek maakt deel uit van de verbindingsweg tussen Vrasene en Beveren en de gemeente ziet dit als één geheel project.
De gemeente heeft dit dossier nog niet concreet opgestart en kan zich dan ook niet engageren om deze vuilvracht tegen 2027 aan te sluiten.
Subsidie voor aanleg van de nodige riolering zou dit voor de gemeente meer haalbaar maken.
De gemeente voorziet een reductie van 195 IE door aanleg van GIP-dossier 19934 Landelijke Wegen fase 3 en insteekweg Zandstraat 188-200.
Door deze bijkomende sanering wordt het gevraagde reductiedoel net gehaald.

Overweging

Beveren stelt een alternatieve selectie van uit te voeren projecten voor het halen van de reductiedoelen voor.  Een
alternatieve uitvoeringswijze om de reductiedoelen te halen kan, zolang deze voldoet aan de randvoorwaarden
(vrijheidsgraden) zoals opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.
Met betrekking tot project O215106B wordt aangegeven dat er qua timing een sterke afhankelijkheid is van AWV en
van het vorderen van grondinnames, e.d. De afhankelijkheid van derden en onteigeningen kunnen een vertragende
factor zijn bij de uitvoering van projecten. Het is evenwel belangrijk dat alle partijen actief samenwerken om deze
binnen een aanvaardbare timing te realiseren. Om deze reden werden dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de
realisatie van projecten. Deze randvoorwaarden zijn opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.

Voorstel tot aanpassing

Nvt
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Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : hxqjRREd

Ingediende reacties

Id: 2431
Cluster/GUP nummer:
Adres: Stationsstraat 2 9120 Beveren

Daarnaast voorziet de gemeente ook projecten die zorgen voor een noodzakelijke ingreep binnen centraal gebied om bestaande riolering te
vernieuwen of overstorting te verminderen zoals de heraanleg van de Spoorweglaan of de Molenstraat.

Overweging

Optimalisatieprojecten die leiden tot een vermindering van de impact van overstortwerking kunnen ingerekend worden met het oog op het
behalen van het reductiedoel op een efficiënte manier. Dit zal verduidelijkt worden onder hoofdstuk 4 Visievorming in de Vlaamse delen Schelde
en Maas.
Om de verrekening hiervan naar een equivalente reductie te ondersteunen wordt verwezen naar de geformuleerde actie 7B_J_0054 in het
Maatregelenprogramma. 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Vlaamse delen Schelde en Maas

Uit te voeren wijzigingen:

In de Vlaamse delen Schelde en Maas onder hoofdstuk 4 Visievorming wordt onder 4.3.2.4  Randvoorwaarden bij de herziene gebiedsdekkende
uitvoeringsplannen voor de realisatie van de GUP-rioleringsprojecten een paragraaf toegevoegd: "Optimalisatieprojecten die leiden tot een
vermindering van de impact van overstortwerking kunnen ingerekend worden met het oog op het behalen van het reductiedoel op een efficiënte
manier."

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : hxqjRREd

Ingediende reacties

Id: 2432
Cluster/GUP nummer:
Adres: Stationsstraat 2 9120 Beveren

De gemeente Beveren kan voor de vermelde private aansluitingswerken de eigenaars sensibiliseren en faciliteren, de werken moeten echter
uitgevoerd en betaald worden door de eigenaar van het perceel.

Overweging

Handhaving van de correcte aansluiting van de privéwaterafvoer is binnen het integraal waterbeleid één van de prioritaire thema’s voor
handhaving, opgenomen in het maatregelenprogramma hoofdstuk 4.14.3.1 Aansluitingsplicht privéwaterafvoer en actie 7B_L_0012
Extra inzetten op toezicht handhaving van de aansluitingsplicht op riolering.
De lokale toezichthouder en rioolbeheerder dienen dan ook hun verantwoordelijkheid te nemen in het handhaven van de aansluitplicht op de
riolering conform Vlarem II. Zij hebben hiervoor tal van instrumenten tot hun beschikking. Als ondersteuning hierin werd door de CIW reeds
eerder een overzicht gemaakt van de instrumenten voor handhaving https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/handhaving.
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Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Waasmunster

Code van de indiener : IjCOMaYH

Ingediende reacties

Id: 1946
Cluster/GUP nummer:
Adres: Vooruitgangstraat 189 1030 Brussel

GIP O219163 ligt op grondgebied Temse. Gemeente Waasmunster kan niet instaan voor de effectieve en tijdige
uitvoering van dit project.

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan dat Gemeentelijk Investerings Programma 'O219163' gelegen is op het grondgebied
Temse en bijgevolg niet kan niet instaan voor de effectieve en tijdige uitvoering van dit project. 
Project O219163 is gelegen in de Bokmolenstraat, welke is gelegen op de gemeentegrens Waasmunster/Temse.
We wensen de gemeente erop te wijzen dat het bijkomend verkavelen in een niet gerioleerde straat
(Bokmolenstraat nr. 29 t.e.m. 41) tot een verdere achteruitgang van het oppervlaktewaterlichaam geleid heeft, er
mag aangenomen worden dat de gemeente Waasmunster eveneens zijn verantwoordelijkheid zal opnemen.
Bijkomend: GUP-42023-032 wordt logischerwijs door 'O219163' gesaneerd.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : IjCOMaYH

Ingediende reacties

Id: 1954
Cluster/GUP nummer:
Adres: Vooruitgangstraat 189 1030 Brussel

Gemeente Waasmunster en haar rioolbeheerder merken op:
GIP O207174 valt binnen de heraanleg van de N446. De timing en effectieve uitvoering van dit project zijn
afhankelijk van de verschillende medeopdrachtgevers (waaronder AWV), hun budgettering, grondverwerving,
vergunningen,
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Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan dat GIP O207174 valt binnen de heraanleg van de N446. De timing en
effectieve uitvoering van dit project zijn afhankelijk van de verschillende medeopdrachtgevers (waaronder AWV),
hun budgettering, grondverwerving, vergunningen, ect.
De afhankelijkheid van derden en onteigeningen kunnen een vertragende factor zijn bij de uitvoering van projecten.
Het is evenwel belangrijk dat alle partijen actief samenwerken om deze binnen een aanvaardbare timing te
realiseren.
Om deze reden werden dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de realisatie van projecten. Deze
randvoorwaarden zijn opgenomen onder 4.1.2.3 in hoofdstuk 4 Visievorming.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : IjCOMaYH

Ingediende reacties

Id: 1956
Cluster/GUP nummer:
Adres: Vooruitgangstraat 189 1030 Brussel

Gemeente Waasmunster en haar rioolbeheerder merken op:
o   De gemeente kan voor de vermelde private aansluitingswerken de eigenaars sensibiliseren en faciliteren, de
werken moeten echter uitgevoerd en betaald worden door de eigenaar van het perceel.
  

Overweging

Handhaving van de correcte aansluiting van de privéwaterafvoer is binnen het integraal waterbeleid één van de prioritaire thema’s voor
handhaving, opgenomen in het maatregelenprogramma hoofdstuk 4.14.3.1 Aansluitingsplicht privéwaterafvoer en actie 7B_L_0012
Extra inzetten op toezicht handhaving van de aansluitingsplicht op riolering.
De lokale toezichthouder en rioolbeheerder dienen dan ook hun verantwoordelijkheid te nemen in het handhaven van de aansluitplicht op de
riolering conform Vlarem II. Zij hebben hiervoor tal van instrumenten tot hun beschikking. Als ondersteuning hierin werd door de CIW reeds
eerder een overzicht gemaakt van de instrumenten voor handhaving https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/handhaving.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : IjCOMaYH

Ingediende reacties

Id: 1958
Cluster/GUP nummer:
Adres: Vooruitgangstraat 189 1030 Brussel

Gemeente Waasmunster en haar rioolbeheerder merken op:
GIP O209141, O209270A en O215157 zijn reeds uitgevoerd.

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan dat de volgende projecten reeds uitgevoerd zijn:
- O209141: Deze opmerking is reeds opgenomen in voorliggend plan en vraagt dan ook geen aanpassing.
- O209270A: Deze opmerking is reeds opgenomen in voorliggend plan en vraagt dan ook geen aanpassing.
- O215157: Deze opmerking is reeds opgenomen in voorliggend plan en vraagt dan ook geen aanpassing.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : IjCOMaYH

Ingediende reacties

Id: 1960
Cluster/GUP nummer:
Adres: Vooruitgangstraat 189 1030 Brussel

Gemeente Waasmunster en haar rioolbeheerder merken op:
GIP O219044: de vuilvracht van dit project is reeds aangesloten via een gemengde riolering, het GIP-dossier bestaat uit een
afkoppelingsproject.

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder meldt dat voor project GIP O219044 de vuilvracht reeds is aangesloten via een gemengde riolering, het GIP-
dossier bestaat uit een afkoppelingsproject.
Hierdoor gaat cluster 038-6002 deels over naar het collectief geoptimaliseerd buitengebied.

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Cluster 038-6002 wordt deels ingekleurd als collectief geoptimaliseerd buitengebied.

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : IjCOMaYH

Ingediende reacties

Id: 1963
Cluster/GUP nummer:
Adres: Vooruitgangstraat 189 1030 Brussel

Gemeente Waasmunster krijgt binnen het stroomgebiedbeheerplan volgende reductiedoelstelling opgelegd voor
onderstaande waterlichamen:
- Getijdedurme – VL08_39 – totaal reductiedoel 1137 IE, dit wordt herleid naar 569 IE tegen 2027.
- Moervaart - VL05_175 – totaal reductiedoel 0 IE
- Zeeschelde III + Rupel – VL17_42 – totaal reductiedoel 0 IE
Volgens de simulator wordt dit ingevuld dmv volgende projecten, deze zorgen voor een reductie van 250 IE.
Projectnaam, Projectnummer IE, Waterlichamen

Aanleg fietspad langsheen de N446 - Waasmunster-Hamme-Dendermonde - deel 2 - aanleg vuilwaterleiding vanaf de
Rodendries tot de grens met Hamme - Module 13 dossier, O207174, 10, 100% VL08_39
Aanleg RWA en DWA in de Stationsstraat (tussen Dommelstraat en Wareslagedreef), O209141, 29, 100%
VL08_39
Veldstraat deel R1 - R2 en D1 - D2, O209270A, 93, 100% VL08_39
Weg- en rioleringswerken in de Kasteelstraat, O215157, 35, 100% VL08_39
Aanleg gescheiden stelsel Wareslagedreef, O219044, 67, 100% VL08_39
Aansluiting Stokthoekstraat - Bokmolenstraat - Oudestraat (deel), O219163, 0, 50,23% VL08_39; 49,77% VL17_42
rioleringsproject GUP-42023-027 (prive) – Smoorstraat, GUP-42023-027, 1, 100% VL08_39
rioleringsproject GUP-42023-028 (prive) – Manta, GUP-42023-028, 14, 100% VL08_39
rioleringsproject GUP-42023-037 (prive) – Kerkstraat, GUP-42023-037, 1, 100% VL08_39

De rioolbeheerder van Waasmunster maakt bezwaar tegen de totale reductiedoelstelling. De  aansluiting van alle
GUP-projecten binnen het waterlichaam van de Getijdedurme is in het stroomgebiedbeheerplan voorzien  tegen
2033. Dit is momenteel niet voorzien in de budgetten en vergt ook een zeer grote investering in verhouding tot de
saneringsbijdrage. 

Overweging

Binnen de modellering wordt eerst het lopend beleid in kaart gebracht, daarna worden optimalisaties op RWZI’s in rekening gebracht en dan pas
bijkomende GUP-projecten om het reductiedoel te halen. Vermits projecten opgedragen op een programma (gemeentelijk en
bovengemeentelijk) verondersteld te worden gerealiseerd tegen 2027 is het mogelijk dat sommige actoren verder geraken dan wat je louter
o.b.v. een verdeling a.d.h.v. de gebiedsgerichte prioritering zou veronderstellen, waardoor op het niveau van het waterlichaam de minimale
doelstelling gehaald wordt. Als elke rioolbeheerder dus de verantwoordelijkheid opneemt om de nodige projecten uit te voeren, rekening
houdende met de voorziene vrijheidsgraden inzake de realisatie van projecten, zoals opgenomen als randvoorwaarden onder 4.3.2.4 in
hoofdstuk 4 Visievorming om te anticiperen op eventuele moeilijkheden, zou het tussentijds reductiedoel voor de huishoudens voor de
Getijdedurme tegen 2027 niet in het gedrang mogen komen.
Het totale reductiedoel dat vooropgesteld tegen 2033 vergt inderdaad nog een heel grote inspanning. Dit reductiedoel zal in de komende
planperiode verder onderzocht worden, rekening houdende met verdere voortgang, en indien nodig bijgestuurd worden.
M.b.t. de financiering:
Het regeerakkoord stelt een hervorming van de financieringssystemen voor de gemeenten voorop met een meer resultaatgerichte, flexibele en
programmatorische aanpak, met sterk vereenvoudigde procedures en met meer responsabilisering in de taakverdeling tussen VMM en de
rioolbeheerders. Momenteel wordt onderzocht hoe deze nieuwe aanpak vorm kan krijgen.
Bij de uitvoering van deze opdracht zal  het subsidie-instrument ingezet worden als een sturend mechanisme dat in werking kan treden nadat de
rioolbeheerder aan de basisverplichting heeft voldaan. Subsidie wordt hierbij ingezet om gemeenten te ondersteunen bij het invullen van de
verschillende doelstellingen die aan de gemeentelijke rioolbeheerder zullen worden opgelegd en die verder gaan dan de te verwachten
basisinspanning.
Hierbij zal eveneens onderzocht worden of het binnen de mogelijkheid van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën mogelijk is om op lange
termijn bindende financiële garanties te bieden aan de gemeentelijke rioolbeheerder.
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Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Kortrijk

Code van de indiener : IKEtQoEW

Ingediende reacties

Id: 449
Cluster/GUP nummer:
Adres: Grote Markt 54 8510 Kortrijk

ACTOR PRIVAAT: GUP-34022-021 (aantal IE: 20): Rollegemplaats 5:  actor gemeentelijk, werken noodzakelijk op
openbaar domein, actor aan te passen voor aansluiting Rollegemplaats 5

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder meldt dat Rollegemplaats 5 behoort tot GUP-34022-021 en er werken op openbaar domein nodig zijn om de
aansluiting van deze woning te realiseren. De actor dient aangepast naar actor gemeentelijk.
Rollegemplaats 5 behoort tot GUP-34022-099. Dit GUP-project heeft reeds als actor de gemeente.
Er zijn geen planaanpassingen vereist.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : IKEtQoEW

Ingediende reacties

Id: 463
Cluster/GUP nummer:
Adres: Grote Markt 54 8510 Kortrijk

ACTOR PRIVAAT: GUP-34022-050: Ijsbaan de Piste, nog te saneren cluster, gepland bovengemeentelijk dossier,
kan privaat niet aangesloten worden zonder uitvoering van het bovengemeentelijk project, privaat project te
schrappen.

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder vraagt om GUP-34022-050 te schrappen t.h.v. een niet gesaneerd gebouw (Ijsbaan De piste).
Ook al is de sanering afhankelijk van de uitvoering van het bovengemeentelijk project OP 22836, het gebouw blijft voorlopig niet aangesloten en
dient privaat aan te sluiten. Zodoende blijft het GUP-project bestaan.
Voorlopig zijn er geen aanpassingen aan het plan.

Voorstel tot aanpassing

Nvt
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Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : IKEtQoEW

Ingediende reacties

Id: 466
Cluster/GUP nummer:
Adres: Grote Markt 54 8510 Kortrijk

ACTOR GEMEENTELIJK: GUP-34022-018 (aantal IE: 66):  Magerstraat 70-72: private actor, weg heeft
een private zate, privaat project
  

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan dat Magerstraat 70-72 privaat dienen aan te sluiten.
Deze adressen zijn reeds als private aansluitingen in het gebiedsdekkend uitvoeringsplan opgenomen. De aansluitingen zullen worden

uitgevoerd binnen het GIP-dossier W219070B. 
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Het project GUP-34022-018 wordt overeenstemmend aangepast.

 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : IKEtQoEW

Ingediende reacties

Id: 468
Cluster/GUP nummer:
Adres: Grote Markt 54 8510 Kortrijk

ACTOR GEMEENTELIJK: GUP-34022-027 (aantal IE: 252): Project Leuzestraat – Bellegembos: Bepaalde
woningen vallen buiten de contour, aanpassen van projectcontour.
  

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan dat bepaalde woningen buiten de contour van project GUP-34022-027 vallen.

 
 

Page 200 of 492



Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Clusters 250-92, 250-57 en 250-67 worden uitgebreid met de adressen Leuzestraat 36, 38 en 62, alsook met Sasboslaan 20.

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een actualisatie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit kan jaarlijks doorgegeven worden via
het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.

Code van de indiener : IKEtQoEW

Ingediende reacties

Id: 470
Cluster/GUP nummer:
Adres: Grote Markt 54 8510 Kortrijk

ACTOR GEMEENTELIJK: GUP-34022-039 (aantal IE: 7): Kazernsestraat 9 & 13 - Uitbosstraat 1:
Uilbosstraat 1 - private actor, wegzate prive, lange aansluiting, privaat project

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan dat GUP-34022-039 private actor dient te krijgen. Woningen Uilbostraat 1 en Kazernestraat 9 en 13 zijn
langs een private weg gelegen volgens stad Kortrijk.
Gezien de openbare weg hier voorzien is van openbare riolering geldt voor deze percelen de aansluitplicht op riool (conform art. 6.2.2.1.2.§1
van Vlarem II). Deze woningen dienen bijgevolg onmiddellijk aan te sluiten op de collector 20341. Het is de taak van stad Kortrijk om deze
aansluitplicht te handhaven.
In afwachting van de aansluiting wordt het plan niet aangepast. Een dergelijke wijziging aan het plan kan evenwel jaarlijks doorgegeven worden
via het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : IKEtQoEW

Ingediende reacties

Id: 471
Cluster/GUP nummer:
Adres: Grote Markt 54 8510 Kortrijk

ACTOR GEMEENTELIJK: GUP-34022-066 (aantal IE: 165): Stijn Streuvelslaan: Tracé via Stijn
Streuvelslaan - niet langs de beek, aanpassen traject GUP via Stijn Streuvelslaan richting Kortrijksestraat
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Overweging

De gemeente/rioolbeheerder meldt dat voor GUP-34022-066 een ander tracé mag ingetekend worden, m.n. tracé via Stijn Streuvelslaan - niet
langs de beek, aanpassen traject GUP via Stijn Streuvelslaan richting Kortrijksestraat.
Gezien het voorgestelde tracé korter is, kan hier mee akkoord gegaan worden.

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Project GUP-34022-066 wordt overeenstemmend aangepast.

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een correctie van het gebiedsdekkend uitvoeringsplan (en geen herziening van het zoneringsplan). Dit
kan jaarlijks doorgegeven worden via het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.

Code van de indiener : IKEtQoEW

Ingediende reacties

Id: 473
Cluster/GUP nummer:
Adres: Grote Markt 54 8510 Kortrijk

ACTOR GEMEENTELIJK: GUP-34022-070 (aantal IE: 186): Izegemsestraat: Zit in project beslist beleid,
aan te passen naar project beslist beleid

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan dat het project in de Izegemsestraat (GUP-34022-070) behoort tot het beslist beleid.
Alle aansluitingen binnen GUP-34022-070 zullen inderdaad worden uitgevoerd binnen het GIP-dossier W219070B. 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Het project GUP-34022-070 wordt overeenstemmend aangepast.

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : IKEtQoEW

Ingediende reacties

Id: 476
Cluster/GUP nummer:
Adres: Grote Markt 54 8510 Kortrijk

ACTOR GEMEENTELIJK: GUP-34022-092 (aantal IE: 49):  A. Van Liedekerkeweg + Hoeve: Hoeve wordt
aangesloten in project Lage Dreef, GUP te splitsen, splitsen van GUP project

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan dat GUP-34022-092 te splitsen is.
Deze vraag wordt geïnterpreteerd als zijnde de opsplitsing van het GUP in een uitgevoerd en een niet-uitgevoerd gedeelte.

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Project GUP-34022-092 wordt overeenstemmend aangepast.

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een correctie van het gebiedsdekkend uitvoeringsplan (en geen herziening van het zoneringsplan). Dit
kan jaarlijks doorgegeven worden via het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.

Code van de indiener : IKEtQoEW

Ingediende reacties

Id: 478
Cluster/GUP nummer:
Adres: Grote Markt 54 8510 Kortrijk

ACTOR GEMEENTELIJK: GUP-34022-112 (aantal IE: 1935): Wolvendreef: Lokaal pact project overstort
Wolvendreef? - bovengemeentelijk? Aan te passen naar project beslist beleid - bovengemeentelijk

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan dat het project in de Wolvendreef (GUP-34022-112) behoort tot het beslist beleid.
De overstortconstructie in de Wolvendreef wordt inderdaad aangepast binnen het bovengemeentelijk lokaal pact project 23452 (OP 2021).
Projecten die opgedragen zijn op OP2021 vallen echter nog niet onder het lopend beleid binnen dit stroomgebeidbeheerplan.

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

De locatie van project GUP-34022-112 wordt aangepast.
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Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : IKEtQoEW

Ingediende reacties

Id: 481
Cluster/GUP nummer:
Adres: Grote Markt 54 8510 Kortrijk

ACTOR GEMEENTELIJK: GUP-34022-028 (aantal IE: 182): Doornikserijksweg (tussen Kooigem en
Bellegem) + Ballingstraat + Labroyeweg: Grotendeels weg met private zate, deels privaat te regelen,
grotendeels privaat project

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan dat een deel van GUP-34022-028 privaat is: Doornikserijksweg (tussen Kooigem en Bellegem) +
Ballingstraat + Labroyeweg: Grotendeels weg met private zate, deels privaat te regelen, grotendeels privaat project.
Het is niet helemaal duidelijk wat bedoeld wordt met deze opmerking. Dit GUP-project is reeds voor een deel privaat ingetekend. Bijgevolg kan
hiervan enkel akte genomen worden en volgt er geen aanpassing aan het zoneringsplan/gebiedsdekkend uitvoeringsplan.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : IKEtQoEW

Ingediende reacties

Id: 493
Cluster/GUP nummer:
Adres: Grote Markt 54 8510 Kortrijk

ACTOR GEMEENTELIJK: GUP-34022-037 (aantal IE: 11):  Moravie: Actor privaat, privaat project

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan dat GUP-34022-037 (Moravie) een volledig privaat project dient te zijn.
De kadastrale percelen bevestigen deze stelling. Zodoende is de aansluitplicht voor deze woningen van kracht. 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Project GUP-34022-037 krijgt volledig als actor privé. GUP-34022-037 krijgt prioriteit 1.
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Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : IKEtQoEW

Ingediende reacties

Id: 495
Cluster/GUP nummer:
Adres: Grote Markt 54 8510 Kortrijk

ACTOR GEMEENTELIJK: GUP-34022-026 (aantal IE: 53):  Steenlandermeers - Ijzerhandstraat -
Groenweg – Kromwegelke: Kromwegelke privaat uit te  voeren, Kromwegelke aan te passen naar privaat
project

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan dat voor GUP-34022-026 Kromwegelke aan te passen is naar privaat project.
Op vandaag is dit in het gebiedsdekkend uitvoeringsplan reeds zo voorzien. Het plan wordt niet aangepast. 

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : IKEtQoEW

Ingediende reacties

Id: 497
Cluster/GUP nummer:
Adres: Grote Markt 54 8510 Kortrijk

ACTOR GEMEENTELIJK: GUP-34022-049 (aantal IE: 8): Manpadstraat 1 + Munkedoornstraat: Manpadstraat 1
betreft een rode cluster, gebouwen Barco aangesloten in noordelijke richting. Aangeduide GUP-project niet van
toepassing, te schrappen. Aanpassen GUP-project en schrappen van groene cluster (op terreinen Barco - hoeve is
verdwenen)
  

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan dat de gebouwen in de Manpadstraat in de groene cluster op het terrein van Barco niet meer aanwezig
zijn. Vermoedelijk gaat het om cluster 012-219.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Cluster 012-219 wordt geschrapt.
Project GUP-34022-049 wordt overeenstemmend aangepast.
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Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een correctie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit kan jaarlijks doorgegeven worden via het
invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.

Code van de indiener : IKEtQoEW

Ingediende reacties

Id: 499
Cluster/GUP nummer:
Adres: Grote Markt 54 8510 Kortrijk

ACTOR GEMEENTELIJK: GUP-34022-085 (aantal IE: 8): Ronksdreef 1 - 3 – 5: Huisaansluitingen die moeten
gebeuren, om te vormen naar actor privaat, betreffen huisaansluitingen die moeten gebeuren.

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan dat GUP-34022-085 (Ronksdreef) een volledig privaat project dient te zijn.
De kadastrale percelen bevestigen deze stelling niet. Indien de toegangsweg toch volledig privaat blijkt te zijn, is op vandaag de aansluitplicht
voor deze woningen van kracht. Het is de taak van de stad om deze te handhaven. 
De bevestiging van deze aansluitingen kan jaarlijks doorgegeven worden via het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.
Vooralsnog wordt het plan niet aangepast.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Zedelgem

Code van de indiener : IsJusiIJ

Ingediende reacties

Id: 247
Cluster/GUP nummer:
Adres: Vooruitgangstraat 189 1030 Brussel

Vanuit Riopact zijn er geen bezwaren betreffende de reductiedoelstellingen voor Zedelgem.

Overweging

Riopact/de gemeente geeft aan geen bezwaren te hebben betreffende de voorliggende reductiedoelen van de
gemeente Zedelgem. VMM neemt hiervan akte.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Brecht

Code van de indiener : IStRiRti

Ingediende reacties

Id: 537
Cluster/GUP nummer: GUP-11009-504
Adres: Poppelaerstraat-Dekheidelaan-De VRaagstraat nvt 2960 Brecht

Reeds uitgevoerd in eigen beheer.

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan dat project GUP-11009-504 reeds is uitgevoerd in eigen beheer.
Deze opmerking werd niet gemotiveerd. Er is geen bewijslast toegevoegd en in de AWIS-rioolinventaris is op deze locatie geen uitgevoerde
riolering terug te vinden. Bijgevolg beschikt VMM over onvoldoende gegevens om de opmerking te beoordelen en leidt deze niet tot een
aanpassing van het zoneringsplan/gebiedsdekkend uitvoeringsplan.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Omdat de voorgestelde wijziging louter een actualisatie (en geen herziening) van het zoneringsplan betreft, kan de nodige informatie
doorgegeven worden via het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.
De projectgegevens van uitgevoerde rioleringsprojecten worden bij voorkeur opgeladen via de AWIS-rioolinventaris.

Code van de indiener : IStRiRti

Ingediende reacties

Id: 538
Cluster/GUP nummer: GUP-11009-511
Adres: Rommersheide nvt 2960 Brecht

Maakt onderdeel uit van project A210068.

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan dat GUP-11009-511 onderdeel uitmaakt van project A210068.
Volgens het dossier van VMM over project A210068 maakt GUP-11009-511 geen deel uit van A210068, maar zal het wel gelijktijdig worden
uitgevoerd met A210068. Bijgevolg leidt deze opmerking niet tot een aanpassing van het zoneringsplan/gebiedsdekkend uitvoeringsplan. 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Omdat de voorgestelde wijziging louter een actualisatie (en geen herziening) van het zoneringsplan betreft, kan de nodige informatie
doorgegeven worden via het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.
De projectgegevens van uitgevoerde rioleringsprojecten worden bij voorkeur opgeladen via de AWIS-rioolinventaris.
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Code van de indiener : IStRiRti

Ingediende reacties

Id: 696
Cluster/GUP nummer: algemeen
Adres: nvt nvt 2960 Brecht

De geformuleerde minimale reductiedoelstellingen voor de gemeente Brecht kunnen slechts als haalbaar worden beschouwd onder voorbehoud
van toekenning subsidiëring vanwege VMM.

Overweging

Het regeerakkoord stelt een hervorming van de financieringssystemen voor de gemeenten voorop met een meer resultaatgerichte, flexibele en
programmatorische aanpak, met sterk vereenvoudigde procedures en met meer responsabilisering in de taakverdeling tussen VMM en de
rioolbeheerders. Momenteel wordt onderzocht hoe deze nieuwe aanpak vorm kan krijgen.
Bij de uitvoering van deze opdracht zal  het subsidie-instrument ingezet worden als een sturend mechanisme dat in werking kan treden nadat de
rioolbeheerder aan de basisverplichting heeft voldaan. Subsidie wordt hierbij ingezet om gemeenten te ondersteunen bij het invullen van de
verschillende doelstellingen die aan de gemeentelijke rioolbeheerder zullen worden opgelegd en die verder gaan dan de te verwachten
basisinspanning.
Hierbij zal eveneens onderzocht worden of het binnen de mogelijkheid van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën mogelijk is om op lange
termijn bindende financiële garanties te bieden aan de gemeentelijke rioolbeheerder.

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Maatregelenprogramma voor Vlaanderen

Uit te voeren wijzigingen:

Een nieuwe actie wordt geformuleerd: "Onderzoek en studie naar een resultaatgerichte financiering van gemeentelijke rioleringsprojecten" om
invulling te geven aan het regeerakkoord om een hervorming van de financieringssystemen voor de gemeenten voorop te stellen met een meer
resultaatgerichte, flexibele en programmatorische aanpak, met sterk vereenvoudigde procedures en meer responsabilisering in de taakverdeling
tussen VMM en de rioolbeheerders. 

Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Ravels

Code van de indiener : IuEf93XV

Ingediende reacties

Id: 762
Cluster/GUP nummer: algemeen
Adres: algemeen nvt 2380 Ravels

Binnen de gemeente Ravels is een groot gebied aangeduid als gewestoverschrijdende afstroomzone zonder
Vlaams waterlichaam (“grijs” aangeduid). Voor gemeente Ravels en rioolbeheerder Pidpa is het niet duidelijk welke
prioritering wij moeten geven aan de rioleringsprojecten binnen dit gebied. Graag zouden wij willen vragen om  ook
deze gebieden op te waarderen naar aandachts- of speerpuntgebied zodat deze rioleringsprojecten een even hoge
prioritering kunnen krijgen als elders gelegen in aandachts- of speerpuntgebied.
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Overweging

Doel van het stroomgebiedbeheerplan is om in eerste instantie de KRW waterkwaliteitsdoelen te halen op Vlaamse oppervlaktewaterlichamen.
Lokale waterlichamen zonder Vlaams waterlichaam werden initieel niet meegenomen in de gebiedsprioritering. Omwille van de integrale visie en
(internationale) stroomgebiedbenadering werden alsnog lokale waterlichamen zoals de Kleine Aa en de Aa toegevoegd aan de gebiedsvisie. Dit
is ook te verantwoorden op basis van een lokale dynamiek en geplande acties. In het overwegingsproces wordt bekeken of de huidige
gebiedsinkleuring technisch correct is gebeurd. Waterlopen binnen dezelfde hydrografische samenhang  dienen bij de prioritering
samengenomen worden. Bijkomende inkleuringen gebeuren via een set aan criteria. Een toepassing van een gebiedspriotering in de visie moet
ten slotte ook hand in hand gaan met concrete acties in het actieprogramma. Indien deze laatste ontbreken kunnen waterlichamen niet hoog
geprioriteerd worden. Een lage prioritering betekent niet dat er helemaal geen acties zouden kunnen (regulier beleid loopt door). Daarnaast kan
het ook passen in een specifiek lokaal gebiedsproces met focus op waterkwantiteit. Op basis van samenhang: De Leyloop zal dezelfde kleur
krijgen als de Aa.
Er kan evenwel modelmatig geen reductiedoel berekend worden.

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Maatregelenprogramma voor Vlaanderen, Vlaamse delen Schelde en Maas

Uit te voeren wijzigingen:

De Leyloop krijgt een gebiedsgerichte prioritering klasse 4 in de relevante planonderdelen.

Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Boechout

Code van de indiener : IunNFbuM

Ingediende reacties

Id: 695
Cluster/GUP nummer:
Adres: nvt nvt 2530 Boechout

De geformuleerde minimale reductiedoelstellingen voor de gemeente Boechout kunnen slechts als haalbaar
worden beschouwd onder voorbehoud van toekenning subsidiëring vanwege VMM.

Overweging

Het regeerakkoord stelt een hervorming van de financieringssystemen voor de gemeenten voorop met een meer
resultaatgerichte, flexibele en programmatorische aanpak, met sterk vereenvoudigde procedures en met meer
responsabilisering in de taakverdeling tussen VMM en de rioolbeheerders. Momenteel wordt onderzocht hoe deze
nieuwe aanpak vorm kan krijgen. 
Bij de uitvoering van deze opdracht zal  het subsidie-instrument ingezet worden als een sturend mechanisme dat in
werking kan treden nadat de rioolbeheerder aan de basisverplichting heeft voldaan. Subsidie wordt hierbij ingezet
om gemeenten te ondersteunen bij het invullen van de verschillende doelstellingen die aan de gemeentelijke
rioolbeheerder zullen worden opgelegd en die verder gaan dan de te verwachten basisinspanning. 
Hierbij zal eveneens onderzocht worden of het binnen de mogelijkheid van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën
mogelijk is om op lange termijn bindende financiële garanties te bieden aan de gemeentelijke rioolbeheerder. 

Page 209 of 492



Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Maatregelenprogramma voor Vlaanderen

Uit te voeren wijzigingen:

Een nieuwe actie wordt geformuleerd: "Onderzoek en studie naar een resultaatgerichte financiering van
gemeentelijke rioleringsprojecten" om invulling te geven aan het regeerakkoord om een hervorming van de
financieringssystemen voor de gemeenten voorop te stellen met een meer resultaatgerichte, flexibele en
programmatorische aanpak, met sterk vereenvoudigde procedures en meer responsabilisering in de taakverdeling
tussen VMM en de rioolbeheerders. 

Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Zottegem

Code van de indiener : jbqfdaYs

Ingediende reacties

Id: 616
Cluster/GUP nummer:
Adres: Stropstraat 1 9000 Gent

Nota met opmerkingen betreffende SGBP III stad Zottegem
Opmerkingen/bewaren werden geformuleerd in mail naar CIW-sec@vmm.be met mail dd 12/03/2021

Overweging

De bezwaarschriften m.b.t. zoneringsplan/gebiedsdekkend uitvoeringplan/reductiedoelen van de stad Zottegem worden behandeld onder
identificatiecode GF8MABQc.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Herent
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Code van de indiener : JRrG4S8Y

Ingediende reacties

Id: 902
Cluster/GUP nummer: GUP-24038-315
Adres: Roetaardstraat 2 - 18 3020 Herent

GUP-24038-315
Het SGBP 2022 – 2027 voorziet een aantal acties ter voorkoming van de verontreiniging van oppervlaktewater (maatregelengroep 7B). De 
maatregel 7B_I omvat acties voor de verdere uitbouw van de saneringsinfrastructuur (zowel collectieve als individuele zuivering).
De projectenlijst van het ontwerp van Gemeentelijk uitvoeringsplan voor de gemeente Herent voorziet 3 projecten uit te voeren door privé actoren 
met prioriteit 1 (actie SGBP 7B_I_0083) en 8 projecten uit te voeren door de gemeente met prioriteit 2 (actie SGBP 7B_I_0094).
De andere projecten hebben een lagere prioriteit (tussen 3 en 12). Natuurpunt Herent pleit evenwel voor het upgraden van een aantal projecten 
met een rechtstreekse impact op de natuurgebieden Molenbeekvallei en Kastanjebos. Deze gebieden maken deel uit van voormelde speciale 
beschermingszone en omvatten (potentieel) waardevolle graslanden en bossen
(Europese habitats 3140, 6230, 6410, 6510, 9120, 9160, 91E0 en 7140) en Europees te beschermen soorten zoals de zeggenkorfslak en de 
kamsalamander.
In het Kastanjebos is ook een waterproductiecentrum van de Watergroep aanwezig; vervuiling van dit gebied dient dan ook absoluut voorkomen 
te worden met het oog op de kwaliteit van het gewonnen drinkwater.
Dit voorstel sluit ook aan bij de actie 4A_B_0022 - Tegengaan verdroging en garanderen geschikte grondwaterstanden voor het Kastanjebos.
Het betreft in eerste instantie volgende GUP-projecten in de directe omgeving van de Molenbeekvallei en het Kastanjebos, nl. de projecten 
GUP-24038-315  (Kroonstraat –Roetaardstraat, Veltem-Beisem), GUP-24038-313 (Kleine Spekstraat, Veltem-Beisem), GUP-24038-104 
(Wijtham, Winksele) en GUP-24038-105 (Duigemstraat, Winksele). Deze hebben nu de prioriteit 5 of 6; het is wenselijk deze up te graden naar 
prioriteit 2 of 3.
Daarnaast bevat de projectenlijst ook nog verschillende projecten op de Bovenberg in Veltem-Beisem die mogelijks de Molenbeek vervuilen via 
de Beysemveldloop. Het gaat om de projecten GUP-24038-304 (Bovenbergstaat, Veltem-Beisem) en GUP-24038-309 (Radioweg). Ook deze 
projecten dienen meer prioritair te worden aangepakt, nu hebben deze projecten prioriteit 7.

Overweging

Natuurpunt Herent verzoekt om de prioriteit van meerdere GUP-projecten te verhogen omwille van hun impact op de natuurgebieden
Molenbeekvallei en Kastanjebos.
De VMM ziet echter geen noodzaak om de modelmatig bepaalde prioritering aan te passen aangezien het verschuiven van projecten mogelijk is
en blijft conform de vrijheidsgraden uit de stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021. Deze vrijheidsgraden blijven behouden in voorliggende
stroomgebiebeheerplannen. Door het hanteren van de vrijheidsgraden kan de gemeente/rioolbeheerder bepaalde projecten verschuiven in de
tijd.
Het gebiedsdekkend uitvoeringsplan (GUP) werd bovendien verfijnd door het bepalen van een doelstelling per waterlichaam en per gemeente,
in functie van het behalen van de goede toestand (zie toelichtingsdocument  op 'https://www.volvanwater.be/toelichtingsdocument-
zoneringsplannen-en-gebiedsdekkende-uitvoeringsplannen'). De in het vorige GUP bepaalde prioriteit van een project kan binnen eenzelfde
waterlichaam ondersteunend zijn aan het bereiken van het reductiedoel. 
De reductiedoelen voor Herent zijn terug te vinden via de achterliggende documenten in het geoloket op
https://www.volvanwater.be/geoloket/geoloket-zoneringsplannen-en-gebiedsdekkende-uitvoeringsplannen.
De Vlaamse Milieumaatschappij stelde voor elke gemeente een simulatortool ter beschikking waarmee de gemeente aan de hand van het
gemeentelijke reductiedoel (uitgedrukt in inwonerequivalenten) kan zien welke inspanningen nog moeten gebeuren op gemeentelijk vlak. De
gemeente/rioolbeheerder kan daar kiezen met welke projecten ze het reductiedoel kan/wil halen. In de simulator is naast het reductiedoel ook de
minimale doelstelling SGBP3 aangegeven. Dit is het reductiedoel dat tegen 2027 minstens moet gerealiseerd worden, rekening houdend met de
gebiedsgerichte prioritering van het waterlichaam.  Door de selectie aan projecten (en niet de prioritering ervan) zelf te wijzigen kan de
gemeente aflezen of het totale/minimale reductiedoel gehaald wordt of niet.

Page 211 of 492



Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : JRrG4S8Y

Ingediende reacties

Id: 903
Cluster/GUP nummer: GUP-24038-313
Adres: Kleine Spekstraat 1 - 3 3020 Herent

GUP-24038-313
Het SGBP 2022 – 2027 voorziet een aantal acties ter voorkoming van de verontreiniging van oppervlaktewater (maatregelengroep 7B). De 
maatregel 7B_I omvat acties voor de verdere uitbouw van de saneringsinfrastructuur (zowel collectieve als individuele zuivering).
De projectenlijst van het ontwerp van Gemeentelijk uitvoeringsplan voor de gemeente Herent voorziet 3 projecten uit te voeren door privé actoren 
met prioriteit 1 (actie SGBP 7B_I_0083) en 8 projecten uit te voeren door de gemeente met prioriteit 2 (actie SGBP 7B_I_0094).
De andere projecten hebben een lagere prioriteit (tussen 3 en 12). Natuurpunt Herent pleit evenwel voor het upgraden van een aantal projecten 
met een rechtstreekse impact op de natuurgebieden Molenbeekvallei en Kastanjebos. Deze gebieden maken deel uit van voormelde speciale 
beschermingszone en omvatten (potentieel) waardevolle graslanden en bossen
(Europese habitats 3140, 6230, 6410, 6510, 9120, 9160, 91E0 en 7140) en Europees te beschermen soorten zoals de zeggenkorfslak en de 
kamsalamander.
In het Kastanjebos is ook een waterproductiecentrum van de Watergroep aanwezig; vervuiling van dit gebied dient dan ook absoluut voorkomen 
te worden met het oog op de kwaliteit van het gewonnen drinkwater.
Dit voorstel sluit ook aan bij de actie 4A_B_0022 - Tegengaan verdroging en garanderen geschikte grondwaterstanden voor het Kastanjebos.
Het betreft in eerste instantie volgende GUP-projecten in de directe omgeving van de Molenbeekvallei en het Kastanjebos, nl. de projecten 
GUP-24038-315  (Kroonstraat –Roetaardstraat, Veltem-Beisem), GUP-24038-313 (Kleine Spekstraat, Veltem-Beisem), GUP-24038-104 
(Wijtham, Winksele) en GUP-24038-105 (Duigemstraat, Winksele). Deze hebben nu de prioriteit 5 of 6; het is wenselijk deze up te graden naar 
prioriteit 2 of 3.
Daarnaast bevat de projectenlijst ook nog verschillende projecten op de Bovenberg in Veltem-Beisem die mogelijks de Molenbeek vervuilen via 
de Beysemveldloop. Het gaat om de projecten GUP-24038-304 (Bovenbergstaat, Veltem-Beisem) en GUP-24038-309 (Radioweg). Ook deze 
projecten dienen meer prioritair te worden aangepakt, nu hebben deze projecten prioriteit 7.
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Overweging

Natuurpunt Herent verzoekt om de prioriteit van meerdere GUP-projecten te verhogen omwille van hun impact op de natuurgebieden
Molenbeekvallei en Kastanjebos.
De VMM ziet echter geen noodzaak om de modelmatig bepaalde prioritering aan te passen aangezien het verschuiven van projecten mogelijk is
en blijft conform de vrijheidsgraden uit de stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021. Deze vrijheidsgraden blijven behouden in voorliggende
stroomgebiebeheerplannen. Door het hanteren van de vrijheidsgraden kan de gemeente/rioolbeheerder bepaalde projecten verschuiven in de
tijd.
Het gebiedsdekkend uitvoeringsplan (GUP) werd bovendien verfijnd door het bepalen van een doelstelling per waterlichaam en per gemeente,
in functie van het behalen van de goede toestand (zie toelichtingsdocument  op 'https://www.volvanwater.be/toelichtingsdocument-
zoneringsplannen-en-gebiedsdekkende-uitvoeringsplannen'). De in het vorige GUP bepaalde prioriteit van een project kan binnen eenzelfde
waterlichaam ondersteunend zijn aan het bereiken van het reductiedoel. 
De reductiedoelen voor Herent zijn terug te vinden via de achterliggende documenten in het geoloket op
https://www.volvanwater.be/geoloket/geoloket-zoneringsplannen-en-gebiedsdekkende-uitvoeringsplannen.
De Vlaamse Milieumaatschappij stelde voor elke gemeente een simulatortool ter beschikking waarmee de gemeente aan de hand van het
gemeentelijke reductiedoel (uitgedrukt in inwonerequivalenten) kan zien welke inspanningen nog moeten gebeuren op gemeentelijk vlak. De
gemeente/rioolbeheerder kan daar kiezen met welke projecten ze het reductiedoel kan/wil halen. In de simulator is naast het reductiedoel ook de
minimale doelstelling SGBP3 aangegeven. Dit is het reductiedoel dat tegen 2027 minstens moet gerealiseerd worden, rekening houdend met de
gebiedsgerichte prioritering van het waterlichaam.  Door de selectie aan projecten (en niet de prioritering ervan) zelf te wijzigen kan de
gemeente aflezen of het totale/minimale reductiedoel gehaald wordt of niet.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : JRrG4S8Y

Ingediende reacties

Id: 904
Cluster/GUP nummer: GUP-24038-104
Adres: Wijtham 2 - 6 3020 Herent

GUP-24038-104
Het SGBP 2022 – 2027 voorziet een aantal acties ter voorkoming van de verontreiniging van oppervlaktewater (maatregelengroep 7B). De 
maatregel 7B_I omvat acties voor de verdere uitbouw van de saneringsinfrastructuur (zowel collectieve als individuele zuivering).
De projectenlijst van het ontwerp van Gemeentelijk uitvoeringsplan voor de gemeente Herent voorziet 3 projecten uit te voeren door privé actoren 
met prioriteit 1 (actie SGBP 7B_I_0083) en 8 projecten uit te voeren door de gemeente met prioriteit 2 (actie SGBP 7B_I_0094).
De andere projecten hebben een lagere prioriteit (tussen 3 en 12). Natuurpunt Herent pleit evenwel voor het upgraden van een aantal projecten 
met een rechtstreekse impact op de natuurgebieden Molenbeekvallei en Kastanjebos. Deze gebieden maken deel uit van voormelde speciale 
beschermingszone en omvatten (potentieel) waardevolle graslanden en bossen
(Europese habitats 3140, 6230, 6410, 6510, 9120, 9160, 91E0 en 7140) en Europees te beschermen soorten zoals de zeggenkorfslak en de 
kamsalamander.
In het Kastanjebos is ook een waterproductiecentrum van de Watergroep aanwezig; vervuiling van dit gebied dient dan ook absoluut voorkomen 
te worden met het oog op de kwaliteit van het gewonnen drinkwater.
Dit voorstel sluit ook aan bij de actie 4A_B_0022 - Tegengaan verdroging en garanderen geschikte grondwaterstanden voor het Kastanjebos.
Het betreft in eerste instantie volgende GUP-projecten in de directe omgeving van de Molenbeekvallei en het Kastanjebos, nl. de projecten 
GUP-24038-315  (Kroonstraat –Roetaardstraat, Veltem-Beisem), GUP-24038-313 (Kleine Spekstraat, Veltem-Beisem), GUP-24038-104 
(Wijtham, Winksele) en GUP-24038-105 (Duigemstraat, Winksele). Deze hebben nu de prioriteit 5 of 6; het is wenselijk deze up te graden naar 
prioriteit 2 of 3.
Daarnaast bevat de projectenlijst ook nog verschillende projecten op de Bovenberg in Veltem-Beisem die mogelijks de Molenbeek vervuilen via 
de Beysemveldloop. Het gaat om de projecten GUP-24038-304 (Bovenbergstaat, Veltem-Beisem) en GUP-24038-309 (Radioweg). Ook deze 
projecten dienen meer prioritair te worden aangepakt, nu hebben deze projecten prioriteit 7.

Overweging

Natuurpunt Herent verzoekt om de prioriteit van meerdere GUP-projecten te verhogen omwille van hun impact op de natuurgebieden
Molenbeekvallei en Kastanjebos.
De VMM ziet echter geen noodzaak om de modelmatig bepaalde prioritering aan te passen aangezien het verschuiven van projecten mogelijk is
en blijft conform de vrijheidsgraden uit de stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021. Deze vrijheidsgraden blijven behouden in voorliggende
stroomgebiebeheerplannen. Door het hanteren van de vrijheidsgraden kan de gemeente/rioolbeheerder bepaalde projecten verschuiven in de
tijd.
Het gebiedsdekkend uitvoeringsplan (GUP) werd bovendien verfijnd door het bepalen van een doelstelling per waterlichaam en per gemeente,
in functie van het behalen van de goede toestand (zie toelichtingsdocument  op 'https://www.volvanwater.be/toelichtingsdocument-
zoneringsplannen-en-gebiedsdekkende-uitvoeringsplannen'). De in het vorige GUP bepaalde prioriteit van een project kan binnen eenzelfde
waterlichaam ondersteunend zijn aan het bereiken van het reductiedoel. 
De reductiedoelen voor Herent zijn terug te vinden via de achterliggende documenten in het geoloket op
https://www.volvanwater.be/geoloket/geoloket-zoneringsplannen-en-gebiedsdekkende-uitvoeringsplannen.
De Vlaamse Milieumaatschappij stelde voor elke gemeente een simulatortool ter beschikking waarmee de gemeente aan de hand van het
gemeentelijke reductiedoel (uitgedrukt in inwonerequivalenten) kan zien welke inspanningen nog moeten gebeuren op gemeentelijk vlak. De
gemeente/rioolbeheerder kan daar kiezen met welke projecten ze het reductiedoel kan/wil halen. In de simulator is naast het reductiedoel ook de
minimale doelstelling SGBP3 aangegeven. Dit is het reductiedoel dat tegen 2027 minstens moet gerealiseerd worden, rekening houdend met de
gebiedsgerichte prioritering van het waterlichaam.  Door de selectie aan projecten (en niet de prioritering ervan) zelf te wijzigen kan de
gemeente aflezen of het totale/minimale reductiedoel gehaald wordt of niet.
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Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : JRrG4S8Y

Ingediende reacties

Id: 905
Cluster/GUP nummer: GUP-24038-105
Adres: Duigemstraat 2 - 37 3020 Herent

GUP-24038-105
Het SGBP 2022 – 2027 voorziet een aantal acties ter voorkoming van de verontreiniging van oppervlaktewater (maatregelengroep 7B). De 
maatregel 7B_I omvat acties voor de verdere uitbouw van de saneringsinfrastructuur (zowel collectieve als individuele zuivering).
De projectenlijst van het ontwerp van Gemeentelijk uitvoeringsplan voor de gemeente Herent voorziet 3 projecten uit te voeren door privé actoren 
met prioriteit 1 (actie SGBP 7B_I_0083) en 8 projecten uit te voeren door de gemeente met prioriteit 2 (actie SGBP 7B_I_0094).
De andere projecten hebben een lagere prioriteit (tussen 3 en 12). Natuurpunt Herent pleit evenwel voor het upgraden van een aantal projecten 
met een rechtstreekse impact op de natuurgebieden Molenbeekvallei en Kastanjebos. Deze gebieden maken deel uit van voormelde speciale 
beschermingszone en omvatten (potentieel) waardevolle graslanden en bossen
(Europese habitats 3140, 6230, 6410, 6510, 9120, 9160, 91E0 en 7140) en Europees te beschermen soorten zoals de zeggenkorfslak en de 
kamsalamander.
In het Kastanjebos is ook een waterproductiecentrum van de Watergroep aanwezig; vervuiling van dit gebied dient dan ook absoluut voorkomen 
te worden met het oog op de kwaliteit van het gewonnen drinkwater.
Dit voorstel sluit ook aan bij de actie 4A_B_0022 - Tegengaan verdroging en garanderen geschikte grondwaterstanden voor het Kastanjebos.
Het betreft in eerste instantie volgende GUP-projecten in de directe omgeving van de Molenbeekvallei en het Kastanjebos, nl. de projecten 
GUP-24038-315  (Kroonstraat –Roetaardstraat, Veltem-Beisem), GUP-24038-313 (Kleine Spekstraat, Veltem-Beisem), GUP-24038-104 
(Wijtham, Winksele) en GUP-24038-105 (Duigemstraat, Winksele). Deze hebben nu de prioriteit 5 of 6; het is wenselijk deze up te graden naar 
prioriteit 2 of 3.
Daarnaast bevat de projectenlijst ook nog verschillende projecten op de Bovenberg in Veltem-Beisem die mogelijks de Molenbeek vervuilen via 
de Beysemveldloop. Het gaat om de projecten GUP-24038-304 (Bovenbergstaat, Veltem-Beisem) en GUP-24038-309 (Radioweg). Ook deze 
projecten dienen meer prioritair te worden aangepakt, nu hebben deze projecten prioriteit 7.
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Overweging

Natuurpunt Herent verzoekt om de prioriteit van meerdere GUP-projecten te verhogen omwille van hun impact op de natuurgebieden
Molenbeekvallei en Kastanjebos.
De VMM ziet echter geen noodzaak om de modelmatig bepaalde prioritering aan te passen aangezien het verschuiven van projecten mogelijk is
en blijft conform de vrijheidsgraden uit de stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021. Deze vrijheidsgraden blijven behouden in voorliggende
stroomgebiebeheerplannen. Door het hanteren van de vrijheidsgraden kan de gemeente/rioolbeheerder bepaalde projecten verschuiven in de
tijd.
Het gebiedsdekkend uitvoeringsplan (GUP) werd bovendien verfijnd door het bepalen van een doelstelling per waterlichaam en per gemeente,
in functie van het behalen van de goede toestand (zie toelichtingsdocument  op 'https://www.volvanwater.be/toelichtingsdocument-
zoneringsplannen-en-gebiedsdekkende-uitvoeringsplannen'). De in het vorige GUP bepaalde prioriteit van een project kan binnen eenzelfde
waterlichaam ondersteunend zijn aan het bereiken van het reductiedoel. 
De reductiedoelen voor Herent zijn terug te vinden via de achterliggende documenten in het geoloket op
https://www.volvanwater.be/geoloket/geoloket-zoneringsplannen-en-gebiedsdekkende-uitvoeringsplannen.
De Vlaamse Milieumaatschappij stelde voor elke gemeente een simulatortool ter beschikking waarmee de gemeente aan de hand van het
gemeentelijke reductiedoel (uitgedrukt in inwonerequivalenten) kan zien welke inspanningen nog moeten gebeuren op gemeentelijk vlak. De
gemeente/rioolbeheerder kan daar kiezen met welke projecten ze het reductiedoel kan/wil halen. In de simulator is naast het reductiedoel ook de
minimale doelstelling SGBP3 aangegeven. Dit is het reductiedoel dat tegen 2027 minstens moet gerealiseerd worden, rekening houdend met de
gebiedsgerichte prioritering van het waterlichaam.  Door de selectie aan projecten (en niet de prioritering ervan) zelf te wijzigen kan de
gemeente aflezen of het totale/minimale reductiedoel gehaald wordt of niet.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : JRrG4S8Y

Ingediende reacties

Id: 906
Cluster/GUP nummer: GUP 24038 304
Adres: Bovenbergstraat 2 - 26 3020 Herent

GUP-24038-304
Het SGBP 2022 – 2027 voorziet een aantal acties ter voorkoming van de verontreiniging van oppervlaktewater (maatregelengroep 7B). De 
maatregel 7B_I omvat acties voor de verdere uitbouw van de saneringsinfrastructuur (zowel collectieve als individuele zuivering).
De projectenlijst van het ontwerp van Gemeentelijk uitvoeringsplan voor de gemeente Herent voorziet 3 projecten uit te voeren door privé actoren 
met prioriteit 1 (actie SGBP 7B_I_0083) en 8 projecten uit te voeren door de gemeente met prioriteit 2 (actie SGBP 7B_I_0094).
De andere projecten hebben een lagere prioriteit (tussen 3 en 12). Natuurpunt Herent pleit evenwel voor het upgraden van een aantal projecten 
met een rechtstreekse impact op de natuurgebieden Molenbeekvallei en Kastanjebos. Deze gebieden maken deel uit van voormelde speciale 
beschermingszone en omvatten (potentieel) waardevolle graslanden en bossen
(Europese habitats 3140, 6230, 6410, 6510, 9120, 9160, 91E0 en 7140) en Europees te beschermen soorten zoals de zeggenkorfslak en de 
kamsalamander.
In het Kastanjebos is ook een waterproductiecentrum van de Watergroep aanwezig; vervuiling van dit gebied dient dan ook absoluut voorkomen 
te worden met het oog op de kwaliteit van het gewonnen drinkwater.
Dit voorstel sluit ook aan bij de actie 4A_B_0022 - Tegengaan verdroging en garanderen geschikte grondwaterstanden voor het Kastanjebos.
Het betreft in eerste instantie volgende GUP-projecten in de directe omgeving van de Molenbeekvallei en het Kastanjebos, nl. de projecten 
GUP-24038-315  (Kroonstraat –Roetaardstraat, Veltem-Beisem), GUP-24038-313 (Kleine Spekstraat, Veltem-Beisem), GUP-24038-104 
(Wijtham, Winksele) en GUP-24038-105 (Duigemstraat, Winksele). Deze hebben nu de prioriteit 5 of 6; het is wenselijk deze up te graden naar 
prioriteit 2 of 3.
Daarnaast bevat de projectenlijst ook nog verschillende projecten op de Bovenberg in Veltem-Beisem die mogelijks de Molenbeek vervuilen via 
de Beysemveldloop. Het gaat om de projecten GUP-24038-304 (Bovenbergstaat, Veltem-Beisem) en GUP-24038-309 (Radioweg). Ook deze 
projecten dienen meer prioritair te worden aangepakt, nu hebben deze projecten prioriteit 7.

Overweging

Natuurpunt Herent verzoekt om de prioriteit van meerdere GUP-projecten te verhogen omwille van hun impact op de natuurgebieden
Molenbeekvallei en Kastanjebos.
De VMM ziet echter geen noodzaak om de modelmatig bepaalde prioritering aan te passen aangezien het verschuiven van projecten mogelijk is
en blijft conform de vrijheidsgraden uit de stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021. Deze vrijheidsgraden blijven behouden in voorliggende
stroomgebiebeheerplannen. Door het hanteren van de vrijheidsgraden kan de gemeente/rioolbeheerder bepaalde projecten verschuiven in de
tijd.
Het gebiedsdekkend uitvoeringsplan (GUP) werd bovendien verfijnd door het bepalen van een doelstelling per waterlichaam en per gemeente,
in functie van het behalen van de goede toestand (zie toelichtingsdocument  op 'https://www.volvanwater.be/toelichtingsdocument-
zoneringsplannen-en-gebiedsdekkende-uitvoeringsplannen'). De in het vorige GUP bepaalde prioriteit van een project kan binnen eenzelfde
waterlichaam ondersteunend zijn aan het bereiken van het reductiedoel. 
De reductiedoelen voor Herent zijn terug te vinden via de achterliggende documenten in het geoloket op
https://www.volvanwater.be/geoloket/geoloket-zoneringsplannen-en-gebiedsdekkende-uitvoeringsplannen.
De Vlaamse Milieumaatschappij stelde voor elke gemeente een simulatortool ter beschikking waarmee de gemeente aan de hand van het
gemeentelijke reductiedoel (uitgedrukt in inwonerequivalenten) kan zien welke inspanningen nog moeten gebeuren op gemeentelijk vlak. De
gemeente/rioolbeheerder kan daar kiezen met welke projecten ze het reductiedoel kan/wil halen. In de simulator is naast het reductiedoel ook de
minimale doelstelling SGBP3 aangegeven. Dit is het reductiedoel dat tegen 2027 minstens moet gerealiseerd worden, rekening houdend met de
gebiedsgerichte prioritering van het waterlichaam.  Door de selectie aan projecten (en niet de prioritering ervan) zelf te wijzigen kan de
gemeente aflezen of het totale/minimale reductiedoel gehaald wordt of niet.
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Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : JRrG4S8Y

Ingediende reacties

Id: 907
Cluster/GUP nummer: GUP 24038 309
Adres: Radioweg 1 - 22 3020 Herent

GUP-24038-309
Het SGBP 2022 – 2027 voorziet een aantal acties ter voorkoming van de verontreiniging van oppervlaktewater (maatregelengroep 7B). De 
maatregel 7B_I omvat acties voor de verdere uitbouw van de saneringsinfrastructuur (zowel collectieve als individuele zuivering).
De projectenlijst van het ontwerp van Gemeentelijk uitvoeringsplan voor de gemeente Herent voorziet 3 projecten uit te voeren door privé actoren 
met prioriteit 1 (actie SGBP 7B_I_0083) en 8 projecten uit te voeren door de gemeente met prioriteit 2 (actie SGBP 7B_I_0094).
De andere projecten hebben een lagere prioriteit (tussen 3 en 12). Natuurpunt Herent pleit evenwel voor het upgraden van een aantal projecten 
met een rechtstreekse impact op de natuurgebieden Molenbeekvallei en Kastanjebos. Deze gebieden maken deel uit van voormelde speciale 
beschermingszone en omvatten (potentieel) waardevolle graslanden en bossen
(Europese habitats 3140, 6230, 6410, 6510, 9120, 9160, 91E0 en 7140) en Europees te beschermen soorten zoals de zeggenkorfslak en de 
kamsalamander.
In het Kastanjebos is ook een waterproductiecentrum van de Watergroep aanwezig; vervuiling van dit gebied dient dan ook absoluut voorkomen 
te worden met het oog op de kwaliteit van het gewonnen drinkwater.
Dit voorstel sluit ook aan bij de actie 4A_B_0022 - Tegengaan verdroging en garanderen geschikte grondwaterstanden voor het Kastanjebos.
Het betreft in eerste instantie volgende GUP-projecten in de directe omgeving van de Molenbeekvallei en het Kastanjebos, nl. de projecten 
GUP-24038-315  (Kroonstraat –Roetaardstraat, Veltem-Beisem), GUP-24038-313 (Kleine Spekstraat, Veltem-Beisem), GUP-24038-104 
(Wijtham, Winksele) en GUP-24038-105 (Duigemstraat, Winksele). Deze hebben nu de prioriteit 5 of 6; het is wenselijk deze up te graden naar 
prioriteit 2 of 3.
Daarnaast bevat de projectenlijst ook nog verschillende projecten op de Bovenberg in Veltem-Beisem die mogelijks de Molenbeek vervuilen via 
de Beysemveldloop. Het gaat om de projecten GUP-24038-304 (Bovenbergstaat, Veltem-Beisem) en GUP-24038-309 (Radioweg). Ook deze 
projecten dienen meer prioritair te worden aangepakt, nu hebben deze projecten prioriteit 7.
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Overweging

Natuurpunt Herent verzoekt om de prioriteit van meerdere GUP-projecten te verhogen omwille van hun impact op de natuurgebieden
Molenbeekvallei en Kastanjebos.
De VMM ziet echter geen noodzaak om de modelmatig bepaalde prioritering aan te passen aangezien het verschuiven van projecten mogelijk is
en blijft conform de vrijheidsgraden uit de stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021. Deze vrijheidsgraden blijven behouden in voorliggende
stroomgebiebeheerplannen. Door het hanteren van de vrijheidsgraden kan de gemeente/rioolbeheerder bepaalde projecten verschuiven in de
tijd.
Het gebiedsdekkend uitvoeringsplan (GUP) werd bovendien verfijnd door het bepalen van een doelstelling per waterlichaam en per gemeente,
in functie van het behalen van de goede toestand (zie toelichtingsdocument  op 'https://www.volvanwater.be/toelichtingsdocument-
zoneringsplannen-en-gebiedsdekkende-uitvoeringsplannen'). De in het vorige GUP bepaalde prioriteit van een project kan binnen eenzelfde
waterlichaam ondersteunend zijn aan het bereiken van het reductiedoel. 
De reductiedoelen voor Herent zijn terug te vinden via de achterliggende documenten in het geoloket op
https://www.volvanwater.be/geoloket/geoloket-zoneringsplannen-en-gebiedsdekkende-uitvoeringsplannen.
De Vlaamse Milieumaatschappij stelde voor elke gemeente een simulatortool ter beschikking waarmee de gemeente aan de hand van het
gemeentelijke reductiedoel (uitgedrukt in inwonerequivalenten) kan zien welke inspanningen nog moeten gebeuren op gemeentelijk vlak. De
gemeente/rioolbeheerder kan daar kiezen met welke projecten ze het reductiedoel kan/wil halen. In de simulator is naast het reductiedoel ook de
minimale doelstelling SGBP3 aangegeven. Dit is het reductiedoel dat tegen 2027 minstens moet gerealiseerd worden, rekening houdend met de
gebiedsgerichte prioritering van het waterlichaam.  Door de selectie aan projecten (en niet de prioritering ervan) zelf te wijzigen kan de
gemeente aflezen of het totale/minimale reductiedoel gehaald wordt of niet.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Middelkerke

Page 219 of 492



Code van de indiener : JToI6Z2c

Ingediende reacties

Id: 2225
Cluster/GUP nummer:
Adres: Spermaliestraat 1 8430 Middelkerke

Middelkerke loost momenteel nog afvalwater op volgende waterlichamen:
Havengeul lJzer, leperleed, lJzer lll, Kanaal Plassendale-Nieuwpoort, Moerdijkvaart, OostendsKrekengebied,
Vladslovaart
ln onderstaande tabel zie je de reductiedoelstelling per waterlichaam. Er wordt van de gemeente maar een
reductiedoelstelling verwacht voor volgende waterlichamen:
leperleed, VL05_6, 6: 1137 IE
Kanaal Plassendale-Nieuwpoort, VL17_168, 6: 132 IE
Oostends Krekengebied, VL11_19, 6: 151 IE
Telkens heeft de doelstelling prioriteit 6 meegekregen van de VMM. Dit betekent dat 33% moet gerealiseerd zijn
tegen 2027, nogmaals 33% tegen 2033 en rest tegen 2039.
Volgende projecten die een invloed hebben op de lozing op oppervlaktewater staan momenteel gepland om uit te
voeren legen 2027:
1. GIP-dossiers (gemeentelijk met rioolsubsidie) + Aquafin-dossieré (bovengemeentelijk):
Sanering zone Vaartdijk-Zuid Leffinge + Slijpesteenweg
Heraanleg centrumstraten Slijpe (enkelGlP)
Sanering Leffingestraat en Fleriskotstraat te Leffinge
(GUP-35011-035) Spermaliestraat, Loviestraat (deel van herinrichting Spermaliestraat)
(GUP-35011-017) Nieuwpoortlaan, Kustweg (deelvan doortocht Lombardsijde)
(GUP-35011-020) Schorrenstraat (deel van doortocht Lombardsijde)
2. Gemeentelijke dossiers:
(GUP-35011-023) Zandstraat, Schuddebeurzeweg, Ooststraat, Noordstraat, Langestraat,
Hofstraat
(GUP-35011-023) Duinenweg t.h.v. sportpark
(GUP-35011-038) Papegaaistraat
(GUP-35011-043) Geraniumweg (deel van Miami-wijk, is uitgevoerd)
3. Rioleringswerken woonkorrel Slijpebrug: Spermaliestraat en Vaartdijk-Zuid (GlP-dossier) om uit te voeren tegen
2027 worden niet weerhouden omdat dit project in samenwerking met AWV moet worden uitgevoerd en wij niet
zeker zijn dat zij hiervoor de nodige budgetten zullen hebben voozien tegen 2027 voor de aanpak van deze
gewestwegen.
Voor het waterlichaam VL05_6, leperleed worden de doelstellingen 2027 gehaald
Welke ingrepen zijn nodig om de doelstellingen 2ozl te behalen
Voor de waterlichamen Oostends Krekengebied (VL11_19) en kanaal Plassendale-Nieuwpoort
(V117_168) niet.
De doelstellingen voor 2039 worden nog niet gehaald.
Voor het waterlichaam Plassendale-Nieuwpoort moet volgend gemeentelijk dossier worden uitgevoerd:
(GUP-35011-040) Vaartdijk-Noord, Kopstraat
Extra Budget €440.918
Voor het waterlichaam Oostends Krekengebied moet volgend bovengemeentelijk dossier worden uitgevoerd;
(GUP-35011-014) Sint-Pietersstraat, Diksmuidestraat, Brugsesteenweg, Bazelárestraat.
Dit is een project in samenwerking met AWV en Aquafin. Hiervoor zijn momenteel geen
budgetten voozien bij hen. Het is onmogelijk haalbaar om dit werk tegen 2027 uit te voeren.
Mits voorzien van budget kan dit wel worden gerealiseerd tegen 2039 en kan de uiteindelijke
doelstelling behaald worden.
. Er zijn geen andere projecten die een wezenlijke invloed hebben op bovengenoemd
waterlichaam
. Er zal dus uitstel moeten worden gevraagd aan de VMM voor wat betreft de doelstellingen
voor het waterlichaam Oostends Krekengebied tegen 2027 .
lndien we GUP-35011-040 uitvoeren behalen we volgende reductiedoelstellingen.
Doelstelling Waterlichaam VL11_19 Oostends Krekengebied voor 2027 is niet haalbaar. Er is
maar 1 project binnen de gemeente die kan uitgevoerd worden om aan deze doelstelling te
voldoen, met name de vernieuwing van de doortocht van Sint-Pieters-Kaþelle (GUP-35011-
014). Gezien dit een gecombineerd dossier is met AWV en Aquafin en hiervoor nog niks is
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opgestart ís de deadline van 2027 niet haalbaar. Dit project is wel haalbaar tegen 2039.
Welke ingrepen zijn nodig om de doelstellingen 2039 te behalen
Totaal extra budget
Waterlichaam Plassendale-Níeuwpoort (GIP-dossier Slijpebrug (budget reeds voorzien), GUP-35011-016,-024,-
039) €3.362.980
Waterlichaam Oostends Krekengebied (GUP-35011-014) €999.832
Waterlichaam leperleed (GUP-35011-031, -027, -028, -029, -032, -034) €3.578.641
Totaal €7.941.453

leperleed: ln de projectenselectie staan eveneens nog 2 GUP's die moeten worden uitgevoerd, maar die zijn
volgens ons onbestaande, waardoor wij de reductiedoelstellingen hier niet kunnen behalen. Het gaat over de
volgende GUP's:
(GUP-35011-048) Leffingestraat
(GUP-35011-049)

lnvloed op de reductiedoelstelling:  Zoals je kan zien is er nog een klein tekort voor het waterlichaam VL05_6
leperleed.
De impact op de reductiedoelstellingen door de plaatsing van IBA's is eerder verwaarloosbaar t.o.v.
rioleringsprojecten.
Besluit
Rioleringswerken woonkorrel Slijpebrug: Spermaliestraat en Vaartdijk-Zuid (GlP-dossier)
worden niet weerhouden om uit te voeren legen 2027 omdat dit project in samenwerking met
AWV moet worden uitgevoerd en wij niet zeker zijn dat zij hiervoor de nodige budgetten zullen hebben voorzien
tegen 2027 voor de aanpak van deze gewestwegen.
Doelstelling Waterlichaam VL11_19 Oostends Krekengebied voor 2027 is niet haalbaar. Er is maar 1 project binnen
de gemeente die kan uitgevoerd worden om aan deze doelstelling te voldoen, met name de vernieuwing van de
doortocht van Sint-Pieters-Kaþelle (GUP-35011-014). Gezien dit een gecombineerd dossier is met AWV en Aquafin
en hiervoor nog niks is opgestart ís de deadlinevan 2027 niet haalbaar. Dit project is wel haalbaar tegen 2039.
De reductiedoelstellingen voor 2039 van het waterlichaam VL05_6 leperleed moet verlaagd worden omdat er 2
projecten zijn, namelijk GUP-35011-048 (Leffingestraat) en GUP-35011-049 die volgens ons onbestaande zijn en
niet actueel.
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Overweging

De gemeente/rioolbeheerder stelt een alternatieve selectie van uit te voeren projecten voor het halen van de
reductiedoelen voor.  Een alternatieve uitvoeringswijze om de reductiedoelen te halen kan,  zolang deze voldoet
aan de randvoorwaarden (vrijheidsgraden) zoals opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.
De afhankelijkheid van derden kan een vertragende factor zijn bij de uitvoering van projecten. Het is evenwel
belangrijk dat alle partijen actief samenwerken om deze binnen een aanvaardbare timing te realiseren. Om deze
reden werden dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de realisatie van projecten. Deze randvoorwaarden zijn
opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.
Indien er voor het halen van de reductiedoelstellingen voor een bepaald waterlichaam geen alternatieven voor
handen zouden zijn, kan gesuggereerd worden om voldoende projecten in andere waterlichamen te initiëren en uit
te voeren dat aldaar resulteert in een groter engagement dan op vandaag vooropgesteld wordt. Hierbij is het wel
belangrijk dat het vooruitzicht om het halen van het totale reductiedoel in een latere planperiode (volgens de
gebiedsgerichte prioritering) niet in het gedrang komt. Indien alle andere partners het lopend beleid
uitvoeren voorzien binnen de afstroomzone van het Oostends Krekengebied kan het tussentijds reductiedoel in
haar geheel voor de huishoudens gehaald worden. Projecten die op een subsidieprogramma staan opgenomen
worden verondersteld om binnen een redelijke termijn uitgevoerd te worden, de gebiedsgerichte prioritering mag
niet leiden tot het afremmen of uitstellen van het lopend beleid. Op het niveau van het waterlichaam wordt er
verondersteld dat alle projecten opgedragen op een programma (gemeentelijk t.e.m. GIP 2019 en
bovengemeentelijk t.e.m. OP 2020) realiseerbaar zijn tegen 2027. Indien dit niet gebeurt zal dit binnen dit
waterlichaam gecompenseerd dienen te worden door de uitvoering van andere projecten. Om deze reden werden
dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de realisatie van projecten. Deze randvoorwaarden zijn opgenomen onder
4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.

De gemeente/rioolbeheerder vraagt waar volgende GUP-projecten voor staan:
GUP-35011-048 omvat de dienstriolering bij collector 23202 (lopend beleid). Ook cluster 014-621 wordt
aangesloten binnen dit dossier (er dient geen apart GUP-project meer voorzien te zijn voor deze aansluiting).
GUP-35011-049 omvat de renovatie van de riolering in de Doornstraat en Strandlaan (voorheen aangesloten op de
RWA in de Essex Scottishlaan) en correcte aansluiting naar DWA in Essex Scottishlaan. As-built werd eerder reeds
ontvangen. Dit project wordt nu dus gezien als uitgevoerd project.
Aangezien het project GUP-35011-049 reeds uitgevoerd is, geeft dit reeds invulling aan een deel van het gestelde
reductiedoel voor de Ieperleed. Bij uitvoering van collector 23202 zullen de overeenkomstige inwoners van GUP-
35011-048 mee aangesloten worden.
In de volgende versie van de simulator zal een technische correctie volgen. De simulator zelf vormt echter geen onderdeel van
het voorliggende plan.

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Projecten GUP-35011-048 en GUP-35011-049 worden overeenstemmend aangepast.

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : JToI6Z2c

Ingediende reacties

Id: 2226
Cluster/GUP nummer:
Adres: Spermaliestraat 1 8430 Middelkerke

GUP-35011-043 Geraniumweg (deel van Miami-wijk), is uitgevoerd.
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Overweging

De wijk rond de Geraniumstraat is volgens de AWIS-rioolinventaris inderdaad gerioleerd. De percelen bevinden zich reeds in het centrale gebied
of het collectief geoptimaliseerd buitengebied. Bijgevolg is geen aanpassing aan het zoneringsplan nodig.
Het resterende deel van GUP-35011-043 (langs Bremweg 2) is overbodig aangezien de afwatering een ander tracé volgt (cfr AWIS-
rioolinventaris).

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Het resterende deel van GUP-35011-043 (langs Bremweg 2) wordt hier verwijderd.
Een deel van privé-GUP-35011-031, voor de aansluiting van Westendelaan 100 (A tem K), wordt hier verwijderd.

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : JToI6Z2c

Ingediende reacties

Id: 2227
Cluster/GUP nummer:
Adres: Spermaliestraat 1 8430 Middelkerke

leperleed: ln de projectenselectie staan eveneens nog 2 GUP's die moeten worden uitgevoerd, maar die zijn volgens ons onbestaande,
waardoor wij de reductiedoelstellingen hier niet kunnen behalen. Het gaat over de volgende GUP's:
(GUP-35011-048) Leffingestraat
(GUP-35011-049)

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder vraagt waar volgende GUP-projecten voor staan:
GUP-35011-048 omvat de dienstriolering bij collector 23202 (lopend beleid). Ook cluster 014-621 wordt aangesloten binnen dit dossier (er dient
geen apart GUP-project meer voorzien te zijn voor deze aansluiting).
GUP-35011-049 omvat de renovatie van de riolering in de Doornstraat en Strandlaan (voorheen aangesloten op de RWA in de Essex
Scottishlaan) en correcte aansluiting naar DWA in Essex Scottishlaan. As-built werd eerder reeds ontvangen. Dit project wordt nu dus gezien als
uitgevoerd project.
In de volgende versie van de simulator zal een technische correctie volgen. De simulator zelf vormt echter geen onderdeel van het voorliggende
plan.

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Projecten GUP-35011-048 en GUP-35011-049 worden overeenstemmend aangepast.

Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Tessenderlo
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Code van de indiener : JUroX1SD

Ingediende reacties

Id: 2347
Cluster/GUP nummer:
Adres: Markt 15a 3980 Tessenderlo

Gemeente Tessenderlo krijgt binnen het stroomgebiedsbeheerplan volgende reductiedoelstelling opgelegd voor
onderstaande waterlichamen :
WL_naam, WL_code, gebiedsgerichte prioritering, IE:
DE HULPE WATER, VL05_97, 3, 119 IE,
DEMER VI, VL05_103, 4, 81 IE
GROTE LAAK, VL05_122, 4, 241 IE
GROTE NETE II, VL05_124, 4, 34 IE
Volgens de simulator wordt dit ingevuld dmv volgende projecten:
B208124A: Lapse Heide N287 vanaf kruising met Grote Beek tot kmp 1.30 (Tessenderlo-fase A): 81 IE, VL05_97
B208124C: Tessenderloseweg N287 tussen huisnummer 230 en 234 (Tessenderlo-fase B): 11 IE, VL05_97
B208124D: Tessenderloseweg N287 tussen huisnummer 25 en 153 (Diest-fase B): 0 IE, VL05_97
L206200: Afkoppelen van de verharde oppervlakte op het industrieterrein Ravenshout te Tessenderlo. Aanleg van
een regenwaterleiding en een buffering langs de Transportlaan, Essenschot en Zillekesstraat: 7 IE, VL05_97
L217022: Aanleg 2DWA-stelsel Houterenweg – Jagersweg: 66 IE, 45,45% VL05_103; 3,03% VL05_122; 51,52%
VL05_124
L218076: Aansluiting vuilvracht Putstraat, Boshuis e.a., afkoppeling Laar: 186 IE, 27,42% VL05_103; 61,83%
VL05_122; 10,75% VL05_97
GUP-71057-118: rioleringsproject GUP-71057-118 (prive) - Heiveld, Asdonkstraat: 2 IE, VL05_97
GUP-71057-331: rioleringsproject GUP-71057-331 (prive) - Turfstraat(Sch): 4 IE, VL05_122
GUP-71057-207: rioleringsproject GUP-71057-207 (gemeentelijk) – Ulfheide: 18 IE, VL05_122
Voor waterlichaam VL05_97 betreft het volgende projecten:
B208124A: Lapse Heide N287 vanaf kruising met Grote Beek tot kmp 1.30 (Tessenderlo-fase A): 81 IE, VL05_97
B208124C: Tessenderloseweg N287 tussen huisnummer 230 en 234 (Tessenderlo-fase B): 11 IE, VL05_97
B208124D: Tessenderloseweg N287 tussen huisnummer 25 en 153 (Diest-fase B): 0 IE, VL05_97
L206200: Afkoppelen van de verharde oppervlakte op het industrieterrein Ravenshout te Tessenderlo. Aanleg van
een regenwaterleiding en een buffering langs de Transportlaan, Essenschot en Zillekesstraat: 7 IE, VL05_97
L218076: Aansluiting vuilvracht Putstraat, Boshuis e.a., afkoppeling Laar: 186 IE, 27,42% VL05_103; 61,83%
VL05_122; 10,75% VL05_97
GUP-71057-118: rioleringsproject GUP-71057-118 (prive) - Heiveld, Asdonkstraat: 2 IE, 100% VL05_97
Deze doelstelling kan met de huidige kennis van de projecten worden gehaald.
Voor enkele projecten is er echter voorbehoud. De uitvoerbaarheid van B208124A, 8208124C en B208124 zijn
afhankelijk van werken uit te voeren door AWV en Aquafin.  Indien deze derde partijen de gecombineerde of
opwaartse werken in de steenweg niet tijdig uitvoeren zal de vermelde reductie voor VL05_97 onuitvoerbaar zijn
tegen eind 2027. De knelpunten in dit project zijn nog te groot om een timing op te maken en tot uitvoering te
kunnen over gaan. De gemeente is hier afhankelijk van de budgettering van de mede-opdrachtgevers, van de
nodige grondverwerving en aan te vragen vergunningen. Indien begin 2022 blijkt dat de projecten niet uitgevoerd
geraken voor 2027, stelt de gemeente Tessenderlo voor om alternatieve projecten te definiëren, nl.:
- GUP-71057-113: rioleringsproject GUP-71057-113 (gemeentelijk) - Rodenberg, Klokkeveld: 54 IE, VL05_97
- GUP-71057-115: rioleringsproject GUP-71057-115 (gemeentelijk) – Klokkeveld: 54 IE, VL05_97
Voor waterlichaam VL05_103 betreft het volgende project:
L217022: Aanleg 2DWA-stelsel Houterenweg – Jagersweg: 66 IE, 45,45% VL05_103; 3,03% VL05_122; 51,52%
VL05_124
Project L217A22 is reeds uitgevoerd. De doelstelling voor waterlichaam VL05_103 is dus reeds gehaald.
Naast deze projecten werden er in dit waterlichaam nog enkele projecten uitgevoerd of opgestart:
- G100195: rioleringsproject GUP-71 057 -243 (gemeentelijk) - Gerhaqenstraat (C): 27 IE, 3,7% VL05_103,
96,3% VL05_122
- G100195: rioleringsproject GUP-71 057 -322 (gemeentelijk) - Gerhaqenstraat (C): 0 IE, VL05_103
- 22910: rioleringsproject GUP-71 057 -327 (gemeentelijk) – Zavelberg: 32 IE, VL05_103
Voor waterlichaam VL05 _122 betreft het volgende projecten:
L217022: Aanleg 2DWA-stelsel Houterenweg – Jagersweg: 66 IE, 45,45% VL05_103; 3,03% VL05_122; 51,52%
VL05_124
L218076: Aansluiting vuilvracht Putstraat, Boshuis e.a., afkoppeling Laar: 186 IE, 27,42% VL05_103; 61,83%
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VL05_122; 10,75% VL05_97
GUP-71057-331: rioleringsproject GUP-71057-331 (prive) - Turfstraat(Sch): 4 IE, VL05_122
GUP-71057-207: rioleringsproject GUP-71057-207 (gemeentelijk) – Ulfheide: 18 IE, VL05_122
Deze doelstelling kan met de huidige kennis van de projecten worden gehaald. Er zijn wel volgende bemerkingen:
- Project L217022 is reeds uitgevoerd.
- Rioleringsproject GUP-71057-331 Turfstraat is ingetekend als een privé gup-project. De gemeente
Tessenderlo zal echter zelf riolering voorzien voor deze twee woningen.
- Rioleringsproject GUP-71057-207 Ulfheide zal niet worden uitgevoerd tegen 2027. Dit project omvat 181E.
De gemeente Tessenderlo voorziet hier echter andere projecten in dit waterlichaam met een totale reductie van
31IE. Het betreft volgende projecten:
- G100195: G100195: rioleringsproject GUP-71 057 -243 (gemeentelijk) - Gerhaqenstraat (C): 27 IE, 3,7%
VL05_103, 96,3% VL05_122
- L218076: L218076: Aansluiting vuilvracht Putstraat, Boshuis e.a., afkoppeling Laar: 186 IE, 27,42%
VL05_103; 61,83% VL05_122; 10,75% VL05_97
Voor waterlichaam VL05_124 betreft het volgende project:
- L217022: Aanleg 2DWA-stelsel Houterenweg – Jagersweg: 66 IE, 45,45% VL05_103; 3,03% VL05_122;
51,52% VL05_124
ojProject L217O22 is reeds uitgevoerd. De doelstelling voor waterlichaam VL05_103 is dus reeds gehaald.

Overweging

Tessenderlo meldt de reductiedoelen te kunnen halen.
Voor VL05_97 is de timing deels afhankelijk van Aquafin en AWV.  De afhankelijkheid van derden kan inderdaad
een vertragende factor zijn bij de uitvoering van projecten. Het is evenwel belangrijk dat alle partijen actief
samenwerken om deze binnen een aanvaardbare timing te realiseren. Om deze reden werden dan ook
vrijheidsgraden voorzien inzake de realisatie van projecten. Deze randvoorwaarden zijn opgenomen onder 4.3.2.4
in hoofdstuk 4 Visievorming. Een alternatieve uitvoeringswijze om de reductiedoelen te halen (zoals voorgesteld
door Tessenderlo) is dus mogelijk zolang deze voldoet aan de randvoorwaarden.
Voor VL05_103 en VL05_122 wordt aangegeven dat de extra geplande projecten resulteren in een hoger
engagement. De doelstellingen zijn gebaseerd op de gebiedsgerichte prioritering en een verhoudingsgewijze
spreiding van het reductiedoel over de beoogde planperiodes waarin de goede toestand behaald zal worden. Indien
de gemeente/rioolbeheerder in staat is om meer te doen, het betreft dan ook minimale doelstellingen, dan dient de
gemeente/rioolbeheerder ook die verantwoordelijkheid op te nemen. VMM kan dit enkel toejuichen.
Tessenderlo meldt hierbij ook dat project L217022 intussen is uitgevoerd. Dit project sluit aan op collector 22910A
welke eveneens is uitgevoerd. Dit betekent dat een reeks clusters kunnen overgaan naar het collectief
geoptimaliseerd buitengebied.

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Volgende clusters worden geactualiseerd naar het collectief geoptimaliseerd buitengebied: 082-491, 082-489, 082-
490, 082-488, 082-487, 082-492, 082-493, 082-494, 082-495, 082-498, 082-499, 082-501, 082-500, 082-503, 082-
505, 082-504, 082-363, 082-362, 082-366, 082-364, 082-365,  082-361, 082-360, 082-326

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : JUroX1SD

Ingediende reacties

Id: 2348
Cluster/GUP nummer:
Adres: Markt 15a 3980 Tessenderlo

Rioleringsproject GUP-71057-331 Turfstraat is ingetekend als een privé gup-project. De gemeente Tessenderlo zal
echter zelf riolering voorzien voor deze twee woningen.

Overweging

De gemeente geeft aan dat de actor voor project GUP-71057-331 Turfstraat dient gewijzigd te worden van privé naar gemeente omdat
de gemeente Tessenderlo hier zelf riolering zal voorzien voor deze twee woningen.

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Project GUP-71057-331 krijgt als actor gemeente.

Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Asse

Code van de indiener : KBZG8FFk

Ingediende reacties

Id: 1936
Cluster/GUP nummer:
Adres: Gemeenteplein 1 1730 Asse

GUP-23002-018 en GUP-23002-019: het lozingspunt wordt opgevangen door plaatsen van gemengd pompstation en aangesloten op DWA
Geertskouter (GUP-23002-017) die in aanleg is.

Overweging

De gemeente geeft aan dat het lozingspunt van GUP-23002-018 en GUP-23002-019 zal opgenomen worden door een gemengd pompstation
en en zal aansluiten op GUP-23002-017 die in aanleg is. De intekening van GUP-23002-018 en GUP-23002-019 wordt aangepast zodat de
bestaande riolering in de 'Keierberg' en 'Platijn' die voorheen niet gekend was, maar inmiddels beschikbaar is in de AWIS rioolinventaris, zal
worden opgenomen. In navolging van deze aanpassing komt GUP-23002-060 te vervallen, vermits ook hier bestaande riolering voor kan worden
ingetekend.
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Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

GUP-23002-017: Opname lozingspunt GUP-23002-018 en GUP-23002-019
GUP-23002-018: Project wordt aangepast met het uitgevoerde gedeelte, het resterende deel is de aansluiting van de woningen in 'Zavelput'.
GUP-23002-019: Project komt te vervallen, bestaande riolering wordt ingetekend. 
GUP-23002-060: Project komt te vervallen, bestaande riolering wordt ingetekend. 

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een actualisatie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit kan jaarlijks doorgegeven worden via
het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.

Code van de indiener : KBZG8FFk

Ingediende reacties

Id: 1937
Cluster/GUP nummer:
Adres: Gemeenteplein 1 1730 Asse

In deze lijst werden de GUP-dossiers met actor privaat niet opgenomen, aangezien deze niet als een project worden beschouwd. De betreffende
aangelanden zullen wel aangeschreven en verder opgevolgd worden in kader van handhaving.

Overweging

Handhaving van de correcte aansluiting van de privéwaterafvoer is binnen het integraal waterbeleid één van de prioritaire thema’s voor
handhaving, opgenomen in het maatregelenprogramma hoofdstuk 4.14.3.1 “Aansluitingsplicht privéwaterafvoer” en actie 7B_L_0012 “Extra
inzetten op toezicht handhaving van de aansluitingsplicht op riolering”.
De lokale toezichthouder en rioolbeheerder dienen dan ook hun verantwoordelijkheid te nemen in het handhaven van de aansluitplicht op de
riolering conform Vlarem II. Zij hebben hiervoor tal van instrumenten tot hun beschikking. Als ondersteuning hierin werd door de CIW reeds
eerder een overzicht gemaakt van de instrumenten voor handhaving https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/handhaving

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Affligem

Code van de indiener : KC3OA2xq

Ingediende reacties

Id: 1687
Cluster/GUP nummer:
Adres: Bellestraat 99 1790 Affligem

Een collegebeslissing is toegestuurd naar volgend mailadres  CIW-sec@vmm.be.
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Overweging

De bezwaarschriften m.b.t. het zoneringplan/gebiedsdekkend uitvoeringsplan/reductiedoelen van de gemeente Aflligem worden behandeld
onder identificatiecode yd0b8Ul0.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Kraainem

Code van de indiener : KGixt8NC

Ingediende reacties

Id: 2464
Cluster/GUP nummer:
Adres: Vooruitgangstraat 189 1030 Brussel

Gemeente Kraainem wenst bezwaar in te dienen om onderstaande drie redenen:
Gemeente Kraainem krijgt binnen het stroomgebiedbeheerplan, conform de gegevens uit het geoloket op www.volvanwater.be, volgende
reductiedoelstelling opgelegd voor onderstaande waterlichamen: 
Waterlichaam Woluwe:
- GUP-projecten actor gemeentelijk: 270 IE
- GUP-projecten actor privé: 35 IE
Waterlichaam Voer:
- GUP-projecten actor privé: 6 IE
Dit geeft een totaal van 311 IE. Volgens de aangeleverde simulator kan er daarentegen slechts maximaal 288 IE aangesloten worden:
- rioleringsproject GUP-23099-104 (prive) – Steenweg op Mechelen, Bos van Oppemweg: 25 IE
- rioleringsproject GUP-23099-201 (prive) – Albert Bechetlaan: 16 IE
- rioleringsproject GUP-23099-102 (gemeentelijk) – Oscar de Burburelaan: 14 IE
- rioleringsproject GUP-23099-103 (gemeentelijk) – Essenlaan: 155 IE
- rioleringsproject GUP-23099-110 (gemeentelijk) – Molenstraat: 78 IE
Deze reductiedoelen komen niet overeen, en vormen een eerste bezwaar tegen de stroomgebiedbeheerplannen. Gemeente Kraainem wenst
dat deze doelen op elkaar afgestemd worden, zodoende er correcte doelen opgenomen worden in de stroomgebiedbeheerplannen die voor
openbaar onderzoek ter inzage liggen. Hieraan zullen immers de wettelijke verplichtingen aan gekoppeld worden.

Overweging

De cijfers (tabel) van het reductiedoel in de simulator zijn gebaseerd op de meest recente herrekeningen van de reductiedoelen, maar betreffen
enkel de cijfers van de gemeentelijke actor. De cijfers die terug te vinden zijn op het geoloket zoneringsplannen en gebiedsdekkende
uitvoeringsplannen in de fiches reductiedoel_SI_HH_ per waterlichaam en Reductiedoelen_ONTWERP_GUP_ per gemeente zijn nog
gebaseerd op oudere berekeningen, maar bevatten naast de gemeentelijke actor ook de cijfers van de bovengemeentelijke actor (beiden
opgedeeld per categorie lopend beleid/GUP) en privé.
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Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Voor zover geen andere opmerkingen/technische correcties aanleiding geven tot het aanpassen van de cijfers, zullen de fiches
reductiedoel_SI_HH_ per waterlichaam en Reductiedoelen_ONTWERP_GUP_ per gemeente op het geoloket zoneringsplannen en
gebiedsdekkende uitvoeringsplannen geactualiseerd worden met de herrekende cijfers, maar dit voor alle actoren, met onderverdeling in de
respectievelijke categorieën. Dit is ruimer dan enkel het cijfer van de gemeentelijke actor uit de simulator per gemeente.
In de definitieve versie vervalt ook het woord ‘ONTWERP_’ in de naamgeving.

 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : KGixt8NC

Ingediende reacties

Id: 2465
Cluster/GUP nummer:
Adres: Vooruitgangstraat 189 1030 Brussel

Volgens de simulator worden de doelen tegen 2027 voor gemeente Kraainem ingevuld dmv volgende projecten:
- rioleringsproject GUP-23099-104 (prive) – Steenweg op Mechelen, Bos van Oppemweg: 25 IE
- rioleringsproject GUP-23099-201 (prive) – Albert Bechetlaan: 16 IE
De doelstelling tegen 2027 betreft enkel aansluitingen met actor privé. De gemeente kan voor de vermelde private aansluitingswerken de
eigenaars sensibiliseren en faciliteren. De werken worden uitgevoerd door Riopact en moeten betaald worden door de eigenaar. Deze
verplichting kan dus niet bij de gemeente gelegd worden.
De gemeente zal voor deze woningen onderzoek uitvoeren om na te gaan of deze effectief niet aangesloten zijn, en zodoende het nodige doen
om de aansluiting te realiseren. Indien blijkt dat sommige woningen toch reeds aangesloten zijn, zal de aangegeven vuilvracht niet ‘extra’
aangesloten kunnen worden, en kan er dus eveneens niet aan de opgelegde doelen voldaan worden. Daarom wenst gemeente Kraainem te
wijzen op het feit dat deze vuilvracht (IE’s) met actor privé onder voorbehoud zijn en niet vast staan.

  

Overweging

Handhaving van de correcte aansluiting van de privéwaterafvoer is binnen het integraal waterbeleid één van de prioritaire thema’s voor
handhaving, opgenomen in het maatregelenprogramma hoofdstuk 4.14.3.1 Aansluitingsplicht privéwaterafvoer en actie 7B_L_0012
Extra inzetten op toezicht handhaving van de aansluitingsplicht op riolering.
De lokale toezichthouder en rioolbeheerder dienen dan ook hun verantwoordelijkheid te nemen in het handhaven van de aansluitplicht op de
riolering conform Vlarem II. Zij hebben hiervoor tal van instrumenten tot hun beschikking. Als ondersteuning hierin werd door de CIW reeds
eerder een overzicht gemaakt van de instrumenten voor handhaving https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/handhaving.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : KGixt8NC

Ingediende reacties

Id: 2466
Cluster/GUP nummer:
Adres: Vooruitgangstraat 189 1030 Brussel

Daarnaast heeft de gemeente sterke bedenkingen over het vermelde aantal IE’s in bij GUP-23099-103
(Essenlaan), namelijk 155 IE. Conform de simulator dient dit GUP-project ook uitgevoerd te worden voor de totale
invulling van het reductiedoel. Conform het zoneringsplan betreft het slechts de aansluiting van een kleine groene
cluster waar vier woningen in gelegen zijn (groene cluster 226-7201). De rest van de opgenomen straten in het
GUP-project (Grote Prijzenlaan, Gouvernementsweg, Berkenlaan en de rest van de Essenlaan) zijn gelegen in
centraal gebied en via een pompstation reeds aangesloten op de riolering richting Brussel. De ‘extra’ aansluiting
van 155 IE is dus niet realistisch. Gemeente Kraainem wenst dat hier kritisch naar gekeken wordt en dat dit indien
nodig rechtgezet wordt in het stroomgebiedbeheerplan, de simulator en het GUP. Dit lijkt immers niet realistisch en
dus ook niet haalbaar. Gemeente Kraainem en rioolbeheerder Riopact zullen alvast verder onderzoek uitvoeren
naar het al dan niet aangesloten zijn van deze zone. Mogelijks zijn deze immers reeds aangesloten.

Overweging

De gemeente vraagt om het vermelde aantal IE's bij GUP-23099-103 (Essenlaan), namelijk 155 IE, te corrigeren. GUP-23099-103 betreft de
aansluiting van cluster 226-7201 (4 woningen), maar neemt ook de vuilvracht op van een aantal straten gelegen in centraal gebied (Grote
Prijzenlaan, Gouvernementsweg en Berkenlaan). Deze straten zijn echter via een pompstation reeds aangesloten op de riolering richting
Brussel. Dit wordt bevestigd door de rioolinventaris. 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Project GUP-23099-103 wordt gecorrigeerd zodat dit enkel de aansluiting van cluster 226-7201 omvat. Het aantal
aan te sluiten IE wordt overeenstemmend gecorrigeerd naar 16 IE.

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : KGixt8NC

Ingediende reacties

Id: 2467
Cluster/GUP nummer:
Adres: Vooruitgangstraat 189 1030 Brussel

Met betrekking tot de overige GUP-projecten wil gemeente Kraainem nog het volgende meedelen:
- rioleringsproject GUP-23099-102 (gemeentelijk) – Oscar de Burburelaan: 14 IE: hiervoor zal de gemeente op korte termijn een GIP-aanvraag
indienen.
- rioleringsproject GUP-23099-110 (gemeentelijk) – Molenstraat: 78 IE: dit project wordt door VMM opgedragen aan Aquafin ikv OP2022. De
realisatie wordt verwacht vóór 2027.
Ter hoogte van Boomgaardoord-Boomgaardstraat-Appelbomenoord is ook nog een lozing. De hele wijk loost momenteel nog in het
lagergelegen stormbekken op de Kapelanebeek. Gemeente Kraainem heeft echter een rioleringsproject lopende voor huidige legislatuur om
deze lozing van 32 woningen (+/- 77 IE) op te vangen en aan te sluiten op de riolering. Het project bevindt zich momenteel in fase voorontwerp.
Hiermee zijn alle vernoemde GUP-projecten uitgevoerd en grootste lozingspunten opgevangen.
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Overweging

De gemeente stelt de reductiedoelen te zullen halen. Er wordt aangegeven dat de door hun geplande projecten resulteren in een hoger
engagement. De doelstellingen zijn gebaseerd op de gebiedsgerichte prioritering en een verhoudingsgewijze spreiding van het reductiedoel over
de beoogde planperiodes waarin de goede toestand behaald zal worden. Indien de gemeente in staat is om meer te doen, het betreft dan ook
minimale doelstellingen, dan dient de gemeente ook die verantwoordelijkheid op te nemen. VMM kan dit enkel toejuichen.
De opmerking m.b.t. de bestaande lozing in Boomgaardoord-Boomgaardstraat-Appelbomenoord wordt behandeld in een andere deelopmerking
en besluit van dit bezwaarschrift.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : KGixt8NC

Ingediende reacties

Id: 2468
Cluster/GUP nummer:
Adres: Vooruitgangstraat 189 1030 Brussel

Resteert enkel nog Heidekruiddreef 4 (groene cluster 139-7201). Deze aansluiting is niet opgenomen in het GUP, er is dus geen actor privé of
actor gemeente aangeduid. De aansluiting dient over de Heidekruiddreef richting Mechelsesteenweg te gebeuren. Gemeente Kraainem en
Riopact bekijken hoe deze woning aangesloten kan worden. Verder kan er geen extra vuilvracht afkomstig van lozingspunten naar
waterlichamen aangesloten worden.

Overweging

De gemeente geeft aan dat cluster 139-7201 (Heidekruiddreef 4) niet is opgenomen in het gebiedsdekkend uitvoeringsplan.

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Er wordt een nieuw project (GUP-23099-001) ingetekend voor de aansluiting van cluster 139-7201.

Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Sint-Gillis-Waas
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Code van de indiener : KpCS9HEC

Ingediende reacties

Id: 2135
Cluster/GUP nummer:
Adres: Vooruitgangstraat 189 1030 Brussel

Gemeente Sint-Gillis-Waas krijgt binnen het stroomgebiedbeheerplan volgende reductiedoelstelling opgelegd voor
onderstaande waterlichamen:
- Moervaart VL05_175 – prio 4 – 0 IE
- Noord-Zuid Verbinding VL05_34 – prio 4 – 862 IE gereduceerd naar 431 IE tegen 2027
- Waterloop van de Hoge Landen en Melkader VL11_37 – prio 5 – 397 IE gereduceerd naar 132 IE tegen 2027
- ‘geen VL waterlichaam’ L217_1991 – 7 IE

Volgens de simulator wordt de minimale reductie-doelstelling ingevuld dmv volgende projecten. Voor VL05_34
(Noord-Zuid-verbinding) wordt slechts 35 IE opgenomen als minimale reductiedoelstelling, dit is minder dan wat
hierboven werd berekend.
Koestraat en omgeving - Aanleg drukriolering in het kader van het natuurinrichtingsproject 'De Stropers', O209183, 0, 100%
VL05_34
Rioleringswerken Molenstraat - Nieuwkerkenstraat - Sint-Niklaasstraat, O219126, 340, 100% VL11_37
rioleringsproject GUP-46020-003 (prive) - Fort Bedmarstraat(DKL), Eeckbergstraat(SGW), GUP-46020-003, 15, 100% VL05_34
rioleringsproject GUP-46020-005 (prive) - Warandewegel(DKL), GUP-46020-005, 0, 100% VL05_34
rioleringsproject GUP-46020-112 (prive) - Koutermolenstraat(MD), GUP-46020-112, 6, 100% VL05_34
rioleringsproject GUP-46020-113 (prive) - Margrietstraat(MD), GUP-46020-113, 0, 100% VL05_34
rioleringsproject GUP-46020-207 (prive) - Blokstraat(SGW), GUP-46020-207, 10, 100% VL11_37
rioleringsproject GUP-46020-401 (prive) - Zandstraat(SP), GUP-46020-401, 2, 100% VL05_175
rioleringsproject GUP-46020-404 (prive) - Vosdreef(SP), GUP-46020-404, 4, 100% VL05_175
Gemeente Sint-Gillis-Waas en rioolbeheerder Riopact maken hier bezwaar tegen gezien
GIP Koestraat ligt quasi volledig op grondgebied Stekene. Enkel 7 woningen aan de zuidkant van de
Kolshoekstraat liggen op grondgebied Sint-Gillis-Waas. Sint-Gillis-Waas is voor dit project afhankelijk van de timing
van Stekene en maakt dan ook bezwaar tegen opname van dit project binnen de reductiedoelstelling van gemeente
Sint-Gillis-Waas. Dit GIP-project wordt in de simulator voor 0 IE ingerekend.
o De gemeente kan voor de vermelde private aansluitingswerken de eigenaars sensibiliseren en faciliteren, de
werken moeten echter uitgevoerd en betaald worden door de eigenaar van het perceel.
o GIP O219126 is wel concreet ingepland binnen de gemeentelijke en Riopact-budgettering. Dit project is gepland
om uitgevoerd te zijn tegen 2027 maar is hier ook afhankelijk van de timing van het bijhorend Aquafin-project
22679, de nodige grondverwervingen en vergunningen.
o De gemeente en Riopact voorzien ook projecten binnen centraal gebied zoals heraanleg van de Houtvoortstraat,
afkoppeling van de inlaat in de Potterstraat, de inlaten in de Doornstraat, … deze zorgen voor een noodzakelijke
ingreep binnen centraal gebied om bestaande riolering te vernieuwen, overstorting te verminderen en verdunning te
voorkomen.
Verder is GUP 46020-101 in de Koningsdijk reeds gerealiseerd, werd ook aansluiting Kronenhoek (GUP 46020-
001) opgestart en wenst de gemeente ook de Aststraat aan te sluiten. Aansluiting van de Zandstraat (GUP 46020-
400) wordt gerealiseerd binnen een Aquafin-project bij heraanleg van deze gewestweg door AWV. De timing van
deze projecten is nog niet concreet, deze realiseren een reductie van 7 IE bij L217_1991, 109 IE bij VL05_175, 282
IE bij VL05_34 en in totaal 633 IE bij VL11_37.
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Overweging

De opmerkingen mbt de Koestraat, de aansluiting van private aansluitingen en de impact van de overstortwerking
worden behandeld in andere deelopmerkingen en besluiten van dit bezwaarschrift.
Met betrekking tot GIP O219126 wordt aangegeven dat dit project afhankelijk is van de uitvoering van project
22679 door Aquafin.  De afhankelijkheid van derden en onteigeningen kunnen inderdaad een vertragende factor
zijn bij de uitvoering van projecten. Het is evenwel belangrijk dat alle partijen actief samenwerken om deze binnen
een aanvaardbare timing te realiseren. Om deze reden werden dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de
realisatie van projecten. Deze randvoorwaarden zijn opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.
De gemeente geeft aan dat de projecten die in de simulator geselecteerd zijn ontoereikend zijn om invulling te
geven aan het minimale reductiedoel voor VL05_34 (Noord-Zuid-verbinding) . 
Binnen de modellering wordt eerst het lopend beleid in kaart gebracht, daarna worden optimalisaties op RWZI’s in
rekening gebracht en dan pas bijkomende GUP-projecten om het reductiedoel te halen. Vermits projecten
opgedragen op een programma (gemeentelijk en bovengemeentelijk) verondersteld zijn te worden gerealiseerd
tegen 2027 is het mogelijk dat sommige actoren verder geraken dan wat je louter o.b.v. een verdeling a.d.h.v. de
gebiedsgerichte prioritering zou veronderstellen, waardoor op het niveau van het waterlichaam de minimale
doelstelling gehaald wordt. Hierdoor kan als gemeente de perceptie ontstaan dat de minimale doelstelling
achterwege kan gelaten worden. Het is echter van belang om met het totaal reductiedoel indachtig voldoende
projecten in uitvoering te brengen. De nieuwe herrekende fiches ‘reductiedoel_SI_HH_ per waterlichaam’ en
‘Reductiedoelen_ GUP_ per gemeente’ geven dit totaalbeeld met de reductiedoelen en de verschillende actoren
weer. 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : KpCS9HEC

Ingediende reacties

Id: 2136
Cluster/GUP nummer:
Adres: Vooruitgangstraat 189 1030 Brussel

Sint-Gillis-Waas
GIP Koestraat ligt quasi volledig op grondgebied Stekene. Enkel 7 woningen aan de zuidkant van de
Kolshoekstraat liggen op grondgebied Sint-Gillis-Waas. Sint-Gillis-Waas is voor dit project afhankelijk van de timing
van Stekene en maakt dan ook bezwaar tegen opname van dit project binnen de reductiedoelstelling van gemeente
Sint-Gillis-Waas. Dit GIP-project wordt in de simulator voor 0 IE ingerekend.
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Overweging

Het klopt dat de gemeente Sint-Gillis-Waas voor dit project afhankelijk is van de gemeente Stekene. Er werd voor Sint-Gillis-Waas voor dit
project 0 IE ingerekend in de ondersteunende simulatortool (die geen onderdeel vormt van het plan) en daardoor werd de vuilvracht dan ook niet
in rekening gebracht voor het invullen van het reductiedoel voor Sint-Gillis-Waas. Gemeente Stekene heeft aangegeven dat de clusters 132-91;
132-87; 132-77; 132-74; 132-79; 132-85; 132-69; 132-67; 132-71; 132-66; 132-47; 132-64; 132-52 gelegen zijn in een zone die als
nabestemming Bosgebied hebben, zoals omschreven in PRUP ‘Reconversie verblijfsrecreatie Stekene fase 1’, definitief vastgesteld op 21 juni
2017. Hierdoor is het aanleggen van een collectief rioleringssysteem niet meer relevant, waardoor de clusters herzien worden naar individueel te
optimaliseren buitengebied. Cluster 132-54 (gelegen in Sint-Gillis-waas) zal bijgevolg ook herzien worden naar individueel te optimaliseren
buitengebied vermits er afwaarts niet langer kan aangesloten worden.
Daarnaast willen we ook opmerken dat de afhankelijkheid van derden een vertragende factor kan zijn bij de uitvoering van projecten. Om deze
reden werden dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de realisatie van projecten. Deze randvoorwaarden zijn opgenomen onder 4.3.2.4 in
hoofdstuk 4 Visievorming. Ook IBA’s kunnen ingebracht worden om het reductiedoel te halen. Hierbij dient men zich echter bewust te zijn van en
rekening te houden met de lagere zuiveringsefficiëntie van een IBA t.o.v. een aansluiting op RWZI.

 
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

zoneringsplan: Cluster 132-54 wordt herzien van het collectief te optimaliseren buitengebied naar het individueel te
optimaliseren buitengebied.
gebiedsdekkend uitvoeringsplan: project GUP-46020-412 wordt overeenstemmend aangepast en zal volledig
verwijderd worden.
 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : KpCS9HEC

Ingediende reacties

Id: 2137
Cluster/GUP nummer:
Adres: Vooruitgangstraat 189 1030 Brussel

De gemeente en Riopact voorzien ook projecten binnen centraal gebied zoals heraanleg van de Houtvoortstraat,
afkoppeling van de inlaat in de Potterstraat, de inlaten in de Doornstraat, … deze zorgen voor een noodzakelijke
ingreep binnen centraal gebied om bestaande riolering te vernieuwen, overstorting te verminderen en verdunning te
voorkomen.
  

Overweging

Optimalisatieprojecten die leiden tot een vermindering van de impact van overstortwerking kunnen ingerekend worden met het oog op het
behalen van het reductiedoel op een efficiënte manier. Dit zal verduidelijkt worden onder hoofdstuk 4 Visievorming in de Vlaamse delen Schelde
en Maas.
Om de verrekening hiervan naar een equivalente reductie te ondersteunen wordt verwezen naar de geformuleerde actie 7B_J_0054 in het
Maatregelenprogramma. 
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Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Vlaamse delen Schelde en Maas

Uit te voeren wijzigingen:

In de Vlaamse delen Schelde en Maas onder hoofdstuk 4 Visievorming wordt onder 4.3.2.4  Randvoorwaarden bij de herziene gebiedsdekkende
uitvoeringsplannen voor de realisatie van de GUP-rioleringsprojecten een paragraaf toegevoegd: "Optimalisatieprojecten die leiden tot een
vermindering van de impact van overstortwerking kunnen ingerekend worden met het oog op het behalen van het reductiedoel op een efficiënte
manier."

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : KpCS9HEC

Ingediende reacties

Id: 2138
Cluster/GUP nummer:
Adres: Vooruitgangstraat 189 1030 Brussel

De gemeente kan voor de vermelde private aansluitingswerken de eigenaars sensibiliseren en faciliteren, de
werken moeten echter uitgevoerd en betaald worden door de eigenaar van het perceel.

Overweging

Handhaving van de correcte aansluiting van de privéwaterafvoer is binnen het integraal waterbeleid één van de prioritaire thema’s voor
handhaving, opgenomen in het maatregelenprogramma hoofdstuk 4.14.3.1 Aansluitingsplicht privéwaterafvoer en actie 7B_L_0012
Extra inzetten op toezicht handhaving van de aansluitingsplicht op riolering.
De lokale toezichthouder en rioolbeheerder dienen dan ook hun verantwoordelijkheid te nemen in het handhaven van de aansluitplicht op de
riolering conform Vlarem II. Zij hebben hiervoor tal van instrumenten tot hun beschikking. Als ondersteuning hierin werd door de CIW reeds
eerder een overzicht gemaakt van de instrumenten voor handhaving https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/handhaving.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : KpCS9HEC

Ingediende reacties

Id: 2139
Cluster/GUP nummer:
Adres: Vooruitgangstraat 189 1030 Brussel

Verder is GUP 46020-101 in de Koningsdijk reeds gerealiseerd
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Overweging

De rioolbeheerder geeft aan dat  GUP-46020-101 in de Koningsdijk reeds is gerealiseerd en bijgevolg cluster 128-65 mag gewijzigd van
collectief te optimaliseren buitengebied naar collectief geoptimaliseerd buitengebied. Aangezien er geen asbuiltplan werd bezorgd dienen wij ons
te baseren op de informatie beschikbaar via de Rioolinventaris : Koningsdijk wordt opgenomen in centraal gebied, waarbij GUP-46020-101 en
cluster 128-65 blijft ingetekend als privé-project voor Koningsdijk 72. De ingetekende riolering stopt ter hoogte van Koningsdijk 66. De
aansluiting van Koningsdijk 72 met de bestaande riolering dient over percelen van derden te gebeuren.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

zoneringsplan: cluster 128-65 wordt beperkt tot enkel Koningsdijk 72.
gebiedsdekkend uitvoeringsplan: Project GUP-46020-101 wordt overeenstemmend aangepast en krijgt als actor privé.

 

Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Machelen

Code van de indiener : l1UCFqbk

Ingediende reacties

Id: 1742
Cluster/GUP nummer:
Adres: Woluwestraat 1 1830 Machelen

Het College neemt akte van het voorstel desbetreffende de reductiedoelen voor de
gemeente Machelen zoals voorgelegd in het kader van het openbaar onderzoek voor
ontwerpstroomgebiedbeheerplannen
voor Dijle-Zennebekken.
De gemeente Machelen wil zich engageren om, als de mogelijkheid zich stelt, mee te werken aan het oplossen van
de GUP-projecten 23047-102 en 23047-106 maar vraagt hierbij dat
het initiatief hiertoe genomen wordt op bovengemeentelijk niveau waarbij rekening gehouden wordt met de
financiële middelen van de gemeente Machelen, TMVW en hun partners evenals
met de afwikkeling van de verkeerstromen binnen de gemeente.
De gemeente vraagt om het vermelde rioleringsproject Woluwelaan, Vilvoordelaan en Nijverheidsstraat (GUP-
23047-102) volgens de huidige afwateringszin toe in te delen in
waterlichaam VL11_91 en niet in waterlichaam VL05_93. Zie motivering hierboven.
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Overweging

O.b.v. de intekening van de bestaande riolering opgeladen door de rioolbeheerder in de AWIS-rioolinventaris, blijken de lozingspunten van de
bestaande riolering binnen de contouren GUP-23047-102 te lozen in het waterlichaam VL11_91 en niet in waterlichaam VL05_93, zoals ook
door de gemeente aangegeven. Een aanpassing van het GUP-23047-102 met de intekening van de bestaande riolering kan, waardoor ook de
toewijzing aan het waterlichaam VL11_91 wordt aanvaard. Door aanpassing aan het GUP-23047-102, dient de intekening van GUP-23047-110
ook lichtjes aangepast worden voor de aansluiting op de bestaande riolering.
M.b.t. het financiële en intiatief van hogerhand:
Het regeerakkoord stelt een hervorming van de financieringssystemen voor de gemeenten voorop met een meer resultaatgerichte, flexibele en
programmatorische aanpak, met sterk vereenvoudigde procedures en met meer responsabilisering in de taakverdeling tussen VMM en de
rioolbeheerders. Momenteel wordt onderzocht hoe deze nieuwe aanpak vorm kan krijgen.
Bij de uitvoering van deze opdracht zal  het subsidie-instrument ingezet worden als een sturend mechanisme dat in werking kan treden nadat de
rioolbeheerder aan de basisverplichting heeft voldaan. Subsidie wordt hierbij ingezet om gemeenten te ondersteunen bij het invullen van de
verschillende doelstellingen die aan de gemeentelijke rioolbeheerder zullen worden opgelegd en die verder gaan dan de te verwachten
basisinspanning.
Hierbij zal eveneens onderzocht worden of het binnen de mogelijkheid van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën mogelijk is om op lange
termijn bindende financiële garanties te bieden aan de gemeentelijke rioolbeheerder.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Het GUP-23047-102 wordt aangepast met intekening van de bestaande riolering. Bijgevolg wordt het project toewezen aan waterlichaam
VL11_91. Als gevolg van de intekening van de bestaande riolering wordt de aansluiting van het opwaartse GUP-23047-110 ook lichtjes
aangepast.

 

Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Niel

Code van de indiener : laGjN2Eh

Ingediende reacties

Id: 277
Cluster/GUP nummer: 046-58
Adres: Stationsstraat 117/119/121 2845 Niel

Voor dit project moet de actor van Privé naar Gemeentelijk gewijzigd worden.
GUP-visie gewijzigd  -Privé -> gemeentelijk + wijziging traject - cluster bestaat uit 3 wooneenheden zodat sanering best gemeentelijk gebeurt,
verder te beoordelen ifv vestigen erfdienstbaarheden.

  

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan dat de actor voor project GUP-11030-004 dient gewijzigd te worden van privé naar gemeentelijk. Aangezien de
gemeente aangeeft dat dit nog verder dient beoordeeld te worden in functie van het vestigen van erfdienstbaarheden, wordt dit voorlopig niet
aangepast.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : laGjN2Eh

Ingediende reacties

Id: 278
Cluster/GUP nummer: 046-40
Adres: Binnengebied Dorpsstraat/Antwerpsestraat/Emile Vanderveldelaan nvt 2845 Niel

Voor dit project moet de actor van Privé naar Gemeentelijk gewijzigd worden.
GUP-visie gewijzigd - Privé -> gemeentelijk - gronden gekocht door gemeente en sanering opgenomen in project K-19-177 - Nielderhoff - in OF2
met geplande realisatie 2021-2022. 

  

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan dat de actor voor project GUP-11030-009, cluster 046-40, dient gewijzigd te worden van privé naar gemeentelijk
aangezien deze percelen zijn aangekocht door de gemeente.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Project GUP-11030-009 krijgt als actor gemeente.

 
 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : laGjN2Eh

Ingediende reacties

Id: 279
Cluster/GUP nummer: 046/58
Adres: Antwerpsestraat 300/302 2845 Niel

Voor dit project moet de actor van Privé naar Gemeentelijk gewijzigd worden.
GUP-visie gewijzigd - Privé -> gemeentelijk -  cluster bestaat uit 2 wooneenheden zodat sanering best gemeentelijk gebeurt, te beoordelen ifv
vestigen erfdienstbaarheden.

  

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan dat de actor voor project GUP-11030-007, Antwerpsestraat 300-302 dient gewijzigd te worden van privé naar
gemeentelijk. Aangezien de gemeente aangeeft dat dit nog verder dient beoordeeld te worden in functie van het vestigen van
erfdienstbaarheden, wordt dit voorlopig niet aangepast.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : laGjN2Eh

Ingediende reacties

Id: 280
Cluster/GUP nummer: 046-5801
Adres: Matenstraat 203/207/209 2845 Niel

Voor dit project moet de actor van Privé naar Gemeentelijk gewijzigd worden.
GUP-visie gewijzigd - Privé -> gemeentelijk - sanering is gemeentelijk voorzien met project K-19-030 - Matenstraat - GIP 2/2020.

  

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan dat de actor voor project GUP-11030-014, cluster 046-5801, dient gewijzigd te worden van privé naar gemeentelijk
aangezien sanering gemeentelijk is voorzien met project K-19-030.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Project GUP-11030-014 krijgt als actor gemeente.

 
 

Aanbeveling(en)

Project GUP-11030-014 krijgt als actor gemeente.
 

Code van de indiener : laGjN2Eh

Ingediende reacties

Id: 705
Cluster/GUP nummer: GUP-11030-009
Adres: Antwerpsestraat nvt 2845 Niel

Niel : op basis van de geplande weg-en rioleringsprojecten wordt dit project aan de minimale doelstellingen toegevoegd : GUP-11030-009.

  

Overweging

De rioolbeheerder wenst op basis van de geplande weg-en rioleringsprojecten enkele projecten toe te voegen bovenop deze uit te voeren voor
het behalen van de minimale doelstellingen.
De door hun geplande projecten resulteren in een hoger engagement. De doelstellingen zijn gebaseerd op de gebiedsgerichte prioritering en
een verhoudingsgewijze spreiding van het reductiedoel over de beoogde planperiodes waarin de goede toestand behaald zal worden. Indien de
rioolbeheerder in staat is om meer te doen, het betreft dan ook minimale doelstellingen, dan dient de rioolbeheerder ook die
verantwoordelijkheid op te nemen.
VMM kan dit enkel toejuichen.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : laGjN2Eh

Ingediende reacties

Id: 706
Cluster/GUP nummer: GUP-11030-002
Adres: Korte Hamelweg nvt 2845 Niel

Niel : Op basis van de geplande weg-en rioleringsprojecten wordt dit project aan de minimale doelstellingen
toegevoegd: GUP-11030-002
  

Overweging

De rioolbeheerder wenst op basis van de geplande weg-en rioleringsprojecten enkele projecten toe te voegen bovenop deze uit te voeren voor
het behalen van de minimale doelstellingen.
De door hun geplande projecten resulteren in een hoger engagement. De doelstellingen zijn gebaseerd op de gebiedsgerichte prioritering en
een verhoudingsgewijze spreiding van het reductiedoel over de beoogde planperiodes waarin de goede toestand behaald zal worden. Indien de
rioolbeheerder in staat is om meer te doen, het betreft dan ook minimale doelstellingen, dan dient de rioolbeheerder ook die
verantwoordelijkheid op te nemen.
VMM kan dit enkel toejuichen.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : laGjN2Eh

Ingediende reacties

Id: 707
Cluster/GUP nummer: GUP-11030-010
Adres: Parkwijk nvt 2845 Niel

Niel : Op basis van de geplande weg-en rioleringsprojecten wordt dit project aan de minimale doelstellingen toegevoegd: GUP-11030-010.

  

Overweging

De rioolbeheerder wenst op basis van de geplande weg-en rioleringsprojecten enkele projecten toe te voegen bovenop deze uit te voeren voor
het behalen van de minimale doelstellingen.
De door hun geplande projecten resulteren in een hoger engagement. De doelstellingen zijn gebaseerd op de gebiedsgerichte prioritering en
een verhoudingsgewijze spreiding van het reductiedoel over de beoogde planperiodes waarin de goede toestand behaald zal worden. Indien de
rioolbeheerder in staat is om meer te doen, het betreft dan ook minimale doelstellingen, dan dient de rioolbeheerder ook die
verantwoordelijkheid op te nemen.
VMM kan dit enkel toejuichen.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : laGjN2Eh

Ingediende reacties

Id: 708
Cluster/GUP nummer: GUP-11030-012
Adres: Poortelei nvt 2845 Niel

Niel : Op basis van de geplande weg-en rioleringsprojecten wordt dit project aan de minimale doelstellingen toegevoegd: GUP-11030-012.

  

Overweging

De rioolbeheerder wenst op basis van de geplande weg-en rioleringsprojecten enkele projecten toe te voegen bovenop deze uit te voeren voor
het behalen van de minimale doelstellingen.
De door hun geplande projecten resulteren in een hoger engagement. De doelstellingen zijn gebaseerd op de gebiedsgerichte prioritering en
een verhoudingsgewijze spreiding van het reductiedoel over de beoogde planperiodes waarin de goede toestand behaald zal worden. Indien de
rioolbeheerder in staat is om meer te doen, het betreft dan ook minimale doelstellingen, dan dient de rioolbeheerder ook die
verantwoordelijkheid op te nemen.
VMM kan dit enkel toejuichen.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : laGjN2Eh

Ingediende reacties

Id: 709
Cluster/GUP nummer: GUP-11030-013
Adres: Matenstraat nvt 2845 Niel

Niel : Op basis van de geplande weg-en rioleringsprojecten wordt dit project aan de minimale doelstellingen toegevoegd: GUP-11030-013.

  

Overweging

De rioolbeheerder wenst op basis van de geplande weg-en rioleringsprojecten enkele projecten toe te voegen bovenop deze uit te voeren voor
het behalen van de minimale doelstellingen.
De door hun geplande projecten resulteren in een hoger engagement. De doelstellingen zijn gebaseerd op de gebiedsgerichte prioritering en
een verhoudingsgewijze spreiding van het reductiedoel over de beoogde planperiodes waarin de goede toestand behaald zal worden. Indien de
rioolbeheerder in staat is om meer te doen, het betreft dan ook minimale doelstellingen, dan dient de rioolbeheerder ook die
verantwoordelijkheid op te nemen.
VMM kan dit enkel toejuichen.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : laGjN2Eh

Ingediende reacties

Id: 710
Cluster/GUP nummer: GUP-11030-100
Adres: Vaartstraat nvt 2845 Niel

Niel: Op basis van de geplande weg-en rioleringsprojecten wordt project aan de minimale doelstellingen toegevoegd: GUP-11030-100.

  

Overweging

De rioolbeheerder wenst op basis van de geplande weg-en rioleringsprojecten enkele projecten toe te voegen bovenop deze uit te voeren voor
het behalen van de minimale doelstellingen.
De door hun geplande projecten resulteren in een hoger engagement. De doelstellingen zijn gebaseerd op de gebiedsgerichte prioritering en
een verhoudingsgewijze spreiding van het reductiedoel over de beoogde planperiodes waarin de goede toestand behaald zal worden. Indien de
rioolbeheerder in staat is om meer te doen, het betreft dan ook minimale doelstellingen, dan dient de rioolbeheerder ook die
verantwoordelijkheid op te nemen.
VMM kan dit enkel toejuichen.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : laGjN2Eh

Ingediende reacties

Id: 711
Cluster/GUP nummer: GUP-11030-104
Adres: Walenhof nvt 2845 Niel

Niel: Op basis van de geplande weg-en rioleringsprojecten wordt project aan de minimale doelstellingen toegevoegd: GUP-11030-104.

  

Overweging

De rioolbeheerder wenst op basis van de geplande weg-en rioleringsprojecten enkele projecten toe te voegen bovenop deze uit te voeren voor
het behalen van de minimale doelstellingen.
De door hun geplande projecten resulteren in een hoger engagement. De doelstellingen zijn gebaseerd op de gebiedsgerichte prioritering en
een verhoudingsgewijze spreiding van het reductiedoel over de beoogde planperiodes waarin de goede toestand behaald zal worden. Indien de
rioolbeheerder in staat is om meer te doen, het betreft dan ook minimale doelstellingen, dan dient de rioolbeheerder ook die
verantwoordelijkheid op te nemen.
VMM kan dit enkel toejuichen.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : laGjN2Eh

Ingediende reacties

Id: 712
Cluster/GUP nummer: GUP-11030-014
Adres: Matenstraat nvt 2845 Niel

Niel: Op basis van financiële en maatschappelijke overwegingen wordt project aan de minimale doelstellingen onttrokken: GUP-11030-014.

  

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan het project GUP-11030-014 aan de minimale doelstellingen te onttrekken. Het betreft een Privéproject met prioriteit
1, een project dat valt onder handhaving privéwaterafvoer.
Handhaving van de correcte aansluiting van de privéwaterafvoer is binnen het integraal waterbeleid één van de prioritaire thema’s voor
handhaving, opgenomen in het maatregelenprogramma hoofdstuk 4.14.3.1 “Aansluitingsplicht privéwaterafvoer” en actie 7B_L_0012 “Extra
inzetten op toezicht handhaving van de aansluitingsplicht op riolering”.
De lokale toezichthouder en rioolbeheerder dienen dan ook hun verantwoordelijkheid te nemen in het handhaven van de aansluitplicht op de
riolering conform Vlarem II. Zij hebben hiervoor tal van instrumenten tot hun beschikking. Als ondersteuning hierin werd door de CIW reeds
eerder een overzicht gemaakt van de instrumenten voor handhaving https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/handhaving
Het is aan de gemeente om de verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen gevoerde beleid waarbij veraf gelegen woningen toch zullen
worden aangesloten op riool. 

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Zulte

Code van de indiener : LdmyKSLm

Ingediende reacties

Id: 617
Cluster/GUP nummer:
Adres: Stropstraat 1 9000 Gent

Nota betreffende grondgebied Zulte
We verwijzen hier naar mail van 12/03/2021 met motivatie/bijlage/toelichting naar CIW-sec@VMM.be
  

Overweging

De geformuleerde opmerkingen van de gemeente Zulte worden behandeld onder identificatiecode 099UETq1.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Kraainem
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Code van de indiener : LGzfWJfI

Ingediende reacties

Id: 2438
Cluster/GUP nummer:
Adres: Arthur Dezangrélaan 17 1950 Kraainem

Gemeente Kraainem wenst bezwaar in te dienen om onderstaande drie redenen:
Gemeente Kraainem krijgt binnen het stroomgebiedbeheerplan, conform de gegevens uit het geoloket op www.volvanwater.be, volgende
reductiedoelstelling opgelegd voor onderstaande waterlichamen:
Waterlichaam Woluwe:
- GUP-projecten actor gemeentelijk: 27O IE
- GUP-projecten actor privé: 35 IE
Waterlichaam Voer:
- GUP-projecten actor privé: 6 IE
Dit geeft een totaal van 311 IE. Volgens de aangeleverde simulator kan er daarentegen slechts maximaal 288 IE aangesloten worden:
- rioleringsproject GUP-23099-104 (prive) - Steenweg op Mechelen, Bos van Oppemweg: 25 IE
- rioleringsproject GUP-23099-201 (prive) - Albert Bechetlaan: 16 IE
- rioleringsproject GUP-23099-102 (gemeentelijk) - Oscar de Burburelaan: 14 IEo
- rioleringsproject GUP-23099-103 (gemeentelijk) - Essenlaan: 155 IE
- rioleringsproject cUP-23099-110 (gemeentelijk) - Molenstraat: 78 IE
Deze reductiedoelen komen niet overeen, en vormen een eerste bezwaar tegen de stroomgebiedbeheerplannen. Gemeente Kraainem wenst
dat deze doelen op elkaar afgestemd worden, zodoende er correcte doelen opgenomen worden in de stroomgebiedbeheerplannen die voor
openbaar onderzoek ter inzage liggen. Hieraan zullen immers de wettelijke verplichtingen aan gekoppeld worden.

  

Overweging

De cijfers (tabel) van het reductiedoel in de simulator zijn gebaseerd op de meest recente herrekeningen van de reductiedoelen, maar betreffen
enkel de cijfers van de gemeentelijke actor. De cijfers die terug te vinden zijn op het geoloket zoneringsplannen en gebiedsdekkende
uitvoeringsplannen in de fiches reductiedoel_SI_HH_ per waterlichaam en Reductiedoelen_ONTWERP_GUP_ per gemeente zijn nog
gebaseerd op oudere berekeningen, maar bevatten naast de gemeentelijke actor ook de cijfers van de bovengemeentelijke actor (beiden
opgedeeld per categorie lopend beleid/GUP) en privé.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Voor zover geen andere opmerkingen/technische correcties aanleiding geven tot het aanpassen van de cijfers, zullen de fiches
reductiedoel_SI_HH_ per waterlichaam en Reductiedoelen_ONTWERP_GUP_ per gemeente op het geoloket zoneringsplannen en
gebiedsdekkende uitvoeringsplannen geactualiseerd worden met de herrekende cijfers, maar dit voor alle actoren, met onderverdeling in de
respectievelijke categorieën. Dit is ruimer dan enkel het cijfer van de gemeentelijke actor uit de simulator per gemeente.
In de definitieve versie vervalt ook het woord ‘ONTWERP_’ in de naamgeving.

 

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : LGzfWJfI

Ingediende reacties

Id: 2439
Cluster/GUP nummer:
Adres: Arthur Dezangrélaan 17 1950 Kraainem

Volgens de simulator worden de doelen tegen 2027 voor gemeente Kraainem ingevuld dmv volgende projecten :
- rioleringsproject GUP-23099-104 (prive) - Steenweg op Mechelen, Bos van Oppemweg: 25 IE
- rioleringsproject GUP-23099-201 (prive) - Albert Bechetlaan: 16 IE
De doelstelling tegen 2027 betreft enkel aansluitingen met actor privé. De gemeente kan voor de vermelde private aansluitingswerken de
eigenaars sensibiliseren en faciliteren. De werken worden uitgevoerd door Riopact en moeten betaald worden door de eigenaar. Deze
verplichting kan dus niet bij de gemeente gelegd worden.
De gemeente zal voor deze woningen onderzoek uitvoeren om na te gaan of deze effectief niet aangesloten zijn, en zodoende het nodige doen
om de aansluiting te realiseren. Indien blijkt dat sommige woningen toch reeds aangesloten zijn, zal de aangegeven vuilvracht niet'extra'
aangesloten kunnen worden, en kan er dus eveneens niet aan de opgelegde doelen voldaan worden. Daarom wenst gemeente Kraainem te
wijzen op het feit dat deze vuilvracht (IE’s) met actor privé onder voorbehoud zijn en niet vast staan.
 

  

Overweging

Handhaving van de correcte aansluiting van de privéwaterafvoer is binnen het integraal waterbeleid één van de prioritaire thema’s voor
handhaving, opgenomen in het maatregelenprogramma hoofdstuk 4.14.3.1 Aansluitingsplicht privéwaterafvoer en actie 7B_L_0012
Extra inzetten op toezicht handhaving van de aansluitingsplicht op riolering.
De lokale toezichthouder en rioolbeheerder dienen dan ook hun verantwoordelijkheid te nemen in het handhaven van de aansluitplicht op de
riolering conform Vlarem II. Zij hebben hiervoor tal van instrumenten tot hun beschikking. Als ondersteuning hierin werd door de CIW reeds
eerder een overzicht gemaakt van de instrumenten voor handhaving https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/handhaving.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : LGzfWJfI

Ingediende reacties

Id: 2440
Cluster/GUP nummer:
Adres: Arthur Dezangrélaan 17 1950 Kraainem

Daarnaast heeft de gemeente sterke bedenkingen over het vermelde aantal IE's in bij GUP-23099-103
(Essenlaan), namelijk 155 IE, Conform de simulator dient dit GUP-project
ook uitgevoerd te worden voor de totale invulling van het reductiedoel. Conform het zoneringsplan betreft het
slechts de aansluiting van een kleine groene cluster waar vier woningen in gelegen zijn (groene cluster 226-7201).
De rest van de opgenomen straten in het GUP-project (Grote Prijzenlaan, Gouvernementsweg, Berkenlaan en de
rest van de Essenlaan) zijn gelegen in centraal gebied en via een pompstation reeds aangesloten op de riolering
richting Brussel. De 'extra' aansluiting van 155 IE is dus niet realistisch. Gemeente Kraainem wenst dat hier kritisch
naar gekeken wordt en dat dit indien nodig rechtgezet wordt in het stroomgebiedbeheerplan, de simulator en het
GUP. Dit lijkt immers niet realistisch en dus ook niet haalbaar. Gemeente Kraainem en rioolbeheerder Riopact
zullen alvast verder onderzoek uitvoeren naar het al dan niet aangesloten zijn van deze zone. Mogelijks zijn deze
immers reeds aangesloten.
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Overweging

De gemeente vraagt om het vermelde aantal IE's bij GUP-23099-103 (Essenlaan), namelijk 155 IE, te corrigeren. GUP-23099-103 betreft de
aansluiting van cluster 226-7201 (4 woningen), maar neemt ook de vuilvracht op van een aantal straten gelegen in centraal gebied (Grote
Prijzenlaan, Gouvernementsweg en Berkenlaan). Deze straten zijn echter via een pompstation reeds aangesloten op de riolering richting
Brussel. Dit wordt bevestigd door de rioolinventaris. 

 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Project GUP-23099-103 wordt gecorrigeerd zodat dit enkel de aansluiting van cluster 226-7201 omvat. Het aantal
aan te sluiten IE wordt overeenstemmend gecorrigeerd naar 16 IE.
 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : LGzfWJfI

Ingediende reacties

Id: 2441
Cluster/GUP nummer:
Adres: Arthur Dezangrélaan 17 1950 Kraainem

Met betrekking tot de overige GUP-projecten wil gemeente Kraainem nog het volgende meedelen:
- rioleringsproject GUP-23099-102 (gemeentelijk) - Oscar de Burburelaan: 14 IE: hiervoor zal de gemeente op korte termijn een GlP-aanvraag
indienen.
- rioleringsproject GUP-23099-110 (gemeentelijk) - Molenstraat: 78 IE: dit project wordt door VMM opgedragen aan Aquafin ihkv OP2O22. De
realisatie wordt verwacht vóór 2027.
Ter hoogte van Boomgaardoord-Boomgaardstraat-Appelbomenoord is ook nog een lozing. De hele wijk loost momenteel nog in het
lagergelegen stormbekken op de Kapelanebeek. Gemeente Kraainem heeft echter een rioleringsproject lopende voor huidige legislatuur om
deze lozing van 32 woningen (+l- 77 IE) op te vangen en aan te sluiten op de riolering. Het project bevindt zich momenteel in fase voorontwerp.
Hiermee zijn alle vernoemde GUP-projecten uitgevoerd en grootste lozingspunten opgevangen.

  

Overweging

De gemeente stelt de reductiedoelen te zullen halen. Er wordt aangegeven dat de door hun geplande projecten resulteren in een hoger
engagement. De doelstellingen zijn gebaseerd op de gebiedsgerichte prioritering en een verhoudingsgewijze spreiding van het reductiedoel over
de beoogde planperiodes waarin de goede toestand behaald zal worden. Indien de gemeente in staat is om meer te doen, het betreft dan ook
minimale doelstellingen, dan dient de gemeente ook die verantwoordelijkheid op te nemen. VMM kan dit enkel toejuichen.
De opmerking m.b.t. de bestaande lozing in Boomgaardoord-Boomgaardstraat-Appelbomenoord wordt behandeld in een andere deelopmerking
en besluit van dit bezwaarschrift.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : LGzfWJfI

Ingediende reacties

Id: 2442
Cluster/GUP nummer:
Adres: Arthur Dezangrélaan 17 1950 Kraainem

Resteert enkel nog Heidekruiddreef 4 (groene cluster 139-7201). Deze aansluiting is niet opgenomen in het GUP er is dus geen actor privé of
actor gemeente aangeduid. De aansluiting dient over de Heidekruiddreef richting Mechelsesteenweg te gebeuren. Gemeente Kraainem en
Riopact bekijken hoe deze woning aangesloten kan worden. Verder kan er geen extra vuilvracht afkomstig van lozingspunten naar
waterlichamen aangesloten worden.

  

Overweging

De gemeente geeft aan dat cluster 139-7201 (Heidekruiddreef 4) niet is opgenomen in het gebiedsdekkend uitvoeringsplan.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Er wordt een nieuw project (GUP-23099-001) ingetekend voor de aansluiting van cluster 139-7201.

 

Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Meulebeke
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Code van de indiener : lpgztTuf

Ingediende reacties

Id: 2220
Cluster/GUP nummer:
Adres: Markt 1 8760 Meulebeke

Gemeente Meulebeke krijgt binnen het stroomgebiedbeheerplan volgende reductiedoelstelling opgelegd voor
onderstaande waterlichamen:
WL_naam, WL_code, gebiedsgerichte prioritering, IE:
DEVEBEEK, VL05_44, 6, 654
MANDEL I, VL05_51, 6, 0
MANDEL II, VL05_52, 6, 609
Volgens de simulator wordt dit ingevuld d.m.v. volgende aangevinkte projecten:
Projectnaam, projectnummer:
Aanleg DWA-leiding in de Oude Diksmuidse Boterweg en Hondekerkhofstraat, W214076
Aanleg DWA-leiding in de Gentstraat, W214107
Aanleg DWA-leiding in Steenovenstraat ten zuiden van Gentstraat, W214117A
Aanleg DWA-leiding in Steenovenstraat ten noorden van Gentstraat, W214117B
Aanleg DWA-leiding in de Pittemstraat (grens Pittem tot Elbestraat) en afkoppeling knelpunt Kazantwijk met nr
1776, W218064
rioleringsproject GUP-37007-013 (privé) – Pittemstraat, Oude Gentstraat, Oostrozebekestraat. Kapellestraat,
Bekaertsdreef, GUP-37007-013
rioleringsproject GUP-37007-030 (gemeentelijk) – Oude Diksmuidse Boterweg, GUP-37007-030
Rioleringsproject GUP-37007-031 (gemeentelijk) – Lostraat, Heirentstraat, Gentstraat, Buysveldstraat, GUP-37007-
031
rioleringsproject GUP-37007-041 (gemeentelijk) - Paanderstraat, Landegemstraat, Eeckbosstraat, GUP-37007-041
rioleringsproject GUP-37007-045 (gemeentelijk) - Vijfstraat, Tieltstraat, Poelvoordestraat, Peerdestraat,
Bosterhoutstraat, GUP-37007-045
rioleringsproject GUP-37007-047 (gemeentelijk) - Vijfstraat, Marialoopsteenweg, Haandeput, Groenstraat,
Drongensveldweg, GUP-37007-047
rioleringsproject GUP-37007-049 (gemeentelijk) - Vossekotstraat, Steenovenstraat, Lostraat, Hulstboomstraat,
Buysveldstraat, Bonestraat, GUP-37007-049
rioleringsproject GUP-37007-050 (gemeentelijk) - Vossekotstraat, Drongensveldweg, GUP-37007-050
rioleringsproject GUP-37007-054 (gemeentelijk) - Voermanstraat, Paanderstraat, Oude Paanderstraat,
Oostrozebekestraat, Linnenstraat, Hondekerkhofstraat, Aststraat, GUP-37007-054
rioleringsproject GUP-37007-055 (gemeentelijk) - Sint-Amandstraat, Ooigemstraat, Langwagenstraat,
Knorrebosstraat, GUP-37007-055
Het college verleent ongunstig advies als volgt:
Privé-project GUP-37007-013 Pittemstraat, Oude Gentstraat, Oostrozebekestraat,    Kapellestraat, Bekaertsdreef:
De gemeente kan voor de vermelde private aansluitingswerken de eigenaars sensibiliseren en faciliteren, de
werken moeten echter uitgevoerd en betaald worden door de eigenaar van het perceel.
 
De gemeente heeft onvoldoende beschikbare kredieten binnen de gemeentelijke begroting beschikbaar voor
realisatie van de onderstaande GUP-rioleringsprojecten met afronding tegen 2027:
Tieltstraat en omgeving:
GUP-37007 -045: Vijfstraat, Tieltstraat, Poelvoordestraat, Peerdestraat, Bosterhoutstraat
Marialoop:
GUP-37007-049: Vossekotstraat, Steenovenstraat, Lostraat, Hulstboomstraat, Buysveldstraat, Bonestraat
GUP-37007-050: Vossekotstraat, Drongensveldweg
GUP-37007-047: Vijfstraat, Marialoopsteenweg, Haandeput, Groenstraat, Drongensveldweg
Gentstraat en omgeving:
GUP-37007-030: Oude Diksmuidse Boterweg
GUP-37007-031: Lostraat, Heirentstraat, Gentstraat, Buysveldstraat
Oostrozebekestraat en omgeving:
GUP-37007-041: Paanderstraat, Landegemstraat, Eeckbosstraat
GUP-37007-054: Voermanstraat, Paanderstraat, Oude Paanderstraat, Oostrozebekestraat, Linnenstraat,
Hondekerkhofstraat, Aststraat
GUP-37007-055: Sint-Amandstraat, Ooigemstraat, Langwagenstraat, Knorrebosstraat
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Met de in de simulator opgegeven projecten, ligt het aantal aan te sluiten lE boven de minimale vereisten tegen
2027. Wat betreft de Devebeek ligt dit zelfs boven de totale reductiedoelstellingen.
De GIP-projecten W214117A en W2141178 zijn budgettair voorzien om begin volgende legislatuur uit te voeren.
Met de projecten die in het GIP zijn opgenomen worden 293 IE's aangesloten. Voor het waterlichaam Devebeek
(VL05_44) zijn dat 169 IE's en voor het waterlichaam Mandel ll (V105_52) zijn dat 124 IE's.
De gemeente Meulebeke voorziet om tegen 2027 alle IBA's volgens het zoneringsplan te plaatsen. Het gaat over
164 nog te plaatsen IBA's. Rekening houdend met ca. 2,4 IE per IBA, zijn dat ca. 394 IE's. ln de overgemaakte
gegevens zijn er 76 adressen vermeld waar er nog een IBA dient geplaatst te worden. Hiervan hebben er 36 IBA's
(dat is ca. 87 IE) betrekking op het waterlichaam Devebeek (VL05_44) en 40 IBA's (dat is ca. 96 IE) betrekking
op het waterlichaam Mandel ll (VL05_52). Van de andere 88 te plaatsen IBA's is het niet duidelijk op welke
waterlichamen deze betrekking hebben.
De gemeente heeft ook een subsidieaanvraag ingediend voor de Bloemgatstraat, Drie Rozendreef en Elbestraat.
Het deel Bloemgatstraat - Drie Rozendreef wordt gecombineerd uitgevoerd met Ardooie (Bloemgatstraat ligt op
de gemeentegrens) en met het Aquafinproject 23496 'Sanering Sint-Antonius - 't Veld te Ardooie en Meulebeke'. Dit
is ook nog te voorzien tegen 2027. Voor het deel Elbestraat zal de gemeente afhankelijk zijn van de werken van
AWV. Dit gemeentelijk project zorgt voor een aansluiting van 117 IE's, waarvan 101 IE's op grondgebied
Meulebeke.
Als de GIP's, de IBA's en het gemeentelijk project Bloemgatstraat - Drie Rozendreef - Elbestraat samen worden
genomen, zullen er op grondgebied Meulebeke 788 IE's extra aangesloten worden.
Hiervan zullen er 256 IE's minder lozen op het waterlichaam Devebeek (VL05_44) en 220 IE's minder op het
waterlichaam Mandel ll (VL05_52). Hiermee worden de minimale doelstellingen SGBP3 voor het waterlichaam
Devebeek (VL05_44) en het waterlichaam Mandel ll (VL05_52) gerealiseerd. Van de resterende 312 IE's is het niet
duidelijk op welke waterlichamen deze momenteel zitten.
  

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder stelt een alternatieve selectie van uit te voeren projecten voor het halen van de reductiedoelen voor.  Een
alternatieve uitvoeringswijze om de reductiedoelen te halen kan,  zolang deze voldoet aan de randvoorwaarden (vrijheidsgraden) zoals
opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.
IBA’s kunnen ingebracht worden om het reductiedoel te halen. Hierbij dient men zich echter bewust te zijn van en rekening te houden met de
lagere zuiveringsefficiëntie van een IBA t.o.v. een aansluiting op RWZI.
De afhankelijkheid van derden kan een vertragende factor zijn bij de uitvoering van projecten. Het is evenwel belangrijk dat alle partijen actief
samenwerken om deze binnen een aanvaardbare timing te realiseren. Om deze reden werden dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de
realisatie van projecten. Deze randvoorwaarden zijn opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.
Inzake de uitvoering van private projecten:
Handhaving van de correcte aansluiting van de privéwaterafvoer is binnen het integraal waterbeleid één van de prioritaire thema’s voor
handhaving, opgenomen in het maatregelenprogramma hoofdstuk 4.14.3.1 “Aansluitingsplicht privéwaterafvoer” en actie 7B_L_0012 “Extra
inzetten op toezicht handhaving van de aansluitingsplicht op riolering”. 
De lokale toezichthouder en rioolbeheerder dienen dan ook hun verantwoordelijkheid te nemen in het handhaven van de aansluitplicht op de
riolering conform Vlarem II. Zij hebben hiervoor tal van instrumenten tot hun beschikking. Als ondersteuning hierin werd door de CIW reeds
eerder een overzicht gemaakt van de instrumenten voor handhaving https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/handhaving
Inzake subsidie-aanvragen:
Het regeerakkoord stelt een hervorming van de financieringssystemen voor de gemeenten voorop met een meer resultaatgerichte, flexibele en
programmatorische aanpak, met sterk vereenvoudigde procedures en met meer responsabilisering in de taakverdeling tussen VMM en de
rioolbeheerders. Momenteel wordt onderzocht hoe deze nieuwe aanpak vorm kan krijgen.
Bij de uitvoering van deze opdracht zal  het subsidie-instrument ingezet worden als een sturend mechanisme dat in werking kan treden nadat de
rioolbeheerder aan de basisverplichting heeft voldaan. Subsidie wordt hierbij ingezet om gemeenten te ondersteunen bij het invullen van de
verschillende doelstellingen die aan de gemeentelijke rioolbeheerder zullen worden opgelegd en die verder gaan dan de te verwachten
basisinspanning.
Hierbij zal eveneens onderzocht worden of het binnen de mogelijkheid van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën mogelijk is om op lange
termijn bindende financiële garanties te bieden aan de gemeentelijke rioolbeheerder.
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Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Maatregelenprogramma voor Vlaanderen

Uit te voeren wijzigingen:

Een nieuwe actie wordt geformuleerd: "Onderzoek en studie naar een resultaatgerichte financiering van gemeentelijke rioleringsprojecten" om
invulling te geven aan het regeerakkoord om een hervorming van de financieringssystemen voor de gemeenten voorop te stellen met een meer
resultaatgerichte, flexibele en programmatorische aanpak, met sterk vereenvoudigde procedures en meer responsabilisering in de taakverdeling
tussen VMM en de rioolbeheerders.

 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : lpgztTuf

Ingediende reacties

Id: 2221
Cluster/GUP nummer:
Adres: Markt 1 8760 Meulebeke

De gemeente Meulebeke wenst evenwel te benadrukken dat naast aansluitingsprojecten er ook afkoppelingsprojecten worden uitgevoerd op
haar grondgebied die bijdragen tot een verminderde vuiluitworp door een vermindering van de overstortwerking. Binnen deze legislatuur zal nog
het project G100097 'Markt, Hoogstraat, Marktstraat, Kapellestraat (tussen Markt en 't Park) en Holdestraat (tussen Markt en collector)'
gerealiseerd worden waarbij naast afkoppeling ook geïnvesteerd wordt in bronmaatregelen.

  

Overweging

Optimalisatieprojecten die leiden tot een vermindering van de impact van overstortwerking kunnen ingerekend worden met het oog op het
behalen van het reductiedoel op een efficiënte manier. Dit zal verduidelijkt worden onder hoofdstuk 4 Visievorming in de Vlaamse delen Schelde
en Maas.
Om de verrekening hiervan naar een equivalente reductie te ondersteunen wordt verwezen naar de geformuleerde actie 7B_J_0054 in het
Maatregelenprogramma. 

 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Vlaamse delen Schelde en Maas

Uit te voeren wijzigingen:

In de Vlaamse delen Schelde en Maas onder hoofdstuk 4 Visievorming wordt onder 4.3.2.4  Randvoorwaarden bij de herziene gebiedsdekkende
uitvoeringsplannen voor de realisatie van de GUP-rioleringsprojecten een paragraaf toegevoegd: "Optimalisatieprojecten die leiden tot een
vermindering van de impact van overstortwerking kunnen ingerekend worden met het oog op het behalen van het reductiedoel op een efficiënte
manier."

 

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : lpgztTuf

Ingediende reacties

Id: 2222
Cluster/GUP nummer:
Adres: Markt 1 8760 Meulebeke

Het college verleent ongunstig advies als volgt:
Privé-project GUP-37007-013 Pittemstraat, Oude Gentstraat, Oostrozebekestraat, Kapellestraat, Bekaertsdreef:
De gemeente kan voor de vermelde private aansluitingswerken de eigenaars sensibiliseren en faciliteren, de werken moeten echter uitgevoerd
en betaald worden door de eigenaar van het perceel.

  

Overweging

Handhaving van de correcte aansluiting van de privéwaterafvoer is binnen het integraal waterbeleid één van de prioritaire thema’s voor
handhaving, opgenomen in het maatregelenprogramma hoofdstuk 4.14.3.1 Aansluitingsplicht privéwaterafvoer en actie 7B_L_0012
Extra inzetten op toezicht handhaving van de aansluitingsplicht op riolering.
De lokale toezichthouder en rioolbeheerder dienen dan ook hun verantwoordelijkheid te nemen in het handhaven van de aansluitplicht op de
riolering conform Vlarem II. Zij hebben hiervoor tal van instrumenten tot hun beschikking. Als ondersteuning hierin werd door de CIW reeds
eerder een overzicht gemaakt van de instrumenten voor handhaving https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/handhaving.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Eeklo

Code van de indiener : lqR8QxXy

Ingediende reacties

Id: 2312
Cluster/GUP nummer:
Adres: Vooruitgangstraat 189 1030 Brussel

Stad Eeklo krijgt binnen het stroomgebiedbeheerplan volgende reductiedoelstelling opgelegd voor onderstaande waterlichamen:
- Avrijevaart en Sleidingevaardeke (VL05_152): totaal reductiedoel 14 IE (Speerpuntgebied prio 3)
- Leopoldkanaal I (VL08_182): totaal reductiedoel 22 IE (Aandachtsgebied prio 4)
- Afleidingskanaal van de Leie II + kanaal van Eeklo (VL05_149): totaal reductiedoel 16 IE (Gebiedsprio 5) Leopoldkanaal II (VL08_173): totaal
reductiedoel 150 IE (gebiedsprio 6)
Volgens de simulator wordt dit ingevuld dmv volgende projecten:
- Zandvleuge (O209127B)
- Aanleg drukriolering opwaarts Nieuwstraat (Koeistraat, Kestebroek, Koekoekstraat en Vrombautstraat) (O218031)
- Rioleringsproject GUP-43005-009 (prive) - Zandstraat, Vrombautstraat, Tieltsesteenweg, Brugsesteenweg
- Rioleringsproject GUP-43005-023 (gemeentelijk) – Lekestraat
Het project Zandvleuge (O219127B) betreft het gemeentelijk aandeel in het bovengemeentelijke project 22.071. Met dit project wordt geen
enkele IE gesaneerd en de bijdrage van dit project aan de reductiedoelstellingen is dus nihil.
Het aandeel van stad Eeklo in de aanleg van de drukriolering opwaarts de Nieuwstraat is beperkt en gaat over de aansluiting van 2 IE. De
haalbaarheid van dit project zal afhankelijk zijn van de intergemeentelijke samenwerking met Kaprijke.
Stad Eeklo maakt hier bezwaar tegen gezien
- de financiële haalbaarheid van de noodzakelijke projecten voor de vermelde reductie is niet gegarandeerd binnen de beschikbare middelen en
de begroting, meerbepaald voor het gemeentelijk GUP-43005-023 in de Lekestraat is de kostprijs om deze investering volledig te dragen door
stad Eeklo te groot. Bovendien willen ze het aansluiten van deze groene cluster combineren met noodzakelijke renovatiewerken in het afwaartse
deel van de Lekestraat.
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Overweging

De gemeente/rioolbeheerder kan zelf de selectie van projecten in de simulator wijzigen. De simulator is net opgemaakt als ondersteunende tool
om de gemeente/rioolbeheerder toe te laten te simuleren met welke verschillende selecties aan projecten (en tegen welke kostprijs) de
reductiedoelen (minimale reductiedoel 2027 en totale reductiedoel) gehaald kunnen worden. De simulator is een ondersteunende tool om na te
gaan welke projecten desgewenst uitvoering kunnen geven aan de reductiedoelen van de gemeente en maakt geen onderdeel uit van het plan.
Een alternatieve uitvoeringswijze om de reductiedoelen te halen kan,  zolang deze voldoet aan de randvoorwaarden (vrijheidsgraden) zoals
opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.
De afhankelijkheid van derden kan een vertragende factor zijn bij de uitvoering van projecten. Het is evenwel belangrijk dat alle partijen actief
samenwerken om deze binnen een aanvaardbare timing te realiseren.
Om deze reden werden dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de realisatie van projecten. Deze randvoorwaarden zijn opgenomen onder
4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.
Optimalisatieprojecten die leiden tot een vermindering van de impact van overstortwerking kunnen ingerekend worden met het oog op het
behalen van het reductiedoel op een efficiënte manier. Dit zal verduidelijkt worden onder hoofdstuk 4 Visievorming in de Vlaamse delen Schelde
en Maas. Om de verrekening hiervan naar een equivalente reductie te ondersteunen wordt verwezen naar de geformuleerde actie 7B_J_0054 in
het Maatregelenprogramma.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Vlaamse delen Schelde en Maas

Uit te voeren wijzigingen:

In de Vlaamse delen Schelde en Maas onder hoofdstuk 4 “Visievorming” wordt onder 4.3.2.4  “Randvoorwaarden bij de herziene
gebiedsdekkende uitvoeringsplannen voor de realisatie van de GUP-rioleringsprojecten” een paragraaf toegevoegd: " Optimalisatieprojecten die
leiden tot een vermindering van de impact van overstortwerking kunnen ingerekend worden met het oog op het behalen van het reductiedoel op
een efficiënte manier."

 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : lqR8QxXy

Ingediende reacties

Id: 2314
Cluster/GUP nummer:
Adres: Vooruitgangstraat 189 1030 Brussel

De grote rioleringsgraad die stad Eeklo reeds bereikt heeft is er een grote nood aan renovatieprojecten in de stad. Zo worden er voor 2027
renovatieprojecten uitgevoerd in
- de Kaaistraat,
- Korte Moeie, Ijzerstraat en Mandeweegsken
- Raverschootstraat & Désire Goethalsstraat
deze zorgen voor een noodzakelijke ingreep binnen het centraal gebied om bestaande riolering te vernieuwen of overstorting te verminderen.

  

Overweging

Optimalisatieprojecten die leiden tot een vermindering van de impact van overstortwerking kunnen ingerekend worden met het oog op het
behalen van het reductiedoel op een efficiënte manier. Dit zal verduidelijkt worden onder hoofdstuk 4 Visievorming in de Vlaamse delen Schelde
en Maas.
Om de verrekening hiervan naar een equivalente reductie te ondersteunen wordt verwezen naar de geformuleerde actie 7B_J_0054 in het
Maatregelenprogramma. 
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Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Vlaamse delen Schelde en Maas

Uit te voeren wijzigingen:

In de Vlaamse delen Schelde en Maas onder hoofdstuk 4 Visievorming wordt onder 4.3.2.4  Randvoorwaarden bij de herziene gebiedsdekkende
uitvoeringsplannen voor de realisatie van de GUP-rioleringsprojecten een paragraaf toegevoegd: "Optimalisatieprojecten die leiden tot een
vermindering van de impact van overstortwerking kunnen ingerekend worden met het oog op het behalen van het reductiedoel op een efficiënte
manier."

 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : lqR8QxXy

Ingediende reacties

Id: 2315
Cluster/GUP nummer:
Adres: Vooruitgangstraat 189 1030 Brussel

De stad Eeklo kan voor de vermelde private aansluitingswerken de eigenaars sensibiliseren en faciliteren, de werken moeten echter uitgevoerd
en betaald worden door de eigenaar van het perceel.

  

Overweging

Handhaving van de correcte aansluiting van de privéwaterafvoer is binnen het integraal waterbeleid één van de prioritaire thema’s voor
handhaving, opgenomen in het maatregelenprogramma hoofdstuk 4.14.3.1 Aansluitingsplicht privéwaterafvoer en actie 7B_L_0012
Extra inzetten op toezicht handhaving van de aansluitingsplicht op riolering.
De lokale toezichthouder en rioolbeheerder dienen dan ook hun verantwoordelijkheid te nemen in het handhaven van de aansluitplicht op de
riolering conform Vlarem II. Zij hebben hiervoor tal van instrumenten tot hun beschikking. Als ondersteuning hierin werd door de CIW reeds
eerder een overzicht gemaakt van de instrumenten voor handhaving https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/handhaving.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : lqR8QxXy

Ingediende reacties

Id: 2316
Cluster/GUP nummer:
Adres: Vooruitgangstraat 189 1030 Brussel

Het project Zandvleuge (O219127B) betreft het gemeentelijk aandeel in het bovengemeentelijke project 22.071.
Met dit project wordt geen enkele IE gesaneerd en de bijdrage van dit project aan de reductiedoelstellingen is dus
nihil.
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Overweging

De gemeente/rioolbeheerder meldt dat het project Zandvleuge (O219127B) geen enkele bijdrage levert aan het halen van het reductiedoel.
Optimalisatieprojecten die leiden tot een vermindering van de impact van overstortwerking kunnen ingerekend worden met het oog op het
behalen van het reductiedoel op een efficiënte manier. Dit zal verduidelijkt worden onder hoofdstuk 4 Visievorming in de Vlaamse delen Schelde
en Maas. Om de verrekening hiervan naar een equivalente reductie te ondersteunen wordt verwezen naar de geformuleerde actie 7B_J_0054 in
het Maatregelenprogramma. 

 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Vlaamse delen Schelde en Maas

Uit te voeren wijzigingen:

In de Vlaamse delen Schelde en Maas onder hoofdstuk 4 “Visievorming” wordt onder 4.3.2.4  “Randvoorwaarden bij de herziene
gebiedsdekkende uitvoeringsplannen voor de realisatie van de GUP-rioleringsprojecten” een paragraaf toegevoegd: " Optimalisatieprojecten die
leiden tot een vermindering van de impact van overstortwerking kunnen ingerekend worden met het oog op het behalen van het reductiedoel op
een efficiënte manier."

 

Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Kasterlee
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Code van de indiener : LWbWHbz4

Ingediende reacties

Id: 2407
Cluster/GUP nummer:
Adres: Markt 1 2460 Kasterlee

Gemeente Kasterlee krijgt binnen het stroomgebiedbeheerplan volgende reductiedoelstelling opgelegd voor
onderstaande waterlichamen:
WL_naam, WL_code, gebiedsgerichte prioritering, IE:
AA I, VL11_120, 3, 583
AA II, VL05_121, 3, 0
KLEINE NETE I, VL11_126, 2, 0
KLEINE NETE II, VL127, 2, 6
WAMP, VL05_130, 2, 255
Volgens de simulator wordt dit ingevuld dmv volgende projecten:
Projectnaam, projectnummer, IE, Waterlichamen:
2DWA-riolering in het zuidelijk deel van Terlo en in de verkaveling Turfakkersstraat, Hof van Loostraat,
Krombrakenstraat en Ortholaanstraat, A218121, 197, 97,46% VL05_130; 2,54% VL11_127
2DWA-riolering in de wijk Grootreesdijk, A219130, 186, 32,26% VL05_130; 67,74% VL11_120
rioleringsproject GUP-13017-074 (prive) - Kattenberg, Dreef, GUP-13017-074, 7, 42,86% VL05_130; 57,14%
VL11_120
rioleringsproject GUP-13017-106 (prive) - Hof ter Heidedreef, GUP-13017-106, 16, 100% VL11_127
rioleringsproject GUP-13017-123 (prive) – Karekietstraat, GUP-13017-123, 5, 100% VL11_120
rioleringsproject GUP-13017-066 (gemeentelijk) - Reffenakkers, Kasterleesteenweg, GUP-13017-066, 24, 100%
VL11_120
rioleringsproject GUP-13017-068 (gemeentelijk) - Zwepenstraat, Tielenheide, Spoorwegstraat, Pleintje,
Kleinheiken, Galerijke, GUP-13017-068, 111, 100% VL11_120
rioleringsproject GUP-13017-099 (gemeentelijk) - Zandhoefheide, Vekemans, Lage Rielen, Bendeakkers, GUP-
13017-099, 138, 100% VL11_120
rioleringsproject GUP-13017-103 (gemeentelijk) - Venakkers, Rielenweg, Hoge Rielen, Busschoten, GUP-13017-
103, 68, 100% VL11_120
Gemeente Kasterlee maakt hier bezwaar tegen gezien de financiële haalbaarheid van de noodzakelijke projecten
voor de vermelde reductie niet gegarandeerd is binnen de beschikbare middelen en de gemeentelijke begroting.
Hierdoor kan de beoogde reductiedoelstelling voor waterlichaam VL11_120 (Aa I) vermoedelijk niet gehaald
worden. Met uitzondering van GUP-13017-068 – waarvoor momenteel nog geen dossier geactiveerd is – kunnen
de aangegeven projecten wel gerealiseerd worden binnen de opgegeven planperiode (2022-2027).
De gemeente voorziet weliswaar ook een reductie op basis van volgende projecten die reeds concreet gepland zijn:
GUP-13017-073 (Dungenen). De gemeente heeft de intentie om dit project in eigen beheer uit te voeren
gecombineerd met dossier A218121. Deze zorgen voor een reductie van resp. 13 IE.
De projecten GUP-13017-099 (Lage Rielen) en GUP-13017-103 (Hoge Rielen) zijn inmiddels omgezet in een
subsidiedossier, respectievelijk G17350 en G19392 en zijn voorzien om uit te voeren binnen deze legislatuur. Beide
projecten vormen een voorbehoud bij de bovengemeen-telijke projecten 22800 – VBR Lage Rielen en 23469 –
VBR Hoge Rielen.
Project A218121 Terlo-zuid, Turfakkerstraat, … werd overgeheveld naar volgende legislatuur (budget, capaciteit
opvolging dossiers).
Project A219130 - Grootreesdijk is eveneens verschoven naar volgende legislatuur aangezien hieraan een
hydronautstudie vooraf gaat waarin gezocht wordt naar een optimalisatie van aansluiting van de vuilvracht
afkomstig van de zone ten noorden van het centrum Kasterlee (met name drukrioleringssysteem Groot- en
Kleinrees en lage Rielen). In de huidige toestand is immers het rioleringsstelsel reeds overbelast (wateroverlast,
overstortwerking). De gemeente heeft alleszins de bedoeling om deze in het eerste deel van volgende legislatuur
uit te voeren.
Dossier Hof ter Heidedreef (GUP-13017-106) is inmiddels een gemeentelijk GUP-dossier geworden, de dreef werd
overgedragen naar openbaar domein. De gemeente voorziet om hier op korte termijn mee in uitvoering te gaan
(2022).
Het dossier GUP-13017-068 (Kleinheiken, Zwepenstraat, …) is een relevant dossier mag kan niet zomaar in de
betreffende planperiode 2022-2027 worden ingeschoven o.w.v. capaciteit (opvolging dossiers) en/of budget.
Verder is de gemeente intussen in 2020 gestart met het plaatsen van IBA’s, hoofdzakelijk op basis van de lijst van
VMM (prioriatire IBA’s). De gemeente plaatst IBA’s aan een tempo van 10 stuks/jaar, de opgegeven doelstellingen
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(SGBP2 en SGBP3 – in totaal 56 IBA’s te plaatsen) acht de gemeente vervolgens ook haalbaar. Voor eventuele
vakantieverblijven in individueel te optimaliseren buitengebied legt de gemeente een gesloten opvangsysteem op.
Over het algemeen zal de gemeente enkel IBA’s kunnen realiseren tegen 2027 voor zover de betreffende
gebouwen ook effectief vergund zijn.
SGBP2, Prio 1, aantal gepland 2027: 4
SGBP2, Prio 2, aantal gepland 2027: 35
SGBP3, Prio 2, aantal gepland 2027: 15
 
  

Overweging

Met de projecten (rio en iba) die Kasterlee nog voorstelt binnen de huidige legislatuur kunnen de reductiedoelen voor VL05_130 (Wamp) en
VL11_120 (AA I) niet gehaald worden. De redenen dat niet meer projecten haalbaar geacht worden, zijn volgens de gemeente de financiële
middelen en de onmogelijke opvolging van meer dossiers.
Wat betreft de vermelde ontoereikende financile middelen wenst VMM hier aan te halen dat Kasterlee niet de maximale
saneringsvergoeding/bijdrage aanrekent en hier dus nog enige marge heeft.
VMM geeft hierbij mee dat na technisch nazicht gebleken is dat een herrekening van de reductiedoelen voor waterlichaam VL11_120 (AA I) aan
de orde was. Deze herrekening resulteert in het feit dat het lopend beleid kan volstaan om het minimale reductiedoel te bereiken.  
Wat betreft de plaatsing van de IBA's: met het voorgestelde ritme voldoet Kasterlee niet aan de minimale doelstellingen die reeds werden
opgelegd in de stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021. IBA’s kunnen ingebracht worden om het reductiedoel te halen. Hierbij dient men zich
echter bewust te zijn van en rekening te houden met de lagere zuiveringsefficiëntie van een IBA t.o.v. een aansluiting op RWZI.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : LWbWHbz4

Ingediende reacties

Id: 2408
Cluster/GUP nummer:
Adres: Markt 1 2460 Kasterlee

Daarnaast voorziet de gemeente ook projecten Pastorijstraat en Retiesebaan, aansluitend op de heraanleg van markt en omgeving. Deze
zorgen voor een noodzakelijke ingreep binnen centraal gebied om bestaande riolering te vernieuwen of overstorting te verminderen.

  

Overweging

Optimalisatieprojecten die leiden tot een vermindering van de impact van overstortwerking kunnen ingerekend worden met het oog op het
behalen van het reductiedoel op een efficiënte manier. Dit zal verduidelijkt worden onder hoofdstuk 4 Visievorming in de Vlaamse delen Schelde
en Maas.
Om de verrekening hiervan naar een equivalente reductie te ondersteunen wordt verwezen naar de geformuleerde actie 7B_J_0054 in het
Maatregelenprogramma. 
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Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Vlaamse delen Schelde en Maas

Uit te voeren wijzigingen:

In de Vlaamse delen Schelde en Maas onder hoofdstuk 4 Visievorming wordt onder 4.3.2.4  Randvoorwaarden bij de herziene gebiedsdekkende
uitvoeringsplannen voor de realisatie van de GUP-rioleringsprojecten een paragraaf toegevoegd: "Optimalisatieprojecten die leiden tot een
vermindering van de impact van overstortwerking kunnen ingerekend worden met het oog op het behalen van het reductiedoel op een efficiënte
manier."

 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : LWbWHbz4

Ingediende reacties

Id: 2409
Cluster/GUP nummer:
Adres: Markt 1 2460 Kasterlee

Dossier Hof ter Heidedreef (GUP-13017-106) is inmiddels een gemeentelijk GUP-dossier geworden, de Dreef werd overgedragen naar
openbaar domein.

  

Overweging

De gemeente geeft aan dat Hof ter Heidedreef (GUP-13017-106) ondertussen een gemeentelijk GUP-dossier is geworden, waarbij de dreef
werd overgedragen naar openbaar domein. De actor dient gewijzigd van privé naar gemeentelijk , de gevraagde wijziging wordt aanvaard.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Het GUP-13017-106 krijgt als actor privé.

 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : LWbWHbz4

Ingediende reacties

Id: 2410
Cluster/GUP nummer:
Adres: Markt 1 2460 Kasterlee

GUP-13017-092 (Masereeldijk) komt te vervallen vermits het Frans Masereelcentrum in 2020 geconnecteerd werd met het stelsel in de
Steendrukstraat t.h.v. huisnr. 15, dit met pompgemaal en persleiding. Deze vuilvracht is dus aangesloten, de zone behoort tot collectief
geoptimaliseerd gebied.
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Overweging

De gemeente geeft aan dat GUP-13017-092 , komt te vervallen vermits het Frans Masereelcentrum, Masereeldijk 5 - cluster 087-792-1, werd
aangesloten op centraal gebied. Cluster 087-792-1 gaat over naar het collectief geoptimaliseerd buitengebied.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

zoneringsplan: cluster 087-792-1 wordt ingetekend als collectief geoptimaliseerd buitengebied.
gebiedsdekkend uitvoeringsplan: GUP-13017-092 wordt verwijderd.
Deze wijzigingen werden reeds doorgevoerd bij de opmaak van het Wateruitvoeringsprogramma (WUP) 2020 en werden zichtbaar in het
geoloket zonering- en uitvoeringsplannen na goedkeuring van dit WUP (medio 2021). 

 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : LWbWHbz4

Ingediende reacties

Id: 2411
Cluster/GUP nummer:
Adres: Markt 1 2460 Kasterlee

In de simulator worden ook privéprojecten aangeduid voor het behalen van de reductiedoelstelling op de waterlichamen. Woning Kattenberg nr.
88 (GUP-13017-074) werd onderworpen aan een keuring waaruit blijkt dat deze woning reeds aangesloten is op riolering. Voor de woningen in
Reffenakkers, Kasterleesteenweg zal de werkelijke toestand op terrein gecontroleerd worden, vermoedelijk zijn deze woningen vandaag reeds
aangesloten op het stelsel Kasterleesteenweg maar dit zal bij een volgende actualisatie bevestigd worden. Dreef nr. 3 dient nog aangesloten te
worden op riolering. De gemeente kan voor de vermelde private aansluitingswerken de eigenaars sensibiliseren en faciliteren, de werken
moeten echter uitgevoerd en betaald worden door de eigenaar van het perceel.

  

Overweging

De gemeente geeft aan dat in de simulator ook privéprojecten aangeduid worden voor het behalen van de reductiedoelen op de waterlichamen. 
Een uitgevoerd privéproject kan jaarlijks doorgegeven worden via het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering, opdat het
zoneringsplan wordt geactualiseerd.
Voor de nog niet uitgevoerde privéprojecten geldt dat door de beleidskeuze van de rioolbeheerder de betrokken percelen in het collectief te
optimaliseren buitengebied gelegen zijn en geldt volgens Vlarem II vandaag reeds de aansluitplicht op de riolering in de hoofdweg. Het is aan de
rioolbeheerder en de gemeente om deze aansluitplicht te handhaven. Indien een uitzondering op deze aansluitplicht wordt ingeroepen
(bijvoorbeeld als de aansluiting over een perceel van derden dient te gebeuren) dan dient hier een IBA geplaatst te worden.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Page 259 of 492



Code van de indiener : LWbWHbz4

Ingediende reacties

Id: 2412
Cluster/GUP nummer:
Adres: Markt 1 2460 Kasterlee

Woning Kattenberg nr. 88 (GUP-13017-074) werd onderworpen aan een keuring waaruit blijkt dat deze woning reeds aangesloten is op
riolering. 

  

Overweging

De gemeente geeft aan dat het perceel Kattenberg 88 is aangesloten op riolering, waardoor een deel van cluster 087-948 overgaat naar het
collectief geoptimaliseerd buitengebied. 

 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

zoneringsplan: Cluster 87-948 wordt opgesplitst. Een deel blijft collectief te optimaliseren buitengebied (cluster 87-948-2), een deel wordt
collectief geoptimaliseerd buitengebied (cluster 87-948-1). 
gebiedsdekkend uitvoeringsplan: GUP-13017-074 wordt aangepast met het uitgevoerde gedeelte.
Deze wijzigingen werden reeds doorgevoerd bij de opmaak van het Wateruitvoeringsprogramma (WUP) 2020 en werden zichtbaar in het
geoloket zonering- en uitvoeringsplannen na goedkeuring van dit WUP (medio 2021). 

 

Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Kluisbergen
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Code van de indiener : M0SAVs5I

Ingediende reacties

Id: 2538
Cluster/GUP nummer:
Adres: Parklaan 16 9690 Kluisbergen

Overwegende dat de gemeente Kluísbergen haar medewerking wenst te bevestigen tot uitvoering van deze reductiedoelen, mits rekening wordt
gehouden met onderstaande opmerkingen ingevolge de huidige vastgelegde projectplanning;
Overwegende dat deze huidige projectplanning werd opgemaakt op basis van het meerjarenplan van de gemeente en van de planníng van de
rioolbeheerder TMVW, rekening houdende met de prioriteiten volgens het GUP. Dit overzicht is te vinden in bijlage 1;
Alle projecten zijn gelegen in VL17_204
O209292: Sanering van de Manillestraat (van de Grote Herreweg tot de Hogeweg) en van de Hogeweg (van het kruispunt met de Manillestraat
tot en met huisnummer 27): 53 IE, <=2027
O217114: Aanleg van een gescheiden stelsel in de Pontstraat tussen de Rozenlaan en de Berchemstraat en in een deel van de Berchemstraat
tussen de Pontstraat en de Oudenaardebaan: 36 IE, <=2027
GUP-45060-014: rioleringsproject GUP-45060-014 (prive) - Wuipelstraat, Rijerstraat, Marvijlestraat, Kapellestraat, Herpelgem, Grote Herreweg:
40 IE, <=2033
GUP-45060-030: rioleringsproject GUP-45060-030 (prive) – Stoutegemstraat: 2 IE, <=2033
GUP-45060-063: rioleringsproject GUP-45060-063 (prive) – Dwarsstraat: 2 IE, <=2033
GUP-45060-067: rioleringsproject GUP-45060-067 (prive) – Buissestraat: 6 IE, <=2027
GUP-45060-072: rioleringsproject GUP-45060-072 (prive) – Grotweg: 14 IE, <=2027
GUP-45060-002: rioleringsproject GUP-45060-002 (gemeentelijk) - Zulzekestraat, Pladutsestraat, Pladutse, Nophovestraat, Kapoenstraat,
Hoogbergstraat: 288 IE, <=2033
GUP-45060-011: rioleringsproject GUP-45060-011 (gemeentelijk) - Pontstraat, Neerstad: 32 IE, <=2027
GUP-45060-013: rioleringsproject GUP-45060-013 (gemeentelijk) - Veerstraat, Marvijlestraat, Grote Herreweg: 62 IE, <=2033
O215120: Wegenis- en rioleringswerken in Groendreef, Brugzavel (parallel aan Groendreef), Broektestraat en Pontstraat (tussen Spoorweg en
Broektestraat): 227 IE, <=2021
Overwegende dat het aantal IE dat op basis van deze projecten t.e.m. 2027 wordt gesaneerd 367IE bedraagt en dus een gebiedsdekkend groter
engagement betekent dan voorzíen volgens de voorliggende reductiedoelstelling voor het grondgebíed van Kluísbergen (137,61 IE
reductiedoelstelling VMM tem 2027)
Rone, VL05_61, totaal reductiedoel 13IE, reductiedoel 2027: 4IE, op de planning 0IE
Bovenschelde II+III, VL17_204, totaal reductiedoel 404 IE, reductiedoel 2027: 137 IE, op de planning 368 IE
totaal reductiedoel: 450 IE, reductiedoel 2027: 137 IE (37% van op de planning), op de planning: 368 IE
Overwegende dat de doelstelling in zijn totaliteit derhalve gehaald wordt (368IE >137IE);
Overwegende dat de gemeente Kluisbergen zich engageert tot het opstarten in studiefase van een gedeelte van de resterende GUP-projecten,
die moeten leiden tot het behalen van de vermelde reductiedoelen in de toekomst (2033-2039);
Overwegende dat op basis van dit engagement en om onderstaande redenen de gemeente Kluisbergen een bíjsturing of uitbreíding van deze
planning als gevolg van de reductiedoefstellíngen niet opportuun acht:
De genomen engagementen op gemeenteniveau
De genomen engagementen met andere lokale en bovenlokale besturen
De reeds geleverde inspanningen op het vlak van studíewerk en de híermee gepaard gaande
uitgaven (onderzoekingen, proeven ter plaatse, afstemming stadsdiensten en andere,...)/ mogelijke kosten bij het stilleggen van sommige
projecten in functie van de opstart van de projecten volgens de reductiedoelstellingen
De lopende subsidiedossiers (zowef goedgekeurd als op rollend programma)
De bewuste spreíding van de financiële inspanningen voor het saneren van groene en rode clusters geografisch gespreid over het ganse
grondgebied van de gemeente Wortegem-Petegem, en hiermee samenhangend de draagkracht van de verschillende deelgemeentes, op vlak
van leefbaarheid, ontsluiting, mobiliteít en bereíkbaarheid tijdens de vele werken díe een zekere spreiding in de tíjd noodzakelijk maken
Beschikbaarheid op de markt van studíebureaus en aannemers
De gemeente Kluisbergen neemt akte van het voorstel betreffende reductíedoelen voor de gemeente Kluisbergen zoals voorgelegd in kader van
het openbaar ondezoek voor de ontwerp stroomgebíedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2022-2027 en streeft hiertoe specifiek
bovengenoemde planning na waaruit blijkt dat bij een uÍtvoering van 37% van de geplande projecten reeds een equivalent aantal IE wordt
gesaneerd ín vergelijking met het vooropgestelde reductiedoel zoals voorgesteld door VMM voor 2027, vers¡e nov 2020 (reductiedoel van 137
IE).
De gemeente KluÍsbergen streeft de bovengenoemde planning na, gezamenlijk met TMVW en hun partners waarbij niet uit te sluiten valt dat er
vertragingen kunnen optreden door externe factoren (verwervingen en onteigeningen, beschikbare capac¡teit bij studiebureaus en aannemers,
beschikbare budgetten bij nutsmaatschappíjen i.k.v. verplaatsingsbevelen en netsanering,...)

  

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder stelt de reductiedoelen te zullen halen. Er wordt aangegeven dat de door hun geplande projecten resulteren in een
hoger engagement. De doelstellingen zijn gebaseerd op de gebiedsgerichte prioritering en een verhoudingsgewijze spreiding van het
reductiedoel over de beoogde planperiodes waarin de goede toestand behaald zal worden. Indien de gemeente/rioolbeheerder in staat is om
meer te doen, het betreft dan ook minimale doelstellingen, dan dient de gemeente/rioolbeheerder ook die verantwoordelijkheid op te nemen.
VMM kan dit enkel toejuichen.
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Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : M0SAVs5I

Ingediende reacties

Id: 2539
Cluster/GUP nummer:
Adres: Parklaan 16 9690 Kluisbergen

Overwegende dat dit engagement o.a. inhoudt dat voor de privé GUP clusters de nodige afkoppelingsstudies zullen worden uitgevoerd en de
afkoppelingen waar mogelük (índien riolering aanwezíg) zullen verplicht worden en waar geen riolering aanwezig is, zal onderzocht worden
welke acties hiertoe nodig zijn en desgevallend hiervoor projecten zullen gedefiníeerd worden (tegen 2027)

  

Overweging

Handhaving van de correcte aansluiting van de privéwaterafvoer is binnen het integraal waterbeleid één van de prioritaire thema’s voor
handhaving, opgenomen in het maatregelenprogramma hoofdstuk 4.14.3.1 “Aansluitingsplicht privéwaterafvoer” en actie 7B_L_0012 “Extra
inzetten op toezicht handhaving van de aansluitingsplicht op riolering”.
De lokale toezichthouder en rioolbeheerder dienen dan ook hun verantwoordelijkheid te nemen in het handhaven van de aansluitplicht op de
riolering conform Vlarem II. Zij hebben hiervoor tal van instrumenten tot hun beschikking. Als ondersteuning hierin werd door de CIW reeds
eerder een overzicht gemaakt van de instrumenten voor handhaving https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/handhaving

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Drogenbos
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Code van de indiener : mklD0pnA

Ingediende reacties

Id: 2582
Cluster/GUP nummer:
Adres: Grote Baan 222 1620 Drogenbos

De gemeente Drogenbos neemt akte van het voorstel betreffende reductiedoelen voor de gemeente Drogenbos zoals voorgelegd in kader van
het openbaar onderzoek voor de ontwerp - stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2022-2027.
De gemeente Drogenbos wenst haar medewerking te bevestigen tot uitvoering van deze reductiedoelen en heeft de intentie om samen met
TMVW onderstaande projectplanning aan te pakken tegen 2027.
Bijkomend zullen de groene clusters met actor privaat gelijktijdig worden aangepakt (woningen in tweede bouwlijn).
Het betreft onderstaande clusters, deze werden reeds aangeschreven door de gemeente en gevraagd om de meest recente informatie omtrent
hun aansluiting op de openbare riolering aan de gemeente te bezorgen.
Drie Koningenstraat nrs 61 en 63
Grote Baan nrs 310 - 316 - 318 - 330
Humaniteitslaan 435
Verder zal de gemeente Drogenbos met TMVW de nodige actie ondernemen om de resterende IBA's met prioriteit 0 te plaatsen tegen 2027. Op
deze manier heeft de gemeente Drogenbos de intentie om het afvalwater op hun grondgebied te zuiveren.
Hogergenoemde planning wordt gezamenlijk nagestreefd door de gemeente Drogenbos, TMVW en hun partners waarbij niet uit te sluiten valt
dat er vertragingen kunnen optreden door externe factoren (verwervingen en onteigeningen, beschikbare capaciteit bij studiebureaus en
aannemers, beschikbare budgetten bij nutsmaatschappijen ikv verplaatsingsbevelen en netsanering,...).

 
  

Overweging

De gemeente Drogenbos heeft de intentie om, samen met de rioolbeheerder, de reductiedoelen voor 2027 te halen en om de resterende niet
prioritaire IBA's te plaatsen tegen 2027. VMM neemt hiervan akte.
Verder is de gemeente gestart om actie te ondernemen voor de aansluiting van woningen in tweede bouwrij. Hierbij kan aangegeven worden dat
handhaving van de correcte aansluiting van de privéwaterafvoer binnen het integraal waterbeleid één van de prioritaire thema’s is voor
handhaving, opgenomen in het maatregelenprogramma hoofdstuk 4.14.3.1 “Aansluitingsplicht privéwaterafvoer” en actie 7B_L_0012 “Extra
inzetten op toezicht handhaving van de aansluitingsplicht op riolering”.
De lokale toezichthouder en rioolbeheerder dienen dan ook hun verantwoordelijkheid te nemen in het handhaven van de aansluitplicht op de
riolering conform Vlarem II. Zij hebben hiervoor tal van instrumenten tot hun beschikking. Als ondersteuning hierin werd door de CIW reeds
eerder een overzicht gemaakt van de instrumenten voor handhaving https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/handhaving

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Maarkedal
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Code van de indiener : mlPDHcUD

Ingediende reacties

Id: 228
Cluster/GUP nummer: GUP-45064-019
Adres: Ladeuze 6 9680 Maarkedal

Collector getekend in Maarkebeek - Maarkedal

Wellicht te voorzien langs/onder de private weg? Uitvoering graag prioritair, zowel Ladeuze 6 als Ladeuze 8
plannen verbouwingswerken. 
  

Overweging

Er wordt aangegeven dat er een collector is ingetekend ter hoogte van de Maarkebeek: GUP-45064-019. 
De geplande riolering in Ladeuze (GUP-45064-019) is echter slechts schematisch ingetekend en zal ten gevolge van een (aanvaard) bezwaar
van de gemeente Maarkedal komen te vervallen. De clusters "120-531" en "120-505" zullen herzien worden naar individueel te optimaliseren
buitengebied.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Kortenberg
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Code van de indiener : MUkZRDkZ

Ingediende reacties

Id: 1702
Cluster/GUP nummer:
Adres: Dr. V. De Walsplein 30 3070 Kortenberg

De doelstelling geformuleerd in de simulator die werd overgemaakt aan de gemeente verschillen van de
doelstellingen opgenomen in het openbaar onderzoek en vermeld op de website www. volvanwater.be Gezien deze
onduidelijkheid tussen de verschillende doelstellingen wensen we als bestuur een bezwaar in te dienen.

Kortenberg
Bezwaarschriften betreffende de reductiedoelstellingen
Gemeente Kortenberg krijgt binnen het stroomgebiedbeheerplan volgende reductiedoelstelling opgelegd voor
onderstaande waterlichamen volgens de simulator (excel) die door VMM aangeleverd werd.
VOER (Leuven), VL05_87, 3, 267 IE
WEESBEEK, VL05_30, 2, 170 IE
WOLUWE, VL11_91, 4, 0 IE
Volgens de simulator worden de doelstellingen ingevuld dmv volgende projecten:
B216059 (KTB3019): Aansluiting Lodderhoekstraat en Ziptstraat, VL05_90, 29 IE
B218152 (KTB3022): Aanleg van een 2DWA-stelsel in de wijk Steenberg met aansluiting op KWZI Wijk Steenberg,
VL05_87, 268 IE
B219175 (KTB3029): Aansluiting Rosbergstraat, Kruisborrestraat, Boeyendaalstraat, Hollestraat, VL05_90, 141 IE
GUP-24055-226: rioleringsproject GUP-24055-226 (prive) – Gansheidestraat, VL05_90, 1 IE
Volgens de pdf versie van de reductiedoelstellingen op www.volvanwater.be  worden echter andere waarden
weergegeven voor het waterlichaam van de Weesbeek nl. 401 IE i.p.v. 170 IE.
Gemeente Kortenberg maakt hier bezwaar tegen gezien de gemeente voldoet aan de reductiedoelstellingen uit de
simulator maar niet aan de reductiedoelstellingen die vermeld zijn op www.volvanwater.be
 
 
 
  

Overweging

De cijfers (tabel) van het reductiedoel in de simulator zijn gebaseerd op de meest recente herrekeningen van de reductiedoelen, maar betreffen
enkel de cijfers van de gemeentelijke actor. De cijfers die terug te vinden zijn op het geoloket zoneringsplannen en gebiedsdekkende
uitvoeringsplannen in de fiches reductiedoel_SI_HH_ per waterlichaam en Reductiedoelen_ONTWERP_GUP_ per gemeente zijn nog
gebaseerd op oudere berekeningen, maar bevatten naast de gemeentelijke actor ook de cijfers van de bovengemeentelijke actor (beiden
opgedeeld per categorie lopend beleid/GUP) en privé.
 

 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Voor zover geen andere opmerkingen/technische correcties aanleiding geven tot het aanpassen van de cijfers, zullen de fiches
reductiedoel_SI_HH_ per waterlichaam en Reductiedoelen_ONTWERP_GUP_ per gemeente op het geoloket zoneringsplannen en
gebiedsdekkende uitvoeringsplannen geactualiseerd worden met de herrekende cijfers, maar dit voor alle actoren, met onderverdeling in de
respectievelijke categorieën. Dit is ruimer dan enkel het cijfer van de gemeentelijke actor uit de simulator per gemeente.
In de definitieve versie vervalt ook het woord ‘ONTWERP_’ in de naamgeving.

 

Aanbeveling(en)

Nvt
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Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Rijkevorsel

Code van de indiener : MZylWEkV

Ingediende reacties

Id: 289
Cluster/GUP nummer: GUP-13037-122
Adres: Bavelstraat nvt 2310 Rijkevorsel

Privé uit te voeren sanering hebben we weinig vat op, wel zullen de eigenaars aangeschreven worden om hen op hun plichten te wijzen.

  

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan dat het hier een privé uit te voeren sanering betreft waar de rioolbeheerder weinig vat op heeft en dat de eigenaars
zullen aangeschreven worden om hen op hun plichten te wijzen.
Er wordt akte genomen worden van deze opmerking en er volgt geen aanpassing aan het zoneringsplan/gebiedsdekkend uitvoeringsplan.
 

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : MZylWEkV

Ingediende reacties

Id: 290
Cluster/GUP nummer: GUP-13037-123
Adres: Koekhoven nvt 2310 Rijkevorsel

Privé uit te voeren sanering hebben we weinig vat op, wel zullen de eigenaars aangeschreven worden om hen op hun plichten te wijzen.

  

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan dat het hier een privé uit te voeren sanering betreft waar de rioolbeheerder weinig vat op heeft en dat de eigenaars
zullen aangeschreven worden om hen op hun plichten te wijzen.
Er wordt akte genomen worden van deze opmerking en er volgt geen aanpassing aan het zoneringsplan/gebiedsdekkend uitvoeringsplan.
 

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : MZylWEkV

Ingediende reacties

Id: 291
Cluster/GUP nummer: GUP-13037-124
Adres: Beersebaan nvt 2310 Rijkevorsel

Privé uit te voeren sanering hebben we weinig vat op, wel zullen de eigenaars aangeschreven worden om hen op hun plichten te wijzen.

  

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan dat het hier een privé uit te voeren sanering betreft waar de rioolbeheerder weinig vat op heeft en dat de eigenaars
zullen aangeschreven worden om hen op hun plichten te wijzen.
Er wordt akte genomen worden van deze opmerking en er volgt geen aanpassing aan het zoneringsplan/gebiedsdekkend uitvoeringsplan.
 

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : MZylWEkV

Ingediende reacties

Id: 292
Cluster/GUP nummer: GUP-13037-199
Adres: Merksplassesteenweg, Jagersweg, Breebos nvt 2310 Rijkevorsel

GUP-13037-199 : dit betreft een privé uit te voeren sanering (camping Breebos). Dit wordt een zeer moeilijk te realiseren doel aangezien het
domein zich over 3 verschillende gemeenten strekt, verder heeft het domein ook verschillende eigenaars.

  

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan dat GUP-13037-199, een privé uit te voeren sanering (camping Breebos), zeer moeilijk te realiseren is aangezien
het domein zich over 3 verschillende gemeenten strekt en verschillende eigenaars heeft.
Er wordt akte genomen worden van deze opmerking en er volgt geen aanpassing aan het zoneringsplan/gebiedsdekkend uitvoeringsplan.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : MZylWEkV

Ingediende reacties

Id: 293
Cluster/GUP nummer: GUP-13037-204
Adres: Pannenhuisweg 8 2310 Rijkevorsel

GUP-13037-204 – privé uit te voeren sanering : hiervoor vragen we aanpassing naar een rode cluster omwille van de lange afstand tot openbaar
domein. Economische afweging brengt ons tot dit besluit.

  

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan cluster 070-260 te willen herzien van het collectief te optimaliseren buitengebied naar het individueel te
optimaliseren buitengebied met als motivatie de lange afstand tot het openbaar domein.
Dit betreft de aansluiting van een cluster met aansluitplicht op de riolering (GUP prio 1). Herziening naar  individueel  te optimaliseren
buitengebied wordt aanvaard op voorwaarde dat de IBA dan ook conform Vlarem onmiddellijk geplaatst  wordt.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Cluster 070-260 wordt herzien van het collectief te optimaliseren buitengebied naar het individueel te optimaliseren buitengebied.
GUP-13037-204 wordt overeenstemmend verwijderd.

 

Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Zulte

Code van de indiener : N4pztdlf

Ingediende reacties

Id: 56
Cluster/GUP nummer: 44081-020
Adres: Boswegel 1-6 9870 Zulte

GUP 44081-020 omvat de clusters 214-713 en 214-714. Cluster 214-713 (Boswegel) werd gerealiseerd in project
wegen- en rioleringswerken in de Houtstraat.
  

Overweging

De gemeente geeft aan dat cluster 214-713 gesaneerd is door uitvoering van project O214097A.
Deze cluster is reeds als collectief geoptimaliseerd opgenomen in het zoneringsplan.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt
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Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : N4pztdlf

Ingediende reacties

Id: 548
Cluster/GUP nummer: 44081-024
Adres: Verbindingsstraat 2-10 9870 Zulte

cluster 214-606 - in de Verbindingsstraat ligt wel degelijk een riolering
  

Overweging

De gemeente meldt dat er riolering aanwezig is in de Verbindingsstraat. Dit wordt bevestigd in de AWIS-rioolinventaris.
Bijgevolg worden cluster 214-606 en het GUP 44081-024 hier verwijderd. De betreffende percelen worden toegevoegd aan het centraal gebied.
  

 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

zoneringsplan: cluster 214-606 wordt verwijderd. De betreffende percelen worden toegevoegd aan het centraal gebied.
gebiedsdekkend uitvoeringsplan: GUP 44081-024 wordt hier verwijderd.

 

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een actualisatie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit kan jaarlijks doorgegeven worden via
het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.

 

Code van de indiener : N4pztdlf

Ingediende reacties

Id: 551
Cluster/GUP nummer: 44081-004
Adres: Texelhoek 1-14 9870 Zulte

cluster 214-470-2 omvat de Texelhoek: in deze straat is wel degelijk riolering aanwezig
  

Overweging

Clusters 214-170-2 en 214-470-3 zijn volgens de gemeente reeds lang volledig gerioleerd. Dit wordt gestaafd in de AWIS-rioolinventaris.
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Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

zoneringsplan: clusters 214-170-2 en 214-470-3 worden verwijderd en de percelen worden toegevoegd aan het centraal gebied.
gebiedsdekkend uitvoeringsplan: GUP-44081-004 (deel Kraaidreef) en GUP-44081-005 (deel Meiweg) worden deels vervangen door een
uitgevoerd project.

 

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een actualisatie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit kan jaarlijks doorgegeven worden via
het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.

 

Code van de indiener : N4pztdlf

Ingediende reacties

Id: 552
Cluster/GUP nummer: 44081-010
Adres: Leiestraat 94 9870 Zulte

Leiestraat 94, opgenomen in cluster 214-498, is aangesloten op rioleringsnet
  

Overweging

Volgens de gemeente is de woning in cluster 214-498 reeds aangesloten op riolering. 
Volgens de AWIS-rioolinventaris is hier inderdaad riolering aanwezig maar is deze niet aangesloten naar het centraal gebied. Bijgevolg wordt
GUP-44081-010 behouden.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : N4pztdlf

Ingediende reacties

Id: 564
Cluster/GUP nummer: 44081-004
Adres: Kraaidreef 40-60 9870 Zulte

cluster 214-470-3: riolering aanwezig in de Kraaidreef
  

Overweging

Clusters 214-170-2 en 214-470-3 zijn volgens de gemeente reeds lang volledig gerioleerd. Dit wordt gestaafd in de AWIS-rioolinventaris.
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Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

zoneringsplan: clusters 214-170-2 en 214-470-3 worden verwijderd en de percelen worden toegevoegd aan het centraal gebied.
gebiedsdekkend uitvoeringsplan: GUP-44081-004 (deel Kraaidreef) en GUP-44081-005 (deel Meiweg) worden deels vervangen door een
uitgevoerd project.

 

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een actualisatie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit kan jaarlijks doorgegeven worden via
het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.

 

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Melle

Code van de indiener : nb4gEUla

Ingediende reacties

Id: 215
Cluster/GUP nummer: GUP-44040-007
Adres: Lindenstraat 87 9090 Melle

in de Lindestraat ligt er riolering tot aan Lindestraat 87 aangesloten richting Lindestraat 83. Dit betreft een privéweg
die in de toekomst zal overgedragen worden naar de gemeente. 
  

Overweging

Gemeente/rioolbeheerder geeft aan dat GUP-44040-007 deels gerealiseerd is: In de Lindestraat ligt er riolering tot aan "Lindestraat 87", de
"Brusselsesteenweg 188" beschikt over een IBA.
Voor de Lindestraat zal cluster 203-33-2 gedeeltelijk worden omgezet naar collectief geoptimaliseerd buitengebied. Het resterende deel
(Lindestraat 87A en Vossenstraat 136) blijft collectief te optimaliseren buitengebied.
Vermits het perceel van de Brusselsesteenweg 188 reeds behoort tot het individueel te optimaliseren buitengebied - IBA aanwezig (cluster 203-
57) zullen er hier geen wijzigingen doorgevoerd worden.

 
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Cluster 203-33-2 opsplitsen: Cluster 203-33-2 (Lindestraat 83A t.e.m. 87) wordt collectief geoptimaliseerd buitengebied, cluster 203-33-4
(Lindestraat 87A en Vossenstraat 136) blijft collectief te optimaliseren buitengebied.
GUP-44040-007 wordt aangepast met het uitgevoerde deel.

 

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een actualisatie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit kan jaarlijks doorgegeven worden via
het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.
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Code van de indiener : nb4gEUla

Ingediende reacties

Id: 217
Cluster/GUP nummer: GUP-44040-009
Adres: Gontrode Heirweg 24 9090 Melle

Deze cluster werd aangesloten bij uitvoering van het project Gontrode Heirweg
  

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan dat de cluster die behoort tot GUP-44040-009 werd aangesloten bij de uitvoering van het project Gontrode Heirweg.
Dit wordt eveneens door de gemeente (deelopmerking 1475) zo aangegeven. GUP-44040-009 wordt als gerealiseerd beschouwd, cluster 203-
24 wordt omgezet naar collectief geoptimaliseerd buitengebied.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

GUP-44040-009 wordt als gerealiseerd beschouwd.
Cluster 203-24 omzetten naar collectief geoptimaliseerd buitengebied.

 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : nb4gEUla

Ingediende reacties

Id: 218
Cluster/GUP nummer: GUP-44040-023
Adres: Heusdenbaan 52-56 9090 Melle

Hier dient geen gemeentelijk project uitgevoerd te worden, er ligt reeds openbare riolering.
  

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan dat "GUP-44040-023: rioleringsproject GUP-44040-023 (gemeentelijk) – Heusdenbaan, 4 IE" niet van
toepassing is, vermits er aansluitplicht is op de openbare riolering in de Heusdenbaan.
Deze opmerking wordt niet gevolgd omdat er in de AWIS rioolinventaris of in de CODAM databank geen gemeentelijke riolering aanwezig is
waar de woningen rechtstreeks op kunnen aansluiten. Het is niet duidelijk of Aquafin ermee instemt om aan te sluiten op collector 20077B. 

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Omdat de voorgestelde wijziging louter een actualisatie (en geen herziening) van het zoneringsplan betreft, kan de bijkomende informatie
omtrent het aansluiten op de collector doorgegeven worden via het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.
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Code van de indiener : nb4gEUla

Ingediende reacties

Id: 219
Cluster/GUP nummer: GUP-44040-028
Adres: Brusselsesteenweg 199 9090 Melle

Hier dient geen gemeentelijk project uitgevoerd te worden. Cluster 199-6068 en 199-143 zijn aangesloten op de
openbare riolering. 
  

Overweging

Gemeente geeft aan dat de clusters 199-6068 en 199-143 zijn aangesloten op de openbare riolering. 
Clusters 199-6068 en 199-143 worden omgezet naar collectief geoptimaliseerd buitengebied op basis van de rioleringsgegevens die terug te
vinden zijn in de CODAM database. GUP-44040-028 wordt als uitgevoerd beschouwd.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Clusters 199-6068 en 199-143 omzetten naar collectief geoptimaliseerd buitengebied.
GUP-44040-028 wordt als uitgevoerd beschouwd.

 

Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Ranst
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Code van de indiener : nKjkCqfJ

Ingediende reacties

Id: 2374
Cluster/GUP nummer:
Adres: Mechelsesteenweg 66 2018 Antwerpen

Gemeente Ranst krijgt binnen het stroomgebiedbeheerplan volgende reductiedoelstelling opgelegd voor onderstaande waterlichamen:
WL_naam, Wl_code, Gebiedsgerichte prioritering, IE:
ALBERTKANAAL, VL17_151, 3, 0
GROOT SCHIJN, VL17_29, 3, 1172
MOLENBEEK – BOLLAAK, VL05_129, 2, 152
GETIJDENETES, VL08_132, 4, 777
eindtotaal: 2101
Volgens de simulator wordt dit ingevuld dmv volgende projecten:
Gecombineerd dossier met Aquafinproject '20.761 VBR Laarstraat, Vaartstraat, Kastanjelaan' - riolering + grachten Laarstraat, Dullaard,
wegenis Ranstsesteenweg, A202071
Antwerpsesteenweg : aanleg riolering, A202235
Rioleringswerken Oostmalsesteenweg (deelgemeente Emblem) ; deel : Kreupelstraat - Militair domein (KMO-zone), A203059
Gecombineerd dossier met Aquafin-project 'Collector Ranst-Wommelgem fase 2 - 20.398' - 'Aanleg fietspaden, wegeniswerken, DWA-leiding en
grachten', A203162
Riolerings- en wegeniswerken op de gewestweg N14 te Zandhoven: delen tussen Nijlensteenweg en Massenhovensesteenweg en tussen
Kanaalstraat en E313, A215162
Wegenis- en rioleringswerken Everhoek (Oelegem): Jozef Simonslaan, Creyboschlaan, Everhoek, Louis Ecranlaan, Herbsteinlaan,
Oudstrijdersstraat en Bredabaan, A215194
Weg- en rioleringswerken Schawijkstraat – Vinkenstraat, A99133
Emblemseweg – Bremstraat, A99216B
rioleringsproject GUP-11035-006 (prive) – Vaartstraat, GUP-11035-006
rioleringsproject GUP-11035-013 (prive) – Vaartstraat, GUP-11035-013
rioleringsproject GUP-11035-101 (prive) – Knodbaan, GUP-11035-101
rioleringsproject GUP-11035-218 (prive) – Oostmalsesteenweg, GUP-11035-218
rioleringsproject GUP-11035-224 (prive) – Liersesteenweg, GUP-11035-224
rioleringsproject GUP-11035-008 (gemeentelijk) – Kasteeldreef, GUP-11035-008
rioleringsproject GUP-11035-111 (gemeentelijk) – Rundvoortstraat, GUP-11035-111
Gemeente Ranst maakt hier bezwaar tegen gezien:
- De aanleg van GIP project A202235 voorzien is voor 2028
- De aanleg van GIP project A215162 nog niet voorzien is in de meerjarenplanning
De bovenvermelde projecten zijn gesitueerd ter hoogte van een gewestweg, voor de timing van deze rioleringsprojecten is de gemeente Ranst
afhankelijk van de timing van Afdeling Wegen en Verkeer voor heraanleg van deze gewestweg.
- Aansluiting GUP -11035-008 is niet voorzien
- Aansluiting GUP -11035-111 is niet voorzien
De financiële haalbaarheid van de bovenvermelde projecten voor de vermelde reductie is niet gegarandeerd binnen de beschikbare middelen en
de gemeentelijke begroting.
De gemeente Ranst voorziet een reductie van 66 IE op waterlichaam VL17_29, van 95 IE op VL05_129 en van 77 IE op VL08_132 op basis van
volgende projecten die concreet gepland zijn in de meerjarenbegroting of reeds uitgevoerd zijn:
Volgende projecten zijn gepland en zullen uitgevoerd zijn tegen eind 2027:
- rioleringsproject GUP-11035-103 (gemeentelijk) – Heesterbos
- rioleringsproject GUP-11035-225 (gemeentelijk) - De Winkelhaak
- rioleringsproject GUP-11035-230 (gemeentelijk) - Mulderweg
Volgende projecten zijn reeds uitgevoerd in 2020:
- rioleringsproject GUP-11035-210 (gemeentelijk) - Steenweg op 't Fort, Nauwelaershoeven, Mollentstraat
- rioleringsproject GUP-11035-212 (gemeentelijk) - Van den Nestlaan
Het onderstaande GIP dossier werd in het verleden reeds uitgevoerd en werd ook reeds opgenomen in de simulator van Ranst:
- GIP dossier A99216B
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Overweging

De opmerkingen mbt de reeds uitgevoerde projecten GUP-11035-210 en GUP-11035-212 worden behandeld in een andere deelopmerking en
besluiten van dit bezwaarschrift. 
De rioolbeheerder geeft aan dat uitvoering van de projecten GUP -11035-008, GUP -11035-111 en GIP project A215162 niet voor 2027
haalbaar zijn omdat ze niet zijn opgenomen in het investeringsprogramma. In de simulator wordt duidelijk vermeld dat de
gemeente/rioolbeheerder zelf de selectie van projecten kan wijzigen.  De simulator is net opgemaakt als ondersteunende tool om de
gemeente/rioolbeheerder toe te laten te simuleren met welke verschillende selecties aan projecten (en tegen welke kostprijs) de reductiedoelen
(minimale reductiedoel 2027 en totale reductiedoel) gehaald kunnen worden. 
Een alternatieve selectie van uit te voeren projecten om de reductiedoelen te halen kan, zolang deze voldoet aan de randvoorwaarden

(vrijheidsgraden) zoals opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.
Dit is ook van toepassing wanneer bij de uitvoering van projecten er een afhankelijkheid is van derden of onteigeningen, waar deze een
vertragende factor kunnen zijn. Het is evenwel belangrijk dat alle partijen actief samenwerken om deze binnen een aanvaardbare timing te
realiseren.
Voor het reeds uitgevoerde GIP project A99216B willen we vragen om binnen de voorziene procedure het betrokken GIP dossier in te dienen
indien nog niet gebeurd, zodat het dossier administratief kan afgehandeld worden met een automatische aanpassing van het plan tot gevolg. 

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : nKjkCqfJ

Ingediende reacties

Id: 2375
Cluster/GUP nummer:
Adres: Mechelsesteenweg 66 2018 Antwerpen

Daarnaast voorziet de gemeente ook in de aanleg van een gescheiden stelsel ter hoogte van Schildesteenweg (RAN3031) tussen Venusstraat
en Vincent Goossenslaan binnen centraal gebied omwille van slechte staat van de bestaande riolering. Het opgevangen hemelwater zal
grotendeels ter plaatse infiltreren.

  

Overweging

Optimalisatieprojecten die leiden tot een vermindering van de impact van overstortwerking kunnen ingerekend worden met het oog op het
behalen van het reductiedoel op een efficiënte manier. Dit zal verduidelijkt worden onder hoofdstuk 4 Visievorming in de Vlaamse delen Schelde
en Maas.
Om de verrekening hiervan naar een equivalente reductie te ondersteunen wordt verwezen naar de geformuleerde actie 7B_J_0054 in het
Maatregelenprogramma. 

 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Vlaamse delen Schelde en Maas

Uit te voeren wijzigingen:

In de Vlaamse delen Schelde en Maas onder hoofdstuk 4 Visievorming wordt onder 4.3.2.4  Randvoorwaarden bij de herziene gebiedsdekkende
uitvoeringsplannen voor de realisatie van de GUP-rioleringsprojecten een paragraaf toegevoegd: "Optimalisatieprojecten die leiden tot een
vermindering van de impact van overstortwerking kunnen ingerekend worden met het oog op het behalen van het reductiedoel op een efficiënte
manier."

 

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : nKjkCqfJ

Ingediende reacties

Id: 2376
Cluster/GUP nummer:
Adres: Mechelsesteenweg 66 2018 Antwerpen

De gemeente kan voor de vermelde private aansluitingswerken de eigenaars sensibiliseren en faciliteren, de werken moeten echter uitgevoerd
en betaald worden door de eigenaar van het perceel.

  

Overweging

Handhaving van de correcte aansluiting van de privéwaterafvoer is binnen het integraal waterbeleid één van de prioritaire thema’s voor
handhaving, opgenomen in het maatregelenprogramma hoofdstuk 4.14.3.1 Aansluitingsplicht privéwaterafvoer en actie 7B_L_0012
Extra inzetten op toezicht handhaving van de aansluitingsplicht op riolering.
De lokale toezichthouder en rioolbeheerder dienen dan ook hun verantwoordelijkheid te nemen in het handhaven van de aansluitplicht op de
riolering conform Vlarem II. Zij hebben hiervoor tal van instrumenten tot hun beschikking. Als ondersteuning hierin werd door de CIW reeds
eerder een overzicht gemaakt van de instrumenten voor handhaving https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/handhaving.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : nKjkCqfJ

Ingediende reacties

Id: 2377
Cluster/GUP nummer:
Adres: Mechelsesteenweg 66 2018 Antwerpen

Volgende projecten zijn reeds uitgevoerd in 2020:
o rioleringsproject GUP-11035-210 (gemeentelijk) - Steenweg op 't Fort, Nauwelaershoeven, Mollentstraat
o rioleringsproject GUP-11035-212 (gemeentelijk) - Van den Nestlaan
 
Het onderstaande GIP dossier werd in het verleden reeds uitgevoerd en werd ook reeds opgenomen in de
simulator van Ranst:
o  GIP dossier A99216B
  

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan dat GUP-11035-210 is uitgevoerd waardoor cluster 164-197 volledig en
164-1000 gedeeltelijk overgaat naar het collectief geoptimaliseerd buitengebied.  
Ook werd GUP-11035-212 uitgevoerd waardoor cluster 164-231 volledig overgaat naar het collectief
geoptimaliseerd buitengebied.
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Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

zoneringsplan: Clusters 164-197, 164-231 worden ingekleurd als collectief geoptimaliseerd
buitengebied. Cluster 164-1000 wordt opgesplitst. Een deel blijft collectief te optimaliseren buitengebied (cluster
164-1000-2), een deel wordt collectief geoptimaliseerd buitengebied (cluster 164-1000-1).
gebiedsdekkend uitvoeringsplan: GUP-11035-212 en GUP-11035-210 worden overeenstemmend aangepast.
 

Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Herzele

Code van de indiener : nUqnv1NU

Ingediende reacties

Id: 2296
Cluster/GUP nummer:
Adres: Vooruitgangstraat 189 1030 Brussel

Daarnaast voorziet de gemeente ook enkele afkoppelingsprojecten. Deze zorgen voor een noodzakelijke ingreep binnen centraal gebied om
bestaande riolering te vernieuwen en de overstorting te verminderen:
Afkoppelingswerkend Korrestraat – O207004E
Wegenis- en rioleringswerken Schipstraat –Populierstraat –O21524B
Wegenis- en rioleringswerken Populierstraat

  

Overweging

Optimalisatieprojecten die leiden tot een vermindering van de impact van overstortwerking kunnen ingerekend worden met het oog op het
behalen van het reductiedoel op een efficiënte manier. Dit zal verduidelijkt worden onder hoofdstuk 4 Visievorming in de Vlaamse delen Schelde
en Maas.
Om de verrekening hiervan naar een equivalente reductie te ondersteunen wordt verwezen naar de geformuleerde actie 7B_J_0054 in het
Maatregelenprogramma. 

 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Vlaamse delen Schelde en Maas

Uit te voeren wijzigingen:

In de Vlaamse delen Schelde en Maas onder hoofdstuk 4 Visievorming wordt onder 4.3.2.4  Randvoorwaarden bij de herziene gebiedsdekkende
uitvoeringsplannen voor de realisatie van de GUP-rioleringsprojecten een paragraaf toegevoegd: "Optimalisatieprojecten die leiden tot een
vermindering van de impact van overstortwerking kunnen ingerekend worden met het oog op het behalen van het reductiedoel op een efficiënte
manier."

 

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : nUqnv1NU

Ingediende reacties

Id: 2297
Cluster/GUP nummer:
Adres: Vooruitgangstraat 189 1030 Brussel

De gemeente kan voor de vermelde private aansluitingswerken de eigenaars sensibiliseren en faciliteren, de werken moeten echter uitgevoerd
en betaald worden door de eigenaar van het perceel:
rioleringsproject GUP-41027-066 (prive) - Mulderstraat

  

Overweging

Handhaving van de correcte aansluiting van de privéwaterafvoer is binnen het integraal waterbeleid één van de prioritaire thema’s voor
handhaving, opgenomen in het maatregelenprogramma hoofdstuk 4.14.3.1 Aansluitingsplicht privéwaterafvoer en actie 7B_L_0012
Extra inzetten op toezicht handhaving van de aansluitingsplicht op riolering.
De lokale toezichthouder en rioolbeheerder dienen dan ook hun verantwoordelijkheid te nemen in het handhaven van de aansluitplicht op de
riolering conform Vlarem II. Zij hebben hiervoor tal van instrumenten tot hun beschikking. Als ondersteuning hierin werd door de CIW reeds
eerder een overzicht gemaakt van de instrumenten voor handhaving https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/handhaving.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : nUqnv1NU

Ingediende reacties

Id: 2298
Cluster/GUP nummer:
Adres: Vooruitgangstraat 189 1030 Brussel

Er zijn verschillen op te merken in reductiedoelen in de officiële documenten op volvanwater.be t.o.v. de door VMM doorgegeven simulator. In
kader van de bezwaren werd rekening gehouden met de doelen zoals vermeld in de simulator.

  

Overweging

De cijfers (tabel) van het reductiedoel in de simulator zijn gebaseerd op de meest recente herrekeningen van de reductiedoelen, maar betreffen
enkel de cijfers van de gemeentelijke actor. De cijfers die terug te vinden zijn op het geoloket zoneringsplannen en gebiedsdekkende
uitvoeringsplannen in de fiches reductiedoel_SI_HH_ per waterlichaam en Reductiedoelen_ONTWERP_GUP_ per gemeente zijn nog
gebaseerd op oudere berekeningen, maar bevatten naast de gemeentelijke actor ook de cijfers van de bovengemeentelijke actor (beiden
opgedeeld per categorie lopend beleid/GUP) en privé.
Voor zover geen andere opmerkingen/technische correcties aanleiding geven tot het aanpassen van de cijfers, zullen de fiches
reductiedoel_SI_HH_ per waterlichaam en Reductiedoelen_ONTWERP_GUP_ per gemeente op het geoloket zoneringsplannen en
gebiedsdekkende uitvoeringsplannen geactualiseerd worden met de herrekende cijfers, maar dit voor alle actoren, met onderverdeling in de
respectievelijke categorieën. Dit is ruimer dan enkel het cijfer van de gemeentelijke actor uit de simulator per gemeente. 
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Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Voor zover geen andere opmerkingen/technische correcties aanleiding geven tot het aanpassen van de cijfers, zullen de fiches
reductiedoel_SI_HH_ per waterlichaam en Reductiedoelen_ONTWERP_GUP_ per gemeente op het geoloket zoneringsplannen en
gebiedsdekkende uitvoeringsplannen geactualiseerd worden met de herrekende cijfers, maar dit voor alle actoren, met onderverdeling in de
respectievelijke categorieën. Dit is ruimer dan enkel het cijfer van de gemeentelijke actor uit de simulator per gemeente. 

 

Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Dessel

Code van de indiener : NUZPAdiP

Ingediende reacties

Id: 1943
Cluster/GUP nummer: GUP-13006-031/032/033
Adres: Hannekenstraat 1 2480 Dessel

Gelet op het ontwerp van de herziene zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen;
Gelet op het feit dat GUP-13006-031, GUP-13006-032 en GUP-13006-033, gelegen tussen Zanddijk . . . en
Zanddijk . .. de laagste prioriteit ( 12) krijgen in het ontwerp;
Gelet op het feit dat door het gebrek aan een goede rioleringsinfrastructuur al het geloosde afvalwater in de
Desselse Nete geloosd wordt;
 Gelet op het feit dat de Desselse Nete gelegen is binnen het speerpuntgebied van de Kleine
Nete I waarbij de speerpuntgebieden in het lopende Stroomgebiedbeheerplan (SGBP 2) aangemeld zijn als
gebieden waar Vlaanderen in 2021 de goede ecologische toestand dient te bereiken;
 Gelet op het feit dat de Desselse Nete grotendeels aangeduid is als speciale Beschermingszone (SBZ) binnen het
Natura 2000 netwerk en dat de Desselse Nete zich bevindt binnen deelgebied 6 van het SBZ- gebied 'BE2100026
Vallei van de Kleine Nete
met brongebieden, moerassen en hei';
 Gelet op het feit dat de lozing thv Zanddijk een negatief effect heeft op het beschermd deel vanaf Hodonk (Dit deel
van de Desselse Nete zelf is tevens aangemeld als beschermd habitat (habitat 3260 - Submontane en laagland
rivieren met vegetaties behorend tot het Ranunculion fluitans en het CallitrichoBatrachion);
 Gelet op het feit dat dit SBZ in het Soortenbeschermingsprogramma vissen zeer belangrijk is voor Beekprik, zeer
belangrijk voor Rivierdonderpad en essentieel voor Kleine Modderkruiper;
 Gelet op het voorgaande is het zeer belangrijk dat GUP-13006-031, GUP-13006-032 en GUP-13006-033 een veel
hogere prioriteit krijgen binnen het GUP;
 Gelet op de bespreking van deze prioriteit met de heer Florus, Hoofd Buitendienst Nete en Benedenschelde ,
waaruit blijkt dat dit bij hen ook als een veel hogere prioriteit aanzien wordt;
 heeft  het Lokaal bestuur Dessel kennis genomen van het openbaar onderzoek voor de
ontwerpstroomgebiedbeheerplannen2022- 2027 en stelt vast dat GUP-13006-031, GUP-13006-032 en GUP-
13006-033 de laagste prioriteit (12) krijgen binnen dit ontwerp.
Gezien de ligging en de kwetsbaarheid is het zeer belangrijk dat GUP-13006-031, GUP-13006-032 en GUP-13006-
033 een hogere prioriteit krijgen binnen het GUP.
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Overweging

Dessel maakt bezwaar tegen de lage prioriteit van GUP-projecten GUP-13006-031, GUP-13006-032 en GUP-13006-033. Deze
rioleringsprojecten hebben slechts prioriteit 12. Reden hiervoor is dat de in te zamelen vuilvracht wordt berekend op basis van het aantal
domicilies (welke hier zeer beperkt is).
Deze GUP-projecten voorzien echter ook de aansluiting van de bestaande lozing van camping campinastrand, taverne Het Vijverzicht en
visclub. Het afvalwater van de camping en de cafetaria wordt momenteel ongezuiverd geloosd in een ingebuisde baangracht welke in verbinding
staat met de Desselse Nete. 
VMM is echter van oordeel dat het verhogen van de prioriteit van de GUP-projecten hieraan op korte termijn geen oplossing kan bieden.
Daarom zijn er in overleg afspraken gemaakt m.b.t. maatregelen en voorstellen voor tussentijdse oplossingen.
Aangezien het nog enige tijd zal duren vooraleer de riolering zal zijn aangelegd (of tot een eventuele vergunning is verleend), dient de exploitant
een tussentijdse oplossing te voorzien. Er werden een aantal opties verder bekeken en besproken:
- Afvoeren per as naar een waterzuiveringsinstallatie . Niet alle RWZI's zijn ingericht of vergund voor de ontvangst van septisch materiaal. De
dichtsbijzijnde vergunde is RWZI Mol. Een toelating van Aquafin is in deze nodig, de transporteur dient erkend te zijn.
- Zuiveringsinstallatie voorzien (nadeel: hoge investeringsprijs, zeker indien men nadien deze installatie moet afkoppelen en men moet
aansluiten op de openbare riolering).
- Mobiele zuiveringsinstallatie voorzien, eventueel enkel tijdens de piekperiodes, tijdens de andere periodes kan men per as afvoeren.
- Aansluiten op de riolering die Retie zal aanleggen (maar deze werken zijn nog niet gestart, zouden misschien wel binnenkort aanvangen, nog
te bespreken of dit kan en volgens welke modaliteiten). 
- Aansluiten op de meest nabijgelegen riolering van Dessel (nog te bespreken met Pidpa of dit kan en volgens welke modaliteiten).
Uit de besprekingen volgt volgende akkoord voor een tussentijdse oplossing:
Campinastrand zal op korte termijn, in afwachting van de aanleg riolering in Zanddijk, het intern gecollecteerde afvalwater afvoeren per as via
een erkende vervoerder naar de gemeentelijke sportterreinen op Brasel waar ze het afvalwater gaan lozen in de gemeentelijke riolering naar
RWZI Dessel. Pidpa (gemeentelijke waterketenbeheerder) is akkoord met deze oplossing mits enkele voorwaarden (bijv enkel lozen tussen 7-10
u etc..).
Verdere overleg dient te resulteren om de afspraken in een samenwerkingsovereenkomst te gieten en om de lozing effectief te stoppen tegen
1/7/2021. Er wordt door Campinastrand een studiebureau onder de arm genomen om tegen oktober 2021 een nieuwe omgevingsvergunning
voor te bereiden en in te dienen met lozing op riolering.
Voor het sanitaire blok (waar ook chemische toiletten worden geledigd) die nog zou lozen op ingebuisde gracht richting Desselse Nete
wordt gepleit om hier een opvangcitern te steken en deze ook af te voeren naar Brasel.
De aanleg van een riolering in Zanddijk is voor meerdere knelpunten de enig duurzame  oplossing waarvoor ook vanuit de gebiedsgerichte
werking (IP KN I en Wamp) gepleit wordt. De Werbeekse Nete is één van de meest kwetsbare waterlopen met de hoogste doelstellingen qua
water en natuur ( SBZ, beekprik, habitat 3260 …). Naast Campinastrand zijn er nog knelpunten die met diezelfde riolering dienen opgelost te
worden zoals de lozing van de visclub, de lozing van de grote taverne Het vijverzicht .
Daarom wordt een herberekening van de prioriteit uitgevoerd voor het GUP van de camping met een aangepaste IE naar 73. Dit is berekend op
basis van 4000m³ grondwater die jaarlijks gewonnen wordt, verrekend met 150l verbruik/persoon per dag.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

O.b.v. een herberekening van het GUP a.d.h.v. verbruikt grondwater en berekende inwonersequivalenten wordt de prioriteit van het GUP
aangepast naar prioriteit 3. Dit biedt echter geen oplossing op korte termijn voor de gestelde problematiek.

 

Aanbeveling(en)

Een tussentijdse oplossing voorzien voor de problematiek m.b.t. de camping, zoals ook afgesproken in overleg (zie hoger), in afwachting van de
aanleg van de riolering, die een meer duurzame oplossing vormt.

 

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Wezembeek-Oppem
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Code van de indiener : o2JDNpEs

Ingediende reacties

Id: 2584
Cluster/GUP nummer:
Adres: Witte-Dovenetellaan 1 1970 Wezembeek-Oppem

Gemeente Wezembeek-Oppem krijgt binnen het stroomgebiedbeheerplan, conform de gegevens uit het geoloket
op www.volvonwater.be, volgende reductiedoelstelling opgelegd voor onderstaande waterlichamen:
Waterlichaam Woluwe:
GUP-projecten actor gemeentelijk: 137 IE
GUP-projecten actor privé:5 IE
Waterlichaam Voer:
GUP-projecten actor gemeentelijk: 46 IE
GUP-projecten actor privé: 32 IE
Volgens de aangeleverde simulator kan er door de gemeentelijke actor voor Waterlichaam Woluwe slechts
maximaal 709 IE aangesloten worden:
rioleringsproject GUP-23103-103 (gemeentelijk) - Jan Baptist De Keyzerstraat: 20 IE
rioleringsproject GUP-23103-105 (gemeentelijk) - de Burburelaan: 5 IE
rioleringsproject GUP-23103-108 (gemeentelijk) - Zikkelstraat: 6 IE
rioleringsproject GUP-23103-110 (gemeentelijk) - Hubert Verbomenstraat: 7 IE
rioleringsproject GUP-23103-111 (gemeentelijk)- Vosberg: 71 IE
Voor Waterlichaam Voer kon er door de gemeentelijke actor slechts maximaal 20 IE aangesloten worden:
rioleringsproject GUP-23103-203 (gemeentelijk) - Grote Oppemweg: 20 IE
Gemeente Wezembeek-Oppem kan zich dus niet binden aan de opgelegde aan te sluiten vuílvracht met
gemeentelijke actor zoals deze opgenomen Ís in de stroomgebiedbeheerplannen die voor openbaar onderzoek ter
inzage liggen, en wenst deze aangepast te zien conform de símulator.
  

Overweging

De cijfers (tabel) van het reductiedoel in de simulator zijn gebaseerd op de meest recente herrekeningen van de reductiedoelen, maar betreffen
enkel de cijfers van de gemeentelijke actor. De cijfers die terug te vinden zijn op het geoloket zoneringsplannen en gebiedsdekkende
uitvoeringsplannen in de fiches reductiedoel_SI_HH_ per waterlichaam en Reductiedoelen_ONTWERP_GUP_ per gemeente zijn nog
gebaseerd op oudere berekeningen, maar bevatten naast de gemeentelijke actor ook de cijfers van de bovengemeentelijke actor (beide
opgedeeld per categorie lopend beleid/GUP) en privé

 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Voor zover geen andere opmerkingen/technische correcties aanleiding geven tot het aanpassen van de cijfers, zullen de fiches
reductiedoel_SI_HH_ per waterlichaam en Reductiedoelen_ONTWERP_GUP_ per gemeente op het geoloket zoneringsplannen en
gebiedsdekkende uitvoeringsplannen geactualiseerd worden met de herrekende cijfers, maar dit voor alle actoren, met onderverdeling in de
respectievelijke categorieën. Dit is ruimer dan enkel het cijfer van de gemeentelijke actor uit de simulator per gemeente.
In de definitieve versie vervalt ook het woord ‘ONTWERP_’ in de naamgeving.

 

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : o2JDNpEs

Ingediende reacties

Id: 2585
Cluster/GUP nummer:
Adres: Witte-Dovenetellaan 1 1970 Wezembeek-Oppem

Volgens de simulator worden de doelen tegen 2027 voor gemeente Wezembeek-Oppem ingevuld dmv volgende
projecten:
rioleringsproject GUP-23103-101 (prive) - de Burburelaan, Warandeberg, Trilpopulierenlaan, Sint-
Pietersplein, Renbaanlaan, Pachthofdreef, Oudergemseweg, Ooievaarslaan, Leopold III Laan, Lange
Eikstraat, Kerkhofstraat, Jan Baptist Overloopstraat, Jan Baptist De Keyzerstraat, Hoefijzerstraat,
Hardstraat, Gergelstraat, Bremlaan, Bosweg, Berkenhof, Bergenblokstraat, Alfons Lenaertsstraat: 445 IE
rioleringsproject GUP-23103-109 (prive)- Zikkelstraat: 5 IE
rioleringsproject GUP-23103-202 (prive)- Grensstraat: 20 IE
De doelstelling tegen 2027 betreft dus enkel aansluitingen met actor privé. De gemeente kan voor de vermelde
private aansluitingswerken de eigenaars sensibiliseren en faciliteren. De werken worden uitgevoerd door Riopact
en moeten betaald worden door de eigenaar. Deze verplichting kan dus niet bij de gemeente gelegd worden.
De gemeente zal voor deze woningen onderzoek uitvoeren om na te gaan of deze effectief niet aangesloten zijn, en
zodoende het nodige doen om de aansluiting te realiseren. Indien blijkt dat sommige woningen toch reeds
aangesloten zijn, zal de aangegeven vuilvracht niet 'extra' aangesloten kunnen worden, en kan er dus eveneens
niet aan de opgelegde doelen voldaan worden. Daarom wenst gemeente Wezembeek-Oppem te wijzen op het feit
dat deze vuilvracht (IE's) met actor privé onder voorbehoud zijn en niet vast staan.
  

Overweging

Handhaving van de correcte aansluiting van de privéwaterafvoer is binnen het integraal waterbeleid één van de
prioritaire thema’s voor handhaving, opgenomen in het maatregelenprogramma hoofdstuk 4.14.3.1
“Aansluitingsplicht privéwaterafvoer” en actie 7B_L_0012 “Extra inzetten op toezicht handhaving van de
aansluitingsplicht op riolering”.
De lokale toezichthouder en rioolbeheerder dienen dan ook hun verantwoordelijkheid te nemen in het handhaven
van de aansluitplicht op de riolering conform Vlarem II. Zij hebben hiervoor tal van instrumenten tot hun
beschikking. Als ondersteuning hierin werd door de CIW reeds eerder een overzicht gemaakt van de instrumenten
voor handhaving https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/handhaving
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : o2JDNpEs

Ingediende reacties

Id: 2586
Cluster/GUP nummer:
Adres: Witte-Dovenetellaan 1 1970 Wezembeek-Oppem

rioleringsproject GUP-23103-108 (gemeentelijk) - Zikkelstraat: 6 IE: deze aansluiting is lopende ikv GIP B218162
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Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan dat GUP-23103-108 (Zikkelstraat) mee opgenomen is in GIP B218162. De
privéwaterafvoer van de betrokken woning is inderdaad voorzien om aangesloten te worden binnen het GIP-dossier
B218163.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

De aansluiting van cluster 226-45 wordt als privéwaterafvoer opgenomen als onderdeel van en aan te sluiten met
B218163 en het lopend beleid.
 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : o2JDNpEs

Ingediende reacties

Id: 2587
Cluster/GUP nummer:
Adres: Witte-Dovenetellaan 1 1970 Wezembeek-Oppem

Daarnaast wil gemeente Wezembeek-Oppem ook nog het volgende meedelen:
rioleringsproject GUP-23103-111 (gemeentelijk) -Vosberg:71 IE: deze GlP-subsidieaanvraag werd ingediend. De
gemeente wenst dit op te starten. Het project werd echter nog niet opgedragen door VMM
rioleringsproject GUP-23103-203 (gemeentelijk) - Grote Oppemweg: 20 IE; GIP-subsidieaanvraag werd ingediend.
De gemeente wenst dit op te starten. Het project werd echter nog niet opgedragen door VMM
  

Overweging

Het regeerakkoord stelt een hervorming van de financieringssystemen voor de gemeenten voorop met een meer
resultaatgerichte, flexibele en programmatorische aanpak, met sterk vereenvoudigde procedures en met meer
responsabilisering in de taakverdeling tussen VMM en de rioolbeheerders. Momenteel wordt onderzocht hoe deze
nieuwe aanpak vorm kan krijgen.
Bij de uitvoering van deze opdracht zal  het subsidie-instrument ingezet worden als een sturend mechanisme dat in
werking kan treden nadat de rioolbeheerder aan de basisverplichting heeft voldaan. Subsidie wordt hierbij ingezet
om gemeenten te ondersteunen bij het invullen van de verschillende doelstellingen die aan de gemeentelijke
rioolbeheerder zullen worden opgelegd en die verder gaan dan de te verwachten basisinspanning.
Hierbij zal eveneens onderzocht worden of het binnen de mogelijkheid van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën
mogelijk is om op lange termijn bindende financiële garanties te bieden aan de gemeentelijke rioolbeheerder.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : o2JDNpEs

Ingediende reacties

Id: 2588
Cluster/GUP nummer:
Adres: Witte-Dovenetellaan 1 1970 Wezembeek-Oppem

Ter hoogte van Boomgaardoord-Boomgaardstraat-Appelbomenoord is ook nog een lozing. De hele wijk loost
momenteel nog in het lagergelegen stormbekken op de Kapelanebeek.
Gemeente Kraainem heeft echter een rioleringsproject lopende voor huidige legislatuur om deze lozing van 32
woningen (+/- 77 IE) op te vangen en aan te sluiten op de riolering. Het project bevindt zich momenteel in fase
voorontwerp.
  

Overweging

De gemeente geeft aan dat de straat Boomgaardoord verkeerd gezoneerd is. Deze straat behoort tot het collectief
geoptimaliseerd buitengebied in plaats van centraal gebied omdat deze nog loost op de Kapelanebeek, net zoals
Appelbomenoord en Boomgaardstraat. Kraainem heeft een project lopende om deze lozing aan te sluiten.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

De percelen van de straat Boomgaardoord worden uit het centraal gebied gehaald en toegevoegd aan cluster 226-
7203.
Er wordt een nieuw project GUP-23099-002 ingetekend om de lozing aan te sluiten.
 

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een correctie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit kan jaarlijks
doorgegeven worden via het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.
 

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Tielt

Code van de indiener : OGCFZRDP

Ingediende reacties

Id: 2085
Cluster/GUP nummer:
Adres: Markt 13 8700 Tielt

Voor een aantal GUP-projecten kunnen bijkomend nog volgende opmerkingen
overgemaakt worden:
GUP-37015-018: Sint-Amandstraat, Abeelstraat
De firma Latexco bevindt zich langsheen het tracé van dit project. Gezien de
firma een eigen zuivering heeft, zou het project hier mogelijk aan aangepast
moeten worden.
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Overweging

De stad meldt dat langs het tracé van GUP-37015-018 een bedrijf met eigen zuivering is gelegen. Bijgevolg kan het deel van dit GUP-project in
de Sint-Amandsstraat komen te vervallen. Het bedrijf en de tegenoverliggende gebouwen worden ondergebracht in het individueel te
optimaliseren buitengebied.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

zoneringsplan:
- cluster 121-212 wordt geactualiseerd naar individueel te optimaliseren buitengebied - IBA aanwezig. Deze cluster wordt ook uitgebreid over het
hele bedrijf.
-cluster 121-188 wordt herzien naar individueel te optimaliseren buitengebied - IBA gepland. Deze cluster wordt beperkt tot de gebouwen Sint-
Amandsstraat 7, 9 en 11.
gebiedsdekkend uitvoeringsplan:
- GUP-37015-018 wordt geschrapt in de Sint-Amandsstraat.

 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : OGCFZRDP

Ingediende reacties

Id: 2086
Cluster/GUP nummer:
Adres: Markt 13 8700 Tielt

Privé-project GUP-37015-046'Pittemsesteenweg, Egemsesteenweg, Fonteinestraat,
Felix D'Hoopstraat en Hogenhovestraat':
o De gemeente kan voor de vermelde private aansluitingswerken de eigenaars sensibiliseren en faciliteren, de
werken moeten echter uitgevoerd en betaald worden door de eigenaar van het perceel.
  

Overweging

Handhaving van de correcte aansluiting van de privéwaterafvoer is binnen het integraal waterbeleid één van de prioritaire thema’s voor
handhaving, opgenomen in het maatregelenprogramma hoofdstuk 4.14.3.1 Aansluitingsplicht privéwaterafvoer en actie 7B_L_0012
Extra inzetten op toezicht handhaving van de aansluitingsplicht op riolering.
De lokale toezichthouder en rioolbeheerder dienen dan ook hun verantwoordelijkheid te nemen in het handhaven van de aansluitplicht op de
riolering conform Vlarem II. Zij hebben hiervoor tal van instrumenten tot hun beschikking. Als ondersteuning hierin werd door de CIW reeds
eerder een overzicht gemaakt van de instrumenten voor handhaving https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/handhaving.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : OGCFZRDP

Ingediende reacties

Id: 2087
Cluster/GUP nummer:
Adres: Markt 13 8700 Tielt

o De woning Fonteinestraat 21 is reeds aangesloten op de bestaande riolering
van de Fonteinestraat (zie opmerking op zoneringsplan).
  

Overweging

Fonteinestraat 21 is volgens de gemeente en de rioolbeheerder Riopact aangesloten op de riolering in de openbare weg. Cluster 121-149 wordt
bijgevolg collectief geoptimaliseerd buitengebied.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Zoneringsplan: cluster 121-149 wordt collectief geoptimaliseerd buitengebied.
Gebiedsdekkend uitvoeringsplan: privé-GUP-37015-046 wordt hier geschrapt wegens overbodig.

 

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een actualisatie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit kan jaarlijks doorgegeven worden via
het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.

 

Code van de indiener : OGCFZRDP

Ingediende reacties

Id: 2088
Cluster/GUP nummer:
Adres: Markt 13 8700 Tielt

GUP-37015-045: Abeelstraat
ln de Abeelstraat zal in eerste instantie het gepland project 21.687 'Optimalisatie collector Abeelstraat' uitgevoerd
worden. Dit betreft een noodzakelijke ingreep binnen het centraal gebied om de verdunning en de overstorting te
verminderen.
De gemeente plant ook andere projecten (vb. W217041 'Neringenstraat en deel Oude Gentweg') die bijdragen tot
een verminderde vuiluitworp door een vermindering van de overstortwerking.
  

Overweging

Optimalisatieprojecten die leiden tot een vermindering van de impact van overstortwerking kunnen ingerekend worden met het oog op het
behalen van het reductiedoel op een efficiënte manier. Dit zal verduidelijkt worden onder hoofdstuk 4 Visievorming in de Vlaamse delen Schelde
en Maas.
Om de verrekening hiervan naar een equivalente reductie te ondersteunen wordt verwezen naar de geformuleerde actie 7B_J_0054 in het
Maatregelenprogramma. 
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Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Vlaamse delen Schelde en Maas

Uit te voeren wijzigingen:

In de Vlaamse delen Schelde en Maas onder hoofdstuk 4 Visievorming wordt onder 4.3.2.4  Randvoorwaarden bij de herziene gebiedsdekkende
uitvoeringsplannen voor de realisatie van de GUP-rioleringsprojecten een paragraaf toegevoegd: "Optimalisatieprojecten die leiden tot een
vermindering van de impact van overstortwerking kunnen ingerekend worden met het oog op het behalen van het reductiedoel op een efficiënte
manier."

 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : OGCFZRDP

Ingediende reacties

Id: 2089
Cluster/GUP nummer:
Adres: Markt 13 8700 Tielt

Met de in de simulator opgegeven projecten, ligt het aantal aan te sluiten lE boven de minimale vereisten tegen
2027.
  

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan dat de simulator meer uit te voeren projecten voorop stelt dan nodig tegen 2027. Soms zijn projecten in
meerdere waterlichamen gelegen, waardoor indien geselecteerd voor het één waterlichaam, het deel voor een ander waterlichaam ook mee
getoond wordt. De simulator is slechts een ondersteunende tool om te bekijken hoe de reductiedoelen kunnen gehaald worden. Een alternatieve
selectie van uit te voeren projecten voor het halen van de reductiedoelen kan met deze tool gesimuleerd worden.  Een alternatieve
uitvoeringswijze om de reductiedoelen te halen kan,  zolang deze voldoet aan de randvoorwaarden (vrijheidsgraden) zoals opgenomen onder
4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.
Als ondersteunende tool maakt de simulator geen deel uit van het herziene gebiedsdekkend uitvoeringsplan of van de
stroomgebiedbeheerplannen. Dit bezwaarschrift heeft geen invloed op de reductiedoelen en geeft dan ook geen aanleiding tot een
planaanpassing.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Lierde
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Code van de indiener : OGI9yt3Z

Ingediende reacties

Id: 2501
Cluster/GUP nummer:
Adres: Nieuwstraat 19 9570 Lierde

Gemeente Lierde neemt akte van het voorstel betreffende reductiedoelen voor de gemeente Lierde zoals
voorgelegd in kader van het openbaar onderzoek voor de ontwerp - stroom gebied beheerplannen voor Schelde en
Maas 2022-2027.
De gemeente Lierde wenst haar medewerking te bevestigen tot uitvoering van deze reductiedoelen, mits rekening
wordt gehouden met onderstaande aanpassingen ingevolge de huidige vastgelegde projectplanning.
Deze huidige projectplanning werd opgemaakt op basis van de goedgekeurde BBC van de gemeente Lierde 2018-
2024 en de planning van de rioolbeheerder TMVW
Projectnaam, projectnummer, aantal IE, WL, selectie te realiseren
Gecombineerd dossier met het fietspaddossier N8 Brakel - Lierde - Ophasselt - realisatie van een gescheiden
stelsel in de Brusselsestraat de grens met Zottegem/Lierde tot de Zwalmbeek, O208151, 0, 14,41% VL05_73;
85,59% VL11_63, <=2039
Gecombineerd dossier met fietspaddossier N8 Brakel-Lierde-Ophasselt - realisatie van een gescheiden stelsel in
de N8 vanaf de grens met Zottegem tot de grens met Ophasselt uitgez. de bebouwde kom van Sint-Maria-Lierde,
O209014, 98, 100% VL05_73, <=2039
Wegen- en rioleringswerken in de Ottergemstraat en Pluimbroek, O214073, 128, 100% VL05_73, <=2027
rioleringsproject GUP-45063-114 (gemeentelijk) – Bonte, GUP-45063-114, 35, 100% VL05_73, <=2027
Het aantal IE dat op basis van deze projecten wordt gesaneerd bedraagt 163 IE ipv de gevraagde 243 IE tegen
2027.
De gemeente Lierde kan zich echter wel engageren het project NB Brakel-Lierde-Ophasselt uit te voeren maar hier
zijn ze afhankelijk van externe actoren. Einde van de werken in 2027 lijkt niet mogelijk gezien de afhankelijkheid
van AWV, de gemeente Brakel en stad Geraardsbergen en de nodige onteigeningen. De gemeente Lierde streeft
wel naar een uitvoering in de volgende legislatuur zodat hiermee het beoogde reductiedoel kan gehaald worden
(261 lE ipv de gevraagde243 lE). De gemeente Lierde engageert zich echter om het dossier degelijk op te volgen
om vertragingen te vermijden.
Hogergenoemde planning wordt gezamenlijk nagestreefd door de gemeente Lierde, TMVW en hun partners waarbij
niet uit te sluiten valt dat er vertragingen kunnen optreden door externe factoren (verwervingen en onteigeningen,
beschikbare capaciteit bij studiebureaus en aannemers, beschikbare budgetten bij nutsmaatschappijen ikv
verplaatsingsbevelen en netsanering,...).
Tegelijk zijn in Lierde nog andere vervangingsprojecten lopende waarbij aanzienlijke hoeveelheden regenwater van
de collector worden afgekoppeld. (Hoogstraat, Kloosterstraat, Tempel en Schoolstraat).
Op basis van dit engagement acht de gemeente Lierde een bijsturing of uitbreiding van deze planning als gevolg
van de reductiedoelstellingen niet opportuun.
De gemeente Lierde zal de huidige reductiedoelstelling meenemen in het begin van de volgende planperiode voor
de opmaak van de BBC voor de volgende legislaturen.
  

Overweging

De afhankelijkheid van derden en onteigeningen kunnen een vertragende factor zijn bij de uitvoering van projecten.
Het is evenwel belangrijk dat alle partijen actief samenwerken om deze binnen een aanvaardbare timing te
realiseren.
Om deze reden werden dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de realisatie van projecten. Deze
randvoorwaarden zijn opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Page 288 of 492



Code van de indiener : OGI9yt3Z

Ingediende reacties

Id: 2503
Cluster/GUP nummer:
Adres: Nieuwstraat 19 9570 Lierde

Tegelijk zijn in Lierde nog andere vervangingsprojecten lopende waarbij aanzienlijke hoeveelheden regenwater van de collector worden
afgekoppeld. (Hoogstraat, Kloosterstraat, Tempel en Schoolstraat).

  

Overweging

Optimalisatieprojecten die leiden tot een vermindering van de impact van overstortwerking kunnen ingerekend worden met het oog op het
behalen van het reductiedoel op een efficiënte manier. Dit zal verduidelijkt worden onder hoofdstuk 4 Visievorming in de Vlaamse delen Schelde
en Maas.
Om de verrekening hiervan naar een equivalente reductie te ondersteunen wordt verwezen naar de geformuleerde actie 7B_J_0054 in het
Maatregelenprogramma. 

 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Vlaamse delen Schelde en Maas

Uit te voeren wijzigingen:

In de Vlaamse delen Schelde en Maas onder hoofdstuk 4 Visievorming wordt onder 4.3.2.4  Randvoorwaarden bij de herziene gebiedsdekkende
uitvoeringsplannen voor de realisatie van de GUP-rioleringsprojecten een paragraaf toegevoegd: "Optimalisatieprojecten die leiden tot een
vermindering van de impact van overstortwerking kunnen ingerekend worden met het oog op het behalen van het reductiedoel op een efficiënte
manier."

 

Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Ruiselede

Code van de indiener : Oh0bBPeG

Ingediende reacties

Id: 212
Cluster/GUP nummer: GUP-37012-030
Adres: zie bezwaar zie bezwaar 8755 Ruiselede

De gemeente Ruiselede en FARYS, rioolbeheerder in Ruiselede, wensen op te merken dat de sanering van de GUP37012-030 in de Maria-
Aalterstraat en Hooggoed door middel van een riolering financieel niet opwegen tegenover de sanering van deze Gup/clusters via een IBA.
Daarom vragen de gemeente Ruiselede en FARYS de omvorming van volgende clusters of delen ervan van 'collectief te optimaliseren
buitengebied' naar 'individueel te optimaliseren buitengebied':
Maria-Aalterstraat - Hooggoed - GUP-37012-030 (406-42-2, 406-46, 406-36 en 406-34)
Riolering: (395+205)m * 1017€/lm= 610 020€
IBA’s: 7st * 6500€/st= 45 500€
De kostprijs om deze GUP te saneren met riolering is 13.5 keer hoger dan sanering via IBA’s door de verspreide berperkte bebouwing.
Bijkomend:     
- Wegenis is nog in goede staat
Om bovenstaande redenen is het volgens ons voldoende gemotiveerd om deze groene clusters om te vormen.
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Overweging

De gemeente en de rioolbeheerder stellen voor clusters 406-34, 406-36, 406-42-2 en 406-46 een herziening naar het individueel te
optimaliseren buitengebied voor. Gezien de financiële impact (600 meter riolering versus 7 IBA's) kan deze herziening aanvaard worden.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

zoneringsplan: clusters 406-34, 406-36, 406-42-2 en 406-46 worden herzien naar het individueel te optimaliseren buitengebied.
gebiedsdekkend uitvoeringsplan: GUP-37012-030 wordt hier verwijderd.

 

Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Kluisbergen

Code van de indiener : OZi2M4YJ

Ingediende reacties

Id: 249
Cluster/GUP nummer:
Adres: Stropstraat 1 9000 Gent

Het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 03.03.2021 m.b.t. het voorstel betreffende reductiedoelen voor de gemeente
Kluisbergen zoals voorgelegd in kader van het openbaar onderzoek voor de ontwerp - stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas
2022-2027 werd opgestuurd naar CIW-sec@vmm.be op 11/03/2021 met de nodige bijlagen
Voor verdere vragen neem gerust contact.

  

Overweging

De opmerkingen m.b.t. de reductiedoelen van de gemeente Kluisbergen worden behandeld onder identificatiecode M0SAVs5I.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Ledegem
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Code van de indiener : P58Fl1Lt

Ingediende reacties

Id: 224
Cluster/GUP nummer: 216-34, 216-40, 216-44
Adres: Beurtemolenstraat 5,6,7 en 9 8880 Ledegem

Ledegem wenst een aanpassing / bezwaar in te dienen voor onderstaande groene clusters. Deze wensen wij
gewijzigd zien naar rode clusters:
Vroeger zette Ledegem in op het 100% subsidieerbaar systeem met drukrioleringen. Enerzijds dus omdat dit
interessanter was wegens de subsidies en anderzijds omdat er met de toenmalige IBA ’s een gebrekkige controle
was op het effluent en de duurzame werking ervan.
De visie die nu tot stand komt is gebaseerd op onderstaande redenen/redenering:
• Er komen op de aangehaalde locaties vaak klachten van geurhinder
• Deze rioleringsprojecten zijn qua planning nog te veraf in de tijd en de burgers kunnen deze hinder niet langer
verdragen waardoor sneller ingrijpen zich opdringt
• Er zijn op vandaag betere waterzuiveringsinstallaties op de markt
o Kleinschalige natuurlijke waterzuiveringsinstallaties met planten en lava
o Systemen met een betere monitoring d.m.v. sensoren op de zuiveringsgraad van het effluent waardoor de
resultaten beter kunnen worden opgevolgd en zo nodig bijgestuurd
o Dit levert een goedkopere oplossing, zowel voor de VMM als de gemeente
o De zuivering kan in de gracht zelf worden aangelegd, onteigeningen ten behoeve van de aanleg van een RWZI
zijn dus niet nodig
Ledegem wenst daarom deze locaties sneller in de tijd kunnen aanpakken dan nu vooropgesteld. op deze locaties
willen wij bij wijze van proefproject de “Ecoz waterzuivering” toepassen.
Als bijlage hebben wij een conceptnota hiervan voorzien, blijkbaar kan deze nergens worden opgeladen. Kan u een
mailadres hiervoor bezorgen aub?
  

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan clusters 216-34, 216-40, 216-44 te willen herzien van het collectief te optimaliseren buitengebied naar
het individueel te optimaliseren buitengebied met als motivatie geurhinder.
Principieel kan akkoord gegaan worden met deze vraag tot herziening, niet o.w.v. de geurhinder, maar eerder o.w.v. de aanzienlijke afstand die
zou moeten overbrugd worden om deze woningen aan te sluiten. Deze clusters maken echter deel uit van GIP-dossier W213089B. Er dient
bijgevolg een aangepast voorontwerp ingediend te worden om het dossier in die zin te wijzigen (via Ambtelijke Commissie). Een bijkomende
voorwaarde kan zijn dat de IBA's onmiddellijk geplaatst worden bij uitvoering van het GIP-dossier.
Het zoneringsplan wordt, in afwachting van de wijziging van dit dossier, voorlopig nog niet aangepast.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Aangezien er op grondgebied Ledegem veel gelijkaardige situaties voor komen, zou het heel erg nuttig zijn om het hele grondgebied te
screenen en een totaalvisie te ontwikkelen aangaande eventuele herzieningen van collectief te optimaliseren buitengebied naar het individueel
te optimaliseren buitengebied.
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Code van de indiener : P58Fl1Lt

Ingediende reacties

Id: 226
Cluster/GUP nummer: 385-337 (rechterhelft)
Adres: Sint-Pietersstraat 118 - 150 8880 Ledegem

Ledegem wenst een aanpassing / bezwaar in te dienen voor onderstaande groene clusters. Deze wensen wij gewijzigd zien naar rode clusters:
Sint-Pietersstraat:
- 85-337 (de rechterkant, in rood omcirkeld, wat u niet ziet want een bijlage opladen is hier nergens voorzien)
Vroeger zette Ledegem in op het 100% subsidieerbaar systeem met drukrioleringen. Enerzijds dus omdat dit interessanter was wegens de
subsidies en anderzijds omdat er met de toenmalige IBA ’s een gebrekkige controle was op het effluent en de duurzame werking ervan.
De visie die nu tot stand komt is gebaseerd op onderstaande redenen/redenering:
- Er komen op de aangehaalde locaties vaak klachten van geurhinder
- Deze rioleringsprojecten zijn qua planning nog te veraf in de tijd en de burgers kunnen deze hinder niet langer verdragen waardoor sneller
ingrijpen zich opdringt
- Er zijn op vandaag betere waterzuiveringsinstallaties op de markt
- Kleinschalige natuurlijke waterzuiveringsinstallaties met planten en lava
- Systemen met een betere monitoring d.m.v. sensoren op de zuiveringsgraad van het effluent waardoor de resultaten beter kunnen worden
opgevolgd en zo nodig bijgestuurd
- Dit levert een goedkopere oplossing, zowel voor de VMM als de gemeente
- De zuivering kan in de gracht zelf worden aangelegd, onteigeningen ten behoeve van de aanleg van een RWZI zijn dus niet nodig
Ledegem wenst daarom deze locaties sneller in de tijd kunnen aanpakken dan nu vooropgesteld. op deze locaties willen wij bij wijze van
proefproject de “Ecoz waterzuivering” toepassen.
Als bijlage hebben wij een conceptnota hiervan voorzien, blijkbaar kan deze nergens worden opgeladen. Kan u een mailadres hiervoor bezorgen
aub?

  

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan een deel van cluster 385-337 te willen herzien van het collectief te optimaliseren buitengebied naar het
individueel te optimaliseren buitengebied met als motivatie geurhinder.
Uit eerdere officiële communicatie hebben wij vernomen dat de gemeente Ledegem hier een proefproject wenst op te zetten met een
kleinschalige waterzuivering. Vermits de kleinschalige waterzuivering meer dan 20 IE zou zuiveren, betreft het een KWZI en blijft deze zone
opgenomen in het collectief te optimaliseren buitengebied.
Er dient hierbij een totaalvisie ontwikkeld te worden, vermits er ook nog een opwaarts gelegen cluster is in de Sint-Pietersstraat en ook
woningen aan de andere kant van de straat zijn gelegen. Na vergelijking scenario-analyse kan de afwatering van het GUP alsnog later
aangepast wordt, als dit daaruit zou voortvloeien.
Noch het zoneringsplan, noch het gebiedsdekkend uitvoeringsplan worden op dit moment aangepast.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Overijse
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Code van de indiener : pdf6hKS9

Ingediende reacties

Id: 572
Cluster/GUP nummer:
Adres: Begijnhof 17 3090 Overijse

Er zijn verschillen op te merken in de reductiedoelstellingen in de documenten die het voorwerp uitmaken van dit openbaar onderzoek t.o.v. de
simulator opgesteld door VMM. In het kader van de bezwaren werd rekening gehouden met de doelen zoals vermeld in de simulator.
Aangezien VMM er elke keer op aandringt dat er moet gewerkt worden met de simulator lijkt het de evidentie dat de reductiedoelstellingen in de
stroomgebiedbeheerplannen hierop worden afgestemd.

  

Overweging

De cijfers (tabel) van het reductiedoel in de simulator zijn gebaseerd op de meest recente herrekeningen van de reductiedoelen, maar betreffen
enkel de cijfers van de gemeentelijke actor. De cijfers die terug te vinden zijn op het geoloket zoneringsplannen en gebiedsdekkende
uitvoeringsplannen in de fiches reductiedoel_SI_HH_ per waterlichaam en Reductiedoelen_ONTWERP_GUP_ per gemeente zijn nog
gebaseerd op oudere berekeningen, maar bevatten naast de gemeentelijke actor ook de cijfers van de bovengemeentelijke actor (beiden
opgedeeld per categorie lopend beleid/GUP) en privé.
Voor zover geen andere opmerkingen/technische correcties aanleiding geven tot het aanpassen van de cijfers, zullen de fiches
reductiedoel_SI_HH_ per waterlichaam en Reductiedoelen_ONTWERP_GUP_ per gemeente op het geoloket zoneringsplannen en
gebiedsdekkende uitvoeringsplannen geactualiseerd worden met de herrekende cijfers, maar dit voor alle actoren, met onderverdeling in de
respectievelijke categorieën. Dit is ruimer dan enkel het cijfer van de gemeentelijke actor uit de simulator per gemeente. 

 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Voor zover geen andere opmerkingen/technische correcties aanleiding geven tot het aanpassen van de cijfers, zullen de fiches
reductiedoel_SI_HH_ per waterlichaam en Reductiedoelen_ONTWERP_GUP_ per gemeente op het geoloket zoneringsplannen en
gebiedsdekkende uitvoeringsplannen geactualiseerd worden met de herrekende cijfers, maar dit voor alle actoren, met onderverdeling in de
respectievelijke categorieën. Dit is ruimer dan enkel het cijfer van de gemeentelijke actor uit de simulator per gemeente. 

 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : pdf6hKS9

Ingediende reacties

Id: 573
Cluster/GUP nummer:
Adres: Begijnhof 17 3090 Overijse

Voor de Ijse (VL11_83) wordt er door de gemeente Overijse een grotere inspanning geleverd dan voorzien in de simulator. Door het uitvoeren
van de afkoppelingsprojecten Herwaardering centrum en J. Bt. Dekeyserstraat, zal de overstortwerking naar het waterlichaam VL11_83
verminderd worden. Hiermee werd geen rekening gehouden in de simulator.
Voor de Laan (VL11_84) is de financiële haalbaarheid van de noodzakelijke projecten voor de vermelde reductie volgens de simulator niet
gegarandeerd binnen de beschikbare middelen en de gemeentelijke begroting. De gemeente voorziet echter een grotere inspanning dan nodig
volgens de doelstelling voor de Zilverbeek (L110_1100) die opwaarts van de Laan gelegen is en bijgevolg ook bijdraagt tot de goede toestand
van de Laan.
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Overweging

Met betrekking tot Ijse (VL11_83):
Optimalisatieprojecten die leiden tot een vermindering van de impact van overstortwerking kunnen ingerekend worden met het oog op het
behalen van het reductiedoel op een efficiënte manier. Dit zal verduidelijkt worden onder hoofdstuk 4 Visievorming in de Vlaamse delen Schelde
en Maas. Om de verrekening hiervan naar een equivalente reductie te ondersteunen wordt verwezen naar de geformuleerde actie 7B_J_0054 in
het Maatregelenprogramma. 
Met betrekking tot L110_1100:
De gemeente/rioolbeheerder stelt de reductiedoelen te zullen halen. Er wordt aangegeven dat de door hun geplande projecten resulteren in een
hoger engagement. De doelstellingen zijn gebaseerd op de gebiedsgerichte prioritering en een verhoudingsgewijze spreiding van het
reductiedoel over de beoogde planperiodes waarin de goede toestand behaald zal worden. Indien de gemeente/rioolbeheerder in staat is om
meer te doen, het betreft dan ook minimale doelstellingen, dan dient de gemeente/rioolbeheerder ook die verantwoordelijkheid op te nemen.
VMM kan dit enkel toejuichen.
Lokale waterlichamen zonder Vlaams waterlichaam werden initieel niet meegenomen in de gebiedsprioritering. Omwille van de integrale visie en
(internationale) stroomgebiedbenadering werden alsnog lokale waterlichamen zoals de Zilverbeek (L110_1100) toegevoegd aan de
gebiedsvisie. Dit is ook te verantwoorden op basis van een lokale dynamiek en geplande acties. In het overwegingsproces wordt bekeken of de
huidige gebiedsinkleuring technisch correct is gebeurd. Waterlopen binnen dezelfde hydrografische samenhang  dienen bij de prioritering
samengenomen worden. Bijkomende inkleuringen gebeuren via een set aan criteria. Een toepassing van een gebiedsprioritering in de visie
moet ten slotte ook hand in hand gaan met concrete acties in het actieprogramma. Indien deze laatste ontbreken kunnen waterlichamen niet
hoog geprioriteerd worden. Een lage prioritering betekent niet dat er helemaal geen acties zouden kunnen (regulier beleid loopt door). Daarnaast
kan het ook passen in een specifiek lokaal gebiedsproces met focus op waterkwantiteit. Op basis van samenhang: de Zilverbeek zal dezelfde
kleur krijgen als de Laan (klasse 2). Er kan evenwel modelmatig geen reductiedoel berekend worden.

Met betrekking tot de Laan (VL11_84) :
De gemeente meldt dat de financiële haalbaarheid van de hier noodzakelijke projecten voor de vermelde reductie volgens de simulator niet
gegarandeerd is binnen de beschikbare middelen en de gemeentelijke begroting. VMM merkt echter op dat gemeente Overijse niet het
maximum aan gemeentelijke saneringsbijdrage of -vergoeding int. Hier is dus zeker nog ruimte om de beschikbare middelen te verhogen.
 

 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan, Vlaamse
delen Schelde en Maas

Uit te voeren wijzigingen:

In de Vlaamse delen Schelde en Maas onder hoofdstuk 4 “Visievorming” wordt onder 4.3.2.4  “Randvoorwaarden bij de herziene
gebiedsdekkende uitvoeringsplannen voor de realisatie van de GUP-rioleringsprojecten” een paragraaf toegevoegd: " Optimalisatieprojecten die
leiden tot een vermindering van de impact van overstortwerking kunnen ingerekend worden met het oog op het behalen van het reductiedoel op
een efficiënte manier."
De Zilverbeek (L110_1100) krijgt klasse 2 als gebiedsgerichte prioritering in de relevante planonderdelen.

 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : pdf6hKS9

Ingediende reacties

Id: 574
Cluster/GUP nummer:
Adres: Begijnhof 17 3090 Overijse

Voor de privé aansluitingen zal de gemeente de eigenaars sensibiliseren en aanschrijven dat zij zich in regel moeten stellen, maar de werken
moeten betaald en uitgevoerd worden door de eigenaars van het pand. De gemeente wil hier aldus een voorbehoud rond stellen.
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Overweging

Handhaving van de correcte aansluiting van de privéwaterafvoer is binnen het integraal waterbeleid één van de prioritaire thema’s voor
handhaving, opgenomen in het maatregelenprogramma hoofdstuk 4.14.3.1 Aansluitingsplicht privéwaterafvoer en actie 7B_L_0012
Extra inzetten op toezicht handhaving van de aansluitingsplicht op riolering.
De lokale toezichthouder en rioolbeheerder dienen dan ook hun verantwoordelijkheid te nemen in het handhaven van de aansluitplicht op de
riolering conform Vlarem II. Zij hebben hiervoor tal van instrumenten tot hun beschikking. Als ondersteuning hierin werd door de CIW reeds
eerder een overzicht gemaakt van de instrumenten voor handhaving https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/handhaving.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Anzegem
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Code van de indiener : peWzCY9B

Ingediende reacties

Id: 2452
Cluster/GUP nummer:
Adres: Vooruitgangstraat 189 1030 Brussel

Gemeente Anzegem krijgt binnen het stroomgebiedbeheerplan volgende reductiedoelstelling opgelegd voor
onderstaande waterlichamen:
WL_naam, WL_code, Gebiedsgerichte prioritering, IE
GAVERBEEK I, VL05_45, 4, 2121
BOVEN-SCHELDE II+III, VL17_204, 5, 494
Sanering Schaagstraat en Rijkestraat, W218040
Clusters aansluitend op collector Zwevegemstraat, W219108
Weg- en rioleringswerken in de Waregemstraat te Vichte, aandeel ten laste van de Vlaamse Maatschappij voor
Watervoorziening, W219147A
rioleringsproject GUP-34002-010 (prive) - Stijn Streuvelsstraat, Pastoor Verrieststraat, Guido Gezellestraat, GUP-34002-010
rioleringsproject GUP-34002-025 (prive), GUP-34002-025
rioleringsproject GUP-34002-026 (prive) - Wortegemsesteenweg, Neerbeekstraat, Langestraat, Elsbroek, Bevrijdingslaan, GUP-
34002-026
rioleringsproject GUP-34002-035 (prive) – Beukenhofstraat, GUP-34002-035
rioleringsproject GUP-34002-037 (prive) - René Declercqstraat, Heirbaan, GUP-34002-037
rioleringsproject GUP-34002-040 (prive) - Walskerkestraat, Schaagstraat, GUP-34002-040
rioleringsproject GUP-34002-041 (prive) – Rijkestraat, GUP-34002-041
rioleringsproject GUP-34002-042 (prive) - Vichtsesteenweg, Kleine Leiestraat, GUP-34002-042
rioleringsproject GUP-34002-079 (prive) – Beekstraat, GUP-34002-079
rioleringsproject GUP-34002-082 (prive) – Mekeirleweg, GUP-34002-082
rioleringsproject GUP-34002-087 (prive) – Schaagstraat, GUP-34002-087
rioleringsproject GUP-34002-088 (prive) – Vichteplaats, GUP-34002-088
rioleringsproject GUP-34002-092 (prive) – Bassegemstraat, GUP-34002-092
Volgens de simulator wordt dit ingevuld d.m.v. volgende aangevinkte projecten:
Sanering Schaagstraat en Rijkestraat, W218040
Clusters aansluitend op collector Zwevegemstraat, W219108
Weg- en rioleringswerken in de Waregemstraat te Vichte, aandeel ten laste van de Vlaamse Maatschappij voor
Watervoorziening, W219147A
rioleringsproject GUP-34002-010 (prive) - Stijn Streuvelsstraat, Pastoor Verrieststraat, Guido Gezellestraat, GUP-34002-010
rioleringsproject GUP-34002-025 (prive), GUP-34002-025
rioleringsproject GUP-34002-026 (prive) - Wortegemsesteenweg, Neerbeekstraat, Langestraat, Elsbroek, Bevrijdingslaan, GUP-
34002-026
rioleringsproject GUP-34002-035 (prive) – Beukenhofstraat, GUP-34002-035
rioleringsproject GUP-34002-037 (prive) - René Declercqstraat, Heirbaan, GUP-34002-037
rioleringsproject GUP-34002-040 (prive) - Walskerkestraat, Schaagstraat, GUP-34002-040
rioleringsproject GUP-34002-041 (prive) – Rijkestraat, GUP-34002-041
rioleringsproject GUP-34002-042 (prive) - Vichtsesteenweg, Kleine Leiestraat, GUP-34002-042
rioleringsproject GUP-34002-079 (prive) – Beekstraat, GUP-34002-079
rioleringsproject GUP-34002-082 (prive) – Mekeirleweg, GUP-34002-082
rioleringsproject GUP-34002-087 (prive) – Schaagstraat, GUP-34002-087
rioleringsproject GUP-34002-088 (prive) – Vichteplaats, GUP-34002-088
rioleringsproject GUP-34002-092 (prive) – Bassegemstraat, GUP-34002-092
Gemeente Anzegem maakt als volgt bezwaar:
- Met de GIP-projecten W218040, W219108 en W219147A worden gecombineerd met de Aquafinprojecten 22818,
22303 en 23411 op grondgebied Anzegem 1546 IE’s aangesloten. Deze IE’s hebben allemaal betrekking op het
waterlichaam Gaverbeek I (VL05_45). Hiermee wordt de minimale doelstelling voor dat waterlichaam ruimschoots
bereikt
- De gemeente Anzegem voorziet om tegen 2027 ca. 70 IBA’s extra te plaatsen.  Rekening houdend met ca. 2,4 IE
per IBA, zijn dat ca. 168 extra IE’s die niet meer zullen lozen op waterlichamen.
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Overweging

De gemeente/rioolbeheerder stelt een alternatieve selectie van uit te voeren projecten voor het halen van de reductiedoelstellingen voor.  Een
alternatieve uitvoeringswijze om de reductiedoelen te halen kan,  zolang deze voldoet aan de randvoorwaarden (vrijheidsgraden) zoals
opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.
IBA’s kunnen ingebracht worden om het reductiedoel te halen. Hierbij dient men zich echter bewust te zijn van en rekening te houden met de
lagere zuiveringsefficiëntie van een IBA t.o.v. een aansluiting op RWZI.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : peWzCY9B

Ingediende reacties

Id: 2453
Cluster/GUP nummer:
Adres: Vooruitgangstraat 189 1030 Brussel

GUP-project GUP-34002-010 ‘Stijn Streuvelsstraat, Pastoor Verrieststraat’:
Zie opmerkingen hierboven op het zoneringsplan: er wordt voorgesteld om voor de woningen Stijn Streuvelsstraat nr. 8, Pastoor Verrieststraat
nr. 62 en Pastoor Verreiststraat nr. 66 de cluster ‘collectief te optimaliseren buitengebied’ te wijzigen naar ‘individueel te optimaliseren
buitengebied’.

  

Overweging

Stijn Streuvelsstraat
De gemeente/rioolbeheerder geeft aan cluster 473-55  te willen herzien van het collectief te optimaliseren buitengebied naar het individueel te
optimaliseren buitengebied met als motivatie: de woning Stijn Streuvelsstraat 8 bevindt zich ca. 110 m van de openbare weg, de ‘oprit’ is deels
verhard en er moet over een ander perceel gegaan worden.
Deze vraag tot herziening kan niet aanvaard worden omdat deze woning deel uit maakt van GIP W209173 en uit interne navraag blijkt dat deze
woning niet over een geldig keuringsattest beschikt. 
"Er is een aansluiting  gelegen in de oprijlaan naar de woning die vermoedelijk aangesloten is op het rioleringsstelsel en er is water aangesloten
op het aansluitputje, maar dat is vermoedelijk geen afvalwater. Volgens de afkoppelingslijst is dit de parochiezaal waarvan de waterstromen al
zouden gescheiden zijn."
Er werden binnen dit GIP-dossier investeringen gedaan zodat deze vuilvracht kan aangesloten worden. Er zijn geen argumenten die wijzen op
uitzondering op aansluitplicht. De aansluitplicht is dus van kracht.
Pastoor Verrieststraat
De gemeente/rioolbeheerder geeft aan cluster 473-37 te willen herzien van het collectief te optimaliseren buitengebied naar het individueel te
optimaliseren buitengebied met als motivatie: de twee woningen bevinden zich op ca. 140 m van de hoofdweg Pastoor Verrieststraat. In één van
deze twee woningen is er reeds een IBA (individuele zuivering afvalwater).
Aan deze vraag tot herziening wordt geen gevolg gegeven, gezien de historiek en investeringen via het OP-dossier 22850.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Cluster 473-55 wordt herzien van het collectief te optimaliseren buitengebied naar het individueel te optimaliseren buitengebied.
Project GUP-34002-010 wordt overeenstemmend aangepast.

 

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : peWzCY9B

Ingediende reacties

Id: 2454
Cluster/GUP nummer:
Adres: Vooruitgangstraat 189 1030 Brussel

GUP-project GUP-34002-026 ‘Wortegemsesteenweg, Neerbeekstraat, Langestraat, Elsbroek, Bevrijdingslaan’:
Zie opmerking hierboven op het zoneringsplan m.b.t. Wortegemsesteenweg 40: er wordt voorgesteld om de cluster ‘collectief te optimaliseren
buitengebied’ te schrappen.
De woning Bevrijdingslaan 6 is volgens het zoneringsplan al aangesloten (centrale woonkern).
Voor de woningen Elsbroek 2, 4 en 6 dient er een gemeentelijke leiding (i.p.v. een privé-leiding) aangelegd te worden met aansluiting op de
bestaande collector.
Voor de woningen Neerbeekstraat 31, 40 en 42 dient nagegaan te worden of deze op de beek of op de collector zijn aangesloten

  

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan dat in cluster 333-52 geen lozing aanwezig is aangezien het een tuinhuis betreft zonder productie van afvalwater.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Cluster 333-52 wordt geschrapt.
GUP-34002-026 wordt gedeeltelijk geschrapt.

 

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een correctie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit kan jaarlijks doorgegeven worden via het
invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.

 

Code van de indiener : peWzCY9B

Ingediende reacties

Id: 2455
Cluster/GUP nummer:
Adres: Vooruitgangstraat 189 1030 Brussel

GUP-project GUP-34002-042 ‘Kleine Leiestraat, vichtsesteenweg’:
Zie opmerking hierboven op het zoneringsplan: er wordt voorgesteld om voor de woningen Vichtsesteenweg 78 en 80 de cluster ‘collectief te
optimaliseren buitengebied’ te wijzigen naar ‘individueel te optimaliseren buitengebied’.
Wat betreft de Kleine Leiestraat gaat het over woning nr. 15. Deze bevindt zich in de cluster 479-45. In het nieuwe zoneringsplan is dat een rode
cluster (individueel te optimaliseren buitengebied).
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Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan cluster 479-78  te willen herzien van het collectief te optimaliseren buitengebied naar het individueel te
optimaliseren buitengebied met als motivatie: de woningen Vichtsesteenweg 78 en 80 liggen 90 m tot 130 m van de straat en het maaiveldpeil is
ca. 25 cm lager dan deze t.h.v. de straat. De ‘opritten’ zijn ook deels verhard.  
Deze herziening kan niet aanvaard worden omdat binnen dossier OP21356 de investering werd gedaan om de aansluiting van de vuilvracht van
deze beide woningen te realiseren.  Er zijn geen argumenten die wijzen op uitzondering op aansluitplicht. De aansluitplicht is dus van kracht.
Er kan van de gelegenheid gebruik gemaakt worden om te ontharden. Ontharden is een bescherming tegen overstromingen en droogte. Het
verhoogt de veerkracht van ons watersysteem. 

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : peWzCY9B

Ingediende reacties

Id: 2456
Cluster/GUP nummer:
Adres: Vooruitgangstraat 189 1030 Brussel

GUP-project GUP-34002-079 ‘Beekstraat’:
Volgens het GUP dienen de woningen Beekstraat 4, 6, 10, 12, 14 en 1 nog aangesloten te worden. Volgens het zoneringsplan zijn deze
woningen echter al aangesloten  (centrale woonkern). De Aquafincollector 91049B ligt langs deze woningen. De Kasselrijbeek ligt een eind
verder.     

  

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan dat de woningen Beekstraat 4, 6, 10, 12, 14 en 1 aangesloten zijn omdat ze in centraal gebied gelegen
zijn.
Echter, de collector 91049B werd reeds vele jaren geleden aangelegd. Toen werd onvoldoende aandacht besteed aan de aansluiting van
langsgelegen woningen. Bij de opmaak van het zoneringsplan werd het centraal gebied vaak automatisch en soms onterecht langs deze oude
collectoren ingekleurd. Daarom is verder onderzoek naar het al of niet aangesloten zijn van deze woningen aangewezen.
Deze opmerking werd onvoldoende gemotiveerd. Bijgevolg beschikt VMM over onvoldoende gegevens om de opmerking te beoordelen en leidt
deze niet tot een aanpassing van het zoneringsplan/gebiedsdekkend uitvoeringsplan.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Omdat de voorgestelde wijziging louter een actualisatie (en geen herziening) van het zoneringsplan betreft, kan de nodige informatie
doorgegeven worden via het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.
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Code van de indiener : peWzCY9B

Ingediende reacties

Id: 2457
Cluster/GUP nummer:
Adres: Vooruitgangstraat 189 1030 Brussel

GUP-project GUP-34002-088 ‘Vichteplaats’:
Zie opmerking hierboven op het zoneringsplan m.b.t. Vichteplaats 58: er wordt voorgesteld om de cluster ‘collectief te optimaliseren
buitengebied’ te schrappen.

  

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan dat het perceel Vichteplaats 58 verkeerd gezoneerd is. Dit perceel behoort tot centraal gebied in plaats
van collectief te optimaliseren gebied omdat er reeds lange tijd riolering aanwezig is en de woning hier op aangesloten zou zijn.

 
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Perceel Vichteplaats 58 wordt toegevoegd aan centraal gebied (cluster 152-298).
Project GUP-34002-088 wordt overeenstemmend aangepast.

 

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een actualisatie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit kan jaarlijks doorgegeven worden via
het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.

 

Code van de indiener : peWzCY9B

Ingediende reacties

Id: 2458
Cluster/GUP nummer:
Adres: Vooruitgangstraat 189 1030 Brussel

Gemeente Anzegem maakt als volgt bezwaar:
Algemeen m.b.t. de privé-projecten:
De gemeente kan voor de vermelde private aansluitingswerken de eigenaars sensibiliseren en faciliteren, de werken moeten echter uitgevoerd
en betaald worden door de eigenaar van het perceel.

  

Overweging

Handhaving van de correcte aansluiting van de privéwaterafvoer is binnen het integraal waterbeleid één van de prioritaire thema’s voor
handhaving, opgenomen in het maatregelenprogramma hoofdstuk 4.14.3.1 Aansluitingsplicht privéwaterafvoer en actie 7B_L_0012
Extra inzetten op toezicht handhaving van de aansluitingsplicht op riolering.
De lokale toezichthouder en rioolbeheerder dienen dan ook hun verantwoordelijkheid te nemen in het handhaven van de aansluitplicht op de
riolering conform Vlarem II. Zij hebben hiervoor tal van instrumenten tot hun beschikking. Als ondersteuning hierin werd door de CIW reeds
eerder een overzicht gemaakt van de instrumenten voor handhaving https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/handhaving.
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Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : peWzCY9B

Ingediende reacties

Id: 2459
Cluster/GUP nummer:
Adres: Vooruitgangstraat 189 1030 Brussel

De gemeente Anzegem plant ook andere projecten (vb. G19211 ‘Elstweg, Oude Elstweg, Sint-Antoniusstraat, Materzeelstraat, René
Declercqstraat, Morgenzon, Heirbaan en Klijtstraat’, gecombineerd met het Aquafinproject 22824) die bijdragen tot een verminderde vuiluitworp
door extra IE’s aan te sluiten.

  

Overweging

Optimalisatieprojecten die leiden tot een vermindering van de impact van overstortwerking kunnen ingerekend worden met het oog op het
behalen van het reductiedoel op een efficiënte manier. Dit zal verduidelijkt worden onder hoofdstuk 4 Visievorming in de Vlaamse delen Schelde
en Maas.
Om de verrekening hiervan naar een equivalente reductie te ondersteunen wordt verwezen naar de geformuleerde actie 7B_J_0054 in het
Maatregelenprogramma. 

 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Vlaamse delen Schelde en Maas

Uit te voeren wijzigingen:

In de Vlaamse delen Schelde en Maas onder hoofdstuk 4 Visievorming wordt onder 4.3.2.4  Randvoorwaarden bij de herziene gebiedsdekkende
uitvoeringsplannen voor de realisatie van de GUP-rioleringsprojecten een paragraaf toegevoegd: "Optimalisatieprojecten die leiden tot een
vermindering van de impact van overstortwerking kunnen ingerekend worden met het oog op het behalen van het reductiedoel op een efficiënte
manier."

 

Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Halle

Code van de indiener : PnAOJZgQ

Ingediende reacties

Id: 2425
Cluster/GUP nummer:
Adres: oudstrijdersplein 15 1500 Halle

In de lijst met reductiedoelstellingen werden de GUP-dossiers prioriteit 1 en 2 met actor privaat niet opgenomen, aangezien deze niet als een
project worden beschouwd. Hier zijn verschillende aangelanden reeds geïnformeerd en aangesloten, alsook werd duidelijk dat voor enkel
percelen een omzetting naar een rode cluster wordt aangevraagd daar er geen rechtstreekse aansluiting is met het openbaar domein. Deze
GUP dossiers zullen verder opgevolgd worden in kader van handhaving.
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Overweging

Handhaving van de correcte aansluiting van de privéwaterafvoer is binnen het integraal waterbeleid één van de prioritaire thema’s voor
handhaving, opgenomen in het maatregelenprogramma hoofdstuk 4.14.3.1 “Aansluitingsplicht privéwaterafvoer” en actie 7B_L_0012 “Extra
inzetten op toezicht handhaving van de aansluitingsplicht op riolering”.
De lokale toezichthouder en rioolbeheerder dienen dan ook hun verantwoordelijkheid te nemen in het handhaven van de aansluitplicht op de
riolering conform Vlarem II. Zij hebben hiervoor tal van instrumenten tot hun beschikking. Als ondersteuning hierin werd door de CIW reeds
eerder een overzicht gemaakt van de instrumenten voor handhaving https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/handhaving

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Maarkedal

Code van de indiener : pOdOQeeX

Ingediende reacties

Id: 1099
Cluster/GUP nummer:
Adres: Nederholbeekstraat 1 9680 Maarkedal

De gemeente zal prioritair volgende iba's aanpakken:
- Alle iba's met prioriteit 1 en 2
- De in bijlage gevoegde lijst met 150 iba's prioriteit 0; het betreft de iba's bij de woning en die max 150m van een waterloop bevinden.

  

Overweging

De VMM neemt hiervan akte.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : pOdOQeeX

Ingediende reacties

Id: 2475
Cluster/GUP nummer:
Adres: Nederholbeekstraat 1 9680 Maarkedal

De gemeente Maarkedal en TMVW wensen ook de omvorming van GUP-45064-016 (Ladeuze) van 'collectief te optimaliseren buitengebied'
naar 'individueel te optimaliseren buitengebied' ikv het openbaar onderzoek voor de ontwerp - stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en
Maas 2022-2027 aan te vragen. De gemeente Maarkedal heeft de intentie om dan ook deze IBA's te plaatsen tegen 2027. Dit houdt een
sanering van 15IE in.
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Overweging

De gemeente geeft aan de cluster gelinkt aan GUP-45064-016 (Ladeuze) te willen herzien van het collectief te optimaliseren buitengebied naar
het individueel te optimaliseren buitengebied. Deze herziening kan niet aanvaard worden vermits deze cluster (120-384) zal gesaneerd worden
door subsidiedossier “18704”.
Dit GUP is gelegen in de straat ‘Eikenberg’, het GUP gelinkt aan de straat ‘Ladeuze’ wordt behandeld in de deelopmerking die slaat op clusters
120-531 en 120-505.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Evergem

Code van de indiener : pqXGg2R8

Ingediende reacties

Id: 1952
Cluster/GUP nummer:
Adres: Fortune De Kokerlaan 11 9940 Evergem

Het gemeentebestuur van Evergem wenst zich enkel te engageren tot de rioleringsprojecten die heden
gebudgetteerd zijn en gepland zijn als voorbereidende projecten in haar meerjarenplanning. Teneinde de ambities
hoger te leggen, kijkt het gemeentebestuur vooreerst uit naar de middelen die de Vlaamse overheid hier tegenover
stelt.
  

Overweging

Het regeerakkoord stelt een hervorming van de financieringssystemen voor de gemeenten voorop met een meer
resultaatgerichte, flexibele en programmatorische aanpak, met sterk vereenvoudigde procedures en met meer
responsabilisering in de taakverdeling tussen VMM en de rioolbeheerders. Momenteel wordt onderzocht hoe deze
nieuwe aanpak vorm kan krijgen.
Bij de uitvoering van deze opdracht zal  het subsidie-instrument ingezet worden als een sturend mechanisme dat in
werking kan treden nadat de rioolbeheerder aan de basisverplichting heeft voldaan. Subsidie wordt hierbij ingezet
om gemeenten te ondersteunen bij het invullen van de verschillende doelstellingen die aan de gemeentelijke
rioolbeheerder zullen worden opgelegd en die verder gaan dan de te verwachten basisinspanning.
Hierbij zal eveneens onderzocht worden of het binnen de mogelijkheid van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën
mogelijk is om op lange termijn bindende financiële garanties te bieden aan de gemeentelijke rioolbeheerder.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Maatregelenprogramma voor Vlaanderen

Uit te voeren wijzigingen:

Een nieuwe actie wordt geformuleerd: "Onderzoek en studie naar een resultaatgerichte financiering van
gemeentelijke rioleringsprojecten" om invulling te geven aan het regeerakkoord om een hervorming van de
financieringssystemen voor de gemeenten voorop te stellen met een meer resultaatgerichte, flexibele en
programmatorische aanpak, met sterk vereenvoudigde procedures en meer responsabilisering in de taakverdeling
tussen VMM en de rioolbeheerders. 
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Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Kuurne
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Code van de indiener : psp6ToiD

Ingediende reacties

Id: 2165
Cluster/GUP nummer:
Adres: Marktplein 9 8520 Kuurne

Gemeente Kuurne krijgt binnen het stroomgebiedbeheerplan volgende reductiedoelstelling opgelegd voor
onderstaande waterlichamen:
WL_naam, WL_code, Gebiedsgerichte prioritering, IE:
HEULEBEEK, VL05_47, 5, 169
LEIE I, VL17_48, 5, 0
LEIE II, VL17_49, 5, 494
Totaal IE: 663

Volgens de simulator wordt dit ingevuld dmv volgende projecten:
Gescheiden stelsel in de Burgsesteenweg (van huis nr 549 tot 550, grens Kuurne, KUR3006), W210085
Centrumvernieuwing 2e fase: wegenis- en rioleringswerken in diverse centrumstraten, W215113
Aanleg gescheiden stelsel in de Sint-Michielsweg en de Brugsesteenweg (327 tot 398, KUR3009), W215114
 
Sanering Merelhoek, W219061
rioleringsproject GUP-34023-004 (prive) - Steenovenstraat 71, GUP-34023-004
rioleringsproject GUP-34023-013 (prive) - Hulstsestraat 213 en 223, GUP-34023-013
 
rioleringsproject GUP-34023-016 (prive) - Bondgenotenlaan = Leiemeersdreef 9, GUP-34023-016
rioleringsproject GUP-34023-007 (gemeentelijk) - Zweepstraat, Brugsesteenweg (400 tot 543), GUP-34023-007
 
rioleringsproject GUP-34023-009 (gemeentelijk) - Brugsesteenweg (280-319), GUP-34023-009
rioleringsproject GUP-34023-011 (gemeentelijk) - Rijksweg, Koning Boudewijnstraat, GUP-34023-011
rioleringsproject GUP-34023-021 (gemeentelijk) - Kattestraat (Renbaan), GUP-34023-021
rioleringsproject GUP-34023-025 (gemeentelijk) – Rijksweg, GUP-34023-025
Gemeente Kuurne maakt hier bezwaar tegen gezien:
- De financiële haalbaarheid van de geselecteerde projecten voor de vermelde reductie in de simulator kan niet
gegarandeerd worden binnen de beschikbare middelen en de gemeentelijke begroting. De geselecteerde projecten
overstijgen ook in grote mate de minimale doelstellingen van SGBH3. Bij het selecteren van de projecten die zeker
haalbaar zijn voor de gemeente, meer bepaald W215113 en W219061 worden de minimale doelstellingen ook
gehaald.
De gemeente Kuurne wil daarnaast benadrukken dat zij wel de ambitie hebben om tegen 2027 ook volgende
projecten uitgevoerd te hebben:
-  GUP-34023-002 en GUP-34023-021 (privé) Kattestraat (nieuwe schoolomgeving)
-  Kleine Ringlaan (cluster 012-215)
-  Privé-aansluitingen
    ·        GUP-34023-004 Steenovenstraat 71
    ·        GUP-34023-013 Hulstsestraat 213 en 223
    ·        GUP-34023-020 Pieter Verhaeghestraat 41
    ·        Deel van GUP-34023-005 Pieter Vinckestraat 47
- De geselecteerde projecten voor de vermelde reductie onuitvoerbaar zijn tegen eind 2027.  De bottleneck in
Kuurne ligt vooral bij de medeopdrachtgevers en hun budgettering en timing, hoofdzakelijk AWV. Gemeente
Kuurne wil wel graag verder met deze projecten.

    •  projecten die gecombineerd zijn met AWV of projecten die zullen aansluiten op een AWV-project:
          ·        W210085 Brugsesteenweg 549 tot grens Kuurne
          ·        W215114 Brugsesteenweg 327 tot 398 en Sint-Michielsweg
          ·        GUP-34023-007 Brugsesteenweg 400 tot 543 en Zweepstraat
          ·        GUP-34023-009 Brugsesteenweg 280 tot 319
          ·        GUP-34023-011 (19001) Rijksweg en Koning Boudewijnstraat
          ·        GUP-34023-025 (19001) Rijksweg 2 tot 22

    •  project dat gecombineerd is met de stad Kortrijk en de gemeente Lendelede. Dit staat op de planning bij stad
Kortrijk voor 2027-2028:
 
          ·        GUP-34023-001: W219070B
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Overweging

De gemeente/rioolbeheerder stelt dat de projectselectie in de simulator onhaalbaar is en te uitgebreid is. Volgende informatie kan aangaande dit
bezwaar meegegeven worden:
- De gemeente/rioolbeheerder stelt een alternatieve selectie van uit te voeren projecten voor het halen van het reductiedoel voor.  Een
alternatieve uitvoeringswijze om de reductiedoelen te halen kan,  zolang deze voldoet aan de randvoorwaarden (vrijheidsgraden) zoals
opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.
- De gemeente geeft aan dat de minimale doelstelling reeds behaald wordt door slechts een deel van het lopend beleid uit te voeren.
Projecten die op een subsidieprogramma staan opgenomen worden verondersteld om binnen een redelijke termijn uitgevoerd te worden, de
gebiedsgerichte prioritering mag niet leiden tot het afremmen of uitstellen van het lopend beleid. Op het niveau van het waterlichaam wordt er
verondersteld dat alle projecten opgedragen op een programma (gemeentelijk t.e.m. GIP 2019 en bovengemeentelijk t.e.m. OP 2020)
realiseerbaar zijn tegen 2027. Indien dit niet gebeurt zal dit binnen dit waterlichaam gecompenseerd dienen te worden door de uitvoering van
andere projecten. Om deze reden werden dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de realisatie van projecten. Deze randvoorwaarden zijn
opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.
- De afhankelijkheid van derden kan een vertragende factor zijn bij de uitvoering van projecten. Het is evenwel belangrijk dat alle partijen actief
samenwerken om deze binnen een aanvaardbare timing te realiseren. Om deze reden werden dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de
realisatie van projecten. Deze randvoorwaarden zijn opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.
 
M.b.t. de financiële middelen:
Het regeerakkoord stelt een hervorming van de financieringssystemen voor de gemeenten voorop met een meer resultaatgerichte, flexibele en
programmatorische aanpak, met sterk vereenvoudigde procedures en met meer responsabilisering in de taakverdeling tussen VMM en de
rioolbeheerders. Momenteel wordt onderzocht hoe deze nieuwe aanpak vorm kan krijgen.
Bij de uitvoering van deze opdracht zal  het subsidie-instrument ingezet worden als een sturend mechanisme dat in werking kan treden nadat de
rioolbeheerder aan de basisverplichting heeft voldaan. Subsidie wordt hierbij ingezet om gemeenten te ondersteunen bij het invullen van de
verschillende doelstellingen die aan de gemeentelijke rioolbeheerder zullen worden opgelegd en die verder gaan dan de te verwachten
basisinspanning.
Hierbij zal eveneens onderzocht worden of het binnen de mogelijkheid van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën mogelijk is om op lange
termijn bindende financiële garanties te bieden aan de gemeentelijke rioolbeheerder.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : psp6ToiD

Ingediende reacties

Id: 2166
Cluster/GUP nummer:
Adres: Marktplein 9 8520 Kuurne

Daarnaast voorziet de gemeente ook projecten die zorgen voor een noodzakelijke ingreep binnen centraal gebied om bestaande riolering te
vernieuwen en overstorting te verminderen, meer bepaald: 
- W215113 Centrumvernieuwing fase 2
- Hierbij willen we opmerken dat er in de simulator vermeld staat dat er 230 IE’s zullen aansluiten met project W215113. Dit zijn geen extra IE’s
maar IE’s die op vandaag reeds aangesloten zijn op de waterzuivering van Harelbeke.
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Overweging

De gemeente/rioolbeheerder merkt op dat GIP W215113 niet mag ingerekend worden om de reductiedoelen in te vullen, omdat het geen extra
sanering van IE's betreft, maar een vermindering van overstortwerking.
In de volgende versie van de simulator zal een technische correctie volgen zodat enkel nieuw gesaneerde vuilvracht aan het GIP W215113
wordt toegekend. Als ondersteunende tool maakt de simulator geen deel uit van het herziene gebiedsdekkend uitvoeringsplan of van de
stroomgebiedbeheerplannen.
Optimalisatieprojecten die leiden tot een vermindering van de impact van overstortwerking kunnen ingerekend worden met het oog op het
behalen van het reductiedoel op een efficiënte manier. Dit zal verduidelijkt worden onder hoofdstuk 4 Visievorming in de Vlaamse delen Schelde
en Maas. Om de verrekening hiervan naar een equivalente reductie te ondersteunen wordt verwezen naar de geformuleerde actie 7B_J_0054 in
het Maatregelenprogramma.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Vlaamse delen Schelde en Maas

Uit te voeren wijzigingen:

In de Vlaamse delen Schelde en Maas onder hoofdstuk 4 “Visievorming” wordt onder 4.3.2.4  “Randvoorwaarden bij de herziene
gebiedsdekkende uitvoeringsplannen voor de realisatie van de GUP-rioleringsprojecten” een paragraaf toegevoegd: " Optimalisatieprojecten die
leiden tot een vermindering van de impact van overstortwerking kunnen ingerekend worden met het oog op het behalen van het reductiedoel op
een efficiënte manier."

 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : psp6ToiD

Ingediende reacties

Id: 2167
Cluster/GUP nummer:
Adres: Marktplein 9 8520 Kuurne

De gemeente kan voor de vermelde private aansluitingswerken de eigenaars sensibiliseren en faciliteren, de werken moeten echter uitgevoerd
en betaald worden door de eigenaar van het perceel
- GUP-34023-002
- GUP-34023-004
- GUP-34023-013
- GUP-34023-016 (hier komen nieuwe ontwikkelingen)
- GUP-34023-020
- GUP-34023-021
 

  

Overweging

Handhaving van de correcte aansluiting van de privéwaterafvoer is binnen het integraal waterbeleid één van de prioritaire thema’s voor
handhaving, opgenomen in het maatregelenprogramma hoofdstuk 4.14.3.1 Aansluitingsplicht privéwaterafvoer en actie 7B_L_0012
Extra inzetten op toezicht handhaving van de aansluitingsplicht op riolering.
De lokale toezichthouder en rioolbeheerder dienen dan ook hun verantwoordelijkheid te nemen in het handhaven van de aansluitplicht op de
riolering conform Vlarem II. Zij hebben hiervoor tal van instrumenten tot hun beschikking. Als ondersteuning hierin werd door de CIW reeds
eerder een overzicht gemaakt van de instrumenten voor handhaving https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/handhaving.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Brakel

Code van de indiener : Q1ifujw7

Ingediende reacties

Id: 3038
Cluster/GUP nummer:
Adres: Marktplein 1 9660 Brakel

Om de beschikbare budget optimaal aan te wenden en zodoende een maximaal aantal IE’s te zuiveren wensen we
in samenspraak met VMM een aantal gebieden van collectief te optimaliseren aan te passen naar individueel te
behandelen.
Het bestuur deelt de uitgangspunten van doelstellingen van de stroomgebiedsbeheersplannen; maar wil alvast
duidelijk stellen dat het volledig realiseren van het huidige zoneringsplan nog decennia zal aanslepen.
Vanuit een meer pragmatische benadering, is het bestuur dat ook voorstander van het realiseren van "quick wins"
door middel van het nog meer plaatsen van IBA's in die gebieden waar een riolering op korte en middellange
termijn niet mag verwacht. Wij denken hierbij aan:
 Steenweg 73 (cluster 231-28, GUP 45059-108)
 Terbeken (cluster 030-53, GUP 45059-011).
 Hemelijk-Spinele (cluster 030-51)
Breedstraat-Kapellen (clusters 030-20 en 030-56)
 Rovorst - Hutte (clusters 169-43 en 169-49)
Uiteraard zal hier ook met Aquafin dienen bekijken te worden wat de invloed hier is op hun aanwezige en geplande
infrastructuur.
  

Overweging

De gemeente geeft aan de volgende clusters te willen herzien van collectief te optimaliseren buitengebied naar individueel te optimaliseren
buitengebied vanwege financiële overwegingen: cluster 231-28, cluster 030-53, cluster 030-51, clusters 030-20 en 030-56, clusters 169-43 en
169-49. Deze opmerkingen m.b.t. de herziening van het zoneringsplan worden verder behandeld onder identificatiecode 8EFRa5zF.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Meerhout

Code van de indiener : q5UBjXsP

Ingediende reacties

Id: 704
Cluster/GUP nummer: algemeen
Adres: nvt nvt 2450 Meerhout

De geformuleerde minimale reductiedoelstellingen voor de gemeente Meerhout kunnen slechts als haalbaar worden beschouwd onder
voorbehoud van toekenning subsidiëring vanwege VMM.
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Overweging

Het regeerakkoord stelt een hervorming van de financieringssystemen voor de gemeenten voorop met een meer resultaatgerichte, flexibele en
programmatorische aanpak, met sterk vereenvoudigde procedures en met meer responsabilisering in de taakverdeling tussen VMM en de
rioolbeheerders. Momenteel wordt onderzocht hoe deze nieuwe aanpak vorm kan krijgen.
Bij de uitvoering van deze opdracht zal  het subsidie-instrument ingezet worden als een sturend mechanisme dat in werking kan treden nadat de
rioolbeheerder aan de basisverplichting heeft voldaan. Subsidie wordt hierbij ingezet om gemeenten te ondersteunen bij het invullen van de
verschillende doelstellingen die aan de gemeentelijke rioolbeheerder zullen worden opgelegd en die verder gaan dan de te verwachten
basisinspanning.
Hierbij zal eveneens onderzocht worden of het binnen de mogelijkheid van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën mogelijk is om op lange
termijn bindende financiële garanties te bieden aan de gemeentelijke rioolbeheerder.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Maatregelenprogramma voor Vlaanderen

Uit te voeren wijzigingen:

Een nieuwe actie wordt geformuleerd: "Onderzoek en studie naar een resultaatgerichte financiering van gemeentelijke rioleringsprojecten" om
invulling te geven aan het regeerakkoord om een hervorming van de financieringssystemen voor de gemeenten voorop te stellen met een meer
resultaatgerichte, flexibele en programmatorische aanpak, met sterk vereenvoudigde procedures en meer responsabilisering in de taakverdeling
tussen VMM en de rioolbeheerders.

 

Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Menen

Code van de indiener : QGRXy6WK

Ingediende reacties

Id: 2631
Cluster/GUP nummer:
Adres: Grote Markt 1 8930 Menen

Bezwaarschriften betreffende de reductiedoelstellingen
Stad Menen krijgt binnen het stroomgebiedbeheerplan volgende reductiedoelstelling opgelegd voor onderstaande waterlichamen
- W201192: Riolering Bruggestraat-Galgestraat
- W205155: DWA riolering in de Grote Weg (vak E17- verzamelpunt Purgatoirebeek) en bouwen nieuwe overstort thv Schelpenstraat + Sanering
van de wijk Lentedree
- GUP-34027-015: Rioleringsproject GUP-34027-015 (prive) - Schelpenstraat, Moeskroenstraat, Lauwbergstraat, Kloosterhoek, Dronckaertstraat
De stad Menen maakt hier bezwaar tegen gezien er voor de geselecteerde projecten niet kan gegarandeerd worden dat ze uitgevoerd zullen zijn
tegen eind 2027. De bottleneck in Menen ligt vooral bij de medeopdrachtgevers en hun budgettering en timing, hoofdzakelijk AWV. Stad Menen
wil wel graag verder met deze projecten. Projecten die gecombineerd zijn met AWV of projecten die zullen aansluiten op een AWV-project:
- W201192: Bruggestraat tot Galgestraat: Dit project staat nog niet op een programma bij AWV, maar stad vraagt ook hier werk van te maken.
- W205155 “DWA-riolering in de Grote Weg Weg (vak E17- verzamelpunt Purgatoirebeek) en bouwen nieuwe overstort thv Schelpenstraat +
sanering van de wijk Lentedreef. Dit project komt deels mogelijks in aanmerking voor overheveling naar LP cat. 5. Dit project hangt ook samen
met het AQF project 22622 “Aansluiting vuilvracht Pourgatoire en wijk l'Echauffourée”
Daarnaast  is er nog een project voorzien gecombineerd met AWV. Dit project binnen het centraal gebied betreft een Lokaal Pact dossier en zal
uitgevoerd worden door AQF en AWV. Dit project beoogt overstortvermindering door afkoppeling.
- 23386: J&M Sabbestraat
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Overweging

De afhankelijkheid van derden kan een vertragende factor zijn bij de uitvoering van projecten. Het is evenwel belangrijk dat alle partijen actief
samenwerken om deze binnen een aanvaardbare timing te realiseren. 
Om deze reden werden dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de realisatie van projecten. Deze randvoorwaarden zijn opgenomen onder
4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.
Optimalisatieprojecten die leiden tot een vermindering van de impact van overstortwerking kunnen ingerekend worden met het oog op het
behalen van het reductiedoel op een efficiënte manier. Dit zal verduidelijkt worden onder hoofdstuk 4 Visievorming in de Vlaamse delen Schelde
en Maas. Om de verrekening hiervan naar een equivalente reductie te ondersteunen wordt verwezen naar de geformuleerde actie 7B_J_0054 in
het Maatregelenprogramma. 

 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Vlaamse delen Schelde en Maas

Uit te voeren wijzigingen:

In de Vlaamse delen Schelde en Maas onder hoofdstuk 4 “Visievorming” wordt onder 4.3.2.4  “Randvoorwaarden bij de herziene
gebiedsdekkende uitvoeringsplannen voor de realisatie van de GUP-rioleringsprojecten” een paragraaf toegevoegd: " Optimalisatieprojecten die
leiden tot een vermindering van de impact van overstortwerking kunnen ingerekend worden met het oog op het behalen van het reductiedoel op
een efficiënte manier."

 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : QGRXy6WK

Ingediende reacties

Id: 2632
Cluster/GUP nummer:
Adres: Grote Markt 1 8930 Menen

 
De effectief geplande projecten van stad Menen zorgen voor een reductie van 2489 IE’s (inclusief de enkele
woningen die het Aquafinproject 20235 aansluiten). Dat is een veel hoger aantal IE’s dan de reductiedoelstelling die
voorop gesteld wordt. De volgende projecten zijn reeds gepland:

 “Revitalisering LAR” betreft een GIP-dossier dat gecombineerd uitgevoerd zal worden met het Aquafinproject
20235 “Revitalisering LAR”. Volgens de simulator beoogt dit project de aansluiting van 225 IE’s; volgens het
technische plan in toestand B 462 huishoudelijke IE’s en 1385 industriële IE’s.
 
N.a.v. een overleg van VMM met de stad op 19/11/2020 werd duidelijk dat het financieel niet mogelijk is om de
volledige site van de LAR in één dossier te saneren. Er werd afgesproken dat 'Lar straat 3' zal toegevoegd worden
aan het GIP-dossier dat recent werd opgedragen (fase 1 +3) omdat hierdoor 669 IE onmiddellijk mee wordt
aangesloten op het gepland pompstation van Aquafin. Voor fase 2 werd afgesproken dat de aanvraag ging worden
ingediend en dat Menen deze 2de fase dan begin van volgende legislatuur zal uitvoeren (2025).
 
Voskenstraat (aansluiting woningen 173-181; volgens de simulator 11 IE)
 
GIP-project 18284 “Aanleg van gescheiden rioleringsstelsel in de Vagevuurstraat en Paradijsstraat in de
deelgemeente Rekkem”. Dit betreft een GIP-project dat het voorbehoud vormt voor het bovengemeentelijke project
22622 “Aansluiting vuilvracht Pourgatoire en wijk l'Echauffourée”. Dankzij dit GIP-project zullen zo’n 631 IE’s
aangesloten worden.
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Overweging

De gemeente/rioolbeheerder stelt de reductiedoelen te zullen halen. Er wordt aangegeven dat de door hun geplande projecten resulteren in een
hoger engagement. De doelstellingen zijn gebaseerd op de gebiedsgerichte prioritering en een verhoudingsgewijze spreiding van het
reductiedoel over de beoogde planperiodes waarin de goede toestand behaald zal worden. Indien de gemeente/rioolbeheerder in staat is om
meer te doen, het betreft dan ook minimale doelstellingen, dan dient de gemeente/rioolbeheerder ook die verantwoordelijkheid op te nemen.
VMM kan dit enkel toejuichen.
De gemeente/rioolbeheerder stelt een alternatieve selectie van uit te voeren projecten voor het halen van de reductiedoelen voor.  Een
alternatieve uitvoeringswijze om de reductiedoelen te halen kan,  zolang deze voldoet aan de randvoorwaarden (vrijheidsgraden) zoals
opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.
Voor het project "Revitalisering LAR" zijn de door de gemeente extra aangegeven huishoudelijke IE’s afkomstig van industrie en niet van
domicilies (huishoudens). Daarmee zal er wel een reductie gerealiseerd worden, maar voor de doelgroep industrie, de gap voor de huishoudens
wordt daarmee niet gedicht.
Voor de Voskenstraat (GUP-34027-035) en de Vagevuurstraat/Paradijsstraat (GUP-34027-019): de bepaling van het aantal IE’s gebeurt aan de
hand van een automatische koppeling van gedomicilieerde inwoners via de rioleringsdatabank. Voor GUP-34027-019 zal nader onderzocht
worden of en hoe een hoger aantal IE in de toekomst eventueel kan opgenomen worden in de simulator. De simulator zelf vormt echter geen
onderdeel van het voorliggende plan, waardoor uit deze opmerking geen planaanpassing volgt.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : QGRXy6WK

Ingediende reacties

Id: 2633
Cluster/GUP nummer:
Adres: Grote Markt 1 8930 Menen

De stad Menen wil daarnaast benadrukken dat zij wel de ambitie heeft om tegen 2027 ook volgende projecten uitgevoerd te hebben die zorgen
voor een noodzakelijke ingreep binnen centraal gebied om bestaande riolering te vernieuwen en zo overstorting te verminderen meer bepaald: 
 - Noordkaai, Rijselstraat, Oostkaai, Westkaai, Demeystraat in kader van de Leiewerken
 - Ijzerstraat – Engelandstraat (gemeentelijk dossier ikv schade aan rioleringsbuizen)
 - Heraanleg riolering Lauwestraat
 - Project omgevingsaanleg Oude Leielaan (deel tussen Warande en Waalvest + Blekerijvesting)
 Daarnaast wordt eveneens geïnvesteerd in bronmaatregelen, bv. het project Noordkaai, Rijselstraat, Oostkaai, Westkaai, Demeystraat in kader
van de Leiewerken en project omgevingsaanleg Oude Leielaan.

 
  

Overweging

Optimalisatieprojecten die leiden tot een vermindering van de impact van overstortwerking kunnen ingerekend worden met het oog op het
behalen van het reductiedoel op een efficiënte manier. Dit zal verduidelijkt worden onder hoofdstuk 4 Visievorming in de Vlaamse delen Schelde
en Maas.
Om de verrekening hiervan naar een equivalente reductie te ondersteunen wordt verwezen naar de geformuleerde actie 7B_J_0054 in het
Maatregelenprogramma. 
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Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Vlaamse delen Schelde en Maas

Uit te voeren wijzigingen:

In de Vlaamse delen Schelde en Maas onder hoofdstuk 4 Visievorming wordt onder 4.3.2.4  Randvoorwaarden bij de herziene gebiedsdekkende
uitvoeringsplannen voor de realisatie van de GUP-rioleringsprojecten een paragraaf toegevoegd: "Optimalisatieprojecten die leiden tot een
vermindering van de impact van overstortwerking kunnen ingerekend worden met het oog op het behalen van het reductiedoel op een efficiënte
manier."

 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : QGRXy6WK

Ingediende reacties

Id: 2634
Cluster/GUP nummer:
Adres: Grote Markt 1 8930 Menen

De effectief geplande projecten van stad Menen zorgen voor een reductie van 2489 IE’s (inclusief de enkele
woningen die het Aquafinproject 20235 aansluiten). Dat is een veel hoger aantal IE’s dan de reductiedoelstelling die
voorop gesteld wordt. De volgende projecten zijn reeds gepland:
 
“Revitalisering LAR” betreft een GIP-dossier dat gecombineerd uitgevoerd zal worden met het Aquafinproject 20235
“Revitalisering LAR”. Volgens de simulator beoogt dit project de aansluiting van 225 IE’s; volgens het technische
plan in toestand B 462 huishoudelijke IE’s en 1385 industriële IE’s.
  

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder stelt de reductiedoelen te zullen halen. Er wordt aangegeven dat de door hun geplande projecten resulteren in een
hoger engagement. De doelstellingen zijn gebaseerd op de gebiedsgerichte prioritering en een verhoudingsgewijze spreiding van het
reductiedoel over de beoogde planperiodes waarin de goede toestand behaald zal worden. Indien de gemeente/rioolbeheerder in staat is om
meer te doen, het betreft dan ook minimale doelstellingen, dan dient de gemeente/rioolbeheerder ook die verantwoordelijkheid op te nemen.
VMM kan dit enkel toejuichen.
De door de gemeente extra aangegeven huishoudelijke IE’s in het project "Revitalisering LAR" zijn afkomstig van industrie en niet van domicilies
(huishoudens). Daarmee zal er wel een reductie gerealiseerd worden, maar voor de doelgroep industrie, de gap voor de huishoudens wordt
daarmee niet gedicht.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : QGRXy6WK

Ingediende reacties

Id: 2635
Cluster/GUP nummer:
Adres: Grote Markt 1 8930 Menen

De gemeente kan voor de vermelde private aansluitingswerken de eigenaars sensibiliseren en faciliteren, de werken moeten echter uitgevoerd
en betaald worden door de eigenaar van het perceel.

  

Overweging

Handhaving van de correcte aansluiting van de privéwaterafvoer is binnen het integraal waterbeleid één van de prioritaire thema’s voor
handhaving, opgenomen in het maatregelenprogramma hoofdstuk 4.14.3.1 Aansluitingsplicht privéwaterafvoer en actie 7B_L_0012
Extra inzetten op toezicht handhaving van de aansluitingsplicht op riolering.
De lokale toezichthouder en rioolbeheerder dienen dan ook hun verantwoordelijkheid te nemen in het handhaven van de aansluitplicht op de
riolering conform Vlarem II. Zij hebben hiervoor tal van instrumenten tot hun beschikking. Als ondersteuning hierin werd door de CIW reeds
eerder een overzicht gemaakt van de instrumenten voor handhaving https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/handhaving.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Hoogstraten

Code van de indiener : qwSxXoLq

Ingediende reacties

Id: 703
Cluster/GUP nummer: algemeen
Adres: nvt nvt 2320 Hoogstraten

Stad Hoogstraten zal in samenwerking met Pidpa alles in het werk stellen om het reductiedoel te behalen. Echter zal dit mogelijk gebeuren door
andere projecten dan voorgesteld.

  

Overweging

De gemeente Hoogstraten zal alles in het werk stellen om de reductiedoelen te halen, zij het eventueel met een andere selectie aan projecten.
Een alternatieve uitvoeringswijze om de reductiedoelen te halen kan,  zolang deze voldoet aan de randvoorwaarden (vrijheidsgraden) zoals
opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Eeklo
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Code van de indiener : qyjDhnU3

Ingediende reacties

Id: 1953
Cluster/GUP nummer:
Adres: Industrielaan 2 9900 Eeklo

Eeklo: Bezwaarschriften m.b.t. zoneringplan/GUP/reductiedoelen zijn gevat onder identificatiecode lqR8QxXy
  

Overweging

Bezwaarschriften m.b.t. zoneringplan/GUP/reductiedoelen worden behandeld onder identificatiecode lqR8QxXy.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Hoeilaart
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Code van de indiener : rcdLenSB

Ingediende reacties

Id: 2574
Cluster/GUP nummer:
Adres: Jan van Ruusbroecpark zn 1560 Hoeilaart

Voor elk waterlichaam is aangegeven hoeveel inwoners (IE) nog bijkomend dienen aangesloten te worden op het rioleringsstelsel en/of de
zuivering. Dit is afgeleid van de vooropgestelde vrachtreductie voor stikstof (N) en fosfor (P). In de tabel zíjn de waarden voor het totale
reductiedoel weergegeven.
Indeling waterloop huidige: Speerpuntgebied
Waterlichaamnaam: IJSSE
WL-code: VL11_83
Gebiedsgerichte prioritering :3
(prioriteit 2 of 3: het reductiedoel moet volledig gerealiseerd worden tegen 2027)
Som van Vrachtreductíe Ptot (kg/jaar): 117,2015
Som van Vrachtreductie Ntot (kg/jaar): 857, 4215
Som van Inwonersequivalent: 169
Er zijn verschillende mogelijkheden om deze reductiedoelstellingen te bereiken. De 2 meest voor de hand liggende worden hieronder verder
uitgewerkt – gesimuleerd. 
Realisatie van de GUP-projecten die reeds op de subsidielijst staan
° Wegen- en rioleringswerken in de Brusselsesteenweg - deel: E. Vandervaerenstraat - Leopold II-laan (Ring) + deel Leopold II-laan +
Hertenstraat = 94 IE
° Aansluiting Charles Coppensstraat = 21 IE
° Aansluiting J,B. Deridderstraat en Terheidestraat = 54 IE
 samen een totaal van 169 IE ofte het beoogde doel.
Echter het project Brusselsesteenweg is op heden niet ingeschreven in onze meerjarenplanning. onder andere hierdoor is er geen nadruk
gelegd bij het studiebureau om hier verder aan te werken en hebben we hier nog geen exacte raming of kostenverdeling van. De
samenwerking/verdeling van kosten met AWV, gemeente Overijse, ANB dient nog verder uitgeklaard te worden. Dit is echter een relatief groot
project waarvan de impact op de begroting dan ook in verhouding zal zijn.
Voor dit project zijn grondinnames nodig die de uitvoeringstermijn mogelijks kunnen verlengen.
De 2 projecten Charles Coppensstraat en J.B. Deridder/Terheidestraat zijn gekoppeld aan de uitvoering van het bovengemeentelijk project van
Aquafin voor de riolering in de Eggerickxstraat - C. Coppensstraat. In een technische logica wordt eerst het project van Aquafin uitgevoerd
waarna deze gemeentelijke projecten kunnen aanvatten. De timing van het project van Aquafin is momenteel nog onzeker omdat deze werken
ten vroegste uitgevoerd zullen worden- op vraag van de gemeente - na de werken in de Kasteelstraat.
Ook dit Aquafin project en de 2 gemeentelijke projecten zijn heden nog niet voorzien in onze meerjarenbegroting.
Gemeente Hoeilaart maakt hier bezwaar tegen gezien:
De uitvoerbaarheid van de noodzakelijke projecten in Charles Coppenstraat en J.B. Deridderstraat en Terheidestraat (8217033 en 8217092)
afhankelijk is van het bovengemeentelijk Aquafinproject 23.237, In dit kader zijn ook nog andere investeringen van de gemeente en de Provincie
Vlaams-Brabant noodzakelijk ter hoogte van de vijver in het Jan Van Ruusbroecpark.
De uitvoerbaarheid van de noodzakelijke projecten in E. Vandervaerenstraat,Leopold ll-laan en Hertenlaan (8215056) afhankelijk is van
engagementen en randvoorwaarden van AWV, Provincie Vlaams-Brabant en ANB. De gesprekken zijn hier lopende. De gemeente wenst hier
voorbehoud te stellen i.h.k.v. deze engagementen van derden en de termijn tot het bekomen van een vergunning.

  

Overweging

De gemeente stelt dat zij voor de (tijdige) uitvoering van de noodzakelijke rioleringsprojecten afhankelijk is van derden zoals Aquafin, AWV, de
provincie, ANB. Ook grondinnames kunnen voor vertraging zorgen.
De afhankelijkheid van derden en onteigeningen kunnen een vertragende factor zijn bij de uitvoering van projecten. Het is evenwel belangrijk dat
alle partijen actief samenwerken om deze binnen een aanvaardbare timing te realiseren.
Om deze reden werden dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de realisatie van projecten. Deze randvoorwaarden zijn opgenomen onder
4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Page 315 of 492



Code van de indiener : rcdLenSB

Ingediende reacties

Id: 2575
Cluster/GUP nummer:
Adres: Jan van Ruusbroecpark zn 1560 Hoeilaart

2.      Realisatie van het rioleringsproject GUP-23033-102 (privé)
Dit GUP-project is een samengaan van verschillende niet aangesloten woningen op het openbaar rioleringsnet. In totaal gaat dit over ongeveer
110 woningen waarbij het dikwijls gaat over achterin gelegen woningen. Dit wordt aanzien als een 'privé' project waarbij de kosten quasi voor
100% bij de privé eigenaars zit. De impact van de realisatie van dit project komt overeen met 334 IE ofte quasi het dubbele van de gevraagde
reductiedoelstelling.
Volgens de aangeleverde simulator ook gup-projecten aangegeven staan om private aansluitingen te realiseren (GUP-23033-102). De
gemeente kan voor de vermelde private aansluitingswerken de eigenaars sensibiliseren en faciliteren, de werken moeten echter uitgevoerd en
betaald worden door de eigenaar van het perceel.

  

Overweging

Handhaving van de correcte aansluiting van de privéwaterafvoer is binnen het integraal waterbeleid één van de prioritaire thema’s voor
handhaving, opgenomen in het maatregelenprogramma hoofdstuk 4.14.3.1 “Aansluitingsplicht privéwaterafvoer” en actie 7B_L_0012 “Extra
inzetten op toezicht handhaving van de aansluitingsplicht op riolering”.
De lokale toezichthouder en rioolbeheerder dienen dan ook hun verantwoordelijkheid te nemen in het handhaven van de aansluitplicht op de
riolering conform Vlarem II. Zij hebben hiervoor tal van instrumenten tot hun beschikking. Als ondersteuning hierin werd door de CIW reeds
eerder een overzicht gemaakt van de instrumenten voor handhaving https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/handhaving

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : rcdLenSB

Ingediende reacties

Id: 2576
Cluster/GUP nummer:
Adres: Jan van Ruusbroecpark zn 1560 Hoeilaart

Er verschillen op te merken zijn in reductiedoelen in de officiële documenten op volvanwater.be t.o.v, de simulator. In kader van de bezwaren
werd rekening gehouden met de doelen zoals vermeld in de simulator zoals door VMM bevestigd. 

  

Overweging

De cijfers (tabel) van het reductiedoel in de simulator zijn gebaseerd op de meest recente herrekeningen van de reductiedoelen, maar betreffen
enkel de cijfers van de gemeentelijke actor. De cijfers die terug te vinden zijn op het geoloket zoneringsplannen en gebiedsdekkende
uitvoeringsplannen in de fiches reductiedoel_SI_HH_ per waterlichaam en Reductiedoelen_ONTWERP_GUP_ per gemeente zijn nog
gebaseerd op oudere berekeningen, maar bevatten naast de gemeentelijke actor ook de cijfers van de bovengemeentelijke actor (beiden
opgedeeld per categorie lopend beleid/GUP) en privé.
Voor zover geen andere opmerkingen/technische correcties aanleiding geven tot het aanpassen van de cijfers, zullen de fiches
reductiedoel_SI_HH_ per waterlichaam en Reductiedoelen_ONTWERP_GUP_ per gemeente op het geoloket zoneringsplannen en
gebiedsdekkende uitvoeringsplannen geactualiseerd worden met de herrekende cijfers, maar dit voor alle actoren, met onderverdeling in de
respectievelijke categorieën. Dit is ruimer dan enkel het cijfer van de gemeentelijke actor uit de simulator per gemeente. 
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Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Voor zover geen andere opmerkingen/technische correcties aanleiding geven tot het aanpassen van de cijfers, zullen de fiches
reductiedoel_SI_HH_ per waterlichaam en Reductiedoelen_ONTWERP_GUP_ per gemeente op het geoloket zoneringsplannen en
gebiedsdekkende uitvoeringsplannen geactualiseerd worden met de herrekende cijfers, maar dit voor alle actoren, met onderverdeling in de
respectievelijke categorieën. Dit is ruimer dan enkel het cijfer van de gemeentelijke actor uit de simulator per gemeente. 

 

Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Lierde

Code van de indiener : RRvXALF4

Ingediende reacties

Id: 1709
Cluster/GUP nummer:
Adres: Stropkaai 1 9600 Gent

Via mail naar CIW-sec@vmm.be stuur ik het collegebesluit van de gemeente Lierde over het openbaar onderzoek
ontwerp-stroomgebiedsbeheerplannen 2022-2027. De doelstellingen zullen we voor 2027 niet halen maar we
zorgen deze wel te halen tegen 2039 (of vroeger indien mogelijk wegens nodige samenwerking van andere
partijen)
  

Overweging

De opmerkingen worden behandeld onder identificatiecode OGI9yt3Z.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Herenthout

Code van de indiener : rx9VujCk

Ingediende reacties

Id: 698
Cluster/GUP nummer: GUP-13012-103
Adres: Vlakke velden-Bergense Steenweg nvt 2270 Herenthout

Herenthout: GUP-13012-103 dient niet aan te sluiten via Vlakke velden, maar via de Bergense Steenweg waar nog
geen riolering beschikbaar is. Deze zal dus niet kunnen uitgevoerd worden tegen 2027.
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Overweging

De rioolbeheerder geeft aan dat cluster 083-204, het perceel Bergense steenweg 60 (project GUP-13012-103),  niet is aan te sluiten via Vlakke
velden, maar via de Bergense Steenweg waar nog geen riolering beschikbaar is. Het traject van project GUP-13012-103 zal worden
geherpositioneerd met aansluiting via de Bergense steenweg.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Het traject van project GUP-13012-103 zal worden geherpositioneerd.

 

Aanbeveling(en)

Gezien de grote afstand van het aan te sluiten gebouw tot centraal gebied, lijkt het aangewezen te bekijken of een herziening van cluster 083-
204 naar individueel te optimaliseren gebied niet aangewezen is.

 

Code van de indiener : rx9VujCk

Ingediende reacties

Id: 699
Cluster/GUP nummer: GUP-13012-066
Adres: Nijlense Steenweg nvt 2270 Herenthout

Herenthout: GUP-13012-066 (kantine voetbal) heeft 0 IE in de simulator. Deze dient een hoger aantal IE te
omvatten
  

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan dat GUP-13012-066 (kantine voetbal)  0 IE heeft in de simulator en meldt dat deze een hoger aantal IE dient te
omvatten. De bepaling van het aantal IE’s wordt echter bepaald aan de hand van een automatische koppeling van gedomicilieerde inwoners via
de rioleringsdatabank. Er zal nader onderzocht worden of en hoe dit in de toekomst eventueel kan opgenomen worden in de simulator. De
simulator zelf vormt echter geen onderdeel van het voorliggende plan, waardoor uit deze opmerking geen planaanpassing volgt.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Er zal nader onderzocht worden of en hoe de vuilvracht van gebouwen zonder domicilies kan worden opgenomen
in de simulator.
 

Code van de indiener : rx9VujCk

Ingediende reacties

Id: 700
Cluster/GUP nummer: A219065
Adres: Heikant-Doornstraat-Boudewijnlaan(deel)-Paleerstraat nvt 2270 Herenthout

Herenthout: Uitvoering van project A219065 is afhankelijk van de nodige innames die dienen te gebeuren.
  

Page 318 of 492



Overweging

De afhankelijkheid van derden en onteigeningen kunnen een vertragende factor zijn bij de uitvoering van projecten.
Het is evenwel belangrijk dat alle partijen actief samenwerken om deze binnen een aanvaardbare timing te
realiseren.
Om deze reden werden dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de realisatie van projecten. Deze
randvoorwaarden zijn opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming. 
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : rx9VujCk

Ingediende reacties

Id: 701
Cluster/GUP nummer: algemeen
Adres: algemeen nvt 2270 Herenthout

Herenthout: Simulatorselectie ‘Invulling Minimale doelstelling Stroomgebiedbeheerplan 2027’ voldoet niet aan
minimale doelstelling voor VL08_132.
  

Overweging

De rioolbeheerder stelt dat het minimale reductiedoel 2027 in de simulatorselectie niet gehaald wordt voor
VL08_132.
Binnen de modellering wordt eerst het lopend beleid in kaart gebracht, daarna worden optimalisaties op RWZI’s in
rekening gebracht en dan pas bijkomende GUP-projecten om het reductiedoel te halen. Vermits projecten
opgedragen op een programma (gemeentelijk en bovengemeentelijk) verondersteld zijn te worden gerealiseerd
tegen 2027 is het mogelijk dat sommige actoren verder geraken dan wat je louter o.b.v. een verdeling a.d.h.v. de
gebiedsgerichte prioritering zou veronderstellen, waardoor op het niveau van het waterlichaam de minimale
doelstelling gehaald wordt. Hierdoor kan als gemeente de perceptie ontstaan dat de minimale doelstelling
achterwege kan gelaten worden. Het is echter van belang om met het totaal reductiedoel indachtig voldoende
projecten in uitvoering te brengen. De nieuwe herrekende fiches ‘reductiedoel_SI_HH_ per waterlichaam’ en
‘Reductiedoelen_ GUP_ per gemeente’ geven dit totaalbeeld met de reductiedoelen en de verschillende actoren
weer.
De simulator is een ondersteunende tool om na te gaan welke projecten desgewenst uitvoering kunnen geven aan
de reductiedoelen voor de gemeente actor en maakt geen onderdeel uit van het plan. Een alternatieve
uitvoeringswijze om de reductiedoelen te halen kan,  zolang deze voldoet aan de randvoorwaarden
(vrijheidsgraden) zoals opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : rx9VujCk

Ingediende reacties

Id: 1944
Cluster/GUP nummer: GUP-13012-074 + GUP-13012-091
Adres: Molenstraat + Oosterhoven-Kapelstraat-Herentalse Steenweg-Heikant nvt 2270 Herenthout

GUP-13012-074 & GUP-13012-091 zitten momenteel in voorontwerp fase en zullen getracht worden uitgevoerd te worden tegen 2027. Dit is
onder voorbehoud en afhankelijk van eventuele innemingen die dienen te gebeuren. Indien deze uitgevoerd worden, wordt de doelstelling voor
VL08_132 nagenoeg wel gehaald.

  

Overweging

Met de uitvoering van deze projecten zit de gemeente op schema om het reductiedoel tegen 2027 te halen en het totale reductiedoel tegen 2033
te halen.
Om in te spelen op opportuniteiten of eventuele moeilijkheden zijn vrijheidsgraden voorzien inzake de realisatie van projecten, waardoor ook een
eventuele alternatieve uitvoeringswijze kan om de reductiedoelen te halen. Deze randvoorwaarden zijn opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4
Visievorming.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Wortegem-Petegem
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Code van de indiener : s4Smnv2S

Ingediende reacties

Id: 1942
Cluster/GUP nummer:
Adres: Waregemseweg 35 9790 Wortegem-Petegem

De gemeente Wortegem-Petegem neemt akte van het voorstel betreffende reductiedoelen. De gemeente
Wortegem-Petegem wenst haar medewerking te bevestigen tot uitvoering van deze reductiedoelen, mits rekening
wordt gehouden met onderstaande opmerkingen ingevolge de huidige vastgelegde projectplanning.
Deze huidige projectplanning werd opgemaakt op basis van de planning van de rioolbeheerder TMVW, rekening
houdende met de prioriteiten volgens het GUP. Dit overzicht is te vinden in bijlage 1:
O209103: Aanleggen van een 2DWA-stelsel langsheen de Waregemsesteenweg (tussen Pontstraat en WL 7,94a
en tussen 7,94a en Keerstraat): 1197 IE, VL05_45, <=2027
O212028B: Gemeentelijke rioleringswerken in de Karmstraat en de Kazernestraat t.h.v. de Kalverstraat: 1462 IE,
VL05_62, <=2027
GUP-45061-002: rioleringsproject GUP-45061-002 (gemeentelijk) - Peperstraat (M.), Moregemplein (M.), Heerbaan
(M.-P.), 449 IE, VL17_204, <=2027
GUP-45061-008: rioleringsproject GUP-45061-008 (gemeentelijk) - Kasteelstraat (W.): 170 IE, VL05_45, <=2027
GUP-45061-010: rioleringsproject GUP-45061-010 (gemeentelijk) - Bouvelostraat (W.): 964 IE, VL05_45, <=2033
GUP-45061-016: rioleringsproject GUP-45061-016 (gemeentelijk) - Kouterlos (E.): 224 IE, VL17_204, <=2021
GUP-45061-022: rioleringsproject GUP-45061-022 (gemeentelijk) - Kortrijkstraat (P.-E.): 711 IE, VL17_204, <=2033
GUP-45061-024: rioleringsproject GUP-45061-024 (gemeentelijk) - Krauwelstraat (P.), Biesvijverstraat (P.),
Biesbosstraat (P.): 1580 IE, VL17_204, <=2033
GUP-45061-028: rioleringsproject GUP-45061-028 (gemeentelijk) - Waregemseweg (W.): 185 IE, VL05_45,
<=2033
GUP-45061-044: rioleringsproject GUP-45061-044 (gemeentelijk) - Kwadenbulk (E.), Kloosterhoek (E.), VL17_204,
<=2033
GUP-45061-048: rioleringsproject GUP-45061-048 (gemeentelijk) - Waregemseweg (W.): 175 IE, 88,89%
VL05_45; 11,11% VL05_50, <=2027
O212028A: Gemeentelijke rioleringswerken in de Heuzelstraat, Ooikeplein (tussen Kalverstraat en Deinzestraat),
Sint-Amandusstraat en Deinzestraat (tussen grens Kruishoutem en Leedsebeek), inclusief aandeel op grondgebied
Oudenaarde, 1421 IE, VL05_62, <=2021
Het aantal inwonerequivalenten (IE) dat op basis van deze projecten wordt gesaneerd bedraagt 440 IE en betekent
dus een gebiedsdekkend groter engagement dan voorzien volgens de voorliggende reductiedoelstelling voor het
grondgebied van Wortegem-Petegem.
Hogergenoemde planning wordt gezamenlijk nagestreefd door de gemeente, TMVW en hun partners, waarbij niet
uit te sluiten valt dat er vertragingen kunnen optreden door externe factoren (verwervingen en onteigeningen,
beschikbare capaciteit bij studiebureaus en aannemers, beschikbare budgetten bij nutsmaatschappijen i.h.k.v.
verplaatsingsbevelen en netsanering …).
Uit onderstaande tabel blijkt echter dat bij een uitvoering van 72% van de geplande projecten reeds een equivalent
aantal IE wordt gesaneerd in vergelijking met het vooropgestelde reductiedoel zoals voorgesteld door de VMM voor
2027, versie november 2020 (reductiedoel van 317 IE). Bijlage 2:
GAVERBEEK: VL05_45, 4, totale IE: 136 IE, IE te saneren tegen 2027: 68 IE, IE in GUP/GIP op de planning: 20 IE
LEIE III: VL05_50, 5, totale IE: 14 IE, IE te saneren tegen 2027: 5 IE, IE in GUP/GIP op de planning: 2 IE
STAMPKOTBEEK: VL05_62, 4, totale IE: 338 IE, IE te saneren tegen 2027: 169 IE, IE in GUP/GIP op de planning:
338 IE
BOVENSCHELDE II+III: VL17_204, 5, totale IE: 228 IE, IE te saneren tegen 2027: 75 IE, IE in GUP/GIP op de
planning: 80 IE
Totale IE: 716; IE te saneren tegen 2027: 317 IE (72% van op de planning) ; IE in GUP/GIP op de planning: 440 IE
Conclusie:
De doelstelling wordt gehaald in zijn totaliteit: 440 IE > 316,86 IE.
De doelstelling van de Leie III (VL05_50) wordt net niet gehaald (2 IE < 4,62 IE) maar mits plaatsing van de
prioritaire IBA’s wordt deze doelstelling ook gehaald.
De doelstellingen van de Stampkotbeek (VL05_62: 338 IE > 169 IE) en van de Boven-Schelde (VL17_204: 80 IE >
75,24 IE) worden gehaald.
Enkel de doelstelling van de Gaverbeek (VL05_45: 20 IE < 68 IE) wordt niet gehaald. Door bijkomende sanering
van de IBA’s wordt ca. bijkomend 11 IE gehaald.
De gemeente engageert zich tot het opstarten in studiefase van een deel van de resterende GUP-projecten, die
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moeten leiden tot het behalen van de vermelde reductiedoelen in de toekomst (2033-2039):
• Cluster Kortrijkstraat: studie opstarten (VL17_204)
• Biesvijverstraat: studie opstarten (VL17_204)
• Rioleringsproject GUP-45061-010 (gemeentelijk) - Bouvelostraat (W.) in VL05_45: subsidiefiche in te dienen
Op basis van dit engagement en om onderstaande redenen acht de gemeente een bijsturing of uitbreiding van
deze planning als gevolg van de reductiedoelstellingen niet opportuun:
• De genomen engagementen op gemeenteniveau;
• De genomen engagementen met andere lokale en bovenlokale besturen ;
• De reeds geleverde inspanningen op het vlak van studiewerk en de hiermee gepaard gaande uitgaven
(onderzoekingen, proeven ter plaatse, afstemming stadsdiensten en andere)/ mogelijke kosten bij het stilleggen van
sommige projecten in functie van de opstart van de projecten volgens de reductiedoelstellingen;
• De lopende subsidiedossiers (zowel goedgekeurd als op rollend programma);
• De bewuste spreiding van de financiële inspanningen voor het saneren van groene en rode clusters geografisch
gespreid over het ganse grondgebied van de gemeente, en hiermee samenhangend de draagkracht van de
verschillende deelgemeentes, op vlak van leefbaarheid, ontsluiting, mobiliteit en bereikbaarheid tijdens de vele
werken die een zekere spreiding in de tijd noodzakelijk maken;
• Beschikbaarheid op de markt van studiebureaus en aannemers.
De gemeente zal de huidige reductiedoelstelling meenemen in het begin van de volgende planperiode voor de
opmaak van de BBC voor de volgende legislaturen. Tegelijk zullen de nodige subsidieaanvragen gebeuren van
verschillende rioleringsdossiers.
  

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan de minimale reductiedoelen te zullen halen voor VL05_62 (Stampkotbeek) en VL17_204 (Bovenschelde
II+III), met uitzondering van vertragingen die optreden door externe factoren.
De afhankelijkheid van derden kan een vertragende factor zijn bij de uitvoering van projecten. Het is evenwel belangrijk dat alle partijen actief
samenwerken om deze binnen een aanvaardbare timing te realiseren. Om deze reden werden dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de
realisatie van projecten. Deze randvoorwaarden zijn opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.
Voor VL05_50 (Leie III) wordt er aangegeven dat de doelstelling niet wordt gehaald door de realisatie van rioleringsprojecten, maar wel door
plaatsing van bijkomende IBA's, de VMM neemt hier akte van.
Voor VL05_45 (Gaverbeek I) wordt er aangegeven dat de minimale doelstelling tegen 2027 niet haalbaar is, al engageert de gemeente zich wel
om het totaal reductiedoel tegen 2033 te behalen. Op het niveau van het volledige waterlichaam kan de minimale doelstelling gehaald worden
indien de andere actoren hun verantwoordelijkheid opnemen (gemeentelijke actoren: rioleringsprojecten uitvoeren; bovengemeentelijke actor:
rioleringsprojecten uitvoeren & optimalisaties op RWZI). De nieuwe herrekende fiches ‘reductiedoel_SI_HH_ per waterlichaam’ en
‘Reductiedoelen_ GUP_ per gemeente’ geven dit totaalbeeld met de reductiedoelen en de verschillende actoren weer. Het is echter van belang
om met het totaal reductiedoel indachtig voldoende projecten in uitvoering te brengen.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Arendonk
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Code van de indiener : S6k35JH5

Ingediende reacties

Id: 2426
Cluster/GUP nummer:
Adres: Vrijheid 29 2370 Arendonk

Bezwaarschrift betreffende de reductiedoelstellingen voor gemeente Arendonk
Gemeente Arendonk krijgt binnen het stroomgebiedbeheersplan volgende reductiedoelstellingen opgelegd voor onderstaande waterlichamen:
WL_naam, WL_code, gebiedsgerichte prioritering, IE:
AA I, VL11_120, 3, 143 IE
KLEINE NETE I, VL11_126, 2, 0 IE
WAMP, VL05_130, 2, 753 IE
KANAAL DESSEL-KWAADMECHELEN+KANAAL DESSEL-SCHOTEN+KANAAL BOCHOLT-HERENTALS (deel), VL17_160, 4, 0 IE
DE AA (Ravels), L107_601, 4, 0 IE
 
Volgens de simulator wordt dit formulier ingevuld dmv volgende projecten:

 A217100: Weg- en rioleringswerken in Broekstraat (GUP-project 13001-004): 190 IE, VL05_130
A218125: Weg- en rioleringswerken in Het Einde, Leeuwerfstraat, Hoge Pedestraat en Varenpad (GUP-project 13001-003): 286 IE, 84,27%
VL05_130; 15,73% VL11_120
A218137: Weg- en rioleringswerken in Heirbaan, Dopheidestraat, Aartrijtstraat, Reenstraat (GUP-project 13001-002): 322 IE, VL05_130
GUP-13001-030: rioleringsproject GUP-13001-030 (prive) – Moerenstraat: 2 IE, VL05_130
GUP-13001-031: rioleringsproject GUP-13001-031 (prive) – Heikant: 5 IE, VL05_130
GUP-13001-035: rioleringsproject GUP-13001-035 (prive) – Hovestraat: 6 IE, VL05_130
GUP-13001-037: rioleringsproject GUP-13001-037 (prive) – Varenpad: 2 IE, VL05_130
GUP-13001-101: rioleringsproject GUP-13001-101 (gemeentelijk) - Schotelven, Reenheide, Delstraat: 101 IE, 2,97% VL05_130; 97,03%
VL11_120
 
Gemeente Arendonk maakt hier bezwaar tegen gezien de gemeente een reductie voorziet van 927 IE op basis van volgende projecten die reeds
concreet gepland zijn:
-       Weg- en rioleringswerken in Broekstraat (GUP-13001-004) – A217100
-       Weg- en rioleringswerken in Het Einde, Leeuwerfstraat, Hoge Pedestraat en Varenpad (GUP-13001-003) - A218125
-       Weg- en rioleringswerken in Heirbaan, Dopheidestraat, Aartrijtstraat, Reenstraat (GUP-13001-002) - A218137
-       Rioleringsproject GUP-13001 -005 (gemeentelijk) - Nieuwedijk, Huiskens, Hoge Mauw, Hertevelden
 
Deze zorgen voor een reductie van 881 IE op waterlichaam VL05_130 (Wamp), 45 IE op waterlichaam VL11_120 (Aa l) en 1IE op waterlichaam
VL_126 (Keine Nete l). De totale reductiedoelstelling in speerpuntgebied van 896 IE wordt hiermee gehaald alsook de individuele
reductiedoelstelling van waterlichaam VL05_130 (Wamp). De reductiedoelsteIIing van waterlichaam VL11_120 (Aa l) wordt hier deels
gerealiseerd. De totale reductiedoelstelling van deze waterloop is volgens de simulator binnen Arendonk enkel nog haalbaar met project GUP-
13001-101 (gemeentelijk) - Schotelven, Reenheide, Delstraat. De gemeente Arendonk hangt hier af van de timing van Oud-Turnhout voor
project GUP-13031-010. Zolang dit niet is uitgevoerd, zal het project van Arendonk GUP-13001-101 nog steeds lozen in de waterloop(Grote
Calie). De financiële haalbaarheid van project GUP-13001-101 voor de vermelde reductie is niet gegarandeerd binnen de beschikbare middelen
en de gemeentelijke begroting.
De noodzakelijke projecten voor de vermelde reductie zijn onuitvoerbaar tegen eind 2027. De bottlenecks in de projecten zijn nog te groot om
een timing op te maken en tot uitvoering te kunnen over gaan. Zo wordt het GUP-13001-005 te samen uitgevoerd met het fietspadenproject van
AWV waar onteigeningen voor noodzakelijk zijn.

  

Overweging

Arendonk geeft aan met de door hen geplande projecten (3 GIP-projecten en GUP-13001-005) de reductiedoelen te halen voor VL11_130
(Wamp) maar niet voor VL11_120 (AA I). Om het reductiedoel te halen voor de AA I is ook de uitvoering van GUP-13001-101 noodzakelijk.
Hiervoor is Arendonk echter totaal afhankelijk van de timing van het stroomafwaartse project van buurgemeente Oud-Turnhout.
Het feit of de reductiedoelen tegen 2027 haalbaar zijn is daarnaast ook sterk afhankelijk van de beschikbare middelen of van de timing van
derde partijen zoals AWV (ihkv GUP-13001-005).
VMM geeft hierbij mee dat na technisch nazicht gebleken is dat een herrekening van de reductiedoelen voor waterlichaam VL11_120 (AA I) aan
de orde was. Deze herrekening resulteert in het feit dat het lopend beleid kan volstaan en dat het betrokken GUP-project niet noodzakelijk
uitgevoerd dient te worden om het minimale reductiedoel te bereiken. 

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt
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Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : S6k35JH5

Ingediende reacties

Id: 2427
Cluster/GUP nummer:
Adres: Vrijheid 29 2370 Arendonk

Daarnaast voorziet de gemeente ook afkoppelingsprojecten in centraal gebied (Wezenstraat). Deze zorgen voor een reductie van de
overstortwerking op de Wamp.

  

Overweging

Optimalisatieprojecten die leiden tot een vermindering van de impact van overstortwerking kunnen ingerekend worden met het oog op het
behalen van het reductiedoel op een efficiënte manier. Dit zal verduidelijkt worden onder hoofdstuk 4 Visievorming in de Vlaamse delen Schelde
en Maas.
Om de verrekening hiervan naar een equivalente reductie te ondersteunen wordt verwezen naar de geformuleerde actie 7B_J_0054 in het
Maatregelenprogramma. 

 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Vlaamse delen Schelde en Maas

Uit te voeren wijzigingen:

In de Vlaamse delen Schelde en Maas onder hoofdstuk 4 Visievorming wordt onder 4.3.2.4  Randvoorwaarden bij de herziene gebiedsdekkende
uitvoeringsplannen voor de realisatie van de GUP-rioleringsprojecten een paragraaf toegevoegd: "Optimalisatieprojecten die leiden tot een
vermindering van de impact van overstortwerking kunnen ingerekend worden met het oog op het behalen van het reductiedoel op een efficiënte
manier."

 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : S6k35JH5

Ingediende reacties

Id: 2428
Cluster/GUP nummer:
Adres: Vrijheid 29 2370 Arendonk

In de simulator worden ook privéprojecten aangeduid voor het behalen van de reductiedoelstelling op waterlichaam VL05-130 (Wamp). De
doelstelling wordt reeds gehaald door de bovengemelde gemeentelijke projecten. De gemeente kan voor de vermelde private
aansluitingswerken de eigenaars sensibiliseren en faciliteren, de werken moeten echter uitgevoerd en betaald worden door de eigenaar van het
perceel.

  

Overweging

Handhaving van de correcte aansluiting van de privéwaterafvoer is binnen het integraal waterbeleid één van de prioritaire thema’s voor
handhaving, opgenomen in het maatregelenprogramma hoofdstuk 4.14.3.1 Aansluitingsplicht privéwaterafvoer en actie 7B_L_0012
Extra inzetten op toezicht handhaving van de aansluitingsplicht op riolering.
De lokale toezichthouder en rioolbeheerder dienen dan ook hun verantwoordelijkheid te nemen in het handhaven van de aansluitplicht op de
riolering conform Vlarem II. Zij hebben hiervoor tal van instrumenten tot hun beschikking. Als ondersteuning hierin werd door de CIW reeds
eerder een overzicht gemaakt van de instrumenten voor handhaving https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/handhaving.
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Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Kalmthout

Code van de indiener : s9EMjxql

Ingediende reacties

Id: 2413
Cluster/GUP nummer:
Adres: Mechelsesteenweg 66 2018 Antwerpen

Gemeente Kalmthout
Gemeente Kalmthout krijgt binnen het stroomgebiedbeheerplan volgende reductiedoelstelling opgelegd voor onderstaande waterlichamen:
WL_naam, WL_code, gebiedsgerichte prioritering, IE:
VERLEGDE SCHIJN – VOORGRACHT, VL05_36, 4, 25
KLEINE A - WILDERTSE BEEK, L111_1102, 4, 0
SPILLEBEEK, L107_741, 99, 0
SPILLEBEEK, L217_1993, 99, 0
SPILLEBEEK , L217_5468, 99, 86
SPILLEBEEK, L219_1962, 99, 0
SPILLEBEEK, L219_5469, 99, 97
Eindtotaal: 208 IE
Volgens de simulator wordt dit ingevuld dmv volgende projecten:
Projectnaam, Projectnummer, IE, Waterlichamen:
Aansluiting woningen Prins Albertlei op drukriolering van Kapellen, A210123, 25, 100% VL05_36
N133 - Wuustwezelsteenweg (tot Kroonstraat, incl.Riethoek - Kroonstraat - Marijnnevennenstraat) -  Essensesteenweg (Pastorijhoef - grens
Essen) - module 13, A215199, 183, 46,99% L217_5468; 53,01% L219_5469
rioleringsproject GUP-11022-133 (prive) - Canadezenlaan(Heide), GUP-11022-133, 6, 100% VL05_36
rioleringsproject GUP-11022-138 (prive) - Kapellensteenweg (Heide), GUP-11022-138, 1, 100% VL05_36
rioleringsproject GUP-11022-140 (prive) - Rozendreef (C), Kinderwelzijnstraat (C), Irisdreef (C), GUP-11022-140, 96, 100% L111_1102
rioleringsproject GUP-11022-199 (prive) - Korte Heuvelstraat (Dp), Heuvel (Dp), GUP-11022-199, 12, 100% L111_1102
De waterlichamen zijn ingedeeld volgens een zogenaamde gebiedsgerichte prioritering. De timing van het reductiedoel is gerelateerd aan het
behalen van de goede toestand. Voor het waterlichaam Verlegde Schijn – Voorgracht VL05_36 geldt prioriteit 4, minstens de helft van het totale
reductiedoel moet gerealiseerd worden tegen 2027, de andere helft in de volgende planperiode.
Om de minimale doelstelling SGBP3 te halen dient binnen VL05_36 dus de helft van het totale reductiedoel gerealiseerd te worden tegen 2027.
Dit betreft 13 IE.
Gemeente Kalmthout engageert zich om voor 2027 de aansluitingen te realiseren van minstens 13 IE om zo de minimale doelstelling SGBP3 te
halen binnen volgende projecten. Deze projecten zijn echter voor hun timing afhankelijk van andere projecten/instanties.
Aansluiting woningen Prins Albertlei op drukriolering van Kapellen, A210123, De timing van dit project is afhankelijk van uitvoering van GIP-
dossier van Kapellen (A209095). Hiervoor stelt Kapellen: Het realiseren van A209095 voor 2027 is kritisch voor gemeente Kapellen gezien de
financiële haalbaarheid niet gegarandeerd is binnen de beschikbare middelen en de gemeentelijke begroting.
Rioleringsproject GUP-11022-110 (gemeentelijk) - Driehoeven (Heide), Canadezenlaan(Heide), GUP-11022-110, Deze groene clusters zullen
aangesloten worden binnen bovengemeentelijk project 22624. De timing van dit project is afhankelijk van het afwaartse deel in Kapellen dat zal
uitgevoerd worden binnen project 22466.
Rioleringsproject GUP-11022-133 (prive) - Canadezenlaan(Heide), GUP-11022-133 (privé), Eigenaar heeft zijn woning langs de straatkant
gebouwd en zal dus rechtstreeks aangesloten worden op de riolering in de Canadezenlaan die zal uitgevoerd worden binnen project 22624. De
timing van dit project is afhankelijk van het afwaartse deel in Kapellen dat zal uitgevoerd worden binnen project 22466.
Om de minimale doelstelling SGBP3 te halen voor waterlopen L217_5468 en L219_5469 moeten respectievelijk 86 en 97 IE aangesloten
worden tegen 2027. De gemeente voorziet volgende projecten die zorgen dat de minimale doelstelling behaald is/wordt:
N133 - Wuustwezelsteenweg (tot Kroonstraat, incl.Riethoek - Kroonstraat - Marijnnevennenstraat) -  Essensesteenweg (Pastorijhoef - grens
Essen) - module 13, A210123, Groene clusters zijn aangesloten binnen gemeentelijk project KAL3013 (uitvoering 2015-2019).
Rioleringsproject GUP-11022-129 (gemeentelijk) - Turfvaartlaan (Dp), De Vletlaan (Dp), GUP-11022-129, Gemeente voorziet de aanleg van een
gescheiden riolering in de wijk Turfvaartlaan - De Vletlaan - Het Ziel binnen project KAL3047. Hierbij zullen deze groene clusters aangesloten
worden. De timing van dit project is nog onder voorbehoud.
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Overweging

De gemeente  Kalmthout stelt de reductiedoelen te zullen halen voor de waterlichamen L217_5468 en L219_5469. VMM neemt hier akte van.
Ook voor het waterlichaam VL05_36 engageert de gemeente zich om het reductiedoel te halen. De hiervoor uit te voeren projecten (A210123,
GUP-11022-110 en GUP-11022-133) zijn echter afhankelijk van de timing van uit te voeren projecten door de buurgemeente Kapellen en
Aquafin. Omdat de afhankelijkheid van derden een vertragende factor kan zijn bij de uitvoering van projecten werden  vrijheidsgraden voorzien
inzake de realisatie van projecten. Deze randvoorwaarden zijn opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.
 

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : s9EMjxql

Ingediende reacties

Id: 2414
Cluster/GUP nummer:
Adres: Mechelsesteenweg 66 2018 Antwerpen

Rioleringsproject GUP-11022-110 (gemeentelijk) - Driehoeven (Heide), Canadezenlaan(Heide), GUP-11022-110,
Deze groene clusters zullen aangesloten worden binnen bovengemeentelijk project 22624. De timing van dit project
is afhankelijk van het afwaartse deel in Kapellen dat zal uitgevoerd worden binnen project 22466.
  

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan dat de clusters opgenomen in het project Rioleringsproject GUP-11022-110, zijnde
clusters 069-63; 069-65; 069-67-1(gedeeltelijk), worden aangesloten binnen het project 22624. Het
gebiedsdekkend uitvoeringsplan zal voor GUP-11022-110 overeenstemmend aangepast worden.
De afhankelijkheid van derden kan een vertragende factor zijn bij de uitvoering van projecten. Het is evenwel
belangrijk dat alle partijen actief samenwerken om deze binnen een aanvaardbare timing te realiseren.
Om deze reden werden dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de realisatie van projecten. Deze

randvoorwaarden zijn opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Project GUP-11022-110 wordt geschrapt, de aansluiting van de clusters wordt opgenomen binnen
bovengemeentelijk project 22624.
 

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : s9EMjxql

Ingediende reacties

Id: 2415
Cluster/GUP nummer:
Adres: Mechelsesteenweg 66 2018 Antwerpen

Rioleringsproject GUP-11022-133 (prive) - Canadezenlaan (Heide), GUP-11022-133 (privé):
Eigenaar heeft zijn woning langs de straatkant gebouwd en zal dus rechtstreeks aangesloten worden op de riolering in de Canadezenlaan die
zal uitgevoerd worden binnen project 22624. De timing van dit project is afhankelijk van het afwaartse deel in Kapellen dat zal uitgevoerd worden
binnen project 22466.

  

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan dat Canadezenlaan 98 werd herbouwd langs de straat en rechtstreeks zal worden
aangesloten op de geplande riolering in de Canadezenlaan, binnen project 22624. Cluster 069-78 wordt
geherpositioneerd naar de aanwezige gebouwen.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

zoneringsplan: cluster 069-78 wordt geherpositioneerd naar de aanwezige gebouwen.
gebiedsdekkende uitvoeringsplan: GUP-11022-133 wordt overeenstemmend aangepast.
 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : s9EMjxql

Ingediende reacties

Id: 2416
Cluster/GUP nummer:
Adres: Mechelsesteenweg 66 2018 Antwerpen

N133 - Wuustwezelsteenweg (tot Kroonstraat, incl.Riethoek - Kroonstraat - Marijnnevennenstraat) - 
Essensesteenweg (Pastorijhoef - grens Essen) - module 13 -A210123: Groene clusters zijn aangesloten binnen
gemeentelijk project KAL3013 (uitvoering 2015-2019).
  

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan dat voor module 13/A210123: N133 (Wuustwezelsteenweg - Essensesteenweg), het
bijhorende collectief te saneren buitengebied is aangesloten binnen gemeentelijk project KAL3013. Wij willen
vragen om binnen de voorziene procedure het betrokken GIP dossier in te dienen, zodat het dossier administratief
kan afgehandeld worden met een automatische aanpassing van status van het project tot gevolg.
In het voorliggende plan is het betrokken collectief te optimaliseren buitengebied reeds opgenomen als collectief
geoptimaliseerd buitengebied. Deze opmerking vraagt dan ook geen aanpassing in voorliggend plan.
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Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Wetteren

Code van de indiener : sez13V7K

Ingediende reacties

Id: 2637
Cluster/GUP nummer:
Adres: Rode Heuvel, Wetteren 1 9230 Wetteren

Daarnaast voorziet de gemeente ook projecten:

    1.  23628 en 23266B: Zuidlaan en Acaciastraat

    2.  100995: Halven Akker en Zuidlaan

    3.  WET3037: Stuyvenberg (Dokter De Bruyckerstraat, Sportstraat, Eigendakstraat, Verbindingstraat, Collegiebaan en Eeminckstraat)

    4.  O218026: Serskampsteenweg

    5.  O215273: Biezeweg, Neerhonderd en Biezen
Deze zorgen voor een noodzakelijke ingreep binnen centraal gebied om bestaande riolering te vernieuwen en/of overstorting te verminderen

  

Overweging

Optimalisatieprojecten die leiden tot een vermindering van de impact van overstortwerking kunnen ingerekend worden met het oog op het
behalen van het reductiedoel op een efficiënte manier. Dit zal verduidelijkt worden onder hoofdstuk 4 Visievorming in de Vlaamse delen Schelde
en Maas.
Om de verrekening hiervan naar een equivalente reductie te ondersteunen wordt verwezen naar de geformuleerde actie 7B_J_0054 in het
Maatregelenprogramma. 

 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Vlaamse delen Schelde en Maas

Uit te voeren wijzigingen:

In de Vlaamse delen Schelde en Maas onder hoofdstuk 4 Visievorming wordt onder 4.3.2.4  Randvoorwaarden bij de herziene gebiedsdekkende
uitvoeringsplannen voor de realisatie van de GUP-rioleringsprojecten een paragraaf toegevoegd: "Optimalisatieprojecten die leiden tot een
vermindering van de impact van overstortwerking kunnen ingerekend worden met het oog op het behalen van het reductiedoel op een efficiënte
manier."

 

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : sez13V7K

Ingediende reacties

Id: 2638
Cluster/GUP nummer:
Adres: Rode Heuvel, Wetteren 1 9230 Wetteren

De gemeente kan voor de vermelde private aansluitingswerken de eigenaars sensibiliseren en faciliteren, de werken moeten
echter uitgevoerd en betaald worden door de eigenaar van het perceel
  

Overweging

Handhaving van de correcte aansluiting van de privéwaterafvoer is binnen het integraal waterbeleid één van de prioritaire thema’s voor
handhaving, opgenomen in het maatregelenprogramma hoofdstuk 4.14.3.1 Aansluitingsplicht privéwaterafvoer en actie 7B_L_0012
Extra inzetten op toezicht handhaving van de aansluitingsplicht op riolering.
De lokale toezichthouder en rioolbeheerder dienen dan ook hun verantwoordelijkheid te nemen in het handhaven van de aansluitplicht op de
riolering conform Vlarem II. Zij hebben hiervoor tal van instrumenten tot hun beschikking. Als ondersteuning hierin werd door de CIW reeds
eerder een overzicht gemaakt van de instrumenten voor handhaving https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/handhaving.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : sez13V7K

Ingediende reacties

Id: 2639
Cluster/GUP nummer:
Adres: Rode Heuvel, Wetteren 1 9230 Wetteren

Er zijn verschillen op te merken in reductiedoelen in de officiële documenten op volvanwater.be t.o.v. de door VMM
doorgegeven simulator. In kader van de bezwaren werd rekening gehouden met de doelen zoals vermeld in de
simulator.
  

Overweging

De cijfers (tabel) van het reductiedoel in de simulator zijn gebaseerd op de meest recente herrekeningen van de reductiedoelen, maar betreffen
enkel de cijfers van de gemeentelijke actor. De cijfers die terug te vinden zijn op het geoloket zoneringsplannen en gebiedsdekkende
uitvoeringsplannen in de fiches reductiedoel_SI_HH_ per waterlichaam en Reductiedoelen_ONTWERP_GUP_ per gemeente zijn nog
gebaseerd op oudere berekeningen, maar bevatten naast de gemeentelijke actor ook de cijfers van de bovengemeentelijke actor (beiden
opgedeeld per categorie lopend beleid/GUP) en privé.
Voor zover geen andere opmerkingen/technische correcties aanleiding geven tot het aanpassen van de cijfers, zullen de fiches
reductiedoel_SI_HH_ per waterlichaam en Reductiedoelen_ONTWERP_GUP_ per gemeente op het geoloket zoneringsplannen en
gebiedsdekkende uitvoeringsplannen geactualiseerd worden met de herrekende cijfers, maar dit voor alle actoren, met onderverdeling in de
respectievelijke categorieën. Dit is ruimer dan enkel het cijfer van de gemeentelijke actor uit de simulator per gemeente. 
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Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Voor zover geen andere opmerkingen/technische correcties aanleiding geven tot het aanpassen van de cijfers, zullen de fiches
reductiedoel_SI_HH_ per waterlichaam en Reductiedoelen_ONTWERP_GUP_ per gemeente op het geoloket zoneringsplannen en
gebiedsdekkende uitvoeringsplannen geactualiseerd worden met de herrekende cijfers, maar dit voor alle actoren, met onderverdeling in de
respectievelijke categorieën. Dit is ruimer dan enkel het cijfer van de gemeentelijke actor uit de simulator per gemeente. 

 

Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Torhout

Code van de indiener : sKlpIesz

Ingediende reacties

Id: 566
Cluster/GUP nummer:
Adres: Bosdreef 5 8820 Torhout

Via Natuurpunt Torhout, plan met opmerkingen wat betreft afvalwater en afwatering in domein van Dienstenhuis
Groenhove overgemaakt. Mogen we uw aandacht daarvoor vragen, in gedeelde zorg voor natuur en water
  

Overweging

Het plan waarvan sprake is ons onbekend en werd ook niet overgemaakt aan de CIW. Bijgevolg is het niet duidelijk
wat deze opmerking inhoudt en kan er geen verder gevolg aan gegeven worden.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Deerlijk

Code van de indiener : SPsmlFk0

Ingediende reacties

Id: 1427
Cluster/GUP nummer:
Adres: Harelbekestraat 27 8540 Deerlijk

Het college van burgemeester en schepenen besluit akkoord te gaan met de door Riopact geformuleerde bezwaren op de
Stroomgebiedbeheersplannen 2022-2027 en dit over te maken aan de CIW.
Bezwaarschriften m.b.t. zoneringplan/GUP/reductiedoelen zijn gevat onder identificatiecode x7PTfPGQ
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Overweging

De bezwaarschriften m.b.t. zoneringplan/GUP/reductiedoelen van de gemeente Deerlijk worden behandeld onder identificatiecode x7PTfPGQ.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : SPsmlFk0

Ingediende reacties

Id: 1428
Cluster/GUP nummer:
Adres: Harelbekestraat 27 8540 Deerlijk

Het college van burgemeester en schepenen besluit akkoord te gaan met de door Riopact geformuleerde bezwaren op de
Stroomgebiedbeheersplannen 2022-2027 en dit over te maken aan de CIW.
Bezwaarschriften m.b.t. zoneringplan/GUP/reductiedoelen zijn gevat onder identificatiecode x7PTfPGQ

  

Overweging

De bezwaarschriften m.b.t. zoneringplan/GUP/reductiedoelen van de gemeente Deerlijk worden behandeld onder identificatiecode x7PTfPGQ.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Berlaar

Code van de indiener : sxT73G0w

Ingediende reacties

Id: 738
Cluster/GUP nummer: algemeen
Adres: algemeen nvt 2590 Berlaar

Berlaar: Het voorstel van VMM is ontoereikend om de minimale reductiedoelstelling te behalen.
Project A215109 (Riolerings- en wegeniswerken in de Aarschotsebaan en Liersesteenweg N10) betreft een project
dat op grondgebied Putte en Heist-op-den-Berg gelegen is, grenzend aan de gemeente Berlaar. Dit project, tevens
opgenomen als 0IE voor Berlaar, zijn niet van toepassing voor het behalen van de reductiedoelen van Berlaar.
Een aantal projecten die opgenomen zullen worden door de rioolbeheerder en haalbaar geacht worden zijn niet
geselecteerd door VMM. Andere projecten (private afkoppelingen) worden niet volledig realiseerbaar geacht.
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Overweging

De rioolbeheerder geeft aan dat het voorstel van VMM ontoereikend is om het minimale reductiedoel te behalen. 
Er wordt gesteld dat Project A215109 niet van toepassing is voor het behalen van de reductiedoelen van Berlaar. In
de simulator voor de gemeente Berlaar wordt onder meer een automatische selectie van de meest efficiënte
projecten voor het behalen van de minimale doelstelling 2027 getoond. Hierin is inderdaad het projecten A215109
opgenomen met een vuilvracht = 0IE.
Dit is te verklaren doordat de afbakening van de projecten op een GIS-matige manier gebeurde. Vermits dit project
opgenomen werd met een vuilvracht van 0 IE werd het in de simulator ook niet in rekening gebracht voor het
invullen van het reductiedoel.
Als ondersteunende tool maakt de simulator geen deel uit van het herziene gebiedsdekkend uitvoeringsplan of van
de stroomgebiedbeheerplannen. Dit bezwaarschrift heeft geen invloed op de reductiedoelen en geeft dan ook geen
aanleiding tot een planaanpassing.
Bijkomend wenst VMM nog aan te geven dat in de simulator duidelijk vermeld wordt dat de
gemeente/rioolbeheerder zelf de selectie van projecten kan wijzigen.  De simulator is net opgemaakt als
ondersteunende tool om de gemeente/rioolbeheerder toe te laten te simuleren met welke verschillende selecties
aan projecten (en tegen welke kostprijs) de reductiedoelen (minimale reductiedoel 2027 en totale reductiedoel)
gehaald kunnen worden.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : sxT73G0w

Ingediende reacties

Id: 739
Cluster/GUP nummer: GUP-12002-021
Adres: Ebroek 9 2590 Berlaar

Volgende geselecteerde projecten betreft private aansluitingen op de riolering. Alle individuele eigenaars dienen
zelf in te staan voor hun aansluiting op de riolering. Deze eigenaars zullen aangeschreven moeten worden door
gemeente/rioolbeheerder om te informeren over de verplichting om een aansluiting op de openbare riolering te
voorzien. Eventuele handhaving op het niet uitvoeren van de private aansluitplicht valt onder de bevoegdheid van
de gemeentelijke toezichthouder milieu.
 Privaat project GUP-12002-021: Welvaartstraat, Sollevelden, Merelstraat, Heistsebaan, Ebroek, Constant
Verhulststraat, Berglaag, Ballaarweg (deel);
Ebroek 9
De gemeente acht die niet haalbaar tegen 2027 owv,
Er zijn besprekingen van een ontwikkelaar lopende om deze achterliggende gronden, inclusief de woning Ebroek 9
op te kopen om een nieuwe verkaveling te realiseren. De gemeente wenst in deze dan ook voorlopig geen kosten
te gaan opleggen voor een woning die mogelijks op korte tot middellange termijn kan verdwijnen. In kader van een
verkaveling zal een optimale afkoppeling van het binnengebied opgenomen worden. Er zijn nog geen concrete
plannen of timing, waardoor dit niet realistisch wordt geacht tegen 2027.
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Overweging

Handhaving van de correcte aansluiting van de privéwaterafvoer is binnen het integraal waterbeleid één van de
prioritaire thema’s voor handhaving, opgenomen in het maatregelenprogramma hoofdstuk 4.14.3.1
“Aansluitingsplicht privéwaterafvoer” en actie 7B_L_0012 “Extra inzetten op toezicht handhaving van de
aansluitingsplicht op riolering”.
De lokale toezichthouder en rioolbeheerder dienen dan ook hun verantwoordelijkheid te nemen in het handhaven
van de aansluitplicht op de riolering conform Vlarem II. Zij hebben hiervoor tal van instrumenten tot hun
beschikking. Als ondersteuning hierin werd door de CIW reeds eerder een overzicht gemaakt van de instrumenten
voor handhaving https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/handhaving
De manier van aansluiten kan mogelijkerwijs via andere weg. Indien blijkt dat er geen afvalwater (meer)
geproduceerd wordt op het betrokken adres, dan stelt er zich ook geen probleem naar lozingsvoorwaarden
VlaremII toe.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : sxT73G0w

Ingediende reacties

Id: 740
Cluster/GUP nummer: GUP-12002-021
Adres: Heistsebaan 83 2590 Berlaar

Volgende geselecteerde projecten betreft private aansluitingen op de riolering. Alle individuele eigenaars dienen
zelf in te staan voor hun aansluiting op de riolering. Deze eigenaars zullen aangeschreven moeten worden door
gemeente/rioolbeheerder om te informeren over de verplichting om een aansluiting op de openbare riolering te
voorzien. Eventuele handhaving op het niet uitvoeren van de private aansluitplicht valt onder de bevoegdheid van
de gemeentelijke toezichthouder milieu.
 Privaat project GUP-12002-021: Welvaartstraat, Sollevelden, Merelstraat, Heistsebaan, Ebroek, Constant
Verhulststraat, Berglaag, Ballaarweg (deel);
Heistsebaan 83; gemeentelijke sporthal en lokaal fanfare

De gemeente acht dit niet uitgevoerd tegen 2027 owv,
Het huishoudelijk afvalwater wordt momenteel geloosd naar de gracht in de Schooldreef, vermoedelijk via de
ingebuisde private gracht. Zowel de grachten in de schooldreef als de gemengde riolering in de Heistsebaan komen
beide samen in dezelfde collectorleiding richting Melkouwensteenweg. De gemeente ziet de meerwaarde niet om
reeds de DWA afvoer te verleggen naar de gemengde riolering in de Heistsebaan, daar de afkoppeling niet
onmiddellijk effectief is. De gemeente wenst de afkoppeling te realiseren op het moment dat de gescheiden
riolering wordt voorzien in dit deel van de Heistsebaan. Hier is nog geen project voor gepland.
  

Overweging

Handhaving van de correcte aansluiting van de privéwaterafvoer is binnen het integraal waterbeleid één van de prioritaire thema’s voor
handhaving, opgenomen in het maatregelenprogramma hoofdstuk 4.14.3.1 “Aansluitingsplicht privéwaterafvoer” en actie 7B_L_0012 “Extra
inzetten op toezicht handhaving van de aansluitingsplicht op riolering”.
De lokale toezichthouder en rioolbeheerder dienen dan ook hun verantwoordelijkheid te nemen in het handhaven van de aansluitplicht op de
riolering conform Vlarem II. Zij hebben hiervoor tal van instrumenten tot hun beschikking. Als ondersteuning hierin werd door de CIW reeds
eerder een overzicht gemaakt van de instrumenten voor handhaving https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/handhaving
In dit specifiek geval grenst het perceel niet aan de Aarschotsebaan, maar aan de nog te rioleren Heistsebaan. De intekening van deze
privéstreng richting Aarschotsebaan is dan ook overbodig.
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Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

De privé GUP-streng voor Heistsebaan 83 richting Aarschotsebaan wordt verwijderd.

 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : sxT73G0w

Ingediende reacties

Id: 741
Cluster/GUP nummer: GUP-12002-070
Adres: Sollevelden gebouw achter nr 71 nvt 2590 Berlaar

Volgende geselecteerde projecten betreft private aansluitingen op de riolering. Alle individuele eigenaars dienen
zelf in te staan voor hun aansluiting op de riolering. Deze eigenaars zullen aangeschreven moeten worden door
gemeente/rioolbeheerder om te informeren over de verplichting om een aansluiting op de openbare riolering te
voorzien. Eventuele handhaving op het niet uitvoeren van de private aansluitplicht valt onder de bevoegdheid van
de gemeentelijke toezichthouder milieu.
Privaat project GUP-12002-070: Welvaartstraat, Sollevelden, Smidstraat, Pastorijstraat, Melkouwenstenweg,
Liersesteenweg, Kattegracht, Heistsebaan, Bosstraat (deel);
Sollevelden gebouw achter nr 71
Gemeenteacht deze niet uitvoerbaar tegen 2027 owv,
Door de afstand ten opzichte van het aansluitpunt acht de gemeente de kosten te hoog, ten opzichte van de winst
die behaald kan worden. De gemeente wenst deze ingrijpende werken op te leggen bij een eventueel
omgevingsdossier voor bouw- of verbouwingswerken in de toekomst. De kosten zijn op dat moment wel te
verantwoorden.
  

Overweging

De aansluiting van de betrokken cluster op de bestaande riolering is voor de rioolbeheerder niet prioritair. De kosten voor aansluiting worden
momenteel als te hoog beschouwd. Bijgevolg wil de rioolbeheerder de aansluiting pas opleggen bij een (ver)bouw in de toekomst.
Door de beleidskeuze van de rioolbeheerder liggen de percelen echter in het collectief te optimaliseren buitengebied en geldt volgens Vlarem II
vandaag reeds de aansluitplicht op de riolering in de hoofdweg. Het is aan de rioolbeheerder om de verantwoordelijkheid te nemen voor het
eigen gevoerde beleid.
Handhaving van de correcte aansluiting van de privéwaterafvoer is binnen het integraal waterbeleid één van de prioritaire thema’s voor
handhaving, opgenomen in het maatregelenprogramma hoofdstuk 4.14.3.1 “Aansluitingsplicht privéwaterafvoer” en actie 7B_L_0012 “Extra
inzetten op toezicht handhaving van de aansluitingsplicht op riolering”. 
De lokale toezichthouder en rioolbeheerder dienen dan ook hun verantwoordelijkheid te nemen in het handhaven van de aansluitplicht op de
riolering conform Vlarem II. Zij hebben hiervoor tal van instrumenten tot hun beschikking. Als ondersteuning hierin werd door de CIW reeds
eerder een overzicht gemaakt van de instrumenten voor handhaving https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/handhaving
Indien een uitzondering op de aansluitplicht wordt ingeroepen (bijvoorbeeld als de aansluiting over een perceel van derden dient te gebeuren)
dient hier een IBA geplaatst te worden.
Voor de strengen bij de percelen Welvaartstraat 52 en Sollevelden 71  zal een correctie gebeuren van de vuilvracht gekoppeld aan dit
privéproject. Hierdoor zal er in het kader van privéwaterafvoer minder IE gesaneerd dienen te worden en worden de gekoppelde IE's niet meer
in rekening gebracht voor het invullen van het reductiedoel.
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Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

De technische correctie van het aantal gekoppelde IE geeft aanleiding tot een aanpassing van de cijfers voor de actor Privé.

 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : sxT73G0w

Ingediende reacties

Id: 742
Cluster/GUP nummer: GUP-12002-070
Adres: Welvaartstraat kazerne 2590 Berlaar

Berlaar
Volgende geselecteerde projecten betreft private aansluitingen op de riolering. Alle individuele eigenaars dienen
zelf in te staan voor hun aansluiting op de riolering. Deze eigenaars zullen aangeschreven moeten worden door
gemeente/rioolbeheerder om te informeren over de verplichting om een aansluiting op de openbare riolering te
voorzien. Eventuele handhaving op het niet uitvoeren van de private aansluitplicht valt onder de bevoegdheid van
de gemeentelijke toezichthouder milieu.
-          Privaat project GUP-12002-070: Welvaartstraat, Sollevelden, Smidstraat, Pastorijstraat, Melkouwenstenweg,
Liersesteenweg, Kattegracht, Heistsebaan, Bosstraat (deel);
·         Welvaartstraat kazerne
De gemeente acht deze niet uitvoerbaar tegen 2027 owv,
De kazerne zal op korte tot middellange termijn verdwijnen (planning 2024). Een nieuwe invulling van de site en
gebouwen is nog niet gekend. De gemeente wenst de toekomstvisie af te wachten alvorens hier onnodige
investeringen gebeuren. Gebruik van de site is beperkt en zal verder afgebouwd worden in functie van de sluiting
(ook productie huishoudelijk afvalwater zal dus verder afbouwen).
  

Overweging

Handhaving van de correcte aansluiting van de privéwaterafvoer is binnen het integraal waterbeleid één van de prioritaire thema’s voor
handhaving, opgenomen in het maatregelenprogramma hoofdstuk 4.14.3.1 “Aansluitingsplicht privéwaterafvoer” en actie 7B_L_0012 “Extra
inzetten op toezicht handhaving van de aansluitingsplicht op riolering”.
Los van mogelijk bijkomende afvalwaterlozing van activiteiten, zijn volgens onze gegevens in de kazerne domicilies aanwezig die meer dan 5
keer het equivalent zijn van een gemiddelde woning. Indien de activiteiten effectief zijn stopgezet dan is er geen lozing meer en stelt dit dan ook
geen probleem naar VlaremII toe. Indien dit niet het geval is dan dienen de lokale toezichthouder en rioolbeheerder dan ook hun
verantwoordelijkheid te nemen in het handhaven van de aansluitplicht op de riolering conform Vlarem II. Zij hebben hiervoor tal van
instrumenten tot hun beschikking. Als ondersteuning hierin werd door de CIW reeds eerder een overzicht gemaakt van de instrumenten voor
handhaving https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/handhaving.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : sxT73G0w

Ingediende reacties

Id: 743
Cluster/GUP nummer: GUP-12002-070
Adres: Welvaartstraat 52 2590 Berlaar

Berlaar
Volgende geselecteerde projecten betreft private aansluitingen op de riolering. Alle individuele eigenaars dienen
zelf in te staan voor hun aansluiting op de riolering. Deze eigenaars zullen aangeschreven moeten worden door
gemeente/rioolbeheerder om te informeren over de verplichting om een aansluiting op de openbare riolering te
voorzien. Eventuele handhaving op het niet uitvoeren van de private aansluitplicht valt onder de bevoegdheid van
de gemeentelijke toezichthouder milieu.
-          Privaat project GUP-12002-070: Welvaartstraat, Sollevelden, Smidstraat, Pastorijstraat, Melkouwenstenweg,
Liersesteenweg, Kattegracht, Heistsebaan, Bosstraat (deel);
·         Welvaartstraat 52
Gemeenteacht deze niet uitvoerbaar tegen 2027 owv,
Door de afstand ten opzichte van het aansluitpunt acht de gemeente de kosten te hoog, ten opzichte van de winst
die behaald kan worden. De gemeente wenst deze ingrijpende werken op te leggen bij een eventueel
omgevingsdossier voor bouw- of verbouwingswerken in de toekomst. De kosten zijn op dat moment wel te
verantwoorden
  

Overweging

De aansluiting van de betrokken cluster op de bestaande riolering is voor de rioolbeheerder niet prioritair. De kosten voor aansluiting worden
momenteel als te hoog beschouwd. Bijgevolg wil de rioolbeheerder de aansluiting pas opleggen bij een (ver)bouw in de toekomst.
Door de beleidskeuze van de rioolbeheerder liggen de percelen echter in het collectief te optimaliseren buitengebied en geldt volgens Vlarem II
vandaag reeds de aansluitplicht op de riolering in de hoofdweg. Het is aan de rioolbeheerder om de verantwoordelijkheid te nemen voor het
eigen gevoerde beleid.
Handhaving van de correcte aansluiting van de privéwaterafvoer is binnen het integraal waterbeleid één van de prioritaire thema’s voor
handhaving, opgenomen in het maatregelenprogramma hoofdstuk 4.14.3.1 “Aansluitingsplicht privéwaterafvoer” en actie 7B_L_0012 “Extra
inzetten op toezicht handhaving van de aansluitingsplicht op riolering”. 
De lokale toezichthouder en rioolbeheerder dienen dan ook hun verantwoordelijkheid te nemen in het handhaven van de aansluitplicht op de
riolering conform Vlarem II. Zij hebben hiervoor tal van instrumenten tot hun beschikking. Als ondersteuning hierin werd door de CIW reeds
eerder een overzicht gemaakt van de instrumenten voor handhaving https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/handhaving
Indien een uitzondering op de aansluitplicht wordt ingeroepen (bijvoorbeeld als de aansluiting over een perceel van derden dient te gebeuren)
dient hier een IBA geplaatst te worden.
Voor de strengen bij de percelen Welvaartstraat 52 en Sollevelden 71  zal een correctie gebeuren van de vuilvracht gekoppeld aan dit
privéproject. Hierdoor zal er in het kader van privéwaterafvoer minder IE gesaneerd dienen te worden en worden de gekoppelde IE's niet meer
in rekening gebracht voor het invullen van het reductiedoel.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

De technische correctie van het aantal gekoppelde IE geeft aanleiding tot een aanpassing van de cijfers voor de actor Privé.

 

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : sxT73G0w

Ingediende reacties

Id: 744
Cluster/GUP nummer: GUP-12002-070
Adres: Welvaartstraat 173,191 2590 Berlaar

Berlaar
Volgende geselecteerde projecten betreft private aansluitingen op de riolering. Alle individuele eigenaars dienen
zelf in te staan voor hun aansluiting op de riolering. Deze eigenaars zullen aangeschreven moeten worden door
gemeente/rioolbeheerder om te informeren over de verplichting om een aansluiting op de openbare riolering te
voorzien. Eventuele handhaving op het niet uitvoeren van de private aansluitplicht valt onder de bevoegdheid van
de gemeentelijke toezichthouder milieu.
-          Privaat project GUP-12002-070: Welvaartstraat, Sollevelden, Smidstraat, Pastorijstraat, Melkouwenstenweg,
Liersesteenweg, Kattegracht, Heistsebaan, Bosstraat (deel);
·         Welvaartstraat 173, 191
Gemeenteacht deze niet uitvoerbaar tegen 2027 owv,
Door de afstand ten opzichte van het aansluitpunt acht de gemeente de kosten te hoog, ten opzichte van de winst
die behaald kan worden. De gemeente wenst deze ingrijpende werken op te leggen bij een eventueel
omgevingsdossier voor bouw- of verbouwingswerken in de toekomst. De kosten zijn op dat moment wel te
verantwoorden.
  

Overweging

De aansluiting van de betrokken cluster op de bestaande riolering is voor de rioolbeheerder niet prioritair. De kosten voor aansluiting worden
momenteel als te hoog beschouwd. Bijgevolg wil de rioolbeheerder de aansluiting pas opleggen bij een (ver)bouw in de toekomst.
Door de beleidskeuze van de rioolbeheerder liggen de percelen echter in het collectief te optimaliseren buitengebied en geldt volgens Vlarem II
vandaag reeds de aansluitplicht op de riolering in de hoofdweg. Het is aan de rioolbeheerder om de verantwoordelijkheid te nemen voor het
eigen gevoerde beleid.
Handhaving van de correcte aansluiting van de privéwaterafvoer is binnen het integraal waterbeleid één van de prioritaire thema’s voor
handhaving, opgenomen in het maatregelenprogramma hoofdstuk 4.14.3.1 “Aansluitingsplicht privéwaterafvoer” en actie 7B_L_0012 “Extra
inzetten op toezicht handhaving van de aansluitingsplicht op riolering”. 
De lokale toezichthouder en rioolbeheerder dienen dan ook hun verantwoordelijkheid te nemen in het handhaven van de aansluitplicht op de
riolering conform Vlarem II. Zij hebben hiervoor tal van instrumenten tot hun beschikking. Als ondersteuning hierin werd door de CIW reeds
eerder een overzicht gemaakt van de instrumenten voor handhaving https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/handhaving
Indien een uitzondering op de aansluitplicht wordt ingeroepen (bijvoorbeeld als de aansluiting over een perceel van derden dient te gebeuren)
dient hier een IBA geplaatst te worden.
Voor de strengen bij de percelen Welvaartstraat 52 en Sollevelden 71  zal een correctie gebeuren van de vuilvracht gekoppeld aan dit
privéproject. Hierdoor zal er in het kader van privéwaterafvoer minder IE gesaneerd dienen te worden en worden de gekoppelde IE's niet meer
in rekening gebracht voor het invullen van het reductiedoel.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

De technische correctie van het aantal gekoppelde IE geeft aanleiding tot een aanpassing van de cijfers voor de actor Privé.

 

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : sxT73G0w

Ingediende reacties

Id: 745
Cluster/GUP nummer: GUP-12002-070
Adres: Melkouwensteenweg voetbalkantine nvt 2590 Berlaar

Berlaar
Volgende geselecteerde projecten betreft private aansluitingen op de riolering. Alle individuele eigenaars dienen
zelf in te staan voor hun aansluiting op de riolering. Deze eigenaars zullen aangeschreven moeten worden door
gemeente/rioolbeheerder om te informeren over de verplichting om een aansluiting op de openbare riolering te
voorzien. Eventuele handhaving op het niet uitvoeren van de private aansluitplicht valt onder de bevoegdheid van
de gemeentelijke toezichthouder milieu.
-          Privaat project GUP-12002-070: Welvaartstraat, Sollevelden, Smidstraat, Pastorijstraat, Melkouwenstenweg,
Liersesteenweg, Kattegracht, Heistsebaan, Bosstraat (deel);
·         Melkouwensteenweg voetbalkantine
De gemeente acht deze niet uitvoerbaar tegen 2027 owv,
Er zijn plannen voor een nieuwe voetbalkantine te plaatsen. De gemeente wenst dan ook geen kosten op te leggen
voor een gebouw dat mogelijks op korte tot middellange termijn wordt afgebroken. Het vermoeden is er bovendien
dat de kantine reeds is aangesloten op de riolering, de gemeente gaat dit nog na.
  

Overweging

Handhaving van de correcte aansluiting van de privéwaterafvoer is binnen het integraal waterbeleid één van de
prioritaire thema’s voor handhaving, opgenomen in het maatregelenprogramma hoofdstuk 4.14.3.1
“Aansluitingsplicht privéwaterafvoer” en actie 7B_L_0012 “Extra inzetten op toezicht handhaving van de
aansluitingsplicht op riolering”.
De lokale toezichthouder en rioolbeheerder dienen dan ook hun verantwoordelijkheid te nemen in het handhaven
van de aansluitplicht op de riolering conform Vlarem II. Zij hebben hiervoor tal van instrumenten tot hun
beschikking. Als ondersteuning hierin werd door de CIW reeds eerder een overzicht gemaakt van de instrumenten
voor handhaving https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/handhaving
Wat betreft Melkouwensteenweg 73 (cluster 176-445 - voetbalkantine): 
Het perceel waarop de huidige voetbalkantine is gesitueerd/grenst aan de openbare weg die van openbare riolering
is voorzien. Bijgevolg geldt hier conform Vlarem II de aansluitplicht op riool. Handhaving van deze
lozingsvoorwaarden is vandaag reeds aan de orde. Indien de rioolaansluiting (nog) niet werd gemaakt dan kan
hiermee ook niet gewacht worden tot op middellange termijn een nieuw gebouw wordt opgetrokken.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : sxT73G0w

Ingediende reacties

Id: 746
Cluster/GUP nummer: GUP-12002-070
Adres: gebouw achter nr 85 nvt 2590 Berlaar

Berlaar
Volgende geselecteerde projecten betreft private aansluitingen op de riolering. Alle individuele eigenaars dienen zelf in te staan voor hun
aansluiting op de riolering. Deze eigenaars zullen aangeschreven moeten worden door gemeente/rioolbeheerder om te informeren over de
verplichting om een aansluiting op de openbare riolering te voorzien. Eventuele handhaving op het niet uitvoeren van de private aansluitplicht
valt onder de bevoegdheid van de gemeentelijke toezichthouder milieu.
- Privaat project GUP-12002-070: Welvaartstraat, Sollevelden, Smidstraat, Pastorijstraat, Melkouwenstenweg, Liersesteenweg, Kattegracht,

Heistsebaan, Bosstraat (deel); gebouw achter nr 85
Gemeenteacht deze niet uitvoerbaar tegen 2027 owv,
Door de afstand ten opzichte van het aansluitpunt acht de gemeente de kosten te hoog, ten opzichte van de winst die behaald kan worden. De
gemeente wenst deze ingrijpende werken op te leggen bij een eventueel omgevingsdossier voor bouw- of verbouwingswerken in de toekomst.
De kosten zijn op dat moment wel te verantwoorden.

  

Overweging

De aansluiting van de betrokken cluster op de bestaande riolering is voor de rioolbeheerder niet prioritair. De kosten voor aansluiting worden
momenteel als te hoog beschouwd. Bijgevolg wil de rioolbeheerder de aansluiting pas opleggen bij een (ver)bouw in de toekomst.
Door de beleidskeuze van de rioolbeheerder liggen de percelen echter in het collectief te optimaliseren buitengebied en geldt volgens Vlarem II
vandaag reeds de aansluitplicht op de riolering in de hoofdweg. Het is aan de rioolbeheerder om de verantwoordelijkheid te nemen voor het
eigen gevoerde beleid.
Handhaving van de correcte aansluiting van de privéwaterafvoer is binnen het integraal waterbeleid één van de prioritaire thema’s voor
handhaving, opgenomen in het maatregelenprogramma hoofdstuk 4.14.3.1 “Aansluitingsplicht privéwaterafvoer” en actie 7B_L_0012 “Extra
inzetten op toezicht handhaving van de aansluitingsplicht op riolering”. 
De lokale toezichthouder en rioolbeheerder dienen dan ook hun verantwoordelijkheid te nemen in het handhaven van de aansluitplicht op de
riolering conform Vlarem II. Zij hebben hiervoor tal van instrumenten tot hun beschikking. Als ondersteuning hierin werd door de CIW reeds
eerder een overzicht gemaakt van de instrumenten voor handhaving https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/handhaving
Indien een uitzondering op de aansluitplicht wordt ingeroepen (bijvoorbeeld als de aansluiting over een perceel van derden dient te gebeuren)
dient hier een IBA geplaatst te worden.
Voor de strengen bij de percelen Welvaartstraat 52 en Sollevelden 71  zal een correctie gebeuren van de vuilvracht gekoppeld aan dit
privéproject. Hierdoor zal er in het kader van privéwaterafvoer minder IE gesaneerd dienen te worden en worden de gekoppelde IE's niet meer
in rekening gebracht voor het invullen van het reductiedoel.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

De technische correctie van het aantal gekoppelde IE geeft aanleiding tot een aanpassing van de cijfers voor de actor Privé.

 

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : sxT73G0w

Ingediende reacties

Id: 747
Cluster/GUP nummer: GUP-12002-070
Adres: gebouw achter nr 62 nvt 2590 Berlaar

Berlaar
Volgende geselecteerde projecten betreft private aansluitingen op de riolering. Alle individuele eigenaars dienen
zelf in te staan voor hun aansluiting op de riolering. Deze eigenaars zullen aangeschreven moeten worden door
gemeente/rioolbeheerder om te informeren over de verplichting om een aansluiting op de openbare riolering te
voorzien. Eventuele handhaving op het niet uitvoeren van de private aansluitplicht valt onder de bevoegdheid van
de gemeentelijke toezichthouder milieu.
- Privaat project GUP-12002-070: Welvaartstraat, Sollevelden, Smidstraat, Pastorijstraat, Melkouwenstenweg,
Liersesteenweg, Kattegracht, Heistsebaan, Bosstraat (deel); gebouw achter nr 62
Gemeenteacht deze niet uitvoerbaar tegen 2027 owv,
Door de afstand ten opzichte van het aansluitpunt acht de gemeente de kosten te hoog, ten opzichte van de winst
die behaald kan worden. De gemeente wenst deze ingrijpende werken op te leggen bij een eventueel
omgevingsdossier voor bouw- of verbouwingswerken in de toekomst. De kosten zijn op dat moment wel te
verantwoorden.
  

Overweging

De aansluiting van de betrokken cluster op de bestaande riolering is voor de rioolbeheerder niet prioritair. De kosten voor aansluiting worden
momenteel als te hoog beschouwd. Bijgevolg wil de rioolbeheerder de aansluiting pas opleggen bij een (ver)bouw in de toekomst.
Door de beleidskeuze van de rioolbeheerder liggen de percelen echter in het collectief te optimaliseren buitengebied en geldt volgens Vlarem II
vandaag reeds de aansluitplicht op de riolering in de hoofdweg. Het is aan de rioolbeheerder om de verantwoordelijkheid te nemen voor het
eigen gevoerde beleid.
Handhaving van de correcte aansluiting van de privéwaterafvoer is binnen het integraal waterbeleid één van de prioritaire thema’s voor
handhaving, opgenomen in het maatregelenprogramma hoofdstuk 4.14.3.1 “Aansluitingsplicht privéwaterafvoer” en actie 7B_L_0012 “Extra
inzetten op toezicht handhaving van de aansluitingsplicht op riolering”. 
De lokale toezichthouder en rioolbeheerder dienen dan ook hun verantwoordelijkheid te nemen in het handhaven van de aansluitplicht op de
riolering conform Vlarem II. Zij hebben hiervoor tal van instrumenten tot hun beschikking. Als ondersteuning hierin werd door de CIW reeds
eerder een overzicht gemaakt van de instrumenten voor handhaving https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/handhaving
Indien een uitzondering op de aansluitplicht wordt ingeroepen (bijvoorbeeld als de aansluiting over een perceel van derden dient te gebeuren)
dient hier een IBA geplaatst te worden.
Voor de strengen bij de percelen Welvaartstraat 52 en Sollevelden 71  zal een correctie gebeuren van de vuilvracht gekoppeld aan dit
privéproject. Hierdoor zal er in het kader van privéwaterafvoer minder IE gesaneerd dienen te worden en worden de gekoppelde IE's niet meer
in rekening gebracht voor het invullen van het reductiedoel.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

De technische correctie van het aantal gekoppelde IE geeft aanleiding tot een aanpassing van de cijfers voor de actor Privé.

 

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : sxT73G0w

Ingediende reacties

Id: 748
Cluster/GUP nummer: GUP-12002-070
Adres: Melkouwensteenweg 119 2590 Berlaar

Berlaar
Volgende geselecteerde projecten betreft private aansluitingen op de riolering. Alle individuele eigenaars dienen
zelf in te staan voor hun aansluiting op de riolering. Deze eigenaars zullen aangeschreven moeten worden door
gemeente/rioolbeheerder om te informeren over de verplichting om een aansluiting op de openbare riolering te
voorzien. Eventuele handhaving op het niet uitvoeren van de private aansluitplicht valt onder de bevoegdheid van
de gemeentelijke toezichthouder milieu.
- Privaat project GUP-12002-070: Welvaartstraat, Sollevelden, Smidstraat, Pastorijstraat, Melkouwenstenweg,
Liersesteenweg, Kattegracht, Heistsebaan, Bosstraat (deel); Melkouwensteenweg 119
Gemeente acht deze niet uitvoerbaar tegen 2027 owv,
Door de afstand ten opzichte van het aansluitpunt acht de gemeente de kosten te hoog, ten opzichte van de winst
die behaald kan worden. De gemeente wenst deze ingrijpende werken op te leggen bij een eventueel
omgevingsdossier voor bouw- of verbouwingswerken in de toekomst. De kosten zijn op dat moment wel te
verantwoorden.
  

Overweging

De aansluiting van de betrokken cluster op de bestaande riolering is voor de rioolbeheerder niet prioritair. De kosten voor aansluiting worden
momenteel als te hoog beschouwd. Bijgevolg wil de rioolbeheerder de aansluiting pas opleggen bij een (ver)bouw in de toekomst.
Door de beleidskeuze van de rioolbeheerder liggen de percelen echter in het collectief te optimaliseren buitengebied en geldt volgens Vlarem II
vandaag reeds de aansluitplicht op de riolering in de hoofdweg. Het is aan de rioolbeheerder om de verantwoordelijkheid te nemen voor het
eigen gevoerde beleid.
Handhaving van de correcte aansluiting van de privéwaterafvoer is binnen het integraal waterbeleid één van de prioritaire thema’s voor
handhaving, opgenomen in het maatregelenprogramma hoofdstuk 4.14.3.1 “Aansluitingsplicht privéwaterafvoer” en actie 7B_L_0012 “Extra
inzetten op toezicht handhaving van de aansluitingsplicht op riolering”. 
De lokale toezichthouder en rioolbeheerder dienen dan ook hun verantwoordelijkheid te nemen in het handhaven van de aansluitplicht op de
riolering conform Vlarem II. Zij hebben hiervoor tal van instrumenten tot hun beschikking. Als ondersteuning hierin werd door de CIW reeds
eerder een overzicht gemaakt van de instrumenten voor handhaving https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/handhaving
Indien een uitzondering op de aansluitplicht wordt ingeroepen (bijvoorbeeld als de aansluiting over een perceel van derden dient te gebeuren)
dient hier een IBA geplaatst te worden.
Voor de strengen bij de percelen Welvaartstraat 52 en Sollevelden 71  zal een correctie gebeuren van de vuilvracht gekoppeld aan dit
privéproject. Hierdoor zal er in het kader van privéwaterafvoer minder IE gesaneerd dienen te worden en worden de gekoppelde IE's niet meer
in rekening gebracht voor het invullen van het reductiedoel.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

De technische correctie van het aantal gekoppelde IE geeft aanleiding tot een aanpassing van de cijfers voor de actor Privé.

 

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : sxT73G0w

Ingediende reacties

Id: 749
Cluster/GUP nummer: GUP-12002-070
Adres: Melkouwensteenweg 151, 153 2590 Berlaar

Berlaar
Volgende geselecteerde projecten betreft private aansluitingen op de riolering. Alle individuele eigenaars dienen
zelf in te staan voor hun aansluiting op de riolering. Deze eigenaars zullen aangeschreven moeten worden door
gemeente/rioolbeheerder om te informeren over de verplichting om een aansluiting op de openbare riolering te
voorzien. Eventuele handhaving op het niet uitvoeren van de private aansluitplicht valt onder de bevoegdheid van
de gemeentelijke toezichthouder milieu.
- Privaat project GUP-12002-070: Welvaartstraat, Sollevelden, Smidstraat, Pastorijstraat, Melkouwenstenweg,
Liersesteenweg, Kattegracht, Heistsebaan, Bosstraat (deel); Melkouwensteenweg 151, 153
Gemeente acht deze niet uitvoerbaar tegen 2027 owv,
Door de afstand ten opzichte van het aansluitpunt acht de gemeente de kosten te hoog (wegenis in asfalt), ten
opzichte van de winst die behaald kan worden. De gemeente wenst deze ingrijpende werken op te leggen bij een
eventueel omgevingsdossier voor bouw- of verbouwingswerken in de toekomst. De kosten zijn op dat moment wel
te verantwoorden
  

Overweging

De aansluiting van de betrokken cluster op de bestaande riolering is voor de rioolbeheerder niet prioritair. De kosten voor aansluiting worden
momenteel als te hoog beschouwd. Bijgevolg wil de rioolbeheerder de aansluiting pas opleggen bij een (ver)bouw in de toekomst.
Door de beleidskeuze van de rioolbeheerder liggen de percelen echter in het collectief te optimaliseren buitengebied en geldt volgens Vlarem II
vandaag reeds de aansluitplicht op de riolering in de hoofdweg. Het is aan de rioolbeheerder om de verantwoordelijkheid te nemen voor het
eigen gevoerde beleid.
Handhaving van de correcte aansluiting van de privéwaterafvoer is binnen het integraal waterbeleid één van de prioritaire thema’s voor
handhaving, opgenomen in het maatregelenprogramma hoofdstuk 4.14.3.1 “Aansluitingsplicht privéwaterafvoer” en actie 7B_L_0012 “Extra
inzetten op toezicht handhaving van de aansluitingsplicht op riolering”. 
De lokale toezichthouder en rioolbeheerder dienen dan ook hun verantwoordelijkheid te nemen in het handhaven van de aansluitplicht op de
riolering conform Vlarem II. Zij hebben hiervoor tal van instrumenten tot hun beschikking. Als ondersteuning hierin werd door de CIW reeds
eerder een overzicht gemaakt van de instrumenten voor handhaving https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/handhaving
Indien een uitzondering op de aansluitplicht wordt ingeroepen (bijvoorbeeld als de aansluiting over een perceel van derden dient te gebeuren)
dient hier een IBA geplaatst te worden.
Voor de strengen bij de percelen Welvaartstraat 52 en Sollevelden 71  zal een correctie gebeuren van de vuilvracht gekoppeld aan dit
privéproject. Hierdoor zal er in het kader van privéwaterafvoer minder IE gesaneerd dienen te worden en worden de gekoppelde IE's niet meer
in rekening gebracht voor het invullen van het reductiedoel.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

De technische correctie van het aantal gekoppelde IE geeft aanleiding tot een aanpassing van de cijfers voor de actor Privé.

 

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : sxT73G0w

Ingediende reacties

Id: 750
Cluster/GUP nummer: GUP-12002-070
Adres: Heistsebaan 85 en buurwoning (= stallingplaats auto’s?): 85+buurwoning 2590 Berlaar

Volgende geselecteerde projecten betreft private aansluitingen op de riolering. Alle individuele eigenaars dienen zelf in te staan voor hun
aansluiting op de riolering. Deze eigenaars zullen aangeschreven moeten worden door gemeente/rioolbeheerder om te informeren over de
verplichting om een aansluiting op de openbare riolering te voorzien. Eventuele handhaving op het niet uitvoeren van de private aansluitplicht
valt onder de bevoegdheid van de gemeentelijke toezichthouder milieu.
- Privaat project GUP-12002-070: Welvaartstraat, Sollevelden, Smidstraat, Pastorijstraat, Melkouwenstenweg, Liersesteenweg, Kattegracht,
Heistsebaan, Bosstraat (deel); Heistsebaan 85 en buurwoning (= stallingplaats auto’s?):
Gemeente acht deze niet uitvoerbaar tegen 2027 owv, door de afstand ten opzichte van het aansluitpunt acht de gemeente de kosten te hoog
(wegenis in asfalt), ten opzichte van de winst die behaald kan worden. De gemeente wenst deze ingrijpende werken op te leggen bij een
eventueel omgevingsdossier voor bouw- of verbouwingswerken in de toekomst. De kosten zijn op dat moment wel te verantwoorden.

  

Overweging

De aansluiting van de betrokken cluster op de bestaande riolering is voor de rioolbeheerder niet prioritair. De kosten voor aansluiting worden
momenteel als te hoog beschouwd. Bijgevolg wil de rioolbeheerder de aansluiting pas opleggen bij een (ver)bouw in de toekomst.
Door de beleidskeuze van de rioolbeheerder liggen de percelen echter in het collectief te optimaliseren buitengebied en geldt volgens Vlarem II
vandaag reeds de aansluitplicht op de riolering in de hoofdweg. Het is aan de rioolbeheerder om de verantwoordelijkheid te nemen voor het
eigen gevoerde beleid.
Handhaving van de correcte aansluiting van de privéwaterafvoer is binnen het integraal waterbeleid één van de prioritaire thema’s voor
handhaving, opgenomen in het maatregelenprogramma hoofdstuk 4.14.3.1 “Aansluitingsplicht privéwaterafvoer” en actie 7B_L_0012 “Extra
inzetten op toezicht handhaving van de aansluitingsplicht op riolering”. 
De lokale toezichthouder en rioolbeheerder dienen dan ook hun verantwoordelijkheid te nemen in het handhaven van de aansluitplicht op de
riolering conform Vlarem II. Zij hebben hiervoor tal van instrumenten tot hun beschikking. Als ondersteuning hierin werd door de CIW reeds
eerder een overzicht gemaakt van de instrumenten voor handhaving https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/handhaving
Indien een uitzondering op de aansluitplicht wordt ingeroepen (bijvoorbeeld als de aansluiting over een perceel van derden dient te gebeuren)
dient hier een IBA geplaatst te worden.
Voor de strengen bij de percelen Welvaartstraat 52 en Sollevelden 71  zal een correctie gebeuren van de vuilvracht gekoppeld aan dit
privéproject. Hierdoor zal er in het kader van privéwaterafvoer minder IE gesaneerd dienen te worden en worden de gekoppelde IE's niet meer
in rekening gebracht voor het invullen van het reductiedoel.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

De technische correctie van het aantal gekoppelde IE geeft aanleiding tot een aanpassing van de cijfers voor de actor Privé.

 

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : sxT73G0w

Ingediende reacties

Id: 751
Cluster/GUP nummer: GUP-12002-070
Adres: Kattegracht bedrijf naast nr 28 naast 28 2590 Berlaar

Berlaar
Volgende geselecteerde projecten betreft private aansluitingen op de riolering. Alle individuele eigenaars dienen
zelf in te staan voor hun aansluiting op de riolering. Deze eigenaars zullen aangeschreven moeten worden door
gemeente/rioolbeheerder om te informeren over de verplichting om een aansluiting op de openbare riolering te
voorzien. Eventuele handhaving op het niet uitvoeren van de private aansluitplicht valt onder de bevoegdheid van
de gemeentelijke toezichthouder milieu.
-          Privaat project GUP-12002-070: Welvaartstraat, Sollevelden, Smidstraat, Pastorijstraat, Melkouwenstenweg,
Liersesteenweg, Kattegracht, Heistsebaan, Bosstraat (deel);
·         Kattegracht bedrijf naast nr 28
Gemeente acht deze niet uitvoerbaar tegen 2027 owv,
Ter hoogte van dit gebouw ligt in de straat enkel een grote persleiding van Aquafin. Het wordt niet toegelaten om
hierop een huisaansluiting aan te takken. Om deze woning aan te kunnen sluiten op de zuivering dient een
gemeentelijk rioleringsproject gerealiseerd te worden om de solitaire woningen langs Kattegracht via een
drukriolering aan te sluiten op afwaartse gravitaire DWA riolering. Dit project is nog niet gedefinieerd. In een
planbaten analyse is dit geen prioritair project voor de rioolbeheerder.
  

Overweging

Volgens de rioolbeheerder ligt er ter hoogte van Kattegracht 28 enkel een persleiding waarop geen huisaansluiting
kan gemaakt worden. Bijgevolg is de aansluiting van deze woning enkel mogelijk via een extra aan te leggen
gemeentelijke riolering naar de bestaande gravitaire riolering verderop in de straat. Dit is geen prioritair project voor
de rioolbeheerder.
VMM wenst aan te geven dat Kattegracht zich in principe ook kan beroepen op de uitzondering op de aansluitplicht
op de openbare riool (perceel van derden moet gebruikt worden om een rioolaansluiting te maken) waardoor de
plaatsing van een IBA aangewezen is en op korte termijn realiseerbaar.
 
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : sxT73G0w

Ingediende reacties

Id: 752
Cluster/GUP nummer: GUP-12002-015
Adres: Steenbeek 28, 30 en 30A 2590 Berlaar

Berlaar
volgende geselecteerde projecten zijn private aansluitingen op de riolering. De percelen liggen echter langs een
wegenis die door de gemeente als openbaar geacht wordt en tevens reeds lange tijd onder beheer van de
gemeente wordt genomen. In al deze trajecten liggen nutsvoorzieningen en is openbare verlichting voorzien.
De gemeente acht het niet realistisch om in deze gevallen de individuele eigenaars, vaak noodzakelijk in een groter
collectief van buren, tegen 2027 een private afkoppeling te laten voorzien naar het openbaar domein. De
individuele kost wordt te hoog geacht, of het collectief gegeven wordt als problematische factor gezien voor het
behalen van een (gezamenlijke) afkoppeling tegen 2027. Gemeente en rioolbeheerder werken hier nog verder aan
een visie en trachten hier maximaal in te zetten op afkoppelingen in de toekomst.
-          Privaat project GUP-12002-015: Steenbeek (deel);
-          Steenbeek 28, 30 en 30A
  

Overweging

Handhaving van de correcte aansluiting van de privé waterafvoer is binnen het integraal waterbeleid één van de prioritaire thema’s voor
handhaving, opgenomen in het maatregelenprogramma hoofdstuk 4.14.3.1 “Aansluitingsplicht privéwaterafvoer” en actie 7B_L_0012 “Extra
inzetten op toezicht handhaving van de aansluitingsplicht op riolering”.
De lokale toezichthouder en rioolbeheerder dienen dan ook hun verantwoordelijkheid te nemen in het handhaven van de aansluitplicht op de
riolering conform Vlarem II. Zij hebben hiervoor tal van instrumenten tot hun beschikking. Als ondersteuning hierin werd door de CIW reeds
eerder een overzicht gemaakt van de instrumenten voor handhaving https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/handhaving

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : sxT73G0w

Ingediende reacties

Id: 753
Cluster/GUP nummer: GUP-12002-021
Adres: Merelstraat-Constant Verhulsstraat-Berglaag-Welvaartstraat 313,133,135-137,139 nvt 2590 Berlaar

Volgende geselecteerde projecten zijn private aansluitingen op de riolering. De percelen liggen echter langs een wegenis die door de gemeente
als openbaar geacht wordt en tevens reeds lange tijd onder beheer van de gemeente wordt genomen. In al deze trajecten liggen
nutsvoorzieningen en is openbare verlichting voorzien.
De gemeente acht het niet realistisch om in deze gevallen de individuele eigenaars, vaak noodzakelijk in een groter collectief van buren, tegen
2027 een private afkoppeling te laten voorzien naar het openbaar domein. De individuele kost wordt te hoog geacht, of het collectief gegeven
wordt als problematische factor gezien voor het behalen van een (gezamenlijke) afkoppeling tegen 2027. Gemeente en rioolbeheerder werken
hier nog verder aan een visie en trachten hier maximaal in te zetten op afkoppelingen in de toekomst.
- Privaat project GUP-12002-021: Welvaartstraat, Sollevelden, Merelstraat, Heistsebaan, Ebroek, Constant Verhulststraat, Berglaag, Ballaarweg
(deel); Merestraat, Constant Verhulsstraat, Berglaag, Welvaartstraat 313, 133, 135-137, 139
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Overweging

Handhaving van de correcte aansluiting van de privé waterafvoer is binnen het integraal waterbeleid één van de prioritaire thema’s voor
handhaving, opgenomen in het maatregelenprogramma hoofdstuk 4.14.3.1 “Aansluitingsplicht privéwaterafvoer” en actie 7B_L_0012 “Extra
inzetten op toezicht handhaving van de aansluitingsplicht op riolering”.
De lokale toezichthouder en rioolbeheerder dienen dan ook hun verantwoordelijkheid te nemen in het handhaven van de aansluitplicht op de
riolering conform Vlarem II. Zij hebben hiervoor tal van instrumenten tot hun beschikking. Als ondersteuning hierin werd door de CIW reeds
eerder een overzicht gemaakt van de instrumenten voor handhaving https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/handhaving

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : sxT73G0w

Ingediende reacties

Id: 754
Cluster/GUP nummer: GUP-12002-066
Adres: Vredestraat 5A,5B, 5C 2590 Berlaar

Berlaar
Volgende geselecteerde projecten zijn private aansluitingen op de riolering. De percelen liggen echter langs een wegenis die door de gemeente
als openbaar geacht wordt en tevens reeds lange tijd onder beheer van de gemeente wordt genomen. In al deze trajecten liggen
nutsvoorzieningen en is openbare verlichting voorzien.
De gemeente acht het niet realistisch om in deze gevallen de individuele eigenaars, vaak noodzakelijk in een groter collectief van buren, tegen
2027 een private afkoppeling te laten voorzien naar het openbaar domein. De individuele kost wordt te hoog geacht, of het collectief gegeven
wordt als problematische factor gezien voor het behalen van een (gezamenlijke) afkoppeling tegen 2027. Gemeente en rioolbeheerder werken
hier nog verder aan een visie en trachten hier maximaal in te zetten op afkoppelingen in de toekomst.
- Privaat project GUP-12002-066: Vredestraat; Vredestraat 5A, 5B en 5C.

  

Overweging

Handhaving van de correcte aansluiting van de privé waterafvoer is binnen het integraal waterbeleid één van de prioritaire thema’s voor
handhaving, opgenomen in het maatregelenprogramma hoofdstuk 4.14.3.1 “Aansluitingsplicht privéwaterafvoer” en actie 7B_L_0012 “Extra
inzetten op toezicht handhaving van de aansluitingsplicht op riolering”.
De lokale toezichthouder en rioolbeheerder dienen dan ook hun verantwoordelijkheid te nemen in het handhaven van de aansluitplicht op de
riolering conform Vlarem II. Zij hebben hiervoor tal van instrumenten tot hun beschikking. Als ondersteuning hierin werd door de CIW reeds
eerder een overzicht gemaakt van de instrumenten voor handhaving https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/handhaving

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : sxT73G0w

Ingediende reacties

Id: 755
Cluster/GUP nummer: GUP-12002-070
Adres: Melkouwensteenweg-Smidstraat-Bosstraat nvt 2590 Berlaar

Berlaar
Volgende geselecteerde projecten zijn private aansluitingen op de riolering. De percelen liggen echter langs een wegenis die door de gemeente
als openbaar geacht wordt en tevens reeds lange tijd onder beheer van de gemeente wordt genomen. In al deze trajecten liggen
nutsvoorzieningen en is openbare verlichting voorzien.
De gemeente acht het niet realistisch om in deze gevallen de individuele eigenaars, vaak noodzakelijk in een groter collectief van buren, tegen
2027 een private afkoppeling te laten voorzien naar het openbaar domein. De individuele kost wordt te hoog geacht, of het collectief gegeven
wordt als problematische factor gezien voor het behalen van een (gezamenlijke) afkoppeling tegen 2027. Gemeente en rioolbeheerder werken
hier nog verder aan een visie en trachten hier maximaal in te zetten op afkoppelingen in de toekomst.
- Privaat project GUP-12002-070: Welvaartstraat, Sollevelden, Smidstraat, Pastorijstraat, Melkouwenstenweg, Liersesteenweg, Kattegracht,
Heistsebaan, Bosstraat (deel); Melkouwensteenweg perceel achter nr 49a, Smidstraat nr 242, 244 en gebouw erachter, Bosstraat 50

  

Overweging

Handhaving van de correcte aansluiting van de privé waterafvoer is binnen het integraal waterbeleid één van de prioritaire thema’s voor
handhaving, opgenomen in het maatregelenprogramma hoofdstuk 4.14.3.1 “Aansluitingsplicht privéwaterafvoer” en actie 7B_L_0012 “Extra
inzetten op toezicht handhaving van de aansluitingsplicht op riolering”.
De lokale toezichthouder en rioolbeheerder dienen dan ook hun verantwoordelijkheid te nemen in het handhaven van de aansluitplicht op de
riolering conform Vlarem II. Zij hebben hiervoor tal van instrumenten tot hun beschikking. Als ondersteuning hierin werd door de CIW reeds
eerder een overzicht gemaakt van de instrumenten voor handhaving https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/handhaving

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : sxT73G0w

Ingediende reacties

Id: 756
Cluster/GUP nummer: GUP-12002-071
Adres: Liersesteenweg 172-182 2590 Berlaar

Berlaar
Volgende geselecteerde projecten zijn private aansluitingen op de riolering. De percelen liggen echter langs een wegenis die door de gemeente
als openbaar geacht wordt en tevens reeds lange tijd onder beheer van de gemeente wordt genomen. In al deze trajecten liggen
nutsvoorzieningen en is openbare verlichting voorzien.
De gemeente acht het niet realistisch om in deze gevallen de individuele eigenaars, vaak noodzakelijk in een groter collectief van buren, tegen
2027 een private afkoppeling te laten voorzien naar het openbaar domein. De individuele kost wordt te hoog geacht, of het collectief gegeven
wordt als problematische factor gezien voor het behalen van een (gezamenlijke) afkoppeling tegen 2027. Gemeente en rioolbeheerder werken
hier nog verder aan een visie en trachten hier maximaal in te zetten op afkoppelingen in de toekomst.
- Privaat project GUP-12002-071: Liersesteenweg; Liersesteenweg 172 – 182.
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Overweging

Handhaving van de correcte aansluiting van de privé waterafvoer is binnen het integraal waterbeleid één van de prioritaire thema’s voor
handhaving, opgenomen in het maatregelenprogramma hoofdstuk 4.14.3.1 “Aansluitingsplicht privéwaterafvoer” en actie 7B_L_0012 “Extra
inzetten op toezicht handhaving van de aansluitingsplicht op riolering”.
De lokale toezichthouder en rioolbeheerder dienen dan ook hun verantwoordelijkheid te nemen in het handhaven van de aansluitplicht op de
riolering conform Vlarem II. Zij hebben hiervoor tal van instrumenten tot hun beschikking. Als ondersteuning hierin werd door de CIW reeds
eerder een overzicht gemaakt van de instrumenten voor handhaving https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/handhaving

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : sxT73G0w

Ingediende reacties

Id: 757
Cluster/GUP nummer: GUP-12002-073
Adres: Hemelshoek 227,233,235,... 2590 Berlaar

Berlaar
Volgende geselecteerde projecten zijn private aansluitingen op de riolering. De percelen liggen echter langs een wegenis die door de gemeente
als openbaar geacht wordt en tevens reeds lange tijd onder beheer van de gemeente wordt genomen. In al deze trajecten liggen
nutsvoorzieningen en is openbare verlichting voorzien.
De gemeente acht het niet realistisch om in deze gevallen de individuele eigenaars, vaak noodzakelijk in een groter collectief van buren, tegen
2027 een private afkoppeling te laten voorzien naar het openbaar domein. De individuele kost wordt te hoog geacht, of het collectief gegeven
wordt als problematische factor gezien voor het behalen van een (gezamenlijke) afkoppeling tegen 2027. Gemeente en rioolbeheerder werken
hier nog verder aan een visie en trachten hier maximaal in te zetten op afkoppelingen in de toekomst.
Privaat project GUP-12002-073: Hemelshoek; Hemelshoek 227, 233, 235, 241 en 239

  

Overweging

Handhaving van de correcte aansluiting van de privé waterafvoer is binnen het integraal waterbeleid één van de prioritaire thema’s voor
handhaving, opgenomen in het maatregelenprogramma hoofdstuk 4.14.3.1 “Aansluitingsplicht privéwaterafvoer” en actie 7B_L_0012 “Extra
inzetten op toezicht handhaving van de aansluitingsplicht op riolering”.
De lokale toezichthouder en rioolbeheerder dienen dan ook hun verantwoordelijkheid te nemen in het handhaven van de aansluitplicht op de
riolering conform Vlarem II. Zij hebben hiervoor tal van instrumenten tot hun beschikking. Als ondersteuning hierin werd door de CIW reeds
eerder een overzicht gemaakt van de instrumenten voor handhaving https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/handhaving

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : sxT73G0w

Ingediende reacties

Id: 758
Cluster/GUP nummer: GUP-12002-022
Adres: Havikstraat nvt 2590 Berlaar

Berlaar
Niet geselecteerde projecten die wel enige opstart hebben binnen de gemeente en haalbaar zouden kunnen zijn
voor uitvoering tegen 2027:
Aanleg gescheiden stelsel (2DWA) in de Havikstraat (GUP-12002-022);
Dit zal als kleine uitbreiding opgenomen worden door Pidpa met uitvoering voor 2027
  

Overweging

De rioolbeheerder stelt de reductiedoelen te zullen halen. Er wordt aangegeven dat de door hun geplande projecten resulteren in een hoger
engagement. De doelstellingen zijn gebaseerd op de gebiedsgerichte prioritering en een verhoudingsgewijze spreiding van het reductiedoel over
de beoogde planperiodes waarin de goede toestand behaald zal worden. Indien de rioolbeheerder in staat is om meer te doen, het betreft dan
ook minimale doelstellingen, dan dient de rioolbeheerder ook die verantwoordelijkheid op te nemen. VMM kan dit enkel toejuichen.  

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : sxT73G0w

Ingediende reacties

Id: 759
Cluster/GUP nummer: GUP-12002-067
Adres: Alpenroosstraat nvt 2590 Berlaar

Berlaar
Niet geselecteerde projecten die wel enige opstart hebben binnen de gemeente en haalbaar zouden kunnen zijn
voor uitvoering tegen 2027:
-          Aanleg van een gescheiden stelsel (2DWA) in de Alpenroosstraat (GUP-12002-067)
Dit is bedoeld om als kleine uitbreiding opgenomen te worden door Pidpa met uitvoering voor 2027
  

Overweging

De rioolbeheerder stelt de reductiedoelen te zullen halen. Er wordt aangegeven dat de door hun geplande projecten
resulteren in een hoger engagement. De doelstellingen zijn gebaseerd op de gebiedsgerichte prioritering en een
verhoudingsgewijze spreiding van het reductiedoel over de beoogde planperiodes waarin de goede toestand
behaald zal worden. Indien de rioolbeheerder in staat is om meer te doen, het betreft dan ook minimale
doelstellingen, dan dient de rioolbeheerder ook die verantwoordelijkheid op te nemen. VMM kan dit enkel
toejuichen.  
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt
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Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : sxT73G0w

Ingediende reacties

Id: 760
Cluster/GUP nummer: GUP-12002-068
Adres: Bolweg nvt 2590 Berlaar

Berlaar
Niet geselecteerde projecten die wel enige opstart hebben binnen de gemeente en haalbaar zouden kunnen zijn
voor uitvoering tegen 2027:
-          Aanleg van een gescheiden stelsel (2DWA) in de Bolweg (GUP-12002-068)
Dit is bedoeld om als kleine uitbreiding opgenomen te worden door Pidpa met uitvoering voor 2027.
  

Overweging

De rioolbeheerder stelt de reductiedoelen te zullen halen. Er wordt aangegeven dat de door hun geplande projecten
resulteren in een hoger engagement. De doelstellingen zijn gebaseerd op de gebiedsgerichte prioritering en een
verhoudingsgewijze spreiding van het reductiedoel over de beoogde planperiodes waarin de goede toestand
behaald zal worden. Indien de rioolbeheerder in staat is om meer te doen, het betreft dan ook minimale
doelstellingen, dan dient de rioolbeheerder ook die verantwoordelijkheid op te nemen. VMM kan dit enkel
toejuichen.  
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : sxT73G0w

Ingediende reacties

Id: 761
Cluster/GUP nummer: algemeen
Adres: algemeen nvt 2590 Berlaar

Berlaar Behoud van alle geselecteerde private afkoppelingen en het extra toevoegen van de Havikstraat en
Alpenroosstraat zorgt voor het behalen van de minimale reductiedoelstellingen binnen de gemeente (1131 IE >
1073 IE).
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Overweging

De rioolbeheerder stelt de reductiedoelen te zullen halen. Er wordt aangegeven dat de door hun geplande projecten
resulteren in een hoger engagement. De doelstellingen zijn gebaseerd op de gebiedsgerichte prioritering en een
verhoudingsgewijze spreiding van het reductiedoel over de beoogde planperiodes waarin de goede toestand
behaald zal worden. Indien de rioolbeheerder in staat is om meer te doen, het betreft dan ook minimale
doelstellingen, dan dient de rioolbeheerder ook die verantwoordelijkheid op te nemen. VMM kan dit enkel
toejuichen.
Handhaving van de correcte aansluiting van de privéwaterafvoer is binnen het integraal waterbeleid één van de
prioritaire thema’s voor handhaving, opgenomen in het maatregelenprogramma hoofdstuk 4.14.3.1
“Aansluitingsplicht privéwaterafvoer” en actie 7B_L_0012 “Extra inzetten op toezicht handhaving van de
aansluitingsplicht op riolering”.
De lokale toezichthouder en rioolbeheerder dienen dan ook hun verantwoordelijkheid te nemen in het handhaven
van de aansluitplicht op de riolering conform Vlarem II. Zij hebben hiervoor tal van instrumenten tot hun
beschikking. Als ondersteuning hierin werd door de CIW reeds eerder een overzicht gemaakt van de instrumenten
voor handhaving https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/handhaving.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Gent

Code van de indiener : SZyA6MOq

Ingediende reacties

Id: 1088
Cluster/GUP nummer:
Adres: Botermarkt 1 9000 Gent

Aanpak IBA’s
De IBA’s met prioriteit 1 en 2 zullen gesaneerd zijn tegen eind 2021.
De IBA’s met prioriteit 0 worden verder gesaneerd in kader van omgevingsvergunningen, en in de (onmiddellijke) omgeving van geplande
wegenis- en rioleringsprojecten.

  

Overweging

De stad geeft aan dat de IBA’s met prioriteit 1 en 2 zullen gesaneerd zijn tegen eind 2021. Daarmee halen ze de doelstellingen m.b.t. de IBA's
opgenomen in de stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021.
De stad geeft aan dat de IBA’s met prioriteit 0 verder worden gesaneerd in kader van omgevingsvergunningen, en in de (onmiddellijke)
omgeving van geplande wegenis- en rioleringsprojecten. Dit is ook wat minimaal verwacht wordt van een gemeente die een vergunnings- en
handhavingsbeleid voert o.b.v. de lozingsvoorwaarden in Vlarem II.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : SZyA6MOq

Ingediende reacties

Id: 1090
Cluster/GUP nummer:
Adres: Botermarkt 1 9000 Gent

Aanpak GUP 1 + 2 met actor privaat
De Stad Gent en FARYS werkten in 2018 een plan van aanpak uit om de resterende GUP-projecten prioriteit 1 en 2 met actor privaat te
saneren.
De betrokken aangelanden die zelf nog werken moeten uitvoeren om aan te sluiten werden reeds in 2019 proactief aangeschreven, en zullen
verder opgevolgd worden in kader van handhaving.
In de gevallen waarbij de private wegenis een meerwaarde heeft bv. door een belangrijke relatie met het fietsnetwerk, engageert Stad Gent zich
om deze wegenis minnelijk te verwerven in ruil voor aanleg van riolering en de weg. Voorbeelden van deze projecten die opgestart zijn/worden:
Gustaaf Carelshof, Lage Lakendreef, Nederbrugstraat, Aan De Bocht…

  

Overweging

Handhaving van de correcte aansluiting van de privéwaterafvoer is binnen het integraal waterbeleid één van de prioritaire thema’s voor
handhaving, opgenomen in het maatregelenprogramma hoofdstuk 4.14.3.1 “Aansluitingsplicht privéwaterafvoer” en actie 7B_L_0012 “Extra
inzetten op toezicht handhaving van de aansluitingsplicht op riolering”.
De lokale toezichthouder en rioolbeheerder dienen dan ook hun verantwoordelijkheid te nemen in het handhaven van de aansluitplicht op de
riolering conform Vlarem II. Zij hebben hiervoor tal van instrumenten tot hun beschikking. Als ondersteuning hierin werd door de CIW reeds
eerder een overzicht gemaakt van de instrumenten voor handhaving https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/handhaving.
Het is goed om te zien dat de stad Gent samen met Farys hier actief werk van maakt.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : SZyA6MOq

Ingediende reacties

Id: 1091
Cluster/GUP nummer:
Adres: Botermarkt 1 9000 Gent

Aanpak private lozingspunten binnenwateren  
In opdracht van FARYS en Stad Gent is er tussen 2013-2015 een terreinonderzoek gebeurd om de resterende lozingspunten op de waterwegen
binnen de Stadsring in kaart te brengen. Deze inventarisatie geeft aan dat er nog heel wat lozingspunten zijn (537 in totaal). Op basis van
visuele waarneming is vastgesteld dat er bij een belangrijk aantal van deze punten een vermoeden is dat ook afvalwater (al dan niet gemengd)
geloosd wordt in de binnenwateren. Deze rechtstreekse lozing is in strijd met de VLAREM wetgeving en dient aangepakt te worden zodat we de
waterkwaliteit van onze binnenwateren kunnen verbeteren.
Er werd ondertussen een eerste pilootproject uitgevoerd, voor het deel van de waterloop De Lieve (tussen Rabot en Oude Vismijn). Van de 76
lozingspunten blijken er 2 nog afvalwater te lozen. De betrokken aangelanden werden ondertussen aangeschreven om de nodige werken uit te
voeren om aan te sluiten op de openbare riolering. Vanaf 2021 zal, in samenwerking met de waterloopbeheerder (De Vlaamse Waterweg)
gestart worden om gefaseerd ook de andere binnenwateren aan te pakken.

  

Overweging

De kern van Gent behoort tot een grotere agglomeratie i.h.k.v. de Europese Richtlijn Stedelijk Afvalwater. We juichen dan ook toe dat de
stad/rioolbeheerder een actief handhavingsbeleid voert. Handhaving van de correcte aansluiting van de privéwaterafvoer is binnen het integraal
waterbeleid één van de prioritaire thema’s voor handhaving, opgenomen in het maatregelenprogramma hoofdstuk 4.14.3.1 “Aansluitingsplicht
privéwaterafvoer” en actie 7B_L_0012 “Extra inzetten op toezicht handhaving van de aansluitingsplicht op riolering”.
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Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : SZyA6MOq

Ingediende reacties

Id: 1092
Cluster/GUP nummer:
Adres: Botermarkt 1 9000 Gent

Aanpak openbare lozingspunten binnenwateren
De afgelopen 5 jaar werden volgende afvalwaterlozingen gesaneerd:
-          Jakobijnenstraat 1-12
-          Stropkaai 1-7
-          Parijsberg (= Lammerstraat 12-30 + Sint-Pietersnieuwstraat 23)
-          Eedverbondkaai 1-11
  

Overweging

De stad meldt dat in de afgelopen jaren een aantal lozingen op de binnenwateren werden aangepakt. Het betreft lozingen in centraal gebied
waar diende toegezien op de aansluitplicht op riolering. Bijgevolg heeft deze mededeling geen aanpassing van het zoneringsplan tot gevolg.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : SZyA6MOq

Ingediende reacties

Id: 2443
Cluster/GUP nummer:
Adres: Botermarkt 1 9000 Gent

Stad Gent neemt akte van het voorstel betreffende reductiedoelen voor het grondgebied van Stad Gent zoals voorgelegd in kader van het
openbaar onderzoek voor de ontwerp - stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2022-2027.
De Stad Gent wenst haar medewerking te bevestigen tot uitvoering van deze reductiedoelen, mits rekening wordt gehouden met onderstaande
aanpassingen ingevolge de huidige vastgelegde projectplanning.
Deze huidige projectplanning werd opgemaakt op basis van de goedgekeurde BBC van de Stad Gent 2018-2024 en de planning van de
rioolbeheerder TMVW, rekening houdende met de prioriteiten volgens het GUP en de vorige (eerste) versie van de reductietool (juni 2019):
Zie Tabel 1 als bijlage.
Het totaal aantal IE dat op basis van deze projecten wordt gesaneerd bedraagt 6022 IE en betekent gebiedsdekkend een groter engagement
dan voorzien volgens de voorliggende reductiedoelstelling voor het grondgebied van de Stad Gent.
Hogergenoemde planning wordt gezamenlijk nagestreefd door de Stad Gent, FARYS en hun partners waarbij niet uit te sluiten valt dat er
vertragingen kunnen optreden door externe factoren zoals verwervingen en onteigeningen, beschikbare capaciteit bij studiebureaus en
aannemers, beschikbare budgetten bij nutsmaatschappijen ikv verplaatsingsbevelen en netsanering,….
Uit onderstaande tabel blijkt echter dat bij een uitvoering van 60% van de geplande projecten reeds een equivalent aantal IE wordt gesaneerd in
vergelijking met het vooropgestelde totale reductiedoel zoals voorgesteld door VMM (reductiedoel van 3447 IE).
Uitvoering 60%: 3613
Uitvoering 80%: 4818
Uitvoering 100%: 6022
Op basis van dit engagement en om onderstaande redenen acht de Stad Gent een bijsturing of uitbreiding van deze planning als gevolg van de
reductiedoelstellingen niet opportuun :
 - De genomen engagementen op stadsniveau, zoals bijvoorbeeld de heraanleg van de Sint- Jozefstraat te Oostakker in kader van fietsveilige
schoolverbinding.
 - De genomen engagementen met andere lokale en bovenlokale besturen, zoals bijvoorbeeld de sanering van groene clusters gelegen langs
het traject R4WO (Industrieweg, Houtjen, Waalbrugstraat,      Kiekenbosstraat..,) in opdracht van de Werkvennootschap en AWV.
·  De genomen engagementen van betrokken nutsmaatschappijen naar aanleiding van coördinatievergaderingen en verplaatsingsbevelen, zoals
bijvoorbeeld de investering van
 
Infrabel en Elia voor het verplaatsen van belangrijke hoogspanningskabels (de voeding van Gent- Sint-Pietersstation) in kader van het project
Aan De Bocht – Nekkersberglaan.
· De reeds geleverde inspanningen op het vlak van studiewerk en de hiermee gepaard gaande uitgaven (onderzoekingen, proeven ter plaatse,
afstemming stadsdiensten en andere,…)
· De mogelijke kosten bij het stilleggen van sommige projecten in functie van de opstart van de projecten volgens de reductiedoelstellingen
· De lopende subsidiedossiers (zowel goedgekeurd als op rollend programma), cfr subsidieprogramma 2020 – deel 2
· De bewuste geografische spreiding van de financiële inspanningen voor het saneren van groene en rode clusters over het ganse grondgebied
van de Stad Gent, en hiermee samenhangend de draagkracht van de verschillende wijken, op vlak van leefbaarheid, ontsluiting, mobiliteit en
bereikbaarheid tijdens de vele werken die een zekere spreiding in de tijd noodzakelijk maken.
De beschikbaarheid op de markt van studiebureaus, leveranciers en aannemers
De Stad Gent engageert zich tot het opstarten in studiefase van de resterende GUP-projecten, die moeten leiden tot het behalen van de
vermelde individuele reductiedoelen, in het begin van de volgende planperiode voor de opmaak van de BBC voor de volgende legislatuur. Op
die manier wenst de Stad Gent de laatste projecten uit te voeren in de volgende planperiodes tot 2033 en 2039.
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Overweging

De gemeente/rioolbeheerder stelt een alternatieve selectie van uit te voeren projecten voor het halen van de reductiedoelstellingen voor.  Een
alternatieve uitvoeringswijze om de reductiedoelen te halen kan,  zolang deze voldoet aan de randvoorwaarden (vrijheidsgraden) zoals
opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.
De afhankelijkheid van derden kan een vertragende factor zijn bij de uitvoering van projecten. Het is evenwel belangrijk dat alle partijen actief
samenwerken om deze binnen een aanvaardbare timing te realiseren. Om deze reden werden dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de
realisatie van projecten. Deze randvoorwaarden zijn opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.
Projecten die op een subsidieprogramma staan opgenomen worden verondersteld om binnen een redelijke termijn uitgevoerd te worden, de
gebiedsgerichte prioritering mag niet leiden tot het afremmen of uitstellen van het lopend beleid. Op het niveau van het waterlichaam wordt er
verondersteld dat alle projecten opgedragen op een programma (gemeentelijk t.e.m. GIP 2019 en bovengemeentelijk t.e.m. OP 2020)
realiseerbaar zijn tegen 2027. Indien dit niet gebeurt zal dit binnen dit waterlichaam gecompenseerd dienen te worden door de uitvoering van
andere projecten. Om deze reden werden dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de realisatie van projecten. Deze randvoorwaarden zijn
opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.

O.b.v. technisch nazicht zijn de reductiedoelen voor de huishoudens voor de Merebeek bijgesteld (lager). O.b.v. de
opmerkingen en in overleg met de stad Gent wordt de gebiedsgerichte prioritering van de Gentse Binnenwateren
en Kanaal Gent-Oostende I + Coupure + Verbindingskanaal aangepast van klasse 6 naar 4.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Maatregelenprogramma voor Vlaanderen, Vlaamse delen Schelde en Maas

Uit te voeren wijzigingen:

De gebiedsgerichte prioiritering van de Gentse Binnenwateren en Kanaal Gent-Oostende I + Coupure +
Verbindingskanaal wordt aangepast van klasse 6 naar 4 in de relevante planonderdelen. Het reductiedoel voor de
Merebeek voor de huishoudens wordt bijgesteld naar beneden, wat een invloed heeft op het minimaal te behalen
reductiedoel tegen 2027.
 
 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : SZyA6MOq

Ingediende reacties

Id: 2444
Cluster/GUP nummer:
Adres: Botermarkt 1 9000 Gent

Tegelijkertijd vraagt de Stad Gent dat er een equivalent subsidiebudget wordt voorzien voor de hogere
inspanningen die de Stad Gent wil nemen, en dat hiertoe een objectief afwegingskader wordt gecreëerd.
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Overweging

Het regeerakkoord stelt een hervorming van de financieringssystemen voor de gemeenten voorop met een meer
resultaatgerichte, flexibele en programmatorische aanpak, met sterk vereenvoudigde procedures en met meer
responsabilisering in de taakverdeling tussen VMM en de rioolbeheerders. Momenteel wordt onderzocht hoe deze
nieuwe aanpak vorm kan krijgen.
Bij de uitvoering van deze opdracht zal  het subsidie-instrument ingezet worden als een sturend mechanisme dat in
werking kan treden nadat de rioolbeheerder aan de basisverplichting heeft voldaan. Subsidie wordt hierbij ingezet
om gemeenten te ondersteunen bij het invullen van de verschillende doelstellingen die aan de gemeentelijke
rioolbeheerder zullen worden opgelegd en die verder gaan dan de te verwachten basisinspanning.
Hierbij zal eveneens onderzocht worden of het binnen de mogelijkheid van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën
mogelijk is om op lange termijn bindende financiële garanties te bieden aan de gemeentelijke rioolbeheerder.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Maatregelenprogramma voor Vlaanderen

Uit te voeren wijzigingen:

Een nieuwe actie wordt geformuleerd: "Onderzoek en studie naar een resultaatgerichte financiering van
gemeentelijke rioleringsprojecten" om invulling te geven aan het regeerakkoord om een hervorming van de
financieringssystemen voor de gemeenten voorop te stellen met een meer resultaatgerichte, flexibele en
programmatorische aanpak, met sterk vereenvoudigde procedures en meer responsabilisering in de taakverdeling
tussen VMM en de rioolbeheerders. 
 

Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Horebeke

Code van de indiener : t3w19RSo

Ingediende reacties

Id: 2349
Cluster/GUP nummer:
Adres: Kerkplein 3 9667 Horebeke

Het College neemt akte van het voorstel betreffende de reductiedoelen voor de gemeente Horebeke zoals voorgelegd in het kader van het
openbaar onderzoek voor ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde Maas 2022-2027.
De gemeente Horebeke bevestigt haar medewerking tot uitvoering van deze reductiedoelen. Volgend project werd reeds in het goedgekeurde
rneerjarenplan van de gemeente Horebeke 2018-2024 en de planning van de rioolbeheerder TMVW voorzien:
Projectnaam, Projectnummer, Prioriteit, IE, Waterlichamen
Aanleg van riolering in Kromstraat, Fonteinstraat en Vrijsbeke, 0213045, 2, 150, 100% VL11_63
Het aantal IE dat op basis van dit project wordt gesaneerd bedraagt 150 IE en betekent dus een even groot engagement zoals voorzien volgens
de voorliggende reductiedoelstelling voor het grondgebied van de gemeente Horebeke.
De gemeente Horebeke streeft de hogergenoemde planning na, gezamenlijk met TMVW en hun partners waarbij niet uit te sluiten vast dat er
vertragingen kunnen optreden door externe factoren (verwervingen en onteigeningen, beschikbare capaciteit bij studiebureaus en aannemers,
beschikbare budgetten bij nutsmaatschappijen ikv verplaatsingsbevelen en netsanering...
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Overweging

De gemeente/rioolbeheerder stelt de reductiedoelen te zullen halen. VMM neemt hiervan akte.
De afhankelijkheid van derden kan een vertragende factor zijn bij de uitvoering van projecten. Het is evenwel belangrijk dat alle partijen actief
samenwerken om deze binnen een aanvaardbare timing te realiseren.
Om deze reden werden dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de realisatie van projecten. Deze randvoorwaarden zijn opgenomen onder
4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Ruiselede

Code van de indiener : t7Gk7Uhu

Ingediende reacties

Id: 1313
Cluster/GUP nummer:
Adres: Stropstraat 1 9000 Gent

Op 15 september 2020 startte het openbaar onderzoek over de ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen voor de Vlaamse delen van de
internationale stroomgebieddistricten van de Schelde en van de Maas. Deze plannen bevatten maatregelen en acties voor de periode 2022-
2027 om de toestand van de watersystemen te verbeteren en om het overstromings-risico en het waterschaarste- en droogterisico te
verminderen.
 
Deze documenten ter inzage werden bekeken samen door de gemeente Ruiselede en FARYS  (als rioolbeheerder). De opmerkingen op de
ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen werden geagendeerd op het college van 4 maart 2021.  De collegebesissing zal nagestuurd worden per
mail naar het Secretariaat CIW.  Gelieve deze stukken mee te nemen als opmerking in het kader van het openbaar onderzoek. Jammer genoeg
laat het digitale inspraakformulier het namelijk niet toe om documenten te uploaden.

  

Overweging

De inhoud van de opmerkingen m.b.t. ZP/GUP/reductiedoelen worden behandeld onder identificatiecode 5sBkpA7m.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Bonheiden
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Code van de indiener : tGfasn2C

Ingediende reacties

Id: 781
Cluster/GUP nummer: algemeen
Adres: nvt nvt 2820 Bonheiden

Voor de gemeente Bonheiden zal de reductiedoelstelling voor waterlichamen Vrouwvliet (VL11_88) niet behaald
worden.
  

Overweging

De afhankelijkheid van derden kan een vertragende factor zijn bij de uitvoering van projecten. Het is evenwel belangrijk dat alle partijen actief
samenwerken om deze binnen een aanvaardbare timing te realiseren.
Projecten die op een subsidieprogramma staan opgenomen worden verondersteld om binnen een redelijke termijn uitgevoerd te worden. Op het
niveau van het waterlichaam wordt er verondersteld dat alle projecten opgedragen op een programma (gemeentelijk t.e.m. GIP 2019 en
bovengemeentelijk t.e.m. OP 2020) realiseerbaar zijn tegen 2027. Indient dit niet gebeurt, zal dit binnen dit waterlichaam gecompenseerd dienen
te worden door de uitvoering van andere projecten. Om deze reden werden dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de realisatie van projecten.
Deze randvoorwaarden zijn opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : tGfasn2C

Ingediende reacties

Id: 782
Cluster/GUP nummer: A218066
Adres: Harentslei, Krankhoeflei, Krankhoefpad, Peulisbaan (deel), Scherpstuklei, Schranshoeflei, Harentstraat nvt
2820 Bonheiden

Bonheiden: A218066; Aanleg van een gescheiden stelsel in de Harentslei, Krankhoeflei, Krankhoefpad, Peulisbaan (deel), Scherpstuklei,
Schranshoeflei, Harentstraat
Opgenomen in de minimale doelstellingen. Uitvoering van het project voor 2027 kan alleen maar gebeuren indien de afwaartse collectoren
aangelegd werd. We voorzien de uitvoering van dit dossier in 1 aanbesteding met de collector.

  

Overweging

De afhankelijkheid van derden kan een vertragende factor zijn bij de uitvoering van projecten. Het is evenwel belangrijk dat alle partijen actief
samenwerken om deze binnen een aanvaardbare timing te realiseren.
Om deze reden werden dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de realisatie van projecten. Deze randvoorwaarden zijn opgenomen onder
4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Page 358 of 492



Code van de indiener : tGfasn2C

Ingediende reacties

Id: 783
Cluster/GUP nummer: A219073
Adres: Hazelaarlei (deel), Oude Booischotsebaan (deel), Varenweg en Peerlaarstraat nvt 2820 Bonheiden

Bonheiden A219073; Aanleg van een gescheiden stelsel in de Hazelaarlei (deel), Oude Booischotsebaan (deel), Varenweg en Peerlaarstraat
Opgenomen in de minimale doelstellingen. Uitvoering van het project voor 2027 niet haalbaar omdat er aangesloten dient te worden op de
Collector in de Peulisbaan 23177 en Oude Beerschotsebaan 23241 die nog niet werden uitgevoerd en pas gepland zijn op een later tijdstip.

  

Overweging

De afhankelijkheid van derden kan een vertragende factor zijn bij de uitvoering van projecten. Het is evenwel belangrijk dat alle partijen actief
samenwerken om deze binnen een aanvaardbare timing te realiseren.
Om deze reden werden dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de realisatie van projecten. Deze randvoorwaarden zijn opgenomen onder
4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : tGfasn2C

Ingediende reacties

Id: 784
Cluster/GUP nummer: A219136
Adres: Dobbelhuizen, Harenstraat, Zandbergstraat en Pelgrimstraat, Hazelaarlei (deel), Oude Booischotsebaan
(deel), Varenweg en Peerlaa nvt 2820 Bonheiden

Bonheiden A219136; Aanleg van een gescheiden stelsel in de Dobbelhuizen, Harenstraat, Zandbergstraat en Pelgrimstraat, Hazelaarlei (deel),
Oude Booischotsebaan (deel), Varenweg en Peerlaarstraat
Opgenomen in de minimale doelstellingen. Uitvoering van het project voor 2027 niet haalbaar omdat er aangesloten dient te worden op de
Collector in de Peulisbaan 23177 en Oude Beerschotsebaan 23241 die nog niet werden uitgevoerd en pas gepland zijn op een later tijdstip.

  

Overweging

De afhankelijkheid van derden kan een vertragende factor zijn bij de uitvoering van projecten. Het is evenwel belangrijk dat alle partijen actief
samenwerken om deze binnen een aanvaardbare timing te realiseren.
Om deze reden werden dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de realisatie van projecten. Deze randvoorwaarden zijn opgenomen onder
4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Page 359 of 492



Code van de indiener : tGfasn2C

Ingediende reacties

Id: 785
Cluster/GUP nummer: GUP-12005-109
Adres: Dobbelhuizen nvt 2820 Bonheiden

Bonheiden - Rioleringsproject GUP-12005-109 (prive) – Dobbelhuizen
Opgenomen in de minimale doelstellingen. Uitvoering van het project voor 2027 niet haalbaar omwille van de
aansluiting naar nog niet gerealiseerd project. Is een gemeentelijke leiding, geen private aansluiting.
  

Overweging

De aansluiting van Dobbelhuizen 2 (GUP-12005-109, cluster 178-317) is volgens de gemeente geen privéwaterafvoer maar een gemeentelijke
bevoegdheid. Dit perceel ligt inderdaad langs een openbare weg die nog niet van riolering is voorzien.
De aanleg van riolering kan gebeuren ofwel naar de bestaande riolering in de Kannoniersweg ofwel naar de geplande riolering in Dobbelhuizen
(A219136).

 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

GUP-12005-109 voor de aansluiting van Dobbelhuizen 2 krijgt actor gemeentelijk.
Aangezien het hier dus geen aansluitplicht op riolering betreft wordt de prioriteit van dit GUP herzien naar prio 5.

 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : tGfasn2C

Ingediende reacties

Id: 786
Cluster/GUP nummer: GUP-12005-115
Adres: Hendrik Consciencelaan nvt 2820 Bonheiden

Bonheiden - Rioleringsproject GUP-12005-115 (prive) - Hendrik Consciencelaan
Opgenomen in de minimale doelstellingen. Uitvoering van het project voor 2027 niet haalbaar omwille van private aansluiting. Er wordt wel een
inspanning gedaan om de betrokken bewoners te informeren en te wijzen op de aansluiting.

  

Overweging

Handhaving van de correcte aansluiting van de privéwaterafvoer is binnen het integraal waterbeleid één van de prioritaire thema’s voor
handhaving, opgenomen in het maatregelenprogramma hoofdstuk 4.14.3.1 Aansluitingsplicht privéwaterafvoer en actie 7B_L_0012
Extra inzetten op toezicht handhaving van de aansluitingsplicht op riolering.
De lokale toezichthouder en rioolbeheerder dienen dan ook hun verantwoordelijkheid te nemen in het handhaven van de aansluitplicht op de
riolering conform Vlarem II. Zij hebben hiervoor tal van instrumenten tot hun beschikking. Als ondersteuning hierin werd door de CIW reeds
eerder een overzicht gemaakt van de instrumenten voor handhaving https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/handhaving.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt
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Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Zottegem

Code van de indiener : tJVzwcOo

Ingediende reacties

Id: 197
Cluster/GUP nummer: 499-171-2
Adres: Boterhoek 48 9660 Brakel

Op het einde van groene cluster 499-171-2 zou een overnamepunt moeten gedefinieerd worden. Het
overnamepunt voor Zottegem werd met het Besluit van 10 maart 2006 gevestigd op 200 IE. Voor de gemeente
Brakel is dit 100 IE. Gezien de ene straathelft op grondgebied Brakel gelegen is, en de andere op grondgebied
Zottegem, wordt het kleinste overnamepunt van de twee desbetreffende gemeentes genomen, nl. 100 IE. Ter
hoogte van Boterhoek huisnr 48 (dus onderaan groene cluster 499-171-2) wordt volgens de inwonerslijsten van
Brakel en Zottegem een totaal van 110 IE bereikt. Vanaf dit punt heeft de te realiseren riolering dus m.a.w. een
bovengemeentelijke aard.
  

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan dat er op het einde van cluster “499-171-2” een overnamepunt moet gedefinieerd worden, vermits de
omslagwaarde hier bereikt wordt. Deze opmerking wordt gevolgd, afwaarts van cluster “499-171-2” wordt het project “GUP-41081-005-1”
gedefinieerd en toegewezen aan de bovengemeentelijke actor. GUP-45059-030 (Zwalm) wijzigt van actor gemeentelijk naar bovengemeentelijk.

De wijzigingen aan het zoneringsplan werden reeds doorgevoerd bij de opmaak van het
Wateruitvoeringsprogramma (WUP) 2020 en worden zichtbaar in het geoloket zonering- en uitvoeringsplannen na
goedkeuring van dit WUP (medio 2021).
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

GUP-41081-005-1 intekenen, actor: bovengemeentelijk.
GUP-45059-030 (Zwalm) wijzigt van actor gemeentelijk naar bovengemeentelijk.

 

Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Staden
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Code van de indiener : triTcM9O

Ingediende reacties

Id: 1947
Cluster/GUP nummer:
Adres: Ieperstraat 109 8840 Staden

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de aspecten voor de gemeente Staden van belang
in stroomgebiedbeheerplannen planperiode 2022-2027. Er worden geen bezwaren geformuleerd in het openbaar
onderzoek.
  

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan geen opmerkingen te hebben op de reductiedoelen. VMM neemt hiervan
akte.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Kaprijke
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Code van de indiener : Tscc0gLs

Ingediende reacties

Id: 2118
Cluster/GUP nummer:
Adres: Veld 1 9970 Kaprijke

Gemeente Kaprijke krijgt binnen het stroomgebiedbeheerplan volgende reductiedoelstelling opgelegd voor onderstaande waterlichamen:

    •  Avrijevaart en Sleidingevaardeke (VL05_152): totaal reductiedoel 137 IE (Speerpuntgebied prio 3)

    •  Isabellawatering (VL08_157): totaal reductiedoel 294 IE (Aandachtsgebied prio 4)

    •  Leopoldkanaal I (VL08_172): totaal reductiedoel 280 IE (Aandachtsgebied prio 4)

    •  Leopoldkanaal II (VL08_173): totaal reductiedoel 593 IE (gebiedsprio 6)
Volgens de simulator wordt dit ingevuld dmv volgende projecten

    •  Aanleg riolering Gravin Madeleine d’Alcantaralaan en Antwerpse heirweg O217044

    •  Aanleg drukriolering opwaarts Nieuwstraat (Koeistraat, Kestebroek, Koekoekstraat en Vrombautstraat) O218031
Door het uitvoeren van deze twee projecten worden de reductiedoelstellingen van de Avrijevaart en Sleidingewatergang die in speerpuntgebied
gelegen zijn gerealiseerd en deze van het Leopoldkanaal II. Er dient wel opgemerkt te worden dat GUP 43007-028 ook opgenomen wordt in het
project O217044 waardoor er 8 IE extra afgekoppeld wordt.

 
Gemeente Kaprijke maakt hier bezwaar tegen gezien
- de noodzakelijke projecten voor de vermelde reductie, meerbepaald O218031 onuitvoerbaar zijn tegen eind 2027. De bottlenecks in de
projecten zijn nog te groot om een concrete timing op te maken en tot uitvoering te kunnen over gaan tegen 2027.
- de gemeente een reductie zal realiseren op basis van volgende projecten die reeds concreet gepland zijn

    •  Aveschoot GUP-43007-023: 59 IE

    •  Vaartstraat GUP-43007-015: 27 IE
 
Het gemeentebestuur benadrukt voorts dat zij in het kader van haar huidige meerjarenplanning substantiële middelen voorziet om de
zuiveringsgraad op te krikken. Hierbij merkt zij op dat de doorlooptijd van de administratieve procedures te log en complex is, de voorziene
middelen van de VMM ontoereikend zijn en dat de deadline van 2027 niet haalbaar is om de doelstellingen zoals geformuleerd door de VMM te
halen.
Concreet zal het realistische reductiedoel voor Kaprijke tegen 2027 er alsvolgt uitzien:

    •  Avrijevaart en Sleidingevaart (VL05_152): gerealiseerd reductiedoel 137 IE

    •  Isabellawatering (VL08_157): gerealiseerd reductiedoel 64 IE

    •  Leopoldkanaal I (VL08_172): gerealiseerd reductiedoel 0 IE

    •  Leopoldkanaal II (VL08_173): gerealiseerd reductiedoel 168 IE 
 

  

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder stelt een alternatieve selectie van uit te voeren projecten voor het halen van de reductiedoelen voor.  Een
alternatieve uitvoeringswijze om de reductiedoelen te halen kan,  zolang deze voldoet aan de randvoorwaarden (vrijheidsgraden) zoals
opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.
Het regeerakkoord stelt een hervorming van de financieringssystemen voor de gemeenten voorop met een meer resultaatgerichte, flexibele en
programmatorische aanpak, met sterk vereenvoudigde procedures en met meer responsabilisering in de taakverdeling tussen VMM en de
rioolbeheerders. Momenteel wordt onderzocht hoe deze nieuwe aanpak vorm kan krijgen.
Bij de uitvoering van deze opdracht zal  het subsidie-instrument ingezet worden als een sturend mechanisme dat in werking kan treden nadat de
rioolbeheerder aan de basisverplichting heeft voldaan. Subsidie wordt hierbij ingezet om gemeenten te ondersteunen bij het invullen van de
verschillende doelstellingen die aan de gemeentelijke rioolbeheerder zullen worden opgelegd en die verder gaan dan de te verwachten
basisinspanning.
Hierbij zal eveneens onderzocht worden of het binnen de mogelijkheid van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën mogelijk is om op lange
termijn bindende financiële garanties te bieden aan de gemeentelijke rioolbeheerder.
Het klopt inderdaad dat GUP-43007-028 uitgevoerd wordt door GIP-dossier O217044. De toekomstige rioleringsstreng die ingetekend staat voor
het achterliggend perceel t.h.v. Gravin Mad. d'Alcantaralaan 35 is overbodig.
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Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Maatregelenprogramma voor Vlaanderen

Uit te voeren wijzigingen:

Een nieuwe actie wordt geformuleerd: "Onderzoek en studie naar een resultaatgerichte financiering van gemeentelijke rioleringsprojecten" om
invulling te geven aan het regeerakkoord om een hervorming van de financieringssystemen voor de gemeenten voorop te stellen met een meer
resultaatgerichte, flexibele en programmatorische aanpak, met sterk vereenvoudigde procedures en meer responsabilisering in de taakverdeling
tussen VMM en de rioolbeheerders. 
Project GUP-43007-028 (Gravin Mad. d'Alcantaralaan) wordt aangepast.

 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : Tscc0gLs

Ingediende reacties

Id: 2119
Cluster/GUP nummer:
Adres: Veld 1 9970 Kaprijke

Er dient wel opgemerkt te worden dat GUP-43007-028 ook opgenomen wordt in het project O217044 waardoor er 8
IE extra afgekoppeld wordt.
  

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder meldt dat GUP-43007-028 opgenomen wordt in het project O217044 en dus tot het lopend beleid behoort.
Het klopt inderdaad dat GUP-43007-028 uitgevoerd wordt door GIP-dossier O217044. De toekomstige rioleringsstreng die ingetekend staat voor
het achterliggend perceel t.h.v. Gravin Mad. d'Alcantaralaan 35 is overbodig.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Project GUP-43007-028 wordt overeenstemmend aangepast.

 

Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Ronse
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Code van de indiener : txyNNSVN

Ingediende reacties

Id: 91
Cluster/GUP nummer: GUP-45041-019
Adres: Grote Markt 12 9600 Ronse

Thv Alsico: info VMM (Karel Lambert dd 5/02/2016): rioolaansluiting is gerealiseerd, enkel vergunningstechnische mogelijks nog te bekijken.

  

Overweging

Volgens de stad en VMM - dienst omgevingsvergunningen is de site van het bedrijf Alsico, Zonnsestraat 223 aangesloten op de riolering.
De betreffende percelen behoren dan ook tot het centraal gebied in plaats van tot het collectief te optimaliseren buitengebied. privé-GUP-45041-
019 is hier overbodig.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

zoneringsplan: alle percelen horende bij het bedrijf Alsico worden toegevoegd aan het centraal gebied. Hiertoe worden clusters 174-89 en 174-
6305 aangepast en cluster 174-131 verwijderd.
gebiedsdekkend uitvoeringsplan: privé-GUP-45041-019 wordt hier verwijderd.

 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : txyNNSVN

Ingediende reacties

Id: 92
Cluster/GUP nummer: GUP-45041-040
Adres: Grote Markt 12 9600 Ronse

Borrekens: wordt mee uitgevoerd binnen privaat verkavelingsproject Drieborrebeekstraat
  

Overweging

Deze opmerking heeft geen aanpassing van het zoneringsplan of het gebiedsdekkend uitvoeringsplan tot gevolg.
De rioleringsplannen voor de verkaveling in de Drieborrebeekstraat (incl de Borrekens) kunnen ten gepaste tijde worden aangeleverd via de
jaarlijkse rapportering gemeentelijke sanering.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : txyNNSVN

Ingediende reacties

Id: 93
Cluster/GUP nummer: GuP-45041-041
Adres: Grote Markt 12 9600 Ronse

Delfossestraat: gratis overdracht naar stad mogelijks minder evident aangezien helft straat eigendom van eigenaar zonder woningen in
Delfossestraat en rioleringsplicht, beperkt #IE.

  

Overweging

Deze opmerking heeft geen aanpassing van het zoneringsplan of het gebiedsdekkend uitvoeringsplan tot gevolg.
Aanvullende gegevens kunnen steeds worden aangeleverd via de jaarlijkse rapportering gemeentelijke sanering.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : txyNNSVN

Ingediende reacties

Id: 94
Cluster/GUP nummer: GUP-45041-055
Adres: Grote Markt 12 9600 Ronse

Hogerlucht: uitvoering samen met Hogerlucht (GUP-45041-022).

  

Overweging

GUP-45041-055 betreft hier de privéwaterafvoer van Hogerlucht 94. In principe geldt voor dit perceel reeds de aansluitplicht op riolering
(riolering aanwezig in de openbare weg), tenzij een perceel van derden dient gebruikt te worden om de rioolaansluiting te maken. In dat laatste
geval dient een IBA geplaatst te worden.
Het behoort tot de taken van de stad om de aansluitplicht te handhaven.
Het volstaat dus niet om de rioolaansluiting van Hogerlucht 94 uit te stellen tot er ook hogerop in de straat openbare riolering wordt uitgevoerd
(GUP-45011-022).

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : txyNNSVN

Ingediende reacties

Id: 95
Cluster/GUP nummer: GUP-45041-018
Adres: Grote Markt 12 9600 Ronse

Broeke: samen met Aquafin.

  

Overweging

De stad meldt dat privé-GUP-54041-018 in de Broeke zal uitgevoerd worden samen met het bovengemeentelijk project 22638.
Deze opmerking heeft geen aanpassing van het zoneringsplan of het gebiedsdekkend uitvoeringsplan tot gevolg.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : txyNNSVN

Ingediende reacties

Id: 96
Cluster/GUP nummer: GUP-45041-043
Adres: Grote Markt 12 9600 Ronse

Kleine Marijve: uitgevoerd (2020)
  

Overweging

Volgens de stad werd in 2020 riolering uitgevoerd in Kleine Marijve (GUP-45041-043, centraal gebied). Dit is echter niet terug te vinden in de
AWIS-rioolinventaris of in de rapportering gemeentelijke sanering.
De ontbrekende informatie i.v.m. project kan aangeleverd worden via de jaarlijkse rapportering gemeentelijke sanering.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : txyNNSVN

Ingediende reacties

Id: 97
Cluster/GUP nummer: GUP-45041-058
Adres: Grote Markt 12 9600 Ronse

Collegestraat: uitgevoerd (2019)
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Overweging

Volgens de stad werd in 2019 riolering uitgevoerd in de Collegestraat (GUP-45041-058, centraal gebied). Dit is echter niet terug te vinden in de
AWIS-rioolinventaris of in de rapportering gemeentelijke sanering.
De ontbrekende informatie i.v.m. project kan aangeleverd worden via de jaarlijkse rapportering gemeentelijke sanering.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : txyNNSVN

Ingediende reacties

Id: 98
Cluster/GUP nummer: GUP-45041-080
Adres: Grote Markt 12 9600 Ronse

Rotterij: heel beperkte vuilvracht, uitvoering samen met GUP45041-003 met prioriteit 3

  

Overweging

De stad meldt dat GUP-45041-080 wegens een zeer beperkte vuilvracht (aansluiten van 2 woningen over openbaar domein in centraal gebied)
samen zal uitgevoerd worden met een groter project GUP-45041-003 in dezelfde straat (nog aan te leggen riool in collectief te optimaliseren
buitengebied).
Deze melding heeft geen invloed op het zoneringsplan of het gebiedsdekkend uitvoeringsplan.
 

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : txyNNSVN

Ingediende reacties

Id: 99
Cluster/GUP nummer: GUP-45041-047
Adres: Grote Markt 12 9600 Ronse

Schorissesteenweg (N425): prio 3 ivp prio 2: ok, samen met Aquafin en AWV, behoort tot fase 2 van heraanleg
N425 (fietspadenproject)
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Overweging

De stad verzoekt om de prioriteit van meerdere GUP-projecten aan te passen omwille van een gecombineerde uitvoering van projecten (met
verschillende prioriteit) of omwille van een niet realistische timing (te veel projecten op korte tijd binnen eenzelfde gebied). 
De VMM ziet echter geen noodzaak om de prioritering aan te passen aangezien het verschuiven van projecten mogelijk blijft conform de
vrijheidsgraden uit de stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021. Deze vrijheidsgraden blijven behouden in voorliggende
stroomgebiedbeheerplannen.
Het gebiedsdekkend uitvoeringsplan (GUP) werd bovendien verfijnd door het bepalen van een doelstelling per waterlichaam en per gemeente,
in functie van het behalen van de goede toestand (zie toelichtingsdocument  op 'https://www.volvanwater.be/toelichtingsdocument-
zoneringsplannen-en-gebiedsdekkende-uitvoeringsplannen'). De in het vorige GUP bepaalde prioriteit van een project kan binnen eenzelfde
waterlichaam ondersteunend zijn aan het bereiken van het reductiedoel. 
Een volledige uitbouw van het GUP is niet altijd nodig om de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water te halen of is niet mogelijk in één
planperiode. Daarom werden tussendoelen gesteld, afgestemd op de gebiedsgerichte prioritering van de Vlaamse waterlichamen binnen de
stroomgebiedbeheerplannen.
De reductiedoelen voor de stad Ronse zijn terug te vinden via de achterliggende documenten in het geoloket op
https://www.volvanwater.be/geoloket/geoloket-zoneringsplannen-en-gebiedsdekkende-uitvoeringsplannen.
De Vlaamse Milieumaatschappij stelde voor elke gemeente een simulator ter beschikking (als rapport op te halen uit de rapporteringstool
gemeentelijke sanering) waarmee de gemeente aan de hand van het gemeentelijke reductiedoel (uitgedrukt in inwonerequivalenten) kan zien
welke inspanningen nog moeten gebeuren op gemeentelijk vlak. Als gemeente kan je daar kiezen met welke projecten je het reductiedoel
kan/wil halen.
In de simulator is naast het reductiedoel ook de minimale doelstelling SGBP3 aangegeven. Dit is het reductiedoel dat tegen 2027 minstens moet
gerealiseerd worden, rekening houdend met de gebiedsgerichte prioritering van het waterlichaam. 
Door de selectie aan projecten (en niet de prioritering ervan) zelf te wijzigen kan de gemeente aflezen of het totale/minimale reductiedoel
gehaald wordt of niet. Voor elke selectie wordt ook een geschatte kostprijs berekend.
Ook de doelstelling voor het plaatsen van IBA’s is per waterlichaam globaal opgenomen.

 
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : txyNNSVN

Ingediende reacties

Id: 100
Cluster/GUP nummer: GUP-45041-004
Adres: Grote Markt 12 9600 Ronse

Boontjesstraat:prio 7 ipv prio 3 - uitvoering na project Rotterij
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Overweging

De stad verzoekt om de prioriteit van meerdere GUP-projecten aan te passen omwille van een gecombineerde uitvoering van projecten (met
verschillende prioriteit) of omwille van een niet realistische timing (te veel projecten op korte tijd binnen eenzelfde gebied). 
De VMM ziet echter geen noodzaak om de prioritering aan te passen aangezien het verschuiven van projecten mogelijk blijft conform de
vrijheidsgraden uit de stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021. Deze vrijheidsgraden blijven behouden in voorliggende
stroomgebiedbeheerplannen.
Het gebiedsdekkend uitvoeringsplan (GUP) werd bovendien verfijnd door het bepalen van een doelstelling per waterlichaam en per gemeente,
in functie van het behalen van de goede toestand (zie toelichtingsdocument  op 'https://www.volvanwater.be/toelichtingsdocument-
zoneringsplannen-en-gebiedsdekkende-uitvoeringsplannen'). De in het vorige GUP bepaalde prioriteit van een project kan binnen eenzelfde
waterlichaam ondersteunend zijn aan het bereiken van het reductiedoel. 
Een volledige uitbouw van het GUP is niet altijd nodig om de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water te halen of is niet mogelijk in één
planperiode. Daarom werden tussendoelen gesteld, afgestemd op de gebiedsgerichte prioritering van de Vlaamse waterlichamen binnen de
stroomgebiedbeheerplannen.
De reductiedoelen voor de stad Ronse zijn terug te vinden via de achterliggende documenten in het geoloket op
https://www.volvanwater.be/geoloket/geoloket-zoneringsplannen-en-gebiedsdekkende-uitvoeringsplannen.
De Vlaamse Milieumaatschappij stelde voor elke gemeente een simulator ter beschikking (als rapport op te halen uit de rapporteringstool
gemeentelijke sanering) waarmee de gemeente aan de hand van het gemeentelijke reductiedoel (uitgedrukt in inwonerequivalenten) kan zien
welke inspanningen nog moeten gebeuren op gemeentelijk vlak. Als gemeente kan je daar kiezen met welke projecten je het reductiedoel
kan/wil halen.
In de simulator is naast het reductiedoel ook de minimale doelstelling SGBP3 aangegeven. Dit is het reductiedoel dat tegen 2027 minstens moet
gerealiseerd worden, rekening houdend met de gebiedsgerichte prioritering van het waterlichaam. 
Door de selectie aan projecten (en niet de prioritering ervan) zelf te wijzigen kan de gemeente aflezen of het totale/minimale reductiedoel
gehaald wordt of niet. Voor elke selectie wordt ook een geschatte kostprijs berekend.
Ook de doelstelling voor het plaatsen van IBA’s is per waterlichaam globaal opgenomen.

 
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : txyNNSVN

Ingediende reacties

Id: 101
Cluster/GUP nummer: GUP-45041-012
Adres: Grote Markt 12 9600 Ronse

Walenweg (onderkant): prio 7 ipv prio 3: project later uitvoeren met heraanleg volledige Walenweg
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Overweging

De stad verzoekt om de prioriteit van meerdere GUP-projecten aan te passen omwille van een gecombineerde uitvoering van projecten (met
verschillende prioriteit) of omwille van een niet realistische timing (te veel projecten op korte tijd binnen eenzelfde gebied). 
De VMM ziet echter geen noodzaak om de prioritering aan te passen aangezien het verschuiven van projecten mogelijk blijft conform de
vrijheidsgraden uit de stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021. Deze vrijheidsgraden blijven behouden in voorliggende
stroomgebiedbeheerplannen.
Het gebiedsdekkend uitvoeringsplan (GUP) werd bovendien verfijnd door het bepalen van een doelstelling per waterlichaam en per gemeente,
in functie van het behalen van de goede toestand (zie toelichtingsdocument  op 'https://www.volvanwater.be/toelichtingsdocument-
zoneringsplannen-en-gebiedsdekkende-uitvoeringsplannen'). De in het vorige GUP bepaalde prioriteit van een project kan binnen eenzelfde
waterlichaam ondersteunend zijn aan het bereiken van het reductiedoel. 
Een volledige uitbouw van het GUP is niet altijd nodig om de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water te halen of is niet mogelijk in één
planperiode. Daarom werden tussendoelen gesteld, afgestemd op de gebiedsgerichte prioritering van de Vlaamse waterlichamen binnen de
stroomgebiedbeheerplannen.
De reductiedoelen voor de stad Ronse zijn terug te vinden via de achterliggende documenten in het geoloket op
https://www.volvanwater.be/geoloket/geoloket-zoneringsplannen-en-gebiedsdekkende-uitvoeringsplannen.
De Vlaamse Milieumaatschappij stelde voor elke gemeente een simulator ter beschikking (als rapport op te halen uit de rapporteringstool
gemeentelijke sanering) waarmee de gemeente aan de hand van het gemeentelijke reductiedoel (uitgedrukt in inwonerequivalenten) kan zien
welke inspanningen nog moeten gebeuren op gemeentelijk vlak. Als gemeente kan je daar kiezen met welke projecten je het reductiedoel
kan/wil halen.
In de simulator is naast het reductiedoel ook de minimale doelstelling SGBP3 aangegeven. Dit is het reductiedoel dat tegen 2027 minstens moet
gerealiseerd worden, rekening houdend met de gebiedsgerichte prioritering van het waterlichaam. 
Door de selectie aan projecten (en niet de prioritering ervan) zelf te wijzigen kan de gemeente aflezen of het totale/minimale reductiedoel
gehaald wordt of niet. Voor elke selectie wordt ook een geschatte kostprijs berekend.
Ook de doelstelling voor het plaatsen van IBA’s is per waterlichaam globaal opgenomen.

 
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : txyNNSVN

Ingediende reacties

Id: 102
Cluster/GUP nummer: GUP-45041-028
Adres: Grote Markt 12 9600 Ronse

Mgr.Beylsstraat: prio 5 ipv prio 3: samen met Aquafin/project 45041-010 (Elzeelsesteenweg)
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Overweging

De stad verzoekt om de prioriteit van meerdere GUP-projecten aan te passen omwille van een gecombineerde uitvoering van projecten (met
verschillende prioriteit) of omwille van een niet realistische timing (te veel projecten op korte tijd binnen eenzelfde gebied). 
De VMM ziet echter geen noodzaak om de prioritering aan te passen aangezien het verschuiven van projecten mogelijk blijft conform de
vrijheidsgraden uit de stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021. Deze vrijheidsgraden blijven behouden in voorliggende
stroomgebiedbeheerplannen.
Het gebiedsdekkend uitvoeringsplan (GUP) werd bovendien verfijnd door het bepalen van een doelstelling per waterlichaam en per gemeente,
in functie van het behalen van de goede toestand (zie toelichtingsdocument  op 'https://www.volvanwater.be/toelichtingsdocument-
zoneringsplannen-en-gebiedsdekkende-uitvoeringsplannen'). De in het vorige GUP bepaalde prioriteit van een project kan binnen eenzelfde
waterlichaam ondersteunend zijn aan het bereiken van het reductiedoel. 
Een volledige uitbouw van het GUP is niet altijd nodig om de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water te halen of is niet mogelijk in één
planperiode. Daarom werden tussendoelen gesteld, afgestemd op de gebiedsgerichte prioritering van de Vlaamse waterlichamen binnen de
stroomgebiedbeheerplannen.
De reductiedoelen voor de stad Ronse zijn terug te vinden via de achterliggende documenten in het geoloket op
https://www.volvanwater.be/geoloket/geoloket-zoneringsplannen-en-gebiedsdekkende-uitvoeringsplannen.
De Vlaamse Milieumaatschappij stelde voor elke gemeente een simulator ter beschikking (als rapport op te halen uit de rapporteringstool
gemeentelijke sanering) waarmee de gemeente aan de hand van het gemeentelijke reductiedoel (uitgedrukt in inwonerequivalenten) kan zien
welke inspanningen nog moeten gebeuren op gemeentelijk vlak. Als gemeente kan je daar kiezen met welke projecten je het reductiedoel
kan/wil halen.
In de simulator is naast het reductiedoel ook de minimale doelstelling SGBP3 aangegeven. Dit is het reductiedoel dat tegen 2027 minstens moet
gerealiseerd worden, rekening houdend met de gebiedsgerichte prioritering van het waterlichaam. 
Door de selectie aan projecten (en niet de prioritering ervan) zelf te wijzigen kan de gemeente aflezen of het totale/minimale reductiedoel
gehaald wordt of niet. Voor elke selectie wordt ook een geschatte kostprijs berekend.
Ook de doelstelling voor het plaatsen van IBA’s is per waterlichaam globaal opgenomen.

 
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : txyNNSVN

Ingediende reacties

Id: 103
Cluster/GUP nummer: 45041-033
Adres: Grote Markt 12 9600 Ronse

A.Hullebroekstraat (smal deel): prio 8 ipv 3: verschuiving omwille van praktische reden, de stad kan max. 3
rioleringsprojecten per jaar uitvoeren (ikv ontwerp en werfopvolging met beschikbaar personeel)
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Overweging

De stad verzoekt om de prioriteit van meerdere GUP-projecten aan te passen omwille van een gecombineerde uitvoering van projecten (met
verschillende prioriteit) of omwille van een niet realistische timing (te veel projecten op korte tijd binnen eenzelfde gebied). 
De VMM ziet echter geen noodzaak om de prioritering aan te passen aangezien het verschuiven van projecten mogelijk blijft conform de
vrijheidsgraden uit de stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021. Deze vrijheidsgraden blijven behouden in voorliggende
stroomgebiedbeheerplannen.
Het gebiedsdekkend uitvoeringsplan (GUP) werd bovendien verfijnd door het bepalen van een doelstelling per waterlichaam en per gemeente,
in functie van het behalen van de goede toestand (zie toelichtingsdocument  op 'https://www.volvanwater.be/toelichtingsdocument-
zoneringsplannen-en-gebiedsdekkende-uitvoeringsplannen'). De in het vorige GUP bepaalde prioriteit van een project kan binnen eenzelfde
waterlichaam ondersteunend zijn aan het bereiken van het reductiedoel. 
Een volledige uitbouw van het GUP is niet altijd nodig om de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water te halen of is niet mogelijk in één
planperiode. Daarom werden tussendoelen gesteld, afgestemd op de gebiedsgerichte prioritering van de Vlaamse waterlichamen binnen de
stroomgebiedbeheerplannen.
De reductiedoelen voor de stad Ronse zijn terug te vinden via de achterliggende documenten in het geoloket op
https://www.volvanwater.be/geoloket/geoloket-zoneringsplannen-en-gebiedsdekkende-uitvoeringsplannen.
De Vlaamse Milieumaatschappij stelde voor elke gemeente een simulator ter beschikking (als rapport op te halen uit de rapporteringstool
gemeentelijke sanering) waarmee de gemeente aan de hand van het gemeentelijke reductiedoel (uitgedrukt in inwonerequivalenten) kan zien
welke inspanningen nog moeten gebeuren op gemeentelijk vlak. Als gemeente kan je daar kiezen met welke projecten je het reductiedoel
kan/wil halen.
In de simulator is naast het reductiedoel ook de minimale doelstelling SGBP3 aangegeven. Dit is het reductiedoel dat tegen 2027 minstens moet
gerealiseerd worden, rekening houdend met de gebiedsgerichte prioritering van het waterlichaam. 
Door de selectie aan projecten (en niet de prioritering ervan) zelf te wijzigen kan de gemeente aflezen of het totale/minimale reductiedoel
gehaald wordt of niet. Voor elke selectie wordt ook een geschatte kostprijs berekend.
Ook de doelstelling voor het plaatsen van IBA’s is per waterlichaam globaal opgenomen.

 
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : txyNNSVN

Ingediende reacties

Id: 104
Cluster/GUP nummer: GUP-45041-036
Adres: Grote Markt 12 9600 Ronse

deel Maagdenstraat: prio 7 ipv prio 3: samen met GUP 45041-004 (Boontjesstraat)
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Overweging

De stad verzoekt om de prioriteit van meerdere GUP-projecten aan te passen omwille van een gecombineerde uitvoering van projecten (met
verschillende prioriteit) of omwille van een niet realistische timing (te veel projecten op korte tijd binnen eenzelfde gebied). 
De VMM ziet echter geen noodzaak om de prioritering aan te passen aangezien het verschuiven van projecten mogelijk blijft conform de
vrijheidsgraden uit de stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021. Deze vrijheidsgraden blijven behouden in voorliggende
stroomgebiedbeheerplannen.
Het gebiedsdekkend uitvoeringsplan (GUP) werd bovendien verfijnd door het bepalen van een doelstelling per waterlichaam en per gemeente,
in functie van het behalen van de goede toestand (zie toelichtingsdocument  op 'https://www.volvanwater.be/toelichtingsdocument-
zoneringsplannen-en-gebiedsdekkende-uitvoeringsplannen'). De in het vorige GUP bepaalde prioriteit van een project kan binnen eenzelfde
waterlichaam ondersteunend zijn aan het bereiken van het reductiedoel. 
Een volledige uitbouw van het GUP is niet altijd nodig om de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water te halen of is niet mogelijk in één
planperiode. Daarom werden tussendoelen gesteld, afgestemd op de gebiedsgerichte prioritering van de Vlaamse waterlichamen binnen de
stroomgebiedbeheerplannen.
De reductiedoelen voor de stad Ronse zijn terug te vinden via de achterliggende documenten in het geoloket op
https://www.volvanwater.be/geoloket/geoloket-zoneringsplannen-en-gebiedsdekkende-uitvoeringsplannen.
De Vlaamse Milieumaatschappij stelde voor elke gemeente een simulator ter beschikking (als rapport op te halen uit de rapporteringstool
gemeentelijke sanering) waarmee de gemeente aan de hand van het gemeentelijke reductiedoel (uitgedrukt in inwonerequivalenten) kan zien
welke inspanningen nog moeten gebeuren op gemeentelijk vlak. Als gemeente kan je daar kiezen met welke projecten je het reductiedoel
kan/wil halen.
In de simulator is naast het reductiedoel ook de minimale doelstelling SGBP3 aangegeven. Dit is het reductiedoel dat tegen 2027 minstens moet
gerealiseerd worden, rekening houdend met de gebiedsgerichte prioritering van het waterlichaam. 
Door de selectie aan projecten (en niet de prioritering ervan) zelf te wijzigen kan de gemeente aflezen of het totale/minimale reductiedoel
gehaald wordt of niet. Voor elke selectie wordt ook een geschatte kostprijs berekend.
Ook de doelstelling voor het plaatsen van IBA’s is per waterlichaam globaal opgenomen.

 
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : txyNNSVN

Ingediende reacties

Id: 105
Cluster/GUP nummer: GUP-45041-038
Adres: Grote Markt 12 9600 Ronse

Waaienberg: vraag herziening zoneringsplan -> omzetting naar IBA's
  

Overweging

De stad vraagt om cluster 174-147 te herzien naar individueel te optimaliseren buitengebied vanwege een hoge kostprijs voor aanleg riolering.

Deze herziening kan aanvaard worden.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

zoneringsplan: cluster 174-147 wordt herzien naar individueel te optimaliseren buitengebied
gebiedsdekkend uitvoeringsplan: GUP-45041-038 wordt hier verwijderd
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Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : txyNNSVN

Ingediende reacties

Id: 106
Cluster/GUP nummer: GUP-45041-042
Adres: Grote Markt 12 9600 Ronse

Hoge Winde: is reeds gerioleerd, aangesloten op Bredestraat
  

Overweging

Volgens de stad is de site van dienstencentrum Hoge Winde reeds aangesloten op de riolering in de Bredestraat en is GUP-45041-042
overbodig. Deze site bevindt zich in centraal gebied.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

GUP-45041-042 wordt verwijderd.

 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : txyNNSVN

Ingediende reacties

Id: 107
Cluster/GUP nummer: GUP-45041-076
Adres: Grote Markt 12 9600 Ronse

grondgebied Maarkedal
  

Overweging

In de Ninovestraat loost de bestaande riolering in cluster 174-6313 nog in een langsgracht.
GUP-45041-076 betreft de aansluiting van dit lozingspunt op de collector langs de Vloedbeek.
Dit project is dus niet op grondgebied Maarkedal gelegen.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : txyNNSVN

Ingediende reacties

Id: 108
Cluster/GUP nummer: GUP-45041-011
Adres: Grote Markt 12 9600 Ronse

Wodecqstraat: prio 8 ipv prio 4:verschuiving omwille van praktische reden, de stad kan max. 3 rioleringsprojecten per jaar uitvoeren (ikv
ontwerp en werfopvolging met beschikbaar personeel)

  

Overweging

De stad verzoekt om de prioriteit van meerdere GUP-projecten aan te passen omwille van een gecombineerde uitvoering van projecten (met
verschillende prioriteit) of omwille van een niet realistische timing (te veel projecten op korte tijd binnen eenzelfde gebied). 
De VMM ziet echter geen noodzaak om de prioritering aan te passen aangezien het verschuiven van projecten mogelijk blijft conform de
vrijheidsgraden uit de stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021. Deze vrijheidsgraden blijven behouden in voorliggende
stroomgebiedbeheerplannen.
Het gebiedsdekkend uitvoeringsplan (GUP) werd bovendien verfijnd door het bepalen van een doelstelling per waterlichaam en per gemeente,
in functie van het behalen van de goede toestand (zie toelichtingsdocument  op 'https://www.volvanwater.be/toelichtingsdocument-
zoneringsplannen-en-gebiedsdekkende-uitvoeringsplannen'). De in het vorige GUP bepaalde prioriteit van een project kan binnen eenzelfde
waterlichaam ondersteunend zijn aan het bereiken van het reductiedoel. 
Een volledige uitbouw van het GUP is niet altijd nodig om de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water te halen of is niet mogelijk in één
planperiode. Daarom werden tussendoelen gesteld, afgestemd op de gebiedsgerichte prioritering van de Vlaamse waterlichamen binnen de
stroomgebiedbeheerplannen.
De reductiedoelen voor de stad Ronse zijn terug te vinden via de achterliggende documenten in het geoloket op
https://www.volvanwater.be/geoloket/geoloket-zoneringsplannen-en-gebiedsdekkende-uitvoeringsplannen.
De Vlaamse Milieumaatschappij stelde voor elke gemeente een simulator ter beschikking (als rapport op te halen uit de rapporteringstool
gemeentelijke sanering) waarmee de gemeente aan de hand van het gemeentelijke reductiedoel (uitgedrukt in inwonerequivalenten) kan zien
welke inspanningen nog moeten gebeuren op gemeentelijk vlak. Als gemeente kan je daar kiezen met welke projecten je het reductiedoel
kan/wil halen.
In de simulator is naast het reductiedoel ook de minimale doelstelling SGBP3 aangegeven. Dit is het reductiedoel dat tegen 2027 minstens moet
gerealiseerd worden, rekening houdend met de gebiedsgerichte prioritering van het waterlichaam. 
Door de selectie aan projecten (en niet de prioritering ervan) zelf te wijzigen kan de gemeente aflezen of het totale/minimale reductiedoel
gehaald wordt of niet. Voor elke selectie wordt ook een geschatte kostprijs berekend.
Ook de doelstelling voor het plaatsen van IBA’s is per waterlichaam globaal opgenomen.

 
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : txyNNSVN

Ingediende reacties

Id: 109
Cluster/GUP nummer: GUP-45041-030
Adres: Grote Markt 12 9600 Ronse

aftakking Aatstraat (naar Paterskerk): is reeds gerioleerd, aangesloten op rest Aatstraat
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Overweging

Volgens de stad is GUP-45041-030 reeds uitgevoerd en is reeds riolering aanwezig in een deel van cluster 174-262. Dit wordt echter niet
bevestigd in de AWIS-rioolinventaris of in de rapportering gemeentelijke sanering. Bij gebrek aan projectinformatie wordt deze aanpassing dus
voorlopig nog niet doorgevoerd.
Aangezien dit een actualisatie (en geen herziening)van het zoneringsplan betreft kan de ontbrekende info aangeleverd worden via de jaarlijkse
rapportering gemeentelijke sanering.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : txyNNSVN

Ingediende reacties

Id: 110
Cluster/GUP nummer: GUP-45041-077
Adres: Grote Markt 12 9600 Ronse

Ninovestraat: prio 8 ipv prio 4: samen met AWV (AWV heeft reeds veel lopende/opgestarte projecten)
  

Overweging

De stad verzoekt om de prioriteit van meerdere GUP-projecten aan te passen omwille van een gecombineerde uitvoering van projecten (met
verschillende prioriteit) of omwille van een niet realistische timing (te veel projecten op korte tijd binnen eenzelfde gebied). 
De VMM ziet echter geen noodzaak om de prioritering aan te passen aangezien het verschuiven van projecten mogelijk blijft conform de
vrijheidsgraden uit de stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021. Deze vrijheidsgraden blijven behouden in voorliggende
stroomgebiedbeheerplannen.
Het gebiedsdekkend uitvoeringsplan (GUP) werd bovendien verfijnd door het bepalen van een doelstelling per waterlichaam en per gemeente,
in functie van het behalen van de goede toestand (zie toelichtingsdocument  op 'https://www.volvanwater.be/toelichtingsdocument-
zoneringsplannen-en-gebiedsdekkende-uitvoeringsplannen'). De in het vorige GUP bepaalde prioriteit van een project kan binnen eenzelfde
waterlichaam ondersteunend zijn aan het bereiken van het reductiedoel. 
Een volledige uitbouw van het GUP is niet altijd nodig om de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water te halen of is niet mogelijk in één
planperiode. Daarom werden tussendoelen gesteld, afgestemd op de gebiedsgerichte prioritering van de Vlaamse waterlichamen binnen de
stroomgebiedbeheerplannen.
De reductiedoelen voor de stad Ronse zijn terug te vinden via de achterliggende documenten in het geoloket op
https://www.volvanwater.be/geoloket/geoloket-zoneringsplannen-en-gebiedsdekkende-uitvoeringsplannen.
De Vlaamse Milieumaatschappij stelde voor elke gemeente een simulator ter beschikking (als rapport op te halen uit de rapporteringstool
gemeentelijke sanering) waarmee de gemeente aan de hand van het gemeentelijke reductiedoel (uitgedrukt in inwonerequivalenten) kan zien
welke inspanningen nog moeten gebeuren op gemeentelijk vlak. Als gemeente kan je daar kiezen met welke projecten je het reductiedoel
kan/wil halen.
In de simulator is naast het reductiedoel ook de minimale doelstelling SGBP3 aangegeven. Dit is het reductiedoel dat tegen 2027 minstens moet
gerealiseerd worden, rekening houdend met de gebiedsgerichte prioritering van het waterlichaam. 
Door de selectie aan projecten (en niet de prioritering ervan) zelf te wijzigen kan de gemeente aflezen of het totale/minimale reductiedoel
gehaald wordt of niet. Voor elke selectie wordt ook een geschatte kostprijs berekend.
Ook de doelstelling voor het plaatsen van IBA’s is per waterlichaam globaal opgenomen.

 
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : txyNNSVN

Ingediende reacties

Id: 111
Cluster/GUP nummer: GUP-45041-009
Adres: Grote Markt 12 9600 Ronse

Maquisstraat + Elzeelsesteenweg: (overnamepunt), ok samen met Aquafin, GUP-project 45041-010
  

Overweging

Gemeentelijk GUP-45041-009 sluit inderdaad aan op bovengemeentelijk GUP-45041-010.
Deze mededeling is geen aanleiding tot aanpassing van het gebiedsdekkend uitvoeringsplan.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : txyNNSVN

Ingediende reacties

Id: 112
Cluster/GUP nummer: GUP-45041-014
Adres: Grote Markt 12 9600 Ronse

Paillartcamp: vraag herziening zoneringsplan -> omzetting naar IBA's

  

Overweging

De stad vraagt om cluster 174-25 te herzien naar individueel te optimaliseren buitengebied vanwege een hoge kostprijs voor aanleg riolering.
Deze herziening kan aanvaard worden.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Zoneringsplan: cluster 174-25 wordt herzien naar individueel te optimaliseren buitengebied.
Gebiedsdekkend uitvoeringsplan: GUP-45041-014 wordt hier verwijderd.

 

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : txyNNSVN

Ingediende reacties

Id: 113
Cluster/GUP nummer: GUP-45041-015
Adres: Grote Markt 12 9600 Ronse

Molekensstraat: prio 10 ipv prio 5: verschuiving omwille van praktische reden, de stad kan max. 3
rioleringsprojecten per jaar uitvoeren (ikv ontwerp en werfopvolging met beschikbaar personeel)
  

Overweging

De stad verzoekt om de prioriteit van meerdere GUP-projecten aan te passen omwille van een gecombineerde uitvoering van projecten (met
verschillende prioriteit) of omwille van een niet realistische timing (te veel projecten op korte tijd binnen eenzelfde gebied). 
De VMM ziet echter geen noodzaak om de prioritering aan te passen aangezien het verschuiven van projecten mogelijk blijft conform de
vrijheidsgraden uit de stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021. Deze vrijheidsgraden blijven behouden in voorliggende
stroomgebiedbeheerplannen.
Het gebiedsdekkend uitvoeringsplan (GUP) werd bovendien verfijnd door het bepalen van een doelstelling per waterlichaam en per gemeente,
in functie van het behalen van de goede toestand (zie toelichtingsdocument  op 'https://www.volvanwater.be/toelichtingsdocument-
zoneringsplannen-en-gebiedsdekkende-uitvoeringsplannen'). De in het vorige GUP bepaalde prioriteit van een project kan binnen eenzelfde
waterlichaam ondersteunend zijn aan het bereiken van het reductiedoel. 
Een volledige uitbouw van het GUP is niet altijd nodig om de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water te halen of is niet mogelijk in één
planperiode. Daarom werden tussendoelen gesteld, afgestemd op de gebiedsgerichte prioritering van de Vlaamse waterlichamen binnen de
stroomgebiedbeheerplannen.
De reductiedoelen voor de stad Ronse zijn terug te vinden via de achterliggende documenten in het geoloket op
https://www.volvanwater.be/geoloket/geoloket-zoneringsplannen-en-gebiedsdekkende-uitvoeringsplannen.
De Vlaamse Milieumaatschappij stelde voor elke gemeente een simulator ter beschikking (als rapport op te halen uit de rapporteringstool
gemeentelijke sanering) waarmee de gemeente aan de hand van het gemeentelijke reductiedoel (uitgedrukt in inwonerequivalenten) kan zien
welke inspanningen nog moeten gebeuren op gemeentelijk vlak. Als gemeente kan je daar kiezen met welke projecten je het reductiedoel
kan/wil halen.
In de simulator is naast het reductiedoel ook de minimale doelstelling SGBP3 aangegeven. Dit is het reductiedoel dat tegen 2027 minstens moet
gerealiseerd worden, rekening houdend met de gebiedsgerichte prioritering van het waterlichaam. 
Door de selectie aan projecten (en niet de prioritering ervan) zelf te wijzigen kan de gemeente aflezen of het totale/minimale reductiedoel
gehaald wordt of niet. Voor elke selectie wordt ook een geschatte kostprijs berekend.
Ook de doelstelling voor het plaatsen van IBA’s is per waterlichaam globaal opgenomen.

 
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : txyNNSVN

Ingediende reacties

Id: 114
Cluster/GUP nummer: GUP-45041-032
Adres: Grote Markt 12 9600 Ronse

P.P.Rubensstraat: is reeds gerioleerd, aangesloten op riolering Stooktstraat
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Overweging

Volgens de stad is GUP-45041-032 reeds uitgevoerd en is reeds riolering aanwezig in  cluster 174-263. Dit wordt echter niet bevestigd in de
AWIS-rioolinventaris of in de rapportering gemeentelijke sanering. Bij gebrek aan projectinformatie wordt deze aanpassing dus voorlopig nog
niet doorgevoerd.
Aangezien dit een actualisatie (en geen herziening)van het zoneringsplan betreft kan de ontbrekende info aangeleverd worden via de jaarlijkse
rapportering gemeentelijke sanering.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : txyNNSVN

Ingediende reacties

Id: 115
Cluster/GUP nummer: GUP-45041-035
Adres: Grote Markt 12 9600 Ronse

Papekouters + deel Mgr.Beylsstraat: prio 10 ipv prio 5: verschuiving omwille van praktische reden, de stad kan
max. 3 rioleringsprojecten per jaar uitvoeren (ikv ontwerp en werfopvolging met beschikbaar personeel)
  

Overweging

De stad verzoekt om de prioriteit van meerdere GUP-projecten aan te passen omwille van een gecombineerde uitvoering van projecten (met
verschillende prioriteit) of omwille van een niet realistische timing (te veel projecten op korte tijd binnen eenzelfde gebied). 
De VMM ziet echter geen noodzaak om de prioritering aan te passen aangezien het verschuiven van projecten mogelijk blijft conform de
vrijheidsgraden uit de stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021. Deze vrijheidsgraden blijven behouden in voorliggende
stroomgebiedbeheerplannen.
Het gebiedsdekkend uitvoeringsplan (GUP) werd bovendien verfijnd door het bepalen van een doelstelling per waterlichaam en per gemeente,
in functie van het behalen van de goede toestand (zie toelichtingsdocument  op 'https://www.volvanwater.be/toelichtingsdocument-
zoneringsplannen-en-gebiedsdekkende-uitvoeringsplannen'). De in het vorige GUP bepaalde prioriteit van een project kan binnen eenzelfde
waterlichaam ondersteunend zijn aan het bereiken van het reductiedoel. 
Een volledige uitbouw van het GUP is niet altijd nodig om de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water te halen of is niet mogelijk in één
planperiode. Daarom werden tussendoelen gesteld, afgestemd op de gebiedsgerichte prioritering van de Vlaamse waterlichamen binnen de
stroomgebiedbeheerplannen.
De reductiedoelen voor de stad Ronse zijn terug te vinden via de achterliggende documenten in het geoloket op
https://www.volvanwater.be/geoloket/geoloket-zoneringsplannen-en-gebiedsdekkende-uitvoeringsplannen.
De Vlaamse Milieumaatschappij stelde voor elke gemeente een simulator ter beschikking (als rapport op te halen uit de rapporteringstool
gemeentelijke sanering) waarmee de gemeente aan de hand van het gemeentelijke reductiedoel (uitgedrukt in inwonerequivalenten) kan zien
welke inspanningen nog moeten gebeuren op gemeentelijk vlak. Als gemeente kan je daar kiezen met welke projecten je het reductiedoel
kan/wil halen.
In de simulator is naast het reductiedoel ook de minimale doelstelling SGBP3 aangegeven. Dit is het reductiedoel dat tegen 2027 minstens moet
gerealiseerd worden, rekening houdend met de gebiedsgerichte prioritering van het waterlichaam. 
Door de selectie aan projecten (en niet de prioritering ervan) zelf te wijzigen kan de gemeente aflezen of het totale/minimale reductiedoel
gehaald wordt of niet. Voor elke selectie wordt ook een geschatte kostprijs berekend.
Ook de doelstelling voor het plaatsen van IBA’s is per waterlichaam globaal opgenomen.

 
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : txyNNSVN

Ingediende reacties

Id: 116
Cluster/GUP nummer: GUP-45041-039
Adres: Grote Markt 12 9600 Ronse

Drieborrebeekstraat (kant Ninovestraat): prio 8 ipv prio 5: samen met GUP 45041-077 met prioriteit 8
  

Overweging

De stad verzoekt om de prioriteit van meerdere GUP-projecten aan te passen omwille van een gecombineerde uitvoering van projecten (met
verschillende prioriteit) of omwille van een niet realistische timing (te veel projecten op korte tijd binnen eenzelfde gebied). 
De VMM ziet echter geen noodzaak om de prioritering aan te passen aangezien het verschuiven van projecten mogelijk blijft conform de
vrijheidsgraden uit de stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021. Deze vrijheidsgraden blijven behouden in voorliggende
stroomgebiedbeheerplannen.
Het gebiedsdekkend uitvoeringsplan (GUP) werd bovendien verfijnd door het bepalen van een doelstelling per waterlichaam en per gemeente,
in functie van het behalen van de goede toestand (zie toelichtingsdocument  op 'https://www.volvanwater.be/toelichtingsdocument-
zoneringsplannen-en-gebiedsdekkende-uitvoeringsplannen'). De in het vorige GUP bepaalde prioriteit van een project kan binnen eenzelfde
waterlichaam ondersteunend zijn aan het bereiken van het reductiedoel. 
Een volledige uitbouw van het GUP is niet altijd nodig om de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water te halen of is niet mogelijk in één
planperiode. Daarom werden tussendoelen gesteld, afgestemd op de gebiedsgerichte prioritering van de Vlaamse waterlichamen binnen de
stroomgebiedbeheerplannen.
De reductiedoelen voor de stad Ronse zijn terug te vinden via de achterliggende documenten in het geoloket op
https://www.volvanwater.be/geoloket/geoloket-zoneringsplannen-en-gebiedsdekkende-uitvoeringsplannen.
De Vlaamse Milieumaatschappij stelde voor elke gemeente een simulator ter beschikking (als rapport op te halen uit de rapporteringstool
gemeentelijke sanering) waarmee de gemeente aan de hand van het gemeentelijke reductiedoel (uitgedrukt in inwonerequivalenten) kan zien
welke inspanningen nog moeten gebeuren op gemeentelijk vlak. Als gemeente kan je daar kiezen met welke projecten je het reductiedoel
kan/wil halen.
In de simulator is naast het reductiedoel ook de minimale doelstelling SGBP3 aangegeven. Dit is het reductiedoel dat tegen 2027 minstens moet
gerealiseerd worden, rekening houdend met de gebiedsgerichte prioritering van het waterlichaam. 
Door de selectie aan projecten (en niet de prioritering ervan) zelf te wijzigen kan de gemeente aflezen of het totale/minimale reductiedoel
gehaald wordt of niet. Voor elke selectie wordt ook een geschatte kostprijs berekend.
Ook de doelstelling voor het plaatsen van IBA’s is per waterlichaam globaal opgenomen.

 
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : txyNNSVN

Ingediende reacties

Id: 117
Cluster/GUP nummer: GUP-45041-027
Adres: Grote Markt 12 9600 Ronse

Dammekensstraat: prio 10 ipv prio 6: verschuiving omwille van praktische reden, de stad kan max. 3
rioleringsprojecten per jaar uitvoeren (ikv ontwerp en werfopvolging met beschikbaar personeel)
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Overweging

De stad verzoekt om de prioriteit van meerdere GUP-projecten aan te passen omwille van een gecombineerde uitvoering van projecten (met
verschillende prioriteit) of omwille van een niet realistische timing (te veel projecten op korte tijd binnen eenzelfde gebied). 
De VMM ziet echter geen noodzaak om de prioritering aan te passen aangezien het verschuiven van projecten mogelijk blijft conform de
vrijheidsgraden uit de stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021. Deze vrijheidsgraden blijven behouden in voorliggende
stroomgebiedbeheerplannen.
Het gebiedsdekkend uitvoeringsplan (GUP) werd bovendien verfijnd door het bepalen van een doelstelling per waterlichaam en per gemeente,
in functie van het behalen van de goede toestand (zie toelichtingsdocument  op 'https://www.volvanwater.be/toelichtingsdocument-
zoneringsplannen-en-gebiedsdekkende-uitvoeringsplannen'). De in het vorige GUP bepaalde prioriteit van een project kan binnen eenzelfde
waterlichaam ondersteunend zijn aan het bereiken van het reductiedoel. 
Een volledige uitbouw van het GUP is niet altijd nodig om de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water te halen of is niet mogelijk in één
planperiode. Daarom werden tussendoelen gesteld, afgestemd op de gebiedsgerichte prioritering van de Vlaamse waterlichamen binnen de
stroomgebiedbeheerplannen.
De reductiedoelen voor de stad Ronse zijn terug te vinden via de achterliggende documenten in het geoloket op
https://www.volvanwater.be/geoloket/geoloket-zoneringsplannen-en-gebiedsdekkende-uitvoeringsplannen.
De Vlaamse Milieumaatschappij stelde voor elke gemeente een simulator ter beschikking (als rapport op te halen uit de rapporteringstool
gemeentelijke sanering) waarmee de gemeente aan de hand van het gemeentelijke reductiedoel (uitgedrukt in inwonerequivalenten) kan zien
welke inspanningen nog moeten gebeuren op gemeentelijk vlak. Als gemeente kan je daar kiezen met welke projecten je het reductiedoel
kan/wil halen.
In de simulator is naast het reductiedoel ook de minimale doelstelling SGBP3 aangegeven. Dit is het reductiedoel dat tegen 2027 minstens moet
gerealiseerd worden, rekening houdend met de gebiedsgerichte prioritering van het waterlichaam. 
Door de selectie aan projecten (en niet de prioritering ervan) zelf te wijzigen kan de gemeente aflezen of het totale/minimale reductiedoel
gehaald wordt of niet. Voor elke selectie wordt ook een geschatte kostprijs berekend.
Ook de doelstelling voor het plaatsen van IBA’s is per waterlichaam globaal opgenomen.

 
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : txyNNSVN

Ingediende reacties

Id: 118
Cluster/GUP nummer: GUP-45041-037
Adres: Grote Markt 12 9600 Ronse

I.Opsomerstraat (kant Langeweg): actor = privé
  

Overweging

De aanleg van project GUP-45041-037 betreft volgens de stad een privé-project.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

GUP-45041-037, voor de aansluiting van Isidoor Opsomerstraat 1, 3 en 5 krijgt als actor privé.

 

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : txyNNSVN

Ingediende reacties

Id: 119
Cluster/GUP nummer: GUP-45041-046
Adres: Grote Markt 12 9600 Ronse

Geerstraat: deels Maarkedal, uitvoering samen met Aquafin - GUP-45041-045
  

Overweging

GUP-45041-046 van de stad Ronse wordt gecombineerd met GUP-45064-075 van de gemeente Maarkedal.
Deze mededeling is geen aanleiding tot aanpassing van het gebiedsdekkend uitvoeringsplan.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : txyNNSVN

Ingediende reacties

Id: 120
Cluster/GUP nummer: GUP-45041-049
Adres: Grote Markt 12 9600 Ronse

Oude Leuzesesteenweg: prio 8 ipv prio 6: uitvoering samen met GUP 45041-002, heraanleg Leuzesesteenweg tussen grens Wallonië en
Viermaartlaan.

  

Overweging

De stad verzoekt om de prioriteit van meerdere GUP-projecten aan te passen omwille van een gecombineerde uitvoering van projecten (met
verschillende prioriteit) of omwille van een niet realistische timing (te veel projecten op korte tijd binnen eenzelfde gebied). 
De VMM ziet echter geen noodzaak om de prioritering aan te passen aangezien het verschuiven van projecten mogelijk blijft conform de
vrijheidsgraden uit de stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021. Deze vrijheidsgraden blijven behouden in voorliggende
stroomgebiedbeheerplannen.
Het gebiedsdekkend uitvoeringsplan (GUP) werd bovendien verfijnd door het bepalen van een doelstelling per waterlichaam en per gemeente,
in functie van het behalen van de goede toestand (zie toelichtingsdocument  op 'https://www.volvanwater.be/toelichtingsdocument-
zoneringsplannen-en-gebiedsdekkende-uitvoeringsplannen'). De in het vorige GUP bepaalde prioriteit van een project kan binnen eenzelfde
waterlichaam ondersteunend zijn aan het bereiken van het reductiedoel. 
Een volledige uitbouw van het GUP is niet altijd nodig om de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water te halen of is niet mogelijk in één
planperiode. Daarom werden tussendoelen gesteld, afgestemd op de gebiedsgerichte prioritering van de Vlaamse waterlichamen binnen de
stroomgebiedbeheerplannen.
De reductiedoelen voor de stad Ronse zijn terug te vinden via de achterliggende documenten in het geoloket op
https://www.volvanwater.be/geoloket/geoloket-zoneringsplannen-en-gebiedsdekkende-uitvoeringsplannen.
De Vlaamse Milieumaatschappij stelde voor elke gemeente een simulator ter beschikking (als rapport op te halen uit de rapporteringstool
gemeentelijke sanering) waarmee de gemeente aan de hand van het gemeentelijke reductiedoel (uitgedrukt in inwonerequivalenten) kan zien
welke inspanningen nog moeten gebeuren op gemeentelijk vlak. Als gemeente kan je daar kiezen met welke projecten je het reductiedoel
kan/wil halen.
In de simulator is naast het reductiedoel ook de minimale doelstelling SGBP3 aangegeven. Dit is het reductiedoel dat tegen 2027 minstens moet
gerealiseerd worden, rekening houdend met de gebiedsgerichte prioritering van het waterlichaam. 
Door de selectie aan projecten (en niet de prioritering ervan) zelf te wijzigen kan de gemeente aflezen of het totale/minimale reductiedoel
gehaald wordt of niet. Voor elke selectie wordt ook een geschatte kostprijs berekend.
Ook de doelstelling voor het plaatsen van IBA’s is per waterlichaam globaal opgenomen.
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Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : txyNNSVN

Ingediende reacties

Id: 121
Cluster/GUP nummer: GUP-45041-013
Adres: Grote Markt 12 9600 Ronse

Paillartcamp + Doorniksesteenweg: vraag herziening zoneringsplan -> omzetting naar IBA's
  

Overweging

De stad vraagt om cluster 174-25 te herzien naar individueel te optimaliseren buitengebied vanwege een hoge kostprijs voor aanleg riolering.
Deze herziening kan aanvaard worden.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Zoneringsplan: cluster 174-25 wordt herzien naar individueel te optimaliseren buitengebied.
Gebiedsdekkend uitvoeringsplan: GUP-45041-014 wordt hier verwijderd.

 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : txyNNSVN

Ingediende reacties

Id: 122
Cluster/GUP nummer: GUP-45041-050
Adres: Grote Markt 12 9600 Ronse

Karnemelkbeekstraat: vraag herziening zoneringsplan -> omzetting naar IBA's

  

Overweging

De stad vraagt om clusters 174-7, 174-10 en 174-11 te herzien naar individueel te optimaliseren buitengebied vanwege een hoge kostprijs voor
aanleg riolering. Deze herziening kan aanvaard worden.
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Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Zoneringsplan: clusters 174-7, 174-10 en 174-11 worden herzien naar individueel te optimaliseren buitengebied.
Gebiedsdekkend uitvoeringsplan: GUP-45041-050 wordt hier verwijderd.

 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : txyNNSVN

Ingediende reacties

Id: 124
Cluster/GUP nummer:
Adres: Grote Markt 12 9600 Ronse

De stad wil graag gehoord worden om haar voorstellen tot herziening GUP toe te lichten.
  

Overweging

Gezien de looptijd van het zes maanden durende openbaar onderzoek eindigde op 14 maart 2021 en gezien het bezwaarschrift van de stad
Ronse slechts op 11 maart 2021 werd ingediend, was het onmogelijk om de voorstellen tot herziening nog te laten toelichten door de stad
Ronse. VMM blijft uiteraard ter beschikking om de evaluatie van de herzieningen door te nemen.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Wuustwezel
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Code van de indiener : U9UIGNZC

Ingediende reacties

Id: 713
Cluster/GUP nummer: GUP-11053-203
Adres: Bareelstraat-Molenakkerstraat-Dorensweg nvt 2990 Wuustwezel

Het reductiedoel is haalbaar met de op dit ogenblik opgedragen projecten, echter wenst de gemeente verder te evolueren naar een hogere
rioleringsgraad en wil bij deze dan ook aangeven dat ze volgende dossiers graag ondersteund ziet door subsidies :
· GUP-11053-203 : Bareelstraat-Molenakkerstraat-Dorensweg K-19-045
Hierbij neemt het gemeentebestuur niet enkel de reductiedoelstellingen in ogenschouw, maar ook
· de staat van de wegenis
· de verkeersveiligheid
· de toegankelijkheid voor andersvaliden en minder mobielen
· het bredere milieuaspect (kwaliteit en kwantiteit grondwater, …) om de goede gezondheid en het welzijn te bevorderen
· opportuniteiten die zich voordoen door samenwerkingsverbanden met andere overheden
Deze aspecten zijn ook opgenomen in de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de gemeente Wuustwezel
Aangezien er enkel wordt gefocust op de reductiedoelstellingen gaan er een aantal opportuniteiten verloren om bepaalde rioleringswerken te
koppelen aan wegeniswerken (en vice versa).
Door de nieuwe/aangepaste zienswijze mogen de reeds ingediende projecten (en projecten welke weldra worden ingediend) niet op de lange
baan worden geschoven.

  

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder stelt de reductiedoelen te zullen halen. Er wordt aangegeven dat de door hun geplande projecten zelfs resulteren
in een hoger engagement. De doelstellingen zijn gebaseerd op de gebiedsgerichte prioritering en een verhoudingsgewijze spreiding van het
reductiedoel over de beoogde planperiodes waarin de goede toestand behaald zal worden. Indien de gemeente/rioolbeheerder in staat is om
meer te doen, het betreft dan ook minimale doelstellingen, dan dient de gemeente/rioolbeheerder ook die verantwoordelijkheid op te nemen.
VMM kan dit enkel toejuichen.
Wat betreft de financieringssystemen stelt het regeerakkoord een hervorming voorop met een meer resultaatgerichte, flexibele en
programmatorische aanpak, met sterk vereenvoudigde procedures en met meer responsabilisering in de taakverdeling tussen VMM en de
rioolbeheerders. Momenteel wordt onderzocht hoe deze nieuwe aanpak vorm kan krijgen. Bij de uitvoering van deze opdracht zal  het subsidie-
instrument ingezet worden als een sturend mechanisme dat in werking kan treden nadat de rioolbeheerder aan de basisverplichting heeft
voldaan. Subsidie wordt hierbij ingezet om gemeenten te ondersteunen bij het invullen van de verschillende doelstellingen die aan de
gemeentelijke rioolbeheerder zullen worden opgelegd en die verder gaan dan de te verwachten basisinspanning. Hierbij zal eveneens
onderzocht worden of het binnen de mogelijkheid van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën mogelijk is om op lange termijn bindende
financiële garanties te bieden aan de gemeentelijke rioolbeheerder.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Maatregelenprogramma voor Vlaanderen

Uit te voeren wijzigingen:

Een nieuwe actie wordt geformuleerd: "Onderzoek en studie naar een resultaatgerichte financiering van gemeentelijke rioleringsprojecten" om
invulling te geven aan het regeerakkoord om een hervorming van de financieringssystemen voor de gemeenten voorop te stellen met een meer
resultaatgerichte, flexibele en programmatorische aanpak, met sterk vereenvoudigde procedures en meer responsabilisering in de taakverdeling
tussen VMM en de rioolbeheerders. 

 

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : U9UIGNZC

Ingediende reacties

Id: 714
Cluster/GUP nummer: ID100932
Adres: Dorpsstraat nvt 2990 Wuustwezel

Het reductiedoel is haalbaar met de op dit ogenblik opgedragen projecten, echter wenst de gemeente verder te evolueren naar een hogere
rioleringsgraad en wil bij deze dan ook aangeven dat ze volgende dossiers graag ondersteund ziet door subsidies :
· VMM AWIS projectnummer 100932 : Dorpsstraat K-19-083 afkoppeling van achterliggende wijken
Hierbij neemt het gemeentebestuur niet enkel de reductiedoelstellingen in ogenschouw, maar ook
· de staat van de wegenis
· de verkeersveiligheid
· de toegankelijkheid voor andersvaliden en minder mobielen
· het bredere milieuaspect (kwaliteit en kwantiteit grondwater, …) om de goede gezondheid en het welzijn te bevorderen
· opportuniteiten die zich voordoen door samenwerkingsverbanden met andere overheden
Deze aspecten zijn ook opgenomen in de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de gemeente Wuustwezel
Aangezien er enkel wordt gefocust op de reductiedoelstellingen gaan er een aantal opportuniteiten verloren om bepaalde rioleringswerken te
koppelen aan wegeniswerken (en vice versa).
Door de nieuwe/aangepaste zienswijze mogen de reeds ingediende projecten (en projecten welke weldra worden ingediend) niet op de lange
baan worden geschoven, zoals daar zijn.

  

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder stelt de reductiedoelen te zullen halen. Er wordt aangegeven dat de door hun geplande projecten zelfs resulteren
in een hoger engagement. De doelstellingen zijn gebaseerd op de gebiedsgerichte prioritering en een verhoudingsgewijze spreiding van het
reductiedoel over de beoogde planperiodes waarin de goede toestand behaald zal worden. Indien de gemeente/rioolbeheerder in staat is om
meer te doen, het betreft dan ook minimale doelstellingen, dan dient de gemeente/rioolbeheerder ook die verantwoordelijkheid op te nemen.
VMM kan dit enkel toejuichen.
Wat betreft de financieringssystemen stelt het regeerakkoord een hervorming voorop met een meer resultaatgerichte, flexibele en
programmatorische aanpak, met sterk vereenvoudigde procedures en met meer responsabilisering in de taakverdeling tussen VMM en de
rioolbeheerders. Momenteel wordt onderzocht hoe deze nieuwe aanpak vorm kan krijgen. Bij de uitvoering van deze opdracht zal  het subsidie-
instrument ingezet worden als een sturend mechanisme dat in werking kan treden nadat de rioolbeheerder aan de basisverplichting heeft
voldaan. Subsidie wordt hierbij ingezet om gemeenten te ondersteunen bij het invullen van de verschillende doelstellingen die aan de
gemeentelijke rioolbeheerder zullen worden opgelegd en die verder gaan dan de te verwachten basisinspanning. Hierbij zal eveneens
onderzocht worden of het binnen de mogelijkheid van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën mogelijk is om op lange termijn bindende
financiële garanties te bieden aan de gemeentelijke rioolbeheerder.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Maatregelenprogramma voor Vlaanderen

Uit te voeren wijzigingen:

Een nieuwe actie wordt geformuleerd: "Onderzoek en studie naar een resultaatgerichte financiering van gemeentelijke rioleringsprojecten" om
invulling te geven aan het regeerakkoord om een hervorming van de financieringssystemen voor de gemeenten voorop te stellen met een meer
resultaatgerichte, flexibele en programmatorische aanpak, met sterk vereenvoudigde procedures en meer responsabilisering in de taakverdeling
tussen VMM en de rioolbeheerders. 

 

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : U9UIGNZC

Ingediende reacties

Id: 715
Cluster/GUP nummer: GUP-11053-119
Adres: Schaapsdijk nvt 2990 Wuustwezel

Wuustwezel
Het reductiedoel is haalbaar met de op dit ogenblik opgedragen projecten, echter wenst de gemeente verder te
evolueren naar een hogere rioleringsgraad en wil bij deze dan ook aangeven dat ze volgende dossiers graag
ondersteund ziet door subsidies :
·         GUP-11053-119 : Schaapsdijk
Hierbij neemt het gemeentebestuur niet enkel de reductiedoelstellingen in ogenschouw, maar ook
·         de staat van de wegenis
·         de verkeersveiligheid
·         de toegankelijkheid voor andersvaliden en minder mobielen
·         het bredere milieuaspect (kwaliteit en kwantiteit grondwater, …) om de goede gezondheid en het welzijn te
bevorderen
·         opportuniteiten die zich voordoen door samenwerkingsverbanden met andere overheden
Deze aspecten zijn ook opgenomen in de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de gemeente Wuustwezel
Aangezien er enkel wordt gefocust op de reductiedoelstellingen gaan er een aantal opportuniteiten verloren om
bepaalde rioleringswerken te koppelen aan wegeniswerken (en vice versa).
Door de nieuwe/aangepaste zienswijze mogen de reeds ingediende projecten (en projecten welke weldra worden
ingediend) niet op de lange baan worden geschoven.
  

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder stelt de reductiedoelen te zullen halen. Er wordt aangegeven dat de door hun geplande projecten zelfs resulteren
in een hoger engagement. De doelstellingen zijn gebaseerd op de gebiedsgerichte prioritering en een verhoudingsgewijze spreiding van het
reductiedoel over de beoogde planperiodes waarin de goede toestand behaald zal worden. Indien de gemeente/rioolbeheerder in staat is om
meer te doen, het betreft dan ook minimale doelstellingen, dan dient de gemeente/rioolbeheerder ook die verantwoordelijkheid op te nemen.
VMM kan dit enkel toejuichen.
Wat betreft de financieringssystemen stelt het regeerakkoord een hervorming voorop met een meer resultaatgerichte, flexibele en
programmatorische aanpak, met sterk vereenvoudigde procedures en met meer responsabilisering in de taakverdeling tussen VMM en de
rioolbeheerders. Momenteel wordt onderzocht hoe deze nieuwe aanpak vorm kan krijgen. Bij de uitvoering van deze opdracht zal  het subsidie-
instrument ingezet worden als een sturend mechanisme dat in werking kan treden nadat de rioolbeheerder aan de basisverplichting heeft
voldaan. Subsidie wordt hierbij ingezet om gemeenten te ondersteunen bij het invullen van de verschillende doelstellingen die aan de
gemeentelijke rioolbeheerder zullen worden opgelegd en die verder gaan dan de te verwachten basisinspanning. Hierbij zal eveneens
onderzocht worden of het binnen de mogelijkheid van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën mogelijk is om op lange termijn bindende
financiële garanties te bieden aan de gemeentelijke rioolbeheerder.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Maatregelenprogramma voor Vlaanderen

Uit te voeren wijzigingen:

Een nieuwe actie wordt geformuleerd: "Onderzoek en studie naar een resultaatgerichte financiering van gemeentelijke rioleringsprojecten" om
invulling te geven aan het regeerakkoord om een hervorming van de financieringssystemen voor de gemeenten voorop te stellen met een meer
resultaatgerichte, flexibele en programmatorische aanpak, met sterk vereenvoudigde procedures en meer responsabilisering in de taakverdeling
tussen VMM en de rioolbeheerders. 

 

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : U9UIGNZC

Ingediende reacties

Id: 716
Cluster/GUP nummer: GUP-11053-111
Adres: nvt nvt 2990 Wuustwezel

Het reductiedoel is haalbaar met de op dit ogenblik opgedragen projecten, echter wenst de gemeente verder te
evolueren naar een hogere rioleringsgraad en wil bij deze dan ook aangeven dat ze volgende dossiers graag
ondersteund ziet door subsidies :
· GUP-11053-111  (excl. Cassiedreef-Zondreef-Hazendreef-Rapendreef wegens uitdoofbeleid) : WBK-zone (deel) (= voorbehoud voor GUP-
11053-110)
Hierbij neemt het gemeentebestuur niet enkel de reductiedoelstellingen in ogenschouw, maar ook
· de staat van de wegenis
· de verkeersveiligheid
· de toegankelijkheid voor andersvaliden en minder mobielen
· het bredere milieuaspect (kwaliteit en kwantiteit grondwater, …) om de goede gezondheid en het welzijn te bevorderen
· opportuniteiten die zich voordoen door samenwerkingsverbanden met andere overheden
Deze aspecten zijn ook opgenomen in de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de gemeente Wuustwezel
Aangezien er enkel wordt gefocust op de reductiedoelstellingen gaan er een aantal opportuniteiten verloren om bepaalde rioleringswerken te
koppelen aan wegeniswerken (en vice versa).
Door de nieuwe/aangepaste zienswijze mogen de reeds ingediende projecten (en projecten welke weldra worden ingediend) niet op de lange
baan worden geschoven.

  

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder stelt de reductiedoelen te zullen halen. Er wordt aangegeven dat de door hun geplande projecten zelfs resulteren
in een hoger engagement. De doelstellingen zijn gebaseerd op de gebiedsgerichte prioritering en een verhoudingsgewijze spreiding van het
reductiedoel over de beoogde planperiodes waarin de goede toestand behaald zal worden. Indien de gemeente/rioolbeheerder in staat is om
meer te doen, het betreft dan ook minimale doelstellingen, dan dient de gemeente/rioolbeheerder ook die verantwoordelijkheid op te nemen.
VMM kan dit enkel toejuichen.
Wat betreft de financieringssystemen stelt het regeerakkoord een hervorming voorop met een meer resultaatgerichte, flexibele en
programmatorische aanpak, met sterk vereenvoudigde procedures en met meer responsabilisering in de taakverdeling tussen VMM en de
rioolbeheerders. Momenteel wordt onderzocht hoe deze nieuwe aanpak vorm kan krijgen. Bij de uitvoering van deze opdracht zal  het subsidie-
instrument ingezet worden als een sturend mechanisme dat in werking kan treden nadat de rioolbeheerder aan de basisverplichting heeft
voldaan. Subsidie wordt hierbij ingezet om gemeenten te ondersteunen bij het invullen van de verschillende doelstellingen die aan de
gemeentelijke rioolbeheerder zullen worden opgelegd en die verder gaan dan de te verwachten basisinspanning. Hierbij zal eveneens
onderzocht worden of het binnen de mogelijkheid van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën mogelijk is om op lange termijn bindende
financiële garanties te bieden aan de gemeentelijke rioolbeheerder.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Maatregelenprogramma voor Vlaanderen

Uit te voeren wijzigingen:

Een nieuwe actie wordt geformuleerd: "Onderzoek en studie naar een resultaatgerichte financiering van gemeentelijke rioleringsprojecten" om
invulling te geven aan het regeerakkoord om een hervorming van de financieringssystemen voor de gemeenten voorop te stellen met een meer
resultaatgerichte, flexibele en programmatorische aanpak, met sterk vereenvoudigde procedures en meer responsabilisering in de taakverdeling
tussen VMM en de rioolbeheerders. 

 

Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Geel
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Code van de indiener : UTCvclkx

Ingediende reacties

Id: 619
Cluster/GUP nummer:
Adres: Werft 20 2440 Geel

Bezwaarschrift reductiedoelstellingen:
De stad Geel heeft de intentie om alle projecten tot uitvoering te brengen tegen einde planperiode
stroomgebiedbeheerplan 3 (2027). Van bovenstaande projecten zijn
inmiddels uitgevoerd maar dient het einddossier nog ingediend te worden:
- Aanleg van fietspaden en riolering in Herentalseweg en Poiel (A215238)
- Aanleg fietspaden N126 – Tessenderloseweg (A216039)
  

Overweging

Voor het project 'Aanleg van fietspaden en riolering in Herentalseweg en Poiel (A215238)' werd ondertussen het einddossier ingediend. Dit
project geeft deels invulling aan het gestelde reductiedoel. Het gebiedsdekkend uitvoeringsplan zal dit project als uitgevoerd lopend
beleid beschouwen.

Voor het project 'Aanleg fietspaden N126 – Tessenderloseweg (A216039)' willen wij vragen om binnen de
voorziene procedure het betrokken GIP dossier in te dienen indien nog niet gebeurd, zodat het dossier
administratief kan afgehandeld worden met een automatische aanpassing van het plan tot gevolg.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : UTCvclkx

Ingediende reacties

Id: 620
Cluster/GUP nummer:
Adres: Werft 20 2440 Geel

Bezwaarschrift reductiedoelstellingen:
Stad Geel geeft aan dat het volledig de intentie heeft de opgelegde doelstellingen en projecten te behalen, maar vestigd toch de aandacht op
een aantal mogelijkheden waardoor dit mogelijks niet (binnen de termijn) haalbaar is:
De uitvoerbaarheid van A219171 – “Aansluiting clusters Antwerpseweg” is afhankelijk van werken uit te voeren door AWV. Indien deze derde
partij de gecombineerde of opwaartse werken in de steenweg niet tijdig uitvoert zal de vermelde reductie voor VL05_131 en VL11_123
onuitvoerbaar zijn tegen eind 2027. De knelpunten in dit project zijn nog te groot om een timing op te maken en tot uitvoering te kunnen over
gaan. De gemeente is hier afhankelijk van de budgettering van de mede-opdrachtgevers, van de nodige grondverwerving en aan te vragen
vergunningen. Een projectnota voor Antwerpseweg dient nog te worden opgemaakt, er is nog geen definitief dwarsprofiel. Bovendien dient de
Poeyeldverloop ook verlegd te worden om dwarsprofiel met fietspaden en ventwegen mogelijk te maken.

  

Overweging

De afhankelijkheid van derden en onteigeningen kunnen een vertragende factor zijn bij de uitvoering van projecten. Het is evenwel belangrijk dat
alle partijen actief samenwerken om deze binnen een aanvaardbare timing te realiseren.
Om deze reden werden dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de realisatie van projecten. Deze randvoorwaarden zijn opgenomen onder
4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.  
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Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : UTCvclkx

Ingediende reacties

Id: 621
Cluster/GUP nummer:
Adres: Werft 20 2440 Geel

Volgende projecten zijn niet door VMM aangeduid ikv de minimale doelstellingen maar zijn
uitgevoerd of staan gepland:
- GUP-13008-012 (Steenbergen) reeds uitgevoerd ikv A216039
- GUP-13008-020 (Retieseweg): Aquafin heeft de betrachting is om in 2022 riolering aan
te leggen onder het te vernieuwen fietspad (Aquafin-project 23031) in Retieseweg
- GUP-13008-070 (Hezemeerdijk): maakt deel uit van GIP A219148 (Hezemeerloop)
- GUP-13008-101 (Molseweg): intussen opgedragen project 23225
- GUP-13008-104 (Molseweg): intussen opgedragen project 23225
  

Overweging

Er wordt aangegeven dat er een aantal projecten gepland zijn of uitgevoerd zullen worden die niet zijn opgenomen in het voorstel voor invulling
minimale doelstelling. De doelstellingen zijn gebaseerd op de gebiedsgerichte prioritering en een verhoudingsgewijze spreiding van het
reductiedoel over de beoogde planperiodes waarin de goede toestand behaald zal worden. Indien de gemeente/rioolbeheerder in staat is om
meer te doen, het betreft dan ook minimale doelstellingen, dan dient de gemeente/rioolbeheerder ook die verantwoordelijkheid op te nemen.
VMM kan dit enkel toejuichen.
Indien nodig kan een alternatieve selectie van uit te voeren projecten voor het halen van de reductiedoelen. Dit kan,  zolang deze voldoet aan de
randvoorwaarden (vrijheidsgraden) zoals opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.
Wij willen vragen om binnen de voorziene procedure de betrokken GIP dossiers in te dienen indien nog niet gebeurd, zodat het dossier
administratief kan afgehandeld worden met een automatische aanpassing van het plan tot gevolg.

 
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : UTCvclkx

Ingediende reacties

Id: 622
Cluster/GUP nummer:
Adres: Werft 20 2440 Geel

Met betrekking tot het aanleggen van IBA’s tegen 2027 is het een haalbare opdracht voor de stad Geel om de resterende prioritaire IBA’s aan te
leggen, het gaat om 82 IBA’s tegen 2027.
Echter zijn er mogelijk obstakels (vergunde toestand e.d., technische uitvoerbaarheid bij gebouwen die temidden van wateroppervlakten staan)
die deze opdracht vertragen.
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Overweging

Met het voorgesteld ritme voldoet Geel niet aan de minimale doelstellingen die reeds werden opgelegd in de stroomgebiedbeheerplannen 2016-
2021.
IBA’s kunnen ingebracht worden om het reductiedoel te halen. Hierbij dient men zich echter bewust te zijn van en rekening te houden met de
lagere zuiveringsefficiëntie van een IBA t.o.v. een aansluiting op RWZI.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Hamont-Achel

Code van de indiener : UXlFEBHr

Ingediende reacties

Id: 2402
Cluster/GUP nummer:
Adres: Stad 40 3930 Hamont-Achel

Bezwaarschriften betreffende de reductiedoelstellingen
Gemeente Hamont-Achel krijgt binnen het stroomgebiedbeheerplan volgende reductiedoelstelling opgelegd voor onderstaande waterlichamen:
WARMBEEK, VL17_147, 2, 5 IE
L217_5464, 99, 0 IE
PRINSENLOOP, L107_859, 99, 12 IE
Volgens de simulator wordt dit ingevuld dmv volgende projecten:
L209133: 2DWA N71 Hamonterweg, 5 IE, VL17_147
L209211: Optimale afkoppeling in Achel Statie en Beukenlaan, 12 IE, VL107_859
GUP-72037-119: rioleringsproject GUP-72037-119 (prive) - Klein Eind, 8 IE, VL17_147
Gemeente Hamont-Achel maakt hier bezwaar tegen gezien de financiële haalbaarheid van de noodzakelijke projecten L209211 voor
waterlichaam L107_859 met prioriteit 99 is afhankelijk van het behoud van subsidie. Indien deze niet meer beschikbaar is, kan het project niet
gegarandeerd worden binnen de beschikbare middelen en de gemeentelijke begroting.

  

Overweging

Op het moment van evaluatie van dit bezwaarschrift bevond subsidiedossier L209211 zich in de fase van goedgekeurd voorontwerp, met uitstel
tot indienen van de eindafrekening tot eind 2021.
De subsidie kan uiteraard slechts gegarandeerd blijven als alle voorgeschreven stappen uit de subsidieprocedure tijdig worden uitgevoerd.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Page 392 of 492



Code van de indiener : UXlFEBHr

Ingediende reacties

Id: 2404
Cluster/GUP nummer:
Adres: Stad 40 3930 Hamont-Achel

Hamont-Achel: de gemeente een reductie voorziet voor waterlichaam VL17_147 van 5 IE’s op basis van volgend
project L209133 dat reeds uitgevoerd is en administratief wordt afgehandeld. De minimale doelstelling van 5 IE
wordt zo gehaald.
  

Overweging

VMM neemt akte van de uitvoering van project L209133. Gezien de ligging binnen het centraal gebied, is geen wijziging aan het zoneringsplan
aan de orde.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : UXlFEBHr

Ingediende reacties

Id: 2405
Cluster/GUP nummer:
Adres: Stad 40 3930 Hamont-Achel

Het private project GUP-72037-119 (Klein Eind) kan niet gegarandeerd worden, gezien de plannen voor de ontwikkeling van dit binnengebied
nog niet volledig ontwikkeld zijn en het ook in handen is van een private eigenaar. Deze zorgen voor een bijkomende reductie van 8 IE (uit lijst in
de simulator) op de minimale doelstelling.
De gemeente kan voor de vermelde private aansluitingswerken de eigenaars sensibiliseren en faciliteren, de werken moeten echter uitgevoerd
en betaald worden door de eigenaar van het perceel.

  

Overweging

Handhaving van de correcte aansluiting van de privéwaterafvoer is binnen het integraal waterbeleid één van de prioritaire thema’s voor
handhaving, opgenomen in het maatregelenprogramma hoofdstuk 4.14.3.1 “Aansluitingsplicht privéwaterafvoer” en actie 7B_L_0012 “Extra
inzetten op toezicht handhaving van de aansluitingsplicht op riolering”.
De lokale toezichthouder en rioolbeheerder dienen dan ook hun verantwoordelijkheid te nemen in het handhaven van de aansluitplicht op de
riolering conform Vlarem II. Zij hebben hiervoor tal van instrumenten tot hun beschikking. Als ondersteuning hierin werd door de CIW reeds
eerder een overzicht gemaakt van de instrumenten voor handhaving https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/handhaving
Wat betreft GUP-72037-119 (Klein Eind): ook al wordt een toekomstige uitbreiding van dit gebied nog voorzien, momenteel zijn reeds twee
woningen in dit gebied aanwezig met een bestaande lozing van huishoudelijk afvalwater. De sanering hiervoor mag niet op de lange baan
worden geschoven.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Sint-Lievens-Houtem

Code van de indiener : v4tk0Pkl

Ingediende reacties

Id: 1710
Cluster/GUP nummer:
Adres: Marktplein 3 9520 Sint-Lievens-Houtem

Het college neemt akte van het voorstel betreffende reductiedoelen voor de gemeente Sint-Lievens-Houtem zoals voorgelegd in kader van het
openbaar onderzoek voor de ontwerp - stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2022-2027.
Het college wenst haar medewerking te bevestigen tot uitvoering van deze reductiedoelen.
Volgend projecten werd reeds in de goedgekeurde BBC van de gemeente Sint-Lievens-Houtem 2018-2024 en de planning van de
rioolbeheerder TMVW voorzien:
O214095B - Wegen- en rioleringswerken in deel van Gentsestraat, Steenbergstraat, Tomt, Heetstraat, tegen Gebuurtestraatje, Diepenborgstraat
en Heilbosstraat - gecombineerde uitvoering met Erpe-Mere (<=2021)
O215140 - Aanleg van een gescheiden stelsel in de Gentsestraat tussen nr 85 en de grens met Sint-Lievens-Houtem (<=2027);
O218060 - Wegen- en rioleringswerken in Windgat, Hagelkouter en Keiberg (<=2027);
O218072 - Wegen- en rioleringswerken Bockstaele, Bruisbeke, IJshoute en IJshoutestraat (<=2027);
GUP-41063-004- Rioleringsproject Maalbroekstraat (<=2027);
GUP-41063-009 - Rioleringsproject Sint-Fledericusstraat (<=2027);
GUP-41063-010- Rioleringsproject Uilebroek, Strijmeers, Sint-Fledericusstraat, Luikerveld (<=2027);
GUP-41063-028 - Rioleringsproject Kloosterstraat (<=2027);
GUP-41063-032 - Rioleringsproject Gentsesteenweg (<=2027)
GUP-41063-002 - Rioleringsproject Espenhoek (<=2033);
GUP-41063-013 - Rioleringsproject Heide, Cruysrede, Benedenstraat (<=2033);
GUP-41063-014 - Rioleringsproject Hoogkouterstraat (<=2033);
GUP-41063-016 - Rioleringsproject Leenstraat, Houwstraat, Hoogbavegemstraat, Boekhoutstraat(<=2039).
Het aantal IE dat op basis van deze projecten worden gesaneerd bedraagt 977 IE en betekent dus een groter engagement als de voorziene 613
IE volgens de voorliggende reductiedoelstelling voor het grondgebied van de gemeente Sint-Lievens-Houtem tegen 2027. Tegen eind 2039
voorzien we 1297 IE te saneren waarbij de doelstelling 1223 IE is.
Hogergenoemde planning wordt gezamenlijk nagestreefd door de gemeente Sint-Lievens-Houtem, TMVW en hun partners waarbij niet uit te
sluiten valt dat er vertragingen kunnen optreden door externe factoren (verwervingen en onteigeningen, beschikbare capaciteit bij studiebureaus
en aannemers, beschikbare budgetten bij nutsmaatschappijen i.k.v. verplaatsingsbevelen en netsanering,…).

  

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder stelt de reductiedoelen te zullen halen.
De gemeente/rioolbeheerder stelt een alternatieve selectie van uit te voeren projecten voor het halen van de reductiedoelen voor.  Een
alternatieve uitvoeringswijze om de reductiedoelen te halen kan,  zolang deze voldoet aan de randvoorwaarden (vrijheidsgraden) zoals
opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.
Er wordt aangegeven dat de door hun geplande projecten resulteren in een hoger engagement. De doelstellingen zijn gebaseerd op de
gebiedsgerichte prioritering en een verhoudingsgewijze spreiding van het reductiedoel over de beoogde planperiodes waarin de goede toestand
behaald zal worden. Indien de gemeente/rioolbeheerder in staat is om meer te doen, het betreft dan ook minimale doelstellingen, dan dient de
gemeente/rioolbeheerder ook die verantwoordelijkheid op te nemen.
VMM kan dit enkel toejuichen.
De afhankelijkheid van derden kan een vertragende factor zijn bij de uitvoering van projecten. Het is evenwel belangrijk dat alle partijen actief
samenwerken om deze binnen een aanvaardbare timing te realiseren.
Om deze reden werden dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de realisatie van projecten. Deze randvoorwaarden zijn opgenomen onder
4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Puurs-Sint-Amands
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Code van de indiener : w7uy2g3J

Ingediende reacties

Id: 315
Cluster/GUP nummer: GUP-12030-005 / 051-104
Adres: Alfons Spiessensstraat 7 2870 Puurs-Sint-Amands

Voor GUP-12030-005 (cluster 051-104, Alfons Spiessensstraat 7) dient de actor van privé naar gemeentelijk gewijzigd te worden. Reden:
woning op lager gelegen terrein en aansluitbaar met drukriool via private erfdienstbaarheid.
 

  

Overweging

De gemeente geeft aan dat de actor voor project GUP-12030-005 cluster 051-104 dient gewijzigd te worden van privé naar gemeente
omdat aansluiting kan gebeuren via drukleiding.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Project GUP-12030-005 krijgt bij cluster 051-104 als actor gemeente.

 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : w7uy2g3J

Ingediende reacties

Id: 316
Cluster/GUP nummer: GUP-12030-005 / 051-110
Adres: Liezele-Dorp 1/3 2870 Puurs-Sint-Amands

Voor GUP-12030-005 (cluster 051-110, Liezele-Dorp 1/3) dient de actor van privé naar gemeentelijk gewijzigd te worden. reden: Gebouwen
liggen achter ringgracht en zijn met drukriool onmiddellijk aansluitbaar op riolering Liezele-Dorp.

  

Overweging

De gemeente geeft aan dat de actor voor project GUP-12030-005 cluster 051-110 dient gewijzigd te worden van privé naar gemeente omdat
aansluiting kan gebeuren via drukleiding.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Project GUP-12030-005 krijgt bij cluster 051-110 als actor gemeente.

 

Aanbeveling(en)

Project GUP-12030-005 krijgt bij cluster 051-110 als actor gemeente.
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Code van de indiener : w7uy2g3J

Ingediende reacties

Id: 317
Cluster/GUP nummer: GUP-12030-202 / 238-281
Adres: Essendries 22 2870 Puurs-Sint-Amands

Voor GUP-12030-202 (cl 238-281, Essendries 22)  dient de actor van privé naar gemeentelijk gewijzigd te worden. Reden: is lager gelegen
woning aansluitbaar met drukriool over grond van derden.

  

Overweging

De gemeente geeft aan dat de aansluiting van cluster 238-281 (Essendries 22) in GUP-12030-202 zal gebeuren via drukriolering en dat de actor
dient gewijzigd te worden van privé naar gemeente. 

 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

De aansluiting wordt toegevoegd aan GUP-12030-005 waar alle aansluitingen gemeentelijk zijn.

 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : w7uy2g3J

Ingediende reacties

Id: 318
Cluster/GUP nummer: GUP-12030-202 / 238-278
Adres: Moorstraat 37 2870 Puurs-Sint-Amands

Voor GUP-12030-202 (cl 238-278, Moorstraat 37) dient de actor van privé naar gemeentelijk gewijzigd te worden.Reden: Gebouw met drukriool
via grond van derden op riolering Moorstraat aansluitbaar.

  

Overweging

De gemeente geeft aan dat de aansluiting van cluster 238-278 (Moorstraat 37) in GUP-12030-202 zal gebeuren via drukriolering en dat de actor
dient gewijzigd te worden van privé naar gemeente.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

De aansluiting wordt toegevoegd aan GUP-12030-005 waar alle aansluitingen gemeentelijk zijn.

 

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : w7uy2g3J

Ingediende reacties

Id: 319
Cluster/GUP nummer: GUP-12030-202 / 238-279
Adres: Moorstraat 36 2870 Puurs-Sint-Amands

Voor GUP-12030-202 (cl 238-279, Moorstraat 36) dient de actor van Privé naar Gemeentelijk gewijzigd te worden. Reden: bouw met drukriool
via grond van derden op riolering Lelielaan aansluitbaar.

  

Overweging

De gemeente geeft aan dat de aansluiting van cluster 238-279 (Moorstraat 36) in GUP-12030-202 zal gebeuren via drukriolering en dat de actor
dient gewijzigd te worden van privé naar gemeente.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

De aansluiting wordt toegevoegd aan GUP-12030-005 waar alle aansluitingen gemeentelijk zijn.

 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : w7uy2g3J

Ingediende reacties

Id: 320
Cluster/GUP nummer: GUP-12030-202 / 048-37
Adres: Wipheide zie boven 2870 Puurs-Sint-Amands

Voor GUP-12030-202 (cl 048-37, Wipheide 3/5/7/9/11 - gronden over te dragen en gemeentelijke uitbreiding cf Breutheide) dient de actor van
Privé naar Gemeentelijk gewijzigd te worden. Reden: is tevens opgenomen in gemeentelijke GUP-12034-004. De woningen Wipheide 3/5/7/9
zijn als KUB aansluitbaar op riolering Wipheide. Wipheide 11 is afgescheiden woning aansluitbaar naar riolerinng Oppuurseweg en blijft privé.

  

Overweging

De gemeente geeft aan dat de actor voor project GUP-12030-202 ( cluster 048-37, Wipheide 3/5/7/9/11) dient gewijzigd te worden van privé
naar gemeente omdat aansluiting kan gebeuren via drukleiding. Het project voor aansluiting van de percelen Wipheide 3/5/7/9 betreft echter
GUP-12034-003, wat als actor reeds gemeente heeft. Hier is geen wijziging van toepassing.
Het project GUP-12034-004, voor aansluiting van Wipheide 11 blijft actor privé, maar zal gewijzigd worden in tracé, met aansluiting naar
Oppuurseweg.
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Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Het project GUP-12034-004, voor aansluiting van Wipheide 11, zal gewijzigd worden in tracé met aansluiting naar Oppuurseweg.

 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : w7uy2g3J

Ingediende reacties

Id: 321
Cluster/GUP nummer: GUP-12034-103 / 048-48
Adres: Lippelodorp 2-2b 2870 Puurs-Sint-Amands

Voor GUP-12034-103 (cl 048-48, Lippelodorp 2-2B/kasteeltje - wordt gemeentelijke sanering met realisatie project K-20-082 - aantal IE is niet
correct, wellicht is RVT hierin opgenomen wat reeds gesaneerd is) dient de actor van Privé naar Gemeentelijk gewijzigd te worden.Reden:
sanering omvat meerdere gebouwen en vergt gemeentelijke aanpak, is reeds voorzien in het geplande project K-20-082.

  

Overweging

De gemeente geeft aan dat de actor voor project GUP-12034-103 (cluster 048-48, Lippelodorp 2-2B/kasteeltje) dient gewijzigd te worden van
privé naar gemeente omdat aansluiting meerdere gebouwen omvat wat een gemeentelijke aanpak vraagt. Het aantal inwoner equivalenten (IE)
gekoppeld aan deze streng wordt aangepast naar het correcte aantal.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Project GUP-12034-103 (cluster 048-48, Lippelodorp 2-2B/kasteeltje) krijgt als actor gemeente. Het aantal IE, gekoppeld aan dit project, wordt
aangepast naar het correcte aantal.

 
 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : w7uy2g3J

Ingediende reacties

Id: 322
Cluster/GUP nummer: GUP-12030-209 / 238-259
Adres: Gansbroekstraat zn 2870 Puurs-Sint-Amands

Voor GUP-12030-209 (cl 238-259, Gansbroekstraat zonder nr, - is deel van achterliggende bedrijfssite? Privé?)  dient de actor van Gemeentelijk
naar Privé gewijzigd te worden.Reden: betreft cluster binnen bedrijventerrein, sanering is private opdracht.
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Overweging

De gemeente geeft aan dat de actor voor project GUP-12030-209 (cluster 238-259, Gansbroekstraat zonder nr) dient gewijzigd te worden van
gemeente naar privé omdat de aansluiting een cluster binnen bedrijventerrein betreft met sanering als private opdracht. De sanering van deze
cluster is echter al opgenomen als privé-opdracht. Een wijziging van het gebiedsdekkend uitvoeringsplan is niet van toepassing.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : w7uy2g3J

Ingediende reacties

Id: 323
Cluster/GUP nummer: GUP-12030-210 / 238-320
Adres: Lichterstraat 90/92 2870 Puurs-Sint-Amands

Voor GUP-12030-210 (cl 238-320, Lichterstraat 90/92 - grenst aan gerioleerde straat?) dient de actor van Gemeentelijk naar Privé gewijzigd te
worden.Reden: Lichterstraat 90 is gesloopt en Lichterstraat is onmiddellijk aansluitbaar op riolering Lichterstraat - sanering is private opdracht.

  

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan dat de actor voor project GUP-12030-210 (cluster 238-320) dient gewijzigd te worden
van gemeente naar privé omdat de woning onmiddellijk aansluitbaar is op de bestaande riolering Lichterstraat via
privé-terrein. Hierdoor valt dit project onder onmiddelijke aansluitpliclht op de bestaande riolering,  handhaving
privéwaterafvoer.
De rioolbeheerder geeft aan dat het gebouw te Lichterstraat 90 is gesloopt, cluster 238-320 wordt
overeenstemmend aangepast.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

zoneringsplan: cluster 238-320 wordt aangepast in vorm.
gebiedsdekkend uitvoeringsplan: project GUP-12030-210 krijgt als actor privé en wordt ingekort tot Lichterstraat
92. 
 

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : w7uy2g3J

Ingediende reacties

Id: 328
Cluster/GUP nummer: GUP-12030-020
Adres: niet gekend niet gekend 2870 Puurs-Sint-Amands

Volgend projectnummer is niet gekend:GUP-12030-020 (prio 1, 12 IE, WL VL05_30).

  

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan dat het project GUP-12030-020 (prio 1, 12 IE, WL VL05_30) niet gekend is. Dit project is opgenomen in het
Geoloket horende bij het openbaar onderzoek van de derde generatie stroomgebiedbeheerplannen en omvat de woningen Hoogheide 85-87-89.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : w7uy2g3J

Ingediende reacties

Id: 836
Cluster/GUP nummer: GUP-12030-012 / 051-25
Adres: Scheeveld 18 2870 Puurs-Sint-Amands

Puurs - Sint-Amands - Op basis van de geplande weg-en rioleringsprojecten wordt onderstaand project aan de minimale doelstellingen
toegevoegd:
GUP-12030-012, Scheeveld 18 - Sanering voorzien met project K-20-071

  

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan dat het project GUP-12030-012 aan de minimale doelstellingen wordt toegevoegd. De reductiedoelen worden
gehaald. De aangegeven bijkomende geplande projecten resulteren in een hoger engagement. De doelstellingen zijn gebaseerd op de
gebiedsgerichte prioritering en een verhoudingsgewijze spreiding van het reductiedoel over de beoogde planperiodes waarin de goede toestand
behaald zal worden. Indien de rioolbeheerder in staat is om meer te doen, het betreft dan ook minimale doelstellingen, dan dient de
rioolbeheerder ook die verantwoordelijkheid op te nemen. VMM kan dit enkel toejuichen.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : w7uy2g3J

Ingediende reacties

Id: 837
Cluster/GUP nummer: GUP-12030-012 / 051-23
Adres: Scheeveld 22 2870 Puurs-Sint-Amands

Puurs - Sint-Amands - Op basis van de geplande weg-en rioleringsprojecten wordt onderstaand project aan de minimale doelstellingen
toegevoegd:
GUP-12030-012, Scheeveld 22 - Sanering voorzien met project K-20-071

  

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan dat het project GUP-12030-012 aan de minimale doelstellingen wordt toegevoegd. De reductiedoelen worden
gehaald. De aangegeven bijkomende geplande projecten resulteren in een hoger engagement. De doelstellingen zijn gebaseerd op de
gebiedsgerichte prioritering en een verhoudingsgewijze spreiding van het reductiedoel over de beoogde planperiodes waarin de goede toestand
behaald zal worden. Indien de rioolbeheerder in staat is om meer te doen, het betreft dan ook minimale doelstellingen, dan dient de
rioolbeheerder ook die verantwoordelijkheid op te nemen. VMM kan dit enkel toejuichen.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : w7uy2g3J

Ingediende reacties

Id: 838
Cluster/GUP nummer: GUP-12030-012 / 051-5102
Adres: Scheeveld 24/26/28 2870 Puurs-Sint-Amands

Puurs - Sint-Amands - Op basis van de geplande weg-en rioleringsprojecten wordt onderstaand project aan de minimale doelstellingen
toegevoegd:
GUP-12030-012, Scheeveld 24/26/28 - Sanering voorzien met project K-20-071

  

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan dat het project GUP-12030-012 aan de minimale doelstellingen wordt toegevoegd. De reductiedoelen worden
gehaald. De aangegeven bijkomende geplande projecten resulteren in een hoger engagement. De doelstellingen zijn gebaseerd op de
gebiedsgerichte prioritering en een verhoudingsgewijze spreiding van het reductiedoel over de beoogde planperiodes waarin de goede toestand
behaald zal worden. Indien de rioolbeheerder in staat is om meer te doen, het betreft dan ook minimale doelstellingen, dan dient de
rioolbeheerder ook die verantwoordelijkheid op te nemen. VMM kan dit enkel toejuichen.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : w7uy2g3J

Ingediende reacties

Id: 839
Cluster/GUP nummer: GUP-12030-201 / 238-274
Adres: Veurtstraat 66/66B 2870 Puurs-Sint-Amands

Puurs - Sint-Amands - Op basis van de geplande weg-en rioleringsprojecten wordt onderstaand project aan de minimale doelstellingen
toegevoegd:
GUP-12030-201, Veurtstraat 66/66B - sanering gebeurt met GIP K-19-033 (fase 1 Veurtstraat)

  

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan dat het project GUP-12030-201 aan de minimale doelstellingen wordt toegevoegd. De vermeldde percelen bij GUP-
12034-201 zijn echter reeds opgenomen in het project A219166. Voor het GUP-12034-201 vermeld in de simulator betreft het enkel de
resterende IE's buiten project A219166.
De reductiedoelen worden gehaald. De aangegeven bijkomende geplande projecten resulteren in een hoger engagement. De doelstellingen zijn
gebaseerd op de gebiedsgerichte prioritering en een verhoudingsgewijze spreiding van het reductiedoel over de beoogde planperiodes waarin
de goede toestand behaald zal worden. Indien de rioolbeheerder in staat is om meer te doen, het betreft dan ook minimale doelstellingen, dan
dient de rioolbeheerder ook die verantwoordelijkheid op te nemen. VMM kan dit enkel toejuichen.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : w7uy2g3J

Ingediende reacties

Id: 840
Cluster/GUP nummer: GUP-12030-201 / 238-275
Adres: Veurtstraat + Sint-Jozefstraat + Groenveldweg zie boven 2870 Puurs-Sint-Amands

Puurs - Sint-Amands - Op basis van de geplande weg-en rioleringsprojecten wordt onderstaand project aan de minimale doelstellingen
toegevoegd:
GUP-12030-201, Veurtstraat 118/120/124/126/128/130/132/134/136/73/93/95 + Sint-Jozefstraat 4/3/8/5/7/9/10/11/14/16 + Groenveldweg
36/33/35/31 - sanering gebeurt met GIP K-19-033 (fase 1 Veurtstraat)

  

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan dat het project GUP-12030-201 aan de minimale doelstellingen wordt toegevoegd. De vermeldde percelen bij GUP-
12034-201 zijn echter reeds opgenomen in het project A219166. Voor het GUP-12034-201 vermeld in de simulator betreft het enkel de
resterende IE's buiten project A219166.
De reductiedoelen worden gehaald. De aangegeven bijkomende geplande projecten resulteren in een hoger engagement. De doelstellingen zijn
gebaseerd op de gebiedsgerichte prioritering en een verhoudingsgewijze spreiding van het reductiedoel over de beoogde planperiodes waarin
de goede toestand behaald zal worden. Indien de rioolbeheerder in staat is om meer te doen, het betreft dan ook minimale doelstellingen, dan
dient de rioolbeheerder ook die verantwoordelijkheid op te nemen. VMM kan dit enkel toejuichen.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt
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Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : w7uy2g3J

Ingediende reacties

Id: 841
Cluster/GUP nummer: GUP-12030-201 / 238-222
Adres: Koning Leoplodlaan 7B + Veurtstraat zie boven 2870 Puurs-Sint-Amands

Puurs - Sint-Amands - Op basis van de geplande weg-en rioleringsprojecten wordt onderstaand project aan de minimale doelstellingen
toegevoegd:
GUP-12030-201, Koning Leoplodlaan 7B + Veurtstraat- sanering gebeurt met GIP K-19-033 (fase 1 Veurtstraat)

  

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan dat het project GUP-12030-201 aan de minimale doelstellingen wordt toegevoegd. De vermeldde percelen bij GUP-
12034-201 zijn echter reeds opgenomen in het project A219166. Voor het GUP-12034-201 vermeld in de simulator betreft het enkel de
resterende IE's buiten project A219166.
De reductiedoelen worden gehaald. De aangegeven bijkomende geplande projecten resulteren in een hoger engagement. De doelstellingen zijn
gebaseerd op de gebiedsgerichte prioritering en een verhoudingsgewijze spreiding van het reductiedoel over de beoogde planperiodes waarin
de goede toestand behaald zal worden. Indien de rioolbeheerder in staat is om meer te doen, het betreft dan ook minimale doelstellingen, dan
dient de rioolbeheerder ook die verantwoordelijkheid op te nemen. VMM kan dit enkel toejuichen.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : w7uy2g3J

Ingediende reacties

Id: 842
Cluster/GUP nummer: GUP-12030-201 / 238-223
Adres: Koning Leoplodlaan 7A + Veurtstraat zie boven 2870 Puurs-Sint-Amands

Puurs - Sint-Amands - Op basis van de geplande weg-en rioleringsprojecten wordt onderstaand project aan de minimale doelstellingen
toegevoegd: GUP-12030-201, Koning Leoplodlaan 7A + Veurtstraat- sanering gebeurt met GIP K-19-033 (fase 1 Veurtstraat)

  

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan dat het project GUP-12030-201 aan de minimale doelstellingen wordt toegevoegd. De vermeldde percelen bij GUP-
12034-201 zijn echter reeds opgenomen in het project A219166. Voor het GUP-12034-201 vermeld in de simulator betreft het enkel de
resterende IE's buiten project A219166.
De reductiedoelen worden gehaald. De aangegeven bijkomende geplande projecten resulteren in een hoger engagement. De doelstellingen zijn
gebaseerd op de gebiedsgerichte prioritering en een verhoudingsgewijze spreiding van het reductiedoel over de beoogde planperiodes waarin
de goede toestand behaald zal worden. Indien de rioolbeheerder in staat is om meer te doen, het betreft dan ook minimale doelstellingen, dan
dient de rioolbeheerder ook die verantwoordelijkheid op te nemen. VMM kan dit enkel toejuichen.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt
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Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : w7uy2g3J

Ingediende reacties

Id: 843
Cluster/GUP nummer: GUP-12030-201 / 238-203
Adres: Veurtstraat + Koning Leoploldlaan zie boven 2870 Puurs-Sint-Amands

Puurs - Sint-Amands - Op basis van de geplande weg-en rioleringsprojecten wordt onderstaand project aan de minimale doelstellingen
toegevoegd: GUP-12030-201, Veurtstraat 113/156/170/117/131/133/172/ + Koning Leoploldlaan 3 - sanering gebeurt met GIP K-19-033 (fase 1
Veurtstraat)

  

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan dat het project GUP-12030-201 aan de minimale doelstellingen wordt toegevoegd. De vermeldde percelen bij GUP-
12034-201 zijn echter reeds opgenomen in het project A219166. Voor het GUP-12034-201 vermeld in de simulator betreft het enkel de
resterende IE's buiten project A219166.
De reductiedoelen worden gehaald. De aangegeven bijkomende geplande projecten resulteren in een hoger engagement. De doelstellingen zijn
gebaseerd op de gebiedsgerichte prioritering en een verhoudingsgewijze spreiding van het reductiedoel over de beoogde planperiodes waarin
de goede toestand behaald zal worden. Indien de rioolbeheerder in staat is om meer te doen, het betreft dan ook minimale doelstellingen, dan
dient de rioolbeheerder ook die verantwoordelijkheid op te nemen. VMM kan dit enkel toejuichen.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : w7uy2g3J

Ingediende reacties

Id: 844
Cluster/GUP nummer: GUP-12030-201 / 238-206
Adres: Sint-Jozefstraat zie boven 2870 Puurs-Sint-Amands

Puurs - Sint-Amands - Op basis van de geplande weg-en rioleringsprojecten wordt onderstaand project aan de minimale doelstellingen
toegevoegd: GUP-12030-201, Sint-Jozefstraat 20/24/26/28/28A/30 - sanering gebeurt met GIP K-19-033 (fase 1 Veurtstraat)

  

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan dat het project GUP-12030-201 aan de minimale doelstellingen wordt toegevoegd. De vermeldde percelen bij GUP-
12034-201 zijn echter reeds opgenomen in het project A219166. Voor het GUP-12034-201 vermeld in de simulator betreft het enkel de
resterende IE's buiten project A219166.
De reductiedoelen worden gehaald. De aangegeven bijkomende geplande projecten resulteren in een hoger engagement. De doelstellingen zijn
gebaseerd op de gebiedsgerichte prioritering en een verhoudingsgewijze spreiding van het reductiedoel over de beoogde planperiodes waarin
de goede toestand behaald zal worden. Indien de rioolbeheerder in staat is om meer te doen, het betreft dan ook minimale doelstellingen, dan
dient de rioolbeheerder ook die verantwoordelijkheid op te nemen. VMM kan dit enkel toejuichen.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt
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Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : w7uy2g3J

Ingediende reacties

Id: 845
Cluster/GUP nummer: GUP-12034-007 / 048-22
Adres: Oppuurseweg 1 2870 Puurs-Sint-Amands

Puurs - Sint-Amands - Op basis van de geplande weg-en rioleringsprojecten wordt onderstaand project aan de minimale doelstellingen
toegevoegd: GUP-12034-007, Oppuurseweg 1 - sanering voorzien met GIP K-19-013

  

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan dat het project GUP-12034-007 en het project GUP-12034-008 aan de minimale doelstellingen worden toegevoegd.
De reductiedoelen worden gehaald. De aangegeven bijkomende geplande projecten resulteren in een hoger engagement. De doelstellingen zijn
gebaseerd op de gebiedsgerichte prioritering en een verhoudingsgewijze spreiding van het reductiedoel over de beoogde planperiodes waarin
de goede toestand behaald zal worden. Indien de rioolbeheerder in staat is om meer te doen, het betreft dan ook minimale doelstellingen, dan
dient de rioolbeheerder ook die verantwoordelijkheid op te nemen. VMM kan dit enkel toejuichen.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : w7uy2g3J

Ingediende reacties

Id: 846
Cluster/GUP nummer: GUP-12034-007 / 048-90
Adres: Provincialeweg 35/37 2870 Puurs-Sint-Amands

Puurs - Sint-Amands - Op basis van de geplande weg-en rioleringsprojecten wordt onderstaand project aan de minimale doelstellingen
toegevoegd: GUP-12034-007, Provincialeweg 35/37 - sanering voorzien met GIP K-19-013

  

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan dat het project GUP-12034-007 en het project GUP-12034-008 aan de minimale doelstellingen worden toegevoegd.
De reductiedoelen worden gehaald. De aangegeven bijkomende geplande projecten resulteren in een hoger engagement. De doelstellingen zijn
gebaseerd op de gebiedsgerichte prioritering en een verhoudingsgewijze spreiding van het reductiedoel over de beoogde planperiodes waarin
de goede toestand behaald zal worden. Indien de rioolbeheerder in staat is om meer te doen, het betreft dan ook minimale doelstellingen, dan
dient de rioolbeheerder ook die verantwoordelijkheid op te nemen. VMM kan dit enkel toejuichen.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : w7uy2g3J

Ingediende reacties

Id: 847
Cluster/GUP nummer: GUP-12034-007 / 048-19
Adres: Provincialeweg 27/29/33/31/24 2870 Puurs-Sint-Amands

Puurs - Sint-Amands - Op basis van de geplande weg-en rioleringsprojecten wordt onderstaand project aan de minimale doelstellingen
toegevoegd: GUP-12034-007, Provincialeweg 27/29/33/31/24 - sanering voorzien met GIP K-19-013

  

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan dat het project GUP-12034-007 en het project GUP-12034-008 aan de minimale doelstellingen worden toegevoegd.
De reductiedoelen worden gehaald. De aangegeven bijkomende geplande projecten resulteren in een hoger engagement. De doelstellingen zijn
gebaseerd op de gebiedsgerichte prioritering en een verhoudingsgewijze spreiding van het reductiedoel over de beoogde planperiodes waarin
de goede toestand behaald zal worden. Indien de rioolbeheerder in staat is om meer te doen, het betreft dan ook minimale doelstellingen, dan
dient de rioolbeheerder ook die verantwoordelijkheid op te nemen. VMM kan dit enkel toejuichen.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : w7uy2g3J

Ingediende reacties

Id: 848
Cluster/GUP nummer: GUP-12034-008 / 048-91
Adres: Provincialeweg 39 2870 Puurs-Sint-Amands

Puurs - Sint-Amands - Op basis van de geplande weg-en rioleringsprojecten wordt onderstaand project aan de minimale doelstellingen
toegevoegd: GUP-12034-008, Provincialeweg 39 - sanering voorzien met GIP K-19-013

  

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan dat het project GUP-12034-007 en het project GUP-12034-008 aan de minimale doelstellingen worden toegevoegd.
De reductiedoelen worden gehaald. De aangegeven bijkomende geplande projecten resulteren in een hoger engagement. De doelstellingen zijn
gebaseerd op de gebiedsgerichte prioritering en een verhoudingsgewijze spreiding van het reductiedoel over de beoogde planperiodes waarin
de goede toestand behaald zal worden. Indien de rioolbeheerder in staat is om meer te doen, het betreft dan ook minimale doelstellingen, dan
dient de rioolbeheerder ook die verantwoordelijkheid op te nemen. VMM kan dit enkel toejuichen.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : w7uy2g3J

Ingediende reacties

Id: 849
Cluster/GUP nummer: GUP-12034-011 / 048-25
Adres: Kasteeldreef zie boven 2870 Puurs-Sint-Amands

Puurs - Sint-Amands - Op basis van de geplande weg-en rioleringsprojecten wordt onderstaand project aan de minimale doelstellingen
toegevoegd: GUP-12034-011, Kasteeldreef 9/11/13/15/17/19/21 - KUB

  

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan dat het project GUP-12034-011 aan de minimale doelstellingen wordt toegevoegd. De reductiedoelen worden
gehaald. De aangegeven bijkomende geplande projecten resulteren in een hoger engagement. De doelstellingen zijn gebaseerd op de
gebiedsgerichte prioritering en een verhoudingsgewijze spreiding van het reductiedoel over de beoogde planperiodes waarin de goede toestand
behaald zal worden. Indien de rioolbeheerder in staat is om meer te doen, het betreft dan ook minimale doelstellingen, dan dient de
rioolbeheerder ook die verantwoordelijkheid op te nemen. VMM kan dit enkel toejuichen.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : w7uy2g3J

Ingediende reacties

Id: 850
Cluster/GUP nummer: GUP-12034-032 / 048-95-2
Adres: Provincialeweg zie boven 2870 Puurs-Sint-Amands

Puurs - Sint-Amands - Op basis van de geplande weg-en rioleringsprojecten wordt onderstaand project aan de minimale doelstellingen
toegevoegd: GUP-12034-032, Provincialeweg 12/14/16/20/13-15/17/19 - sanering gepland met GIP K-19-013

  

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan dat de percelen Provincialeweg 19A en 19B dienen opgenomen in collectief te optimaliseren buitengebied (cluster
048-53).
De rioolbeheerder geeft aan dat het project GUP-12034-033 aan de minimale doelstellingen wordt toegevoegd. De reductiedoelen worden
gehaald. De aangegeven bijkomende geplande projecten resulteren in een hoger engagement. De doelstellingen zijn gebaseerd op de
gebiedsgerichte prioritering en een verhoudingsgewijze spreiding van het reductiedoel over de beoogde planperiodes waarin de goede toestand
behaald zal worden. Indien de rioolbeheerder in staat is om meer te doen, het betreft dan ook minimale doelstellingen, dan dient de
rioolbeheerder ook die verantwoordelijkheid op te nemen. VMM kan dit enkel toejuichen.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

De percelen Provincialeweg 19A en 19 B worden toegevoegd aan collectief te optimaliseren buitengebied (cluster 048-53).
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Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : w7uy2g3J

Ingediende reacties

Id: 851
Cluster/GUP nummer: GUP-12034-032 / 048-53
Adres: Provincialeweg zie boven 2870 Puurs-Sint-Amands

Puurs - Sint-Amands - Op basis van de geplande weg-en rioleringsprojecten wordt onderstaand project aan de minimale doelstellingen
toegevoegd: GUP-12034-032, Provincialeweg 21 (gebouwen 19A en 19B zijn ook in cluster op te nemen)-15/17/19 - sanering gepland met GIP
K-19-013

  

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan dat de percelen Provincialeweg 19A en 19B dienen opgenomen in collectief te optimaliseren buitengebied (cluster
048-53).
De rioolbeheerder geeft aan dat het project GUP-12034-033 aan de minimale doelstellingen wordt toegevoegd. De reductiedoelen worden
gehaald. De aangegeven bijkomende geplande projecten resulteren in een hoger engagement. De doelstellingen zijn gebaseerd op de
gebiedsgerichte prioritering en een verhoudingsgewijze spreiding van het reductiedoel over de beoogde planperiodes waarin de goede toestand
behaald zal worden. Indien de rioolbeheerder in staat is om meer te doen, het betreft dan ook minimale doelstellingen, dan dient de
rioolbeheerder ook die verantwoordelijkheid op te nemen. VMM kan dit enkel toejuichen.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

De percelen Provincialeweg 19A en 19 B worden toegevoegd aan collectief te optimaliseren buitengebied (cluster 048-53).

 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : w7uy2g3J

Ingediende reacties

Id: 852
Cluster/GUP nummer: GUP-12034-032 / 048-51
Adres: Provincialeweg zie boven 2870 Puurs-Sint-Amands

Puurs - Sint-Amands - Op basis van de geplande weg-en rioleringsprojecten wordt onderstaand project aan de minimale doelstellingen
toegevoegd: GUP-12034-032, Provincialeweg 21C-21D (gebouw 21C vooraan is ook in cluster op te nemen) - sanering gepland met GIP K-19-
013
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Overweging

De rioolbeheerder geeft aan dat de percelen Provincialeweg 19A en 19B dienen opgenomen in collectief te optimaliseren buitengebied (cluster
048-53).
De rioolbeheerder geeft aan dat het project GUP-12034-033 aan de minimale doelstellingen wordt toegevoegd. De reductiedoelen worden
gehaald. De aangegeven bijkomende geplande projecten resulteren in een hoger engagement. De doelstellingen zijn gebaseerd op de
gebiedsgerichte prioritering en een verhoudingsgewijze spreiding van het reductiedoel over de beoogde planperiodes waarin de goede toestand
behaald zal worden. Indien de rioolbeheerder in staat is om meer te doen, het betreft dan ook minimale doelstellingen, dan dient de
rioolbeheerder ook die verantwoordelijkheid op te nemen. VMM kan dit enkel toejuichen.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

De percelen Provincialeweg 19A en 19 B worden toegevoegd aan collectief te optimaliseren buitengebied (cluster 048-53).

 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : w7uy2g3J

Ingediende reacties

Id: 853
Cluster/GUP nummer: GUP-12034-033 / 048-55
Adres: Provincialeweg zie boven 2870 Puurs-Sint-Amands

Puurs - Sint-Amands - Op basis van de geplande weg-en rioleringsprojecten wordt onderstaand project aan de minimale doelstellingen
toegevoegd: GUP-12034-033, Provincialeweg 22/22A (gebouw 21E is ook in cluster op te nemen)-15/17/19 - sanering gepland met GIP K-19-
013

  

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan dat het perceel Provinciale weg 21E verkeerd gezoneerd is. Dit perceel behoort tot collectief te optimaliseren
buitengebied (cluster 048-55) in plaats van centraal gebied. Het project GUP-12034-033 wordt overeenstemmend aangepast.
De rioolbeheerder geeft aan dat het project GUP-12034-033 aan de minimale doelstellingen wordt toegevoegd. De reductiedoelen worden
gehaald. De aangegeven bijkomende geplande projecten resulteren in een hoger engagement. De doelstellingen zijn gebaseerd op de
gebiedsgerichte prioritering en een verhoudingsgewijze spreiding van het reductiedoel over de beoogde planperiodes waarin de goede toestand
behaald zal worden. Indien de rioolbeheerder in staat is om meer te doen, het betreft dan ook minimale doelstellingen, dan dient de
rioolbeheerder ook die verantwoordelijkheid op te nemen. VMM kan dit enkel toejuichen.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

zoneringsplan: Perceel  Provinciale weg 21E wordt toegevoegd aan collectief te optimaliseren buitengebied (clusternr 048-55).
gebiedsdekkend uitvoeringsplan: Project  GUP-12034-033 wordt overeenstemmend aangepast.
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Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : w7uy2g3J

Ingediende reacties

Id: 854
Cluster/GUP nummer: GUP-12034-043 / 048-5801
Adres: Kattestraat zie boven 2870 Puurs-Sint-Amands

Puurs - Sint-Amands - Op basis van de geplande weg-en rioleringsprojecten wordt onderstaand project aan de minimale doelstellingen
toegevoegd: GUP-12034-043, Kattestraat 41/43/45A/45B/45C/45D/45E - sanering gepland met K-15-052

  

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan dat het project GUP-12034-043 aan de minimale doelstellingen wordt toegevoegd. De reductiedoelen worden
gehaald. De aangegeven bijkomende geplande projecten resulteren in een hoger engagement. De doelstellingen zijn gebaseerd op de
gebiedsgerichte prioritering en een verhoudingsgewijze spreiding van het reductiedoel over de beoogde planperiodes waarin de goede toestand
behaald zal worden. Indien de rioolbeheerder in staat is om meer te doen, het betreft dan ook minimale doelstellingen, dan dient de
rioolbeheerder ook die verantwoordelijkheid op te nemen. VMM kan dit enkel toejuichen.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : w7uy2g3J

Ingediende reacties

Id: 855
Cluster/GUP nummer: GUP-12034-052 / 048-85
Adres: Meir 110 en kerkhof 110 2870 Puurs-Sint-Amands

Puurs - Sint-Amands - Op basis van de geplande weg-en rioleringsprojecten wordt onderstaand project aan de minimale doelstellingen
toegevoegd: GUP-12034-052.

  

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan dat het project GUP-12034-052 aan de minimale doelstellingen wordt toegevoegd. De reductiedoelen worden
gehaald. De aangegeven bijkomende geplande projecten resulteren in een hoger engagement. De doelstellingen zijn gebaseerd op de
gebiedsgerichte prioritering en een verhoudingsgewijze spreiding van het reductiedoel over de beoogde planperiodes waarin de goede toestand
behaald zal worden. Indien de rioolbeheerder in staat is om meer te doen, het betreft dan ook minimale doelstellingen, dan dient de
rioolbeheerder ook die verantwoordelijkheid op te nemen. VMM kan dit enkel toejuichen.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : w7uy2g3J

Ingediende reacties

Id: 856
Cluster/GUP nummer: GUP-12034-054
Adres: Winkelstraat 1 2870 Puurs-Sint-Amands

Puurs - Sint-Amands - Op basis van de geplande weg-en rioleringsprojecten wordt onderstaand project aan de minimale doelstellingen
toegevoegd: GUP-12034-054, Winkelstraat 1 (sanering voorzien door Pidpa met pompput).

  

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan dat het project GUP-12034-054 aan de minimale doelstellingen wordt toegevoegd. De reductiedoelen worden
gehaald. De aangegeven bijkomende geplande projecten resulteren in een hoger engagement. De doelstellingen zijn gebaseerd op de
gebiedsgerichte prioritering en een verhoudingsgewijze spreiding van het reductiedoel over de beoogde planperiodes waarin de goede toestand
behaald zal worden. Indien de rioolbeheerder in staat is om meer te doen, het betreft dan ook minimale doelstellingen, dan dient de
rioolbeheerder ook die verantwoordelijkheid op te nemen. VMM kan dit enkel toejuichen.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Turnhout

Code van de indiener : war7khk8

Ingediende reacties

Id: 857
Cluster/GUP nummer: GUP-13040-011
Adres: Schorvoortberg o.a. 75 en 77 2300 Turnhout

Stad Turnhout krijgt binnen het stroomgebiedbeheerplan reductiedoelstelling opgelegd welke moeten worden
gerealiseerd door de realisatie van de 29 projecten die in de projectenlijst van het GUP woerden vermeld,
waaronder een aantal private projecten: GUP-13040-011
Stad Turnhout maakt hier bezwaar tegen aangezien de stad voor de vermelde private aansluitingswerken de
eigenaars enkel kan sensibiliseren en faciliteren. De werken moeten echter uitgevoerd en betaald worden door de
eigenaar van het perceel.
Binnen de huidige wetgeving heeft de stad geen mogelijkheden om woningen te laten aansluiten op riolering indien
voor de aansluiting andere percelen noodzakelijk zijn. Wij verwachten dat hiervoor de wetgeving op Vlaams niveau
hier uitspraak over doet om de mogelijkheden van de gemeentebesturen hierin te verruimen of de private partijen
verplichtingen op te leggen gecombineerd met handhavingsmaatregelen om dit ook op te volgen.
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Overweging

Handhaving van de correcte aansluiting van de privéwaterafvoer is binnen het integraal waterbeleid één van de
prioritaire thema’s voor handhaving, opgenomen in het maatregelenprogramma hoofdstuk 4.14.3.1
“Aansluitingsplicht privéwaterafvoer” en actie 7B_L_0012 “Extra inzetten op toezicht handhaving van de
aansluitingsplicht op riolering”.
De lokale toezichthouder en rioolbeheerder dienen dan ook hun verantwoordelijkheid te nemen in het handhaven
van de aansluitplicht op de riolering conform Vlarem II. Zij hebben hiervoor tal van instrumenten tot hun
beschikking. Als ondersteuning hierin werd door de CIW reeds eerder een overzicht gemaakt van de instrumenten
voor handhaving https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/handhaving
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : war7khk8

Ingediende reacties

Id: 858
Cluster/GUP nummer: GUP-13040-013
Adres: Steenweg op Zevendonk o.a. 34 - 38 2300 Turnhout

Stad Turnhout krijgt binnen het stroomgebiedbeheerplan reductiedoelstelling opgelegd welke moeten worden
gerealiseerd door de realisatie van de 29 projecten die in de projectenlijst van het GUP woerden vermeld,
waaronder een aantal private projecten: GUP-13040-013
Stad Turnhout maakt hier bezwaar tegen aangezien de stad voor de vermelde private aansluitingswerken de
eigenaars enkel kan sensibiliseren en faciliteren. De werken moeten echter uitgevoerd en betaald worden door de
eigenaar van het perceel.
Binnen de huidige wetgeving heeft de stad geen mogelijkheden om woningen te laten aansluiten op riolering indien
voor de aansluiting andere percelen noodzakelijk zijn. Wij verwachten dat hiervoor de wetgeving op Vlaams niveau
hier uitspraak over doet om de mogelijkheden van de gemeentebesturen hierin te verruimen of de private partijen
verplichtingen op te leggen gecombineerd met handhavingsmaatregelen om dit ook op te volgen.
  

Overweging

Handhaving van de correcte aansluiting van de privéwaterafvoer is binnen het integraal waterbeleid één van de
prioritaire thema’s voor handhaving, opgenomen in het maatregelenprogramma hoofdstuk 4.14.3.1
“Aansluitingsplicht privéwaterafvoer” en actie 7B_L_0012 “Extra inzetten op toezicht handhaving van de
aansluitingsplicht op riolering”.
De lokale toezichthouder en rioolbeheerder dienen dan ook hun verantwoordelijkheid te nemen in het handhaven
van de aansluitplicht op de riolering conform Vlarem II. Zij hebben hiervoor tal van instrumenten tot hun
beschikking. Als ondersteuning hierin werd door de CIW reeds eerder een overzicht gemaakt van de instrumenten
voor handhaving https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/handhaving
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : war7khk8

Ingediende reacties

Id: 859
Cluster/GUP nummer: GUP-13040-023
Adres: Koningin Astridlaan 124-148 124-148 2300 Turnhout

Stad Turnhout krijgt binnen het stroomgebiedbeheerplan reductiedoelstelling opgelegd welke moeten worden
gerealiseerd door de realisatie van de 29 projecten die in de projectenlijst van het GUP woerden vermeld,
waaronder een aantal private projecten: GUP-13040-023
Stad Turnhout maakt hier bezwaar tegen aangezien de stad voor de vermelde private aansluitingswerken de
eigenaars enkel kan sensibiliseren en faciliteren. De werken moeten echter uitgevoerd en betaald worden door de
eigenaar van het perceel.
Binnen de huidige wetgeving heeft de stad geen mogelijkheden om woningen te laten aansluiten op riolering indien
voor de aansluiting andere percelen noodzakelijk zijn. Wij verwachten dat hiervoor de wetgeving op Vlaams niveau
hier uitspraak over doet om de mogelijkheden van de gemeentebesturen hierin te verruimen of de private partijen
verplichtingen op te leggen gecombineerd met handhavingsmaatregelen om dit ook op te volgen.
  

Overweging

Handhaving van de correcte aansluiting van de privéwaterafvoer is binnen het integraal waterbeleid één van de
prioritaire thema’s voor handhaving, opgenomen in het maatregelenprogramma hoofdstuk 4.14.3.1
“Aansluitingsplicht privéwaterafvoer” en actie 7B_L_0012 “Extra inzetten op toezicht handhaving van de
aansluitingsplicht op riolering”.
De lokale toezichthouder en rioolbeheerder dienen dan ook hun verantwoordelijkheid te nemen in het handhaven
van de aansluitplicht op de riolering conform Vlarem II. Zij hebben hiervoor tal van instrumenten tot hun
beschikking. Als ondersteuning hierin werd door de CIW reeds eerder een overzicht gemaakt van de instrumenten
voor handhaving https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/handhaving
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : war7khk8

Ingediende reacties

Id: 860
Cluster/GUP nummer: GUP-13040-001
Adres: Campus Blairon 200 2300 Turnhout

Stad Turnhout krijgt binnen het stroomgebiedbeheerplan reductiedoelstelling opgelegd welke moeten worden
gerealiseerd door de realisatie van de 29 projecten die in de projectenlijst van het GUP worden vermeld: GUP-
13040-001
Stad Turnhout maakt hier bezwaar tegen aangezien de reductiedoelstellingen werden aangepast in de versie die
eind 2020 aan de stad werd bezorgd. Bovendien is de financiële haalbaarheid van de voor de vereiste reductie
noodzakelijke projecten niet gegarandeerd binnen de beschikbare middelen en de gemeentelijke begroting.
De bijkomende inspanningen die plots werden opgelegd bedragen een geraamde investering van 10 miljoen euro.
De meerjarenplanning van de Stad Turnhout is tot 2025 reeds vastgelegd. Er kunnen bijkomende projecten worden
opgenomen vanaf 2026. Het bedrag van 10 miljoen euro is te hoog om op 2 jaar (2026 en 2027) in te schrijven in
de stedelijke begroting.
Bovendien hebben de stedelijke diensten met het huidige ambitieuze meerjarenplan geen bijkomende capaciteit om
de recent extra opgelegde projecten reeds voor te bereiden om deze tegen 2027 te kunnen realiseren. Wanneer
deze projecten in 2025 in voorbereiding worden genomen, zal hier maar een fractie van kunnen worden voorbereid
om in 2026 en 2027 uit te voeren.
  

Overweging

Turnhout stelt de reductiedoelen voor 2027 niet te halen. Met de reeds geplande projecten (alle GIP-projecten,
GUP-13040-204 en GUP-13040-040) wordt het reductiedoel voor VL05_146 (Merkske) wel gehaald, echter voor
VL11_120 (AA I) wordt slechts de helft van het reductiedoel bereikt. De noodzakelijke financiële en personele
middelen ontbreken om de extra projecten binnen deze planperiode te voorzien.
De stad haalt ook een aantal optimalisatieprojecten aan die leiden tot een vermindering van de overstortwerking.
Deze kunnen ingerekend worden met het oog op het behalen van het reductiedoel op een efficiënte manier. Dit zal
verduidelijkt worden onder hoofdstuk 4 Visievorming in de Vlaamse delen Schelde en Maas. Om de verrekening
hiervan naar een equivalente reductie te ondersteunen wordt verwezen naar de geformuleerde actie 7B_J_0054 in
het Maatregelenprogramma. 
VMM geeft hierbij mee dat na technisch nazicht gebleken is dat een herrekening van de reductiedoelen voor
waterlichaam VL11_120 (AA I) aan de orde was. Deze herrekening resulteert in het feit dat het lopend beleid kan
volstaan en dat het betrokken GUP-project niet noodzakelijk uitgevoerd dient te worden om het minimale
reductiedoel te bereiken. 
We merken ook op dat afgaand op de ons beschikbare gegevens Turnhout een historische reserve aan financiële
middelen uit de saneringsbijdrage heeft opgebouwd die ze niet volledig zou aanspreken door de bestaande
planning. Om de doelstellingen te halen is het dan ook nodig de investeringen te versnellen.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan, Vlaamse
delen Schelde en Maas

Uit te voeren wijzigingen:

Na technisch nazicht en o.b.v. een herrekening van de doelstellingen worden de reductiedoelen voor waterlichaam
VL_120 (AAI) aangepast aan het resultaat van de herrekening, wat mogelijks een weerslag heeft op het
gebiedsdekkend uitvoeringsplan en gerelateerde reductiedoelen van Turnhout en mogelijke andere gemeenten.
In de Vlaamse delen Schelde en Maas onder hoofdstuk 4 “Visievorming” wordt onder 4.3.2.4  “Randvoorwaarden
bij de herziene gebiedsdekkende uitvoeringsplannen voor de realisatie van de GUP-rioleringsprojecten” een
paragraaf toegevoegd: " Optimalisatieprojecten die leiden tot een vermindering van de impact van overstortwerking
kunnen ingerekend worden met het oog op het behalen van het reductiedoel op een efficiënte manier."
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Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : war7khk8

Ingediende reacties

Id: 861
Cluster/GUP nummer: GUP-13040-002
Adres: Campus Blairon 200 2300 Turnhout

Stad Turnhout krijgt binnen het stroomgebiedbeheerplan reductiedoelstelling opgelegd welke moeten worden gerealiseerd door de realisatie van
de 29 projecten die in de projectenlijst van het GUP worden vermeld: GUP-13040-002
Stad Turnhout maakt hier bezwaar tegen aangezien de reductiedoelstellingen werden aangepast in de versie die eind 2020 aan de stad werd
bezorgd. Bovendien is de financiële haalbaarheid van de voor de vereiste reductie noodzakelijke projecten niet gegarandeerd binnen de
beschikbare middelen en de gemeentelijke begroting.
De bijkomende inspanningen die plots werden opgelegd bedragen een geraamde investering van 10 miljoen euro. De meerjarenplanning van de
Stad Turnhout is tot 2025 reeds vastgelegd. Er kunnen bijkomende projecten worden opgenomen vanaf 2026. Het bedrag van 10 miljoen euro is
te hoog om op 2 jaar (2026 en 2027) in te schrijven in de stedelijke begroting.
Bovendien hebben de stedelijke diensten met het huidige ambitieuze meerjarenplan geen bijkomende capaciteit om de recent extra opgelegde
projecten reeds voor te bereiden om deze tegen 2027 te kunnen realiseren. Wanneer deze projecten in 2025 in voorbereiding worden genomen,
zal hier maar een fractie van kunnen worden voorbereid om in 2026 en 2027 uit te voeren.

  

Overweging

Turnhout stelt de reductiedoelen voor 2027 niet te halen. Met de reeds geplande projecten (alle GIP-projecten,
GUP-13040-204 en GUP-13040-040) wordt het reductiedoel voor VL05_146 (Merkske) wel gehaald, echter voor
VL11_120 (AA I) wordt slechts de helft van het reductiedoel bereikt. De noodzakelijke financiële en personele
middelen ontbreken om de extra projecten binnen deze planperiode te voorzien.
De stad haalt ook een aantal optimalisatieprojecten aan die leiden tot een vermindering van de overstortwerking.
Deze kunnen ingerekend worden met het oog op het behalen van het reductiedoel op een efficiënte manier. Dit zal
verduidelijkt worden onder hoofdstuk 4 Visievorming in de Vlaamse delen Schelde en Maas. Om de verrekening
hiervan naar een equivalente reductie te ondersteunen wordt verwezen naar de geformuleerde actie 7B_J_0054 in
het Maatregelenprogramma. 
VMM geeft hierbij mee dat na technisch nazicht gebleken is dat een herrekening van de reductiedoelen voor
waterlichaam VL11_120 (AA I) aan de orde was. Deze herrekening resulteert in het feit dat het lopend beleid kan
volstaan en dat het betrokken GUP-project niet noodzakelijk uitgevoerd dient te worden om het minimale
reductiedoel te bereiken. 
We merken ook op dat afgaand op de ons beschikbare gegevens Turnhout een historische reserve aan financiële
middelen uit de saneringsbijdrage heeft opgebouwd die ze niet volledig zou aanspreken door de bestaande
planning. Om de doelstellingen te halen is het dan ook nodig de investeringen te versnellen.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan, Vlaamse
delen Schelde en Maas

Uit te voeren wijzigingen:

Na technisch nazicht en o.b.v. een herrekening van de doelstellingen worden de reductiedoelen voor waterlichaam
VL_120 (AAI) aangepast aan het resultaat van de herrekening, wat mogelijks een weerslag heeft op het
gebiedsdekkend uitvoeringsplan en gerelateerde reductiedoelen van Turnhout en mogelijke andere gemeenten.
In de Vlaamse delen Schelde en Maas onder hoofdstuk 4 “Visievorming” wordt onder 4.3.2.4  “Randvoorwaarden
bij de herziene gebiedsdekkende uitvoeringsplannen voor de realisatie van de GUP-rioleringsprojecten” een
paragraaf toegevoegd: " Optimalisatieprojecten die leiden tot een vermindering van de impact van overstortwerking
kunnen ingerekend worden met het oog op het behalen van het reductiedoel op een efficiënte manier."
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Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : war7khk8

Ingediende reacties

Id: 862
Cluster/GUP nummer: GUP-13040-003
Adres: Campus Blairon 200 2300 Turnhout

Stad Turnhout krijgt binnen het stroomgebiedbeheerplan reductiedoelstelling opgelegd welke moeten worden
gerealiseerd door de realisatie van de 29 projecten die in de projectenlijst van het GUP woerden vermeld: GUP-
13040-003
Stad Turnhout maakt hier bezwaar tegen aangezien de reductiedoelstellingen werden aangepast in de
versie die eind 2020 aan de stad werd bezorgd. Bovendien is de financiële haalbaarheid van de voor de
vereiste reductie noodzakelijke projecten niet gegarandeerd binnen de beschikbare middelen en de
gemeentelijke begroting.
De bijkomende inspanningen die plots werden opgelegd bedragen een geraamde investering van 10
miljoen euro. De meerjarenplanning van de Stad Turnhout is tot 2025 reeds vastgelegd. Er kunnen
bijkomende projecten worden opgenomen vanaf 2026. Het bedrag van 10 miljoen euro is te hoog om op
2 jaar (2026 en 2027) in te schrijven in de stedelijke begroting.
Bovendien hebben de stedelijke diensten met het huidige ambitieuze meerjarenplan geen bijkomende
capaciteit om de recent extra opgelegde projecten reeds voor te bereiden om deze tegen 2027 te kunnen
realiseren. Wanneer deze projecten in 2025 in voorbereiding worden genomen, zal hier maar een fractie
van kunnen worden voorbereid om in 2026 en 2027 uit te voeren.

Overweging

Turnhout stelt de reductiedoelen voor 2027 niet te halen. Met de reeds geplande projecten (alle GIP-projecten,
GUP-13040-204 en GUP-13040-040) wordt het reductiedoel voor VL05_146 (Merkske) wel gehaald, echter voor
VL11_120 (AA I) wordt slechts de helft van het reductiedoel bereikt. De noodzakelijke financiële en personele
middelen ontbreken om de extra projecten binnen deze planperiode te voorzien.
De stad haalt ook een aantal optimalisatieprojecten aan die leiden tot een vermindering van de overstortwerking.
Deze kunnen ingerekend worden met het oog op het behalen van het reductiedoel op een efficiënte manier. Dit zal
verduidelijkt worden onder hoofdstuk 4 Visievorming in de Vlaamse delen Schelde en Maas. Om de verrekening
hiervan naar een equivalente reductie te ondersteunen wordt verwezen naar de geformuleerde actie 7B_J_0054 in
het Maatregelenprogramma. 
VMM geeft hierbij mee dat na technisch nazicht gebleken is dat een herrekening van de reductiedoelen voor
waterlichaam VL11_120 (AA I) aan de orde was. Deze herrekening resulteert in het feit dat het lopend beleid kan
volstaan en dat het betrokken GUP-project niet noodzakelijk uitgevoerd dient te worden om het minimale
reductiedoel te bereiken. 
We merken ook op dat afgaand op de ons beschikbare gegevens Turnhout een historische reserve aan financiële
middelen uit de saneringsbijdrage heeft opgebouwd die ze niet volledig zou aanspreken door de bestaande
planning. Om de doelstellingen te halen is het dan ook nodig de investeringen te versnellen.
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Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan, Vlaamse
delen Schelde en Maas

Uit te voeren wijzigingen:

Na technisch nazicht en o.b.v. een herrekening van de doelstellingen worden de reductiedoelen voor waterlichaam
VL_120 (AAI) aangepast aan het resultaat van de herrekening, wat mogelijks een weerslag heeft op het
gebiedsdekkend uitvoeringsplan en gerelateerde reductiedoelen van Turnhout en mogelijke andere gemeenten.
In de Vlaamse delen Schelde en Maas onder hoofdstuk 4 “Visievorming” wordt onder 4.3.2.4  “Randvoorwaarden
bij de herziene gebiedsdekkende uitvoeringsplannen voor de realisatie van de GUP-rioleringsprojecten” een
paragraaf toegevoegd: " Optimalisatieprojecten die leiden tot een vermindering van de impact van overstortwerking
kunnen ingerekend worden met het oog op het behalen van het reductiedoel op een efficiënte manier."
 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : war7khk8

Ingediende reacties

Id: 863
Cluster/GUP nummer: GUP-13040-005
Adres: Campus Blairon 200 2300 Turnhout

Stad Turnhout krijgt binnen het stroomgebiedbeheerplan reductiedoelstelling opgelegd welke moeten worden
gerealiseerd door de realisatie van de 29 projecten die in de projectenlijst van het GUP woerden vermeld - GUP-
13040-005
Stad Turnhout maakt hier bezwaar tegen aangezien de reductiedoelstellingen werden aangepast in de versie die
eind 2020 aan de stad werd bezorgd. Bovendien is de financiële haalbaarheid van de voor de vereiste reductie
noodzakelijke projecten niet gegarandeerd binnen de beschikbare middelen en de gemeentelijke begroting.
De bijkomende inspanningen die plots werden opgelegd bedragen een geraamde investering van 10 miljoen euro.
De meerjarenplanning van de Stad Turnhout is tot 2025 reeds vastgelegd. Er kunnen bijkomende projecten worden
opgenomen vanaf 2026. Het bedrag van 10 miljoen euro is te hoog om op 2 jaar (2026 en 2027) in te schrijven in
de stedelijke begroting.
Bovendien hebben de stedelijke diensten met het huidige ambitieuze meerjarenplan geen bijkomende capaciteit om
de recent extra opgelegde projecten reeds voor te bereiden om deze tegen 2027 te kunnen realiseren. Wanneer
deze projecten in 2025 in voorbereiding worden genomen, zal hier maar een fractie van kunnen worden voorbereid
om in 2026 en 2027 uit te voeren.
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Overweging

Turnhout stelt de reductiedoelen voor 2027 niet te halen. Met de reeds geplande projecten (alle GIP-projecten,
GUP-13040-204 en GUP-13040-040) wordt het reductiedoel voor VL05_146 (Merkske) wel gehaald, echter voor
VL11_120 (AA I) wordt slechts de helft van het reductiedoel bereikt. De noodzakelijke financiële en personele
middelen ontbreken om de extra projecten binnen deze planperiode te voorzien.
De stad haalt ook een aantal optimalisatieprojecten aan die leiden tot een vermindering van de overstortwerking.
Deze kunnen ingerekend worden met het oog op het behalen van het reductiedoel op een efficiënte manier. Dit zal
verduidelijkt worden onder hoofdstuk 4 Visievorming in de Vlaamse delen Schelde en Maas. Om de verrekening
hiervan naar een equivalente reductie te ondersteunen wordt verwezen naar de geformuleerde actie 7B_J_0054 in
het Maatregelenprogramma. 
VMM geeft hierbij mee dat na technisch nazicht gebleken is dat een herrekening van de reductiedoelen voor
waterlichaam VL11_120 (AA I) aan de orde was. Deze herrekening resulteert in het feit dat het lopend beleid kan
volstaan en dat het betrokken GUP-project niet noodzakelijk uitgevoerd dient te worden om het minimale
reductiedoel te bereiken. 
We merken ook op dat afgaand op de ons beschikbare gegevens Turnhout een historische reserve aan financiële
middelen uit de saneringsbijdrage heeft opgebouwd die ze niet volledig zou aanspreken door de bestaande
planning. Om de doelstellingen te halen is het dan ook nodig de investeringen te versnellen.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan, Vlaamse
delen Schelde en Maas

Uit te voeren wijzigingen:

Na technisch nazicht en o.b.v. een herrekening van de doelstellingen worden de reductiedoelen voor waterlichaam
VL_120 (AAI) aangepast aan het resultaat van de herrekening, wat mogelijks een weerslag heeft op het
gebiedsdekkend uitvoeringsplan en gerelateerde reductiedoelen van Turnhout en mogelijke andere gemeenten.
In de Vlaamse delen Schelde en Maas onder hoofdstuk 4 “Visievorming” wordt onder 4.3.2.4  “Randvoorwaarden
bij de herziene gebiedsdekkende uitvoeringsplannen voor de realisatie van de GUP-rioleringsprojecten” een
paragraaf toegevoegd: " Optimalisatieprojecten die leiden tot een vermindering van de impact van overstortwerking
kunnen ingerekend worden met het oog op het behalen van het reductiedoel op een efficiënte manier."
 

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : war7khk8

Ingediende reacties

Id: 864
Cluster/GUP nummer: GUP-13040-009
Adres: Campus Blairon 200 2300 Turnhout

Stad Turnhout krijgt binnen het stroomgebiedbeheerplan reductiedoelstelling opgelegd welke moeten worden
gerealiseerd door de realisatie van de 29 projecten die in de projectenlijst van het GUP woerden vermeld - GUP-
13040-009
Stad Turnhout maakt hier bezwaar tegen aangezien de reductiedoelstellingen werden aangepast in de versie die
eind 2020 aan de stad werd bezorgd. Bovendien is de financiële haalbaarheid van de voor de vereiste reductie
noodzakelijke projecten niet gegarandeerd binnen de beschikbare middelen en de gemeentelijke begroting.
De bijkomende inspanningen die plots werden opgelegd bedragen een geraamde investering van 10 miljoen euro.
De meerjarenplanning van de Stad Turnhout is tot 2025 reeds vastgelegd. Er kunnen bijkomende projecten worden
opgenomen vanaf 2026. Het bedrag van 10 miljoen euro is te hoog om op 2 jaar (2026 en 2027) in te schrijven in
de stedelijke begroting.
Bovendien hebben de stedelijke diensten met het huidige ambitieuze meerjarenplan geen bijkomende capaciteit om
de recent extra opgelegde projecten reeds voor te bereiden om deze tegen 2027 te kunnen realiseren. Wanneer
deze projecten in 2025 in voorbereiding worden genomen, zal hier maar een fractie van kunnen worden voorbereid
om in 2026 en 2027 uit te voeren.
  

Overweging

Turnhout stelt de reductiedoelen voor 2027 niet te halen. Met de reeds geplande projecten (alle GIP-projecten,
GUP-13040-204 en GUP-13040-040) wordt het reductiedoel voor VL05_146 (Merkske) wel gehaald, echter voor
VL11_120 (AA I) wordt slechts de helft van het reductiedoel bereikt. De noodzakelijke financiële en personele
middelen ontbreken om de extra projecten binnen deze planperiode te voorzien.
De stad haalt ook een aantal optimalisatieprojecten aan die leiden tot een vermindering van de overstortwerking.
Deze kunnen ingerekend worden met het oog op het behalen van het reductiedoel op een efficiënte manier. Dit zal
verduidelijkt worden onder hoofdstuk 4 Visievorming in de Vlaamse delen Schelde en Maas. Om de verrekening
hiervan naar een equivalente reductie te ondersteunen wordt verwezen naar de geformuleerde actie 7B_J_0054 in
het Maatregelenprogramma. 
VMM geeft hierbij mee dat na technisch nazicht gebleken is dat een herrekening van de reductiedoelen voor
waterlichaam VL11_120 (AA I) aan de orde was. Deze herrekening resulteert in het feit dat het lopend beleid kan
volstaan en dat het betrokken GUP-project niet noodzakelijk uitgevoerd dient te worden om het minimale
reductiedoel te bereiken. 
We merken ook op dat afgaand op de ons beschikbare gegevens Turnhout een historische reserve aan financiële
middelen uit de saneringsbijdrage heeft opgebouwd die ze niet volledig zou aanspreken door de bestaande
planning. Om de doelstellingen te halen is het dan ook nodig de investeringen te versnellen.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan, Vlaamse
delen Schelde en Maas

Uit te voeren wijzigingen:

Na technisch nazicht en o.b.v. een herrekening van de doelstellingen worden de reductiedoelen voor waterlichaam
VL_120 (AAI) aangepast aan het resultaat van de herrekening, wat mogelijks een weerslag heeft op het
gebiedsdekkend uitvoeringsplan en gerelateerde reductiedoelen van Turnhout en mogelijke andere gemeenten.
In de Vlaamse delen Schelde en Maas onder hoofdstuk 4 “Visievorming” wordt onder 4.3.2.4  “Randvoorwaarden
bij de herziene gebiedsdekkende uitvoeringsplannen voor de realisatie van de GUP-rioleringsprojecten” een
paragraaf toegevoegd: " Optimalisatieprojecten die leiden tot een vermindering van de impact van overstortwerking
kunnen ingerekend worden met het oog op het behalen van het reductiedoel op een efficiënte manier."
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Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : war7khk8

Ingediende reacties

Id: 865
Cluster/GUP nummer: GUP-13040-010
Adres: Campus Blairon 200 2300 Turnhout

Stad Turnhout krijgt binnen het stroomgebiedbeheerplan reductiedoelstelling opgelegd welke moeten worden
gerealiseerd door de realisatie van de 29 projecten die in de projectenlijst van het GUP woerden vermeld - GUP-
13040-010
Stad Turnhout maakt hier bezwaar tegen aangezien de reductiedoelstellingen werden aangepast in de versie die
eind 2020 aan de stad werd bezorgd. Bovendien is de financiële haalbaarheid van de voor de vereiste reductie
noodzakelijke projecten niet gegarandeerd binnen de beschikbare middelen en de gemeentelijke begroting.
De bijkomende inspanningen die plots werden opgelegd bedragen een geraamde investering van 10 miljoen euro.
De meerjarenplanning van de Stad Turnhout is tot 2025 reeds vastgelegd. Er kunnen bijkomende projecten worden
opgenomen vanaf 2026. Het bedrag van 10 miljoen euro is te hoog om op 2 jaar (2026 en 2027) in te schrijven in
de stedelijke begroting.
Bovendien hebben de stedelijke diensten met het huidige ambitieuze meerjarenplan geen bijkomende capaciteit om
de recent extra opgelegde projecten reeds voor te bereiden om deze tegen 2027 te kunnen realiseren. Wanneer
deze projecten in 2025 in voorbereiding worden genomen, zal hier maar een fractie van kunnen worden voorbereid
om in 2026 en 2027 uit te voeren.
  

Overweging

Turnhout stelt de reductiedoelen voor 2027 niet te halen. Met de reeds geplande projecten (alle GIP-projecten,
GUP-13040-204 en GUP-13040-040) wordt het reductiedoel voor VL05_146 (Merkske) wel gehaald, echter voor
VL11_120 (AA I) wordt slechts de helft van het reductiedoel bereikt. De noodzakelijke financiële en personele
middelen ontbreken om de extra projecten binnen deze planperiode te voorzien.
De stad haalt ook een aantal optimalisatieprojecten aan die leiden tot een vermindering van de overstortwerking.
Deze kunnen ingerekend worden met het oog op het behalen van het reductiedoel op een efficiënte manier. Dit zal
verduidelijkt worden onder hoofdstuk 4 Visievorming in de Vlaamse delen Schelde en Maas. Om de verrekening
hiervan naar een equivalente reductie te ondersteunen wordt verwezen naar de geformuleerde actie 7B_J_0054 in
het Maatregelenprogramma. 
VMM geeft hierbij mee dat na technisch nazicht gebleken is dat een herrekening van de reductiedoelen voor
waterlichaam VL11_120 (AA I) aan de orde was. Deze herrekening resulteert in het feit dat het lopend beleid kan
volstaan en dat het betrokken GUP-project niet noodzakelijk uitgevoerd dient te worden om het minimale
reductiedoel te bereiken. 
We merken ook op dat afgaand op de ons beschikbare gegevens Turnhout een historische reserve aan financiële
middelen uit de saneringsbijdrage heeft opgebouwd die ze niet volledig zou aanspreken door de bestaande
planning. Om de doelstellingen te halen is het dan ook nodig de investeringen te versnellen.
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Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan, Vlaamse
delen Schelde en Maas

Uit te voeren wijzigingen:

Na technisch nazicht en o.b.v. een herrekening van de doelstellingen worden de reductiedoelen voor waterlichaam
VL_120 (AAI) aangepast aan het resultaat van de herrekening, wat mogelijks een weerslag heeft op het
gebiedsdekkend uitvoeringsplan en gerelateerde reductiedoelen van Turnhout en mogelijke andere gemeenten.
In de Vlaamse delen Schelde en Maas onder hoofdstuk 4 “Visievorming” wordt onder 4.3.2.4  “Randvoorwaarden
bij de herziene gebiedsdekkende uitvoeringsplannen voor de realisatie van de GUP-rioleringsprojecten” een
paragraaf toegevoegd: " Optimalisatieprojecten die leiden tot een vermindering van de impact van overstortwerking
kunnen ingerekend worden met het oog op het behalen van het reductiedoel op een efficiënte manier."
 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : war7khk8

Ingediende reacties

Id: 866
Cluster/GUP nummer: GUP-13040-016
Adres: Campus Blairon 200 2300 Turnhout

Stad Turnhout krijgt binnen het stroomgebiedbeheerplan reductiedoelstelling opgelegd welke moeten worden
gerealiseerd door de realisatie van de 29 projecten die in de projectenlijst van het GUP woerden vermeld - GUP-
13040-016
Stad Turnhout maakt hier bezwaar tegen aangezien de reductiedoelstellingen werden aangepast in de versie die
eind 2020 aan de stad werd bezorgd. Bovendien is de financiële haalbaarheid van de voor de vereiste reductie
noodzakelijke projecten niet gegarandeerd binnen de beschikbare middelen en de gemeentelijke begroting.
De bijkomende inspanningen die plots werden opgelegd bedragen een geraamde investering van 10 miljoen euro.
De meerjarenplanning van de Stad Turnhout is tot 2025 reeds vastgelegd. Er kunnen bijkomende projecten worden
opgenomen vanaf 2026. Het bedrag van 10 miljoen euro is te hoog om op 2 jaar (2026 en 2027) in te schrijven in
de stedelijke begroting.
Bovendien hebben de stedelijke diensten met het huidige ambitieuze meerjarenplan geen bijkomende capaciteit om
de recent extra opgelegde projecten reeds voor te bereiden om deze tegen 2027 te kunnen realiseren. Wanneer
deze projecten in 2025 in voorbereiding worden genomen, zal hier maar een fractie van kunnen worden voorbereid
om in 2026 en 2027 uit te voeren.
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Overweging

Turnhout stelt de reductiedoelen voor 2027 niet te halen. Met de reeds geplande projecten (alle GIP-projecten,
GUP-13040-204 en GUP-13040-040) wordt het reductiedoel voor VL05_146 (Merkske) wel gehaald, echter voor
VL11_120 (AA I) wordt slechts de helft van het reductiedoel bereikt. De noodzakelijke financiële en personele
middelen ontbreken om de extra projecten binnen deze planperiode te voorzien.
De stad haalt ook een aantal optimalisatieprojecten aan die leiden tot een vermindering van de overstortwerking.
Deze kunnen ingerekend worden met het oog op het behalen van het reductiedoel op een efficiënte manier. Dit zal
verduidelijkt worden onder hoofdstuk 4 Visievorming in de Vlaamse delen Schelde en Maas. Om de verrekening
hiervan naar een equivalente reductie te ondersteunen wordt verwezen naar de geformuleerde actie 7B_J_0054 in
het Maatregelenprogramma. 
VMM geeft hierbij mee dat na technisch nazicht gebleken is dat een herrekening van de reductiedoelen voor
waterlichaam VL11_120 (AA I) aan de orde was. Deze herrekening resulteert in het feit dat het lopend beleid kan
volstaan en dat het betrokken GUP-project niet noodzakelijk uitgevoerd dient te worden om het minimale
reductiedoel te bereiken. 
We merken ook op dat afgaand op de ons beschikbare gegevens Turnhout een historische reserve aan financiële
middelen uit de saneringsbijdrage heeft opgebouwd die ze niet volledig zou aanspreken door de bestaande
planning. Om de doelstellingen te halen is het dan ook nodig de investeringen te versnellen.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan, Vlaamse
delen Schelde en Maas

Uit te voeren wijzigingen:

Na technisch nazicht en o.b.v. een herrekening van de doelstellingen worden de reductiedoelen voor waterlichaam
VL_120 (AAI) aangepast aan het resultaat van de herrekening, wat mogelijks een weerslag heeft op het
gebiedsdekkend uitvoeringsplan en gerelateerde reductiedoelen van Turnhout en mogelijke andere gemeenten.
In de Vlaamse delen Schelde en Maas onder hoofdstuk 4 “Visievorming” wordt onder 4.3.2.4  “Randvoorwaarden
bij de herziene gebiedsdekkende uitvoeringsplannen voor de realisatie van de GUP-rioleringsprojecten” een
paragraaf toegevoegd: " Optimalisatieprojecten die leiden tot een vermindering van de impact van overstortwerking
kunnen ingerekend worden met het oog op het behalen van het reductiedoel op een efficiënte manier."
 

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : war7khk8

Ingediende reacties

Id: 867
Cluster/GUP nummer: GUP-13040-017
Adres: Campus Blairon 200 2300 Turnhout

Stad Turnhout krijgt binnen het stroomgebiedbeheerplan reductiedoelstelling opgelegd welke moeten worden
gerealiseerd door de realisatie van de 29 projecten die in de projectenlijst van het GUP woerden vermeld - GUP-
13040-017
Stad Turnhout maakt hier bezwaar tegen aangezien de reductiedoelstellingen werden aangepast in de versie die
eind 2020 aan de stad werd bezorgd. Bovendien is de financiële haalbaarheid van de voor de vereiste reductie
noodzakelijke projecten niet gegarandeerd binnen de beschikbare middelen en de gemeentelijke begroting.
De bijkomende inspanningen die plots werden opgelegd bedragen een geraamde investering van 10 miljoen euro.
De meerjarenplanning van de Stad Turnhout is tot 2025 reeds vastgelegd. Er kunnen bijkomende projecten worden
opgenomen vanaf 2026. Het bedrag van 10 miljoen euro is te hoog om op 2 jaar (2026 en 2027) in te schrijven in
de stedelijke begroting.
Bovendien hebben de stedelijke diensten met het huidige ambitieuze meerjarenplan geen bijkomende capaciteit om
de recent extra opgelegde projecten reeds voor te bereiden om deze tegen 2027 te kunnen realiseren. Wanneer
deze projecten in 2025 in voorbereiding worden genomen, zal hier maar een fractie van kunnen worden voorbereid
om in 2026 en 2027 uit te voeren.
  

Overweging

Turnhout stelt de reductiedoelen voor 2027 niet te halen. Met de reeds geplande projecten (alle GIP-projecten,
GUP-13040-204 en GUP-13040-040) wordt het reductiedoel voor VL05_146 (Merkske) wel gehaald, echter voor
VL11_120 (AA I) wordt slechts de helft van het reductiedoel bereikt. De noodzakelijke financiële en personele
middelen ontbreken om de extra projecten binnen deze planperiode te voorzien.
De stad haalt ook een aantal optimalisatieprojecten aan die leiden tot een vermindering van de overstortwerking.
Deze kunnen ingerekend worden met het oog op het behalen van het reductiedoel op een efficiënte manier. Dit zal
verduidelijkt worden onder hoofdstuk 4 Visievorming in de Vlaamse delen Schelde en Maas. Om de verrekening
hiervan naar een equivalente reductie te ondersteunen wordt verwezen naar de geformuleerde actie 7B_J_0054 in
het Maatregelenprogramma. 
VMM geeft hierbij mee dat na technisch nazicht gebleken is dat een herrekening van de reductiedoelen voor
waterlichaam VL11_120 (AA I) aan de orde was. Deze herrekening resulteert in het feit dat het lopend beleid kan
volstaan en dat het betrokken GUP-project niet noodzakelijk uitgevoerd dient te worden om het minimale
reductiedoel te bereiken. 
We merken ook op dat afgaand op de ons beschikbare gegevens Turnhout een historische reserve aan financiële
middelen uit de saneringsbijdrage heeft opgebouwd die ze niet volledig zou aanspreken door de bestaande
planning. Om de doelstellingen te halen is het dan ook nodig de investeringen te versnellen.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan, Vlaamse
delen Schelde en Maas

Uit te voeren wijzigingen:

Na technisch nazicht en o.b.v. een herrekening van de doelstellingen worden de reductiedoelen voor waterlichaam
VL_120 (AAI) aangepast aan het resultaat van de herrekening, wat mogelijks een weerslag heeft op het
gebiedsdekkend uitvoeringsplan en gerelateerde reductiedoelen van Turnhout en mogelijke andere gemeenten.
In de Vlaamse delen Schelde en Maas onder hoofdstuk 4 “Visievorming” wordt onder 4.3.2.4  “Randvoorwaarden
bij de herziene gebiedsdekkende uitvoeringsplannen voor de realisatie van de GUP-rioleringsprojecten” een
paragraaf toegevoegd: " Optimalisatieprojecten die leiden tot een vermindering van de impact van overstortwerking
kunnen ingerekend worden met het oog op het behalen van het reductiedoel op een efficiënte manier."
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Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : war7khk8

Ingediende reacties

Id: 868
Cluster/GUP nummer: GUP-13040-018
Adres: Campus Blairon 200 2300 Turnhout

Stad Turnhout krijgt binnen het stroomgebiedbeheerplan reductiedoelstelling opgelegd welke moeten worden
gerealiseerd door de realisatie van de 29 projecten die in de projectenlijst van het GUP woerden vermeld - GUP-
13040-018
Stad Turnhout maakt hier bezwaar tegen aangezien de reductiedoelstellingen werden aangepast in de versie die
eind 2020 aan de stad werd bezorgd. Bovendien is de financiële haalbaarheid van de voor de vereiste reductie
noodzakelijke projecten niet gegarandeerd binnen de beschikbare middelen en de gemeentelijke begroting.
De bijkomende inspanningen die plots werden opgelegd bedragen een geraamde investering van 10 miljoen euro.
De meerjarenplanning van de Stad Turnhout is tot 2025 reeds vastgelegd. Er kunnen bijkomende projecten worden
opgenomen vanaf 2026. Het bedrag van 10 miljoen euro is te hoog om op 2 jaar (2026 en 2027) in te schrijven in
de stedelijke begroting.
Bovendien hebben de stedelijke diensten met het huidige ambitieuze meerjarenplan geen bijkomende capaciteit om
de recent extra opgelegde projecten reeds voor te bereiden om deze tegen 2027 te kunnen realiseren. Wanneer
deze projecten in 2025 in voorbereiding worden genomen, zal hier maar een fractie van kunnen worden voorbereid
om in 2026 en 2027 uit te voeren.
  

Overweging

Turnhout stelt de reductiedoelen voor 2027 niet te halen. Met de reeds geplande projecten (alle GIP-projecten,
GUP-13040-204 en GUP-13040-040) wordt het reductiedoel voor VL05_146 (Merkske) wel gehaald, echter voor
VL11_120 (AA I) wordt slechts de helft van het reductiedoel bereikt. De noodzakelijke financiële en personele
middelen ontbreken om de extra projecten binnen deze planperiode te voorzien.
De stad haalt ook een aantal optimalisatieprojecten aan die leiden tot een vermindering van de overstortwerking.
Deze kunnen ingerekend worden met het oog op het behalen van het reductiedoel op een efficiënte manier. Dit zal
verduidelijkt worden onder hoofdstuk 4 Visievorming in de Vlaamse delen Schelde en Maas. Om de verrekening
hiervan naar een equivalente reductie te ondersteunen wordt verwezen naar de geformuleerde actie 7B_J_0054 in
het Maatregelenprogramma. 
VMM geeft hierbij mee dat na technisch nazicht gebleken is dat een herrekening van de reductiedoelen voor
waterlichaam VL11_120 (AA I) aan de orde was. Deze herrekening resulteert in het feit dat het lopend beleid kan
volstaan en dat het betrokken GUP-project niet noodzakelijk uitgevoerd dient te worden om het minimale
reductiedoel te bereiken. 
We merken ook op dat afgaand op de ons beschikbare gegevens Turnhout een historische reserve aan financiële
middelen uit de saneringsbijdrage heeft opgebouwd die ze niet volledig zou aanspreken door de bestaande
planning. Om de doelstellingen te halen is het dan ook nodig de investeringen te versnellen.
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Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan, Vlaamse
delen Schelde en Maas

Uit te voeren wijzigingen:

Na technisch nazicht en o.b.v. een herrekening van de doelstellingen worden de reductiedoelen voor waterlichaam
VL_120 (AAI) aangepast aan het resultaat van de herrekening, wat mogelijks een weerslag heeft op het
gebiedsdekkend uitvoeringsplan en gerelateerde reductiedoelen van Turnhout en mogelijke andere gemeenten.
In de Vlaamse delen Schelde en Maas onder hoofdstuk 4 “Visievorming” wordt onder 4.3.2.4  “Randvoorwaarden
bij de herziene gebiedsdekkende uitvoeringsplannen voor de realisatie van de GUP-rioleringsprojecten” een
paragraaf toegevoegd: " Optimalisatieprojecten die leiden tot een vermindering van de impact van overstortwerking
kunnen ingerekend worden met het oog op het behalen van het reductiedoel op een efficiënte manier."
 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : war7khk8

Ingediende reacties

Id: 869
Cluster/GUP nummer: GUP-13040-019
Adres: Campus Blairon 200 2300 Turnhout

Stad Turnhout krijgt binnen het stroomgebiedbeheerplan reductiedoelstelling opgelegd welke moeten worden
gerealiseerd door de realisatie van de 29 projecten die in de projectenlijst van het GUP woerden vermeld - GUP-
13040-019
Stad Turnhout maakt hier bezwaar tegen aangezien de reductiedoelstellingen werden aangepast in de versie die
eind 2020 aan de stad werd bezorgd. Bovendien is de financiële haalbaarheid van de voor de vereiste reductie
noodzakelijke projecten niet gegarandeerd binnen de beschikbare middelen en de gemeentelijke begroting.
De bijkomende inspanningen die plots werden opgelegd bedragen een geraamde investering van 10 miljoen euro.
De meerjarenplanning van de Stad Turnhout is tot 2025 reeds vastgelegd. Er kunnen bijkomende projecten worden
opgenomen vanaf 2026. Het bedrag van 10 miljoen euro is te hoog om op 2 jaar (2026 en 2027) in te schrijven in
de stedelijke begroting.
Bovendien hebben de stedelijke diensten met het huidige ambitieuze meerjarenplan geen bijkomende capaciteit om
de recent extra opgelegde projecten reeds voor te bereiden om deze tegen 2027 te kunnen realiseren. Wanneer
deze projecten in 2025 in voorbereiding worden genomen, zal hier maar een fractie van kunnen worden voorbereid
om in 2026 en 2027 uit te voeren.
  

Page 425 of 492



Overweging

Turnhout stelt de reductiedoelen voor 2027 niet te halen. Met de reeds geplande projecten (alle GIP-projecten,
GUP-13040-204 en GUP-13040-040) wordt het reductiedoel voor VL05_146 (Merkske) wel gehaald, echter voor
VL11_120 (AA I) wordt slechts de helft van het reductiedoel bereikt. De noodzakelijke financiële en personele
middelen ontbreken om de extra projecten binnen deze planperiode te voorzien.
De stad haalt ook een aantal optimalisatieprojecten aan die leiden tot een vermindering van de overstortwerking.
Deze kunnen ingerekend worden met het oog op het behalen van het reductiedoel op een efficiënte manier. Dit zal
verduidelijkt worden onder hoofdstuk 4 Visievorming in de Vlaamse delen Schelde en Maas. Om de verrekening
hiervan naar een equivalente reductie te ondersteunen wordt verwezen naar de geformuleerde actie 7B_J_0054 in
het Maatregelenprogramma. 
VMM geeft hierbij mee dat na technisch nazicht gebleken is dat een herrekening van de reductiedoelen voor
waterlichaam VL11_120 (AA I) aan de orde was. Deze herrekening resulteert in het feit dat het lopend beleid kan
volstaan en dat het betrokken GUP-project niet noodzakelijk uitgevoerd dient te worden om het minimale
reductiedoel te bereiken. 
We merken ook op dat afgaand op de ons beschikbare gegevens Turnhout een historische reserve aan financiële
middelen uit de saneringsbijdrage heeft opgebouwd die ze niet volledig zou aanspreken door de bestaande
planning. Om de doelstellingen te halen is het dan ook nodig de investeringen te versnellen.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan, Vlaamse
delen Schelde en Maas

Uit te voeren wijzigingen:

Na technisch nazicht en o.b.v. een herrekening van de doelstellingen worden de reductiedoelen voor waterlichaam
VL_120 (AAI) aangepast aan het resultaat van de herrekening, wat mogelijks een weerslag heeft op het
gebiedsdekkend uitvoeringsplan en gerelateerde reductiedoelen van Turnhout en mogelijke andere gemeenten.
In de Vlaamse delen Schelde en Maas onder hoofdstuk 4 “Visievorming” wordt onder 4.3.2.4  “Randvoorwaarden
bij de herziene gebiedsdekkende uitvoeringsplannen voor de realisatie van de GUP-rioleringsprojecten” een
paragraaf toegevoegd: " Optimalisatieprojecten die leiden tot een vermindering van de impact van overstortwerking
kunnen ingerekend worden met het oog op het behalen van het reductiedoel op een efficiënte manier."
 

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : war7khk8

Ingediende reacties

Id: 870
Cluster/GUP nummer: GUP-13040-020
Adres: Campus Blairon 200 2300 Turnhout

Stad Turnhout krijgt binnen het stroomgebiedbeheerplan reductiedoelstelling opgelegd welke moeten worden
gerealiseerd door de realisatie van de 29 projecten die in de projectenlijst van het GUP woerden vermeld - GUP-
13040-020
Stad Turnhout maakt hier bezwaar tegen aangezien de reductiedoelstellingen werden aangepast in de versie die
eind 2020 aan de stad werd bezorgd. Bovendien is de financiële haalbaarheid van de voor de vereiste reductie
noodzakelijke projecten niet gegarandeerd binnen de beschikbare middelen en de gemeentelijke begroting.
De bijkomende inspanningen die plots werden opgelegd bedragen een geraamde investering van 10 miljoen euro.
De meerjarenplanning van de Stad Turnhout is tot 2025 reeds vastgelegd. Er kunnen bijkomende projecten worden
opgenomen vanaf 2026. Het bedrag van 10 miljoen euro is te hoog om op 2 jaar (2026 en 2027) in te schrijven in
de stedelijke begroting.
Bovendien hebben de stedelijke diensten met het huidige ambitieuze meerjarenplan geen bijkomende capaciteit om
de recent extra opgelegde projecten reeds voor te bereiden om deze tegen 2027 te kunnen realiseren. Wanneer
deze projecten in 2025 in voorbereiding worden genomen, zal hier maar een fractie van kunnen worden voorbereid
om in 2026 en 2027 uit te voeren.
  

Overweging

Turnhout stelt de reductiedoelen voor 2027 niet te halen. Met de reeds geplande projecten (alle GIP-projecten,
GUP-13040-204 en GUP-13040-040) wordt het reductiedoel voor VL05_146 (Merkske) wel gehaald, echter voor
VL11_120 (AA I) wordt slechts de helft van het reductiedoel bereikt. De noodzakelijke financiële en personele
middelen ontbreken om de extra projecten binnen deze planperiode te voorzien.
De stad haalt ook een aantal optimalisatieprojecten aan die leiden tot een vermindering van de overstortwerking.
Deze kunnen ingerekend worden met het oog op het behalen van het reductiedoel op een efficiënte manier. Dit zal
verduidelijkt worden onder hoofdstuk 4 Visievorming in de Vlaamse delen Schelde en Maas. Om de verrekening
hiervan naar een equivalente reductie te ondersteunen wordt verwezen naar de geformuleerde actie 7B_J_0054 in
het Maatregelenprogramma. 
VMM geeft hierbij mee dat na technisch nazicht gebleken is dat een herrekening van de reductiedoelen voor
waterlichaam VL11_120 (AA I) aan de orde was. Deze herrekening resulteert in het feit dat het lopend beleid kan
volstaan en dat het betrokken GUP-project niet noodzakelijk uitgevoerd dient te worden om het minimale
reductiedoel te bereiken. 
We merken ook op dat afgaand op de ons beschikbare gegevens Turnhout een historische reserve aan financiële
middelen uit de saneringsbijdrage heeft opgebouwd die ze niet volledig zou aanspreken door de bestaande
planning. Om de doelstellingen te halen is het dan ook nodig de investeringen te versnellen.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan, Vlaamse
delen Schelde en Maas

Uit te voeren wijzigingen:

Na technisch nazicht en o.b.v. een herrekening van de doelstellingen worden de reductiedoelen voor waterlichaam
VL_120 (AAI) aangepast aan het resultaat van de herrekening, wat mogelijks een weerslag heeft op het
gebiedsdekkend uitvoeringsplan en gerelateerde reductiedoelen van Turnhout en mogelijke andere gemeenten.
In de Vlaamse delen Schelde en Maas onder hoofdstuk 4 “Visievorming” wordt onder 4.3.2.4  “Randvoorwaarden
bij de herziene gebiedsdekkende uitvoeringsplannen voor de realisatie van de GUP-rioleringsprojecten” een
paragraaf toegevoegd: " Optimalisatieprojecten die leiden tot een vermindering van de impact van overstortwerking
kunnen ingerekend worden met het oog op het behalen van het reductiedoel op een efficiënte manier."
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Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : war7khk8

Ingediende reacties

Id: 871
Cluster/GUP nummer: GUP-13040-022
Adres: Campus Blairon 200 2300 Turnhout

Stad Turnhout krijgt binnen het stroomgebiedbeheerplan reductiedoelstelling opgelegd welke moeten worden
gerealiseerd door de realisatie van de 29 projecten die in de projectenlijst van het GUP woerden vermeld - GUP-
13040-022
Stad Turnhout maakt hier bezwaar tegen aangezien de reductiedoelstellingen werden aangepast in de versie die
eind 2020 aan de stad werd bezorgd. Bovendien is de financiële haalbaarheid van de voor de vereiste reductie
noodzakelijke projecten niet gegarandeerd binnen de beschikbare middelen en de gemeentelijke begroting.
De bijkomende inspanningen die plots werden opgelegd bedragen een geraamde investering van 10 miljoen euro.
De meerjarenplanning van de Stad Turnhout is tot 2025 reeds vastgelegd. Er kunnen bijkomende projecten worden
opgenomen vanaf 2026. Het bedrag van 10 miljoen euro is te hoog om op 2 jaar (2026 en 2027) in te schrijven in
de stedelijke begroting.
Bovendien hebben de stedelijke diensten met het huidige ambitieuze meerjarenplan geen bijkomende capaciteit om
de recent extra opgelegde projecten reeds voor te bereiden om deze tegen 2027 te kunnen realiseren. Wanneer
deze projecten in 2025 in voorbereiding worden genomen, zal hier maar een fractie van kunnen worden voorbereid
om in 2026 en 2027 uit te voeren.
  

Overweging

Turnhout stelt de reductiedoelen voor 2027 niet te halen. Met de reeds geplande projecten (alle GIP-projecten,
GUP-13040-204 en GUP-13040-040) wordt het reductiedoel voor VL05_146 (Merkske) wel gehaald, echter voor
VL11_120 (AA I) wordt slechts de helft van het reductiedoel bereikt. De noodzakelijke financiële en personele
middelen ontbreken om de extra projecten binnen deze planperiode te voorzien.
De stad haalt ook een aantal optimalisatieprojecten aan die leiden tot een vermindering van de overstortwerking.
Deze kunnen ingerekend worden met het oog op het behalen van het reductiedoel op een efficiënte manier. Dit zal
verduidelijkt worden onder hoofdstuk 4 Visievorming in de Vlaamse delen Schelde en Maas. Om de verrekening
hiervan naar een equivalente reductie te ondersteunen wordt verwezen naar de geformuleerde actie 7B_J_0054 in
het Maatregelenprogramma. 
VMM geeft hierbij mee dat na technisch nazicht gebleken is dat een herrekening van de reductiedoelen voor
waterlichaam VL11_120 (AA I) aan de orde was. Deze herrekening resulteert in het feit dat het lopend beleid kan
volstaan en dat het betrokken GUP-project niet noodzakelijk uitgevoerd dient te worden om het minimale
reductiedoel te bereiken. 
We merken ook op dat afgaand op de ons beschikbare gegevens Turnhout een historische reserve aan financiële
middelen uit de saneringsbijdrage heeft opgebouwd die ze niet volledig zou aanspreken door de bestaande
planning. Om de doelstellingen te halen is het dan ook nodig de investeringen te versnellen.
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Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan, Vlaamse
delen Schelde en Maas

Uit te voeren wijzigingen:

Na technisch nazicht en o.b.v. een herrekening van de doelstellingen worden de reductiedoelen voor waterlichaam
VL_120 (AAI) aangepast aan het resultaat van de herrekening, wat mogelijks een weerslag heeft op het
gebiedsdekkend uitvoeringsplan en gerelateerde reductiedoelen van Turnhout en mogelijke andere gemeenten.
In de Vlaamse delen Schelde en Maas onder hoofdstuk 4 “Visievorming” wordt onder 4.3.2.4  “Randvoorwaarden
bij de herziene gebiedsdekkende uitvoeringsplannen voor de realisatie van de GUP-rioleringsprojecten” een
paragraaf toegevoegd: " Optimalisatieprojecten die leiden tot een vermindering van de impact van overstortwerking
kunnen ingerekend worden met het oog op het behalen van het reductiedoel op een efficiënte manier."
 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : war7khk8

Ingediende reacties

Id: 872
Cluster/GUP nummer: GUP-13040-027
Adres: Campus Blairon 200 2300 Turnhout

Stad Turnhout krijgt binnen het stroomgebiedbeheerplan reductiedoelstelling opgelegd welke moeten worden
gerealiseerd door de realisatie van de 29 projecten die in de projectenlijst van het GUP woerden vermeld - GUP-
13040-027
Stad Turnhout maakt hier bezwaar tegen aangezien de reductiedoelstellingen werden aangepast in de versie die
eind 2020 aan de stad werd bezorgd. Bovendien is de financiële haalbaarheid van de voor de vereiste reductie
noodzakelijke projecten niet gegarandeerd binnen de beschikbare middelen en de gemeentelijke begroting.
De bijkomende inspanningen die plots werden opgelegd bedragen een geraamde investering van 10 miljoen euro.
De meerjarenplanning van de Stad Turnhout is tot 2025 reeds vastgelegd. Er kunnen bijkomende projecten worden
opgenomen vanaf 2026. Het bedrag van 10 miljoen euro is te hoog om op 2 jaar (2026 en 2027) in te schrijven in
de stedelijke begroting.
Bovendien hebben de stedelijke diensten met het huidige ambitieuze meerjarenplan geen bijkomende capaciteit om
de recent extra opgelegde projecten reeds voor te bereiden om deze tegen 2027 te kunnen realiseren. Wanneer
deze projecten in 2025 in voorbereiding worden genomen, zal hier maar een fractie van kunnen worden voorbereid
om in 2026 en 2027 uit te voeren.
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Overweging

Turnhout stelt de reductiedoelen voor 2027 niet te halen. Met de reeds geplande projecten (alle GIP-projecten,
GUP-13040-204 en GUP-13040-040) wordt het reductiedoel voor VL05_146 (Merkske) wel gehaald, echter voor
VL11_120 (AA I) wordt slechts de helft van het reductiedoel bereikt. De noodzakelijke financiële en personele
middelen ontbreken om de extra projecten binnen deze planperiode te voorzien.
De stad haalt ook een aantal optimalisatieprojecten aan die leiden tot een vermindering van de overstortwerking.
Deze kunnen ingerekend worden met het oog op het behalen van het reductiedoel op een efficiënte manier. Dit zal
verduidelijkt worden onder hoofdstuk 4 Visievorming in de Vlaamse delen Schelde en Maas. Om de verrekening
hiervan naar een equivalente reductie te ondersteunen wordt verwezen naar de geformuleerde actie 7B_J_0054 in
het Maatregelenprogramma. 
VMM geeft hierbij mee dat na technisch nazicht gebleken is dat een herrekening van de reductiedoelen voor
waterlichaam VL11_120 (AA I) aan de orde was. Deze herrekening resulteert in het feit dat het lopend beleid kan
volstaan en dat het betrokken GUP-project niet noodzakelijk uitgevoerd dient te worden om het minimale
reductiedoel te bereiken. 
We merken ook op dat afgaand op de ons beschikbare gegevens Turnhout een historische reserve aan financiële
middelen uit de saneringsbijdrage heeft opgebouwd die ze niet volledig zou aanspreken door de bestaande
planning. Om de doelstellingen te halen is het dan ook nodig de investeringen te versnellen.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan, Vlaamse
delen Schelde en Maas

Uit te voeren wijzigingen:

Na technisch nazicht en o.b.v. een herrekening van de doelstellingen worden de reductiedoelen voor waterlichaam
VL_120 (AAI) aangepast aan het resultaat van de herrekening, wat mogelijks een weerslag heeft op het
gebiedsdekkend uitvoeringsplan en gerelateerde reductiedoelen van Turnhout en mogelijke andere gemeenten.
In de Vlaamse delen Schelde en Maas onder hoofdstuk 4 “Visievorming” wordt onder 4.3.2.4  “Randvoorwaarden
bij de herziene gebiedsdekkende uitvoeringsplannen voor de realisatie van de GUP-rioleringsprojecten” een
paragraaf toegevoegd: " Optimalisatieprojecten die leiden tot een vermindering van de impact van overstortwerking
kunnen ingerekend worden met het oog op het behalen van het reductiedoel op een efficiënte manier."
 

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : war7khk8

Ingediende reacties

Id: 873
Cluster/GUP nummer: GUP-13040-039
Adres: Campus Blairon 200 2300 Turnhout

Stad Turnhout krijgt binnen het stroomgebiedbeheerplan reductiedoelstelling opgelegd welke moeten worden
gerealiseerd door de realisatie van de 29 projecten die in de projectenlijst van het GUP woerden vermeld - GUP-
13040-039
Stad Turnhout maakt hier bezwaar tegen aangezien de reductiedoelstellingen werden aangepast in de versie die
eind 2020 aan de stad werd bezorgd. Bovendien is de financiële haalbaarheid van de voor de vereiste reductie
noodzakelijke projecten niet gegarandeerd binnen de beschikbare middelen en de gemeentelijke begroting.
De bijkomende inspanningen die plots werden opgelegd bedragen een geraamde investering van 10 miljoen euro.
De meerjarenplanning van de Stad Turnhout is tot 2025 reeds vastgelegd. Er kunnen bijkomende projecten worden
opgenomen vanaf 2026. Het bedrag van 10 miljoen euro is te hoog om op 2 jaar (2026 en 2027) in te schrijven in
de stedelijke begroting.
Bovendien hebben de stedelijke diensten met het huidige ambitieuze meerjarenplan geen bijkomende capaciteit om
de recent extra opgelegde projecten reeds voor te bereiden om deze tegen 2027 te kunnen realiseren. Wanneer
deze projecten in 2025 in voorbereiding worden genomen, zal hier maar een fractie van kunnen worden voorbereid
om in 2026 en 2027 uit te voeren.
  

Overweging

Turnhout stelt de reductiedoelen voor 2027 niet te halen. Met de reeds geplande projecten (alle GIP-projecten,
GUP-13040-204 en GUP-13040-040) wordt het reductiedoel voor VL05_146 (Merkske) wel gehaald, echter voor
VL11_120 (AA I) wordt slechts de helft van het reductiedoel bereikt. De noodzakelijke financiële en personele
middelen ontbreken om de extra projecten binnen deze planperiode te voorzien.
De stad haalt ook een aantal optimalisatieprojecten aan die leiden tot een vermindering van de overstortwerking.
Deze kunnen ingerekend worden met het oog op het behalen van het reductiedoel op een efficiënte manier. Dit zal
verduidelijkt worden onder hoofdstuk 4 Visievorming in de Vlaamse delen Schelde en Maas. Om de verrekening
hiervan naar een equivalente reductie te ondersteunen wordt verwezen naar de geformuleerde actie 7B_J_0054 in
het Maatregelenprogramma. 
VMM geeft hierbij mee dat na technisch nazicht gebleken is dat een herrekening van de reductiedoelen voor
waterlichaam VL11_120 (AA I) aan de orde was. Deze herrekening resulteert in het feit dat het lopend beleid kan
volstaan en dat het betrokken GUP-project niet noodzakelijk uitgevoerd dient te worden om het minimale
reductiedoel te bereiken. 
We merken ook op dat afgaand op de ons beschikbare gegevens Turnhout een historische reserve aan financiële
middelen uit de saneringsbijdrage heeft opgebouwd die ze niet volledig zou aanspreken door de bestaande
planning. Om de doelstellingen te halen is het dan ook nodig de investeringen te versnellen.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan, Vlaamse
delen Schelde en Maas

Uit te voeren wijzigingen:

Na technisch nazicht en o.b.v. een herrekening van de doelstellingen worden de reductiedoelen voor waterlichaam
VL_120 (AAI) aangepast aan het resultaat van de herrekening, wat mogelijks een weerslag heeft op het
gebiedsdekkend uitvoeringsplan en gerelateerde reductiedoelen van Turnhout en mogelijke andere gemeenten.
In de Vlaamse delen Schelde en Maas onder hoofdstuk 4 “Visievorming” wordt onder 4.3.2.4  “Randvoorwaarden
bij de herziene gebiedsdekkende uitvoeringsplannen voor de realisatie van de GUP-rioleringsprojecten” een
paragraaf toegevoegd: " Optimalisatieprojecten die leiden tot een vermindering van de impact van overstortwerking
kunnen ingerekend worden met het oog op het behalen van het reductiedoel op een efficiënte manier."
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Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : war7khk8

Ingediende reacties

Id: 874
Cluster/GUP nummer: GUP-13040-202
Adres: Campus Blairon 200 2300 Turnhout

Stad Turnhout krijgt binnen het stroomgebiedbeheerplan reductiedoelstelling opgelegd welke moeten worden
gerealiseerd door de realisatie van de 29 projecten die in de projectenlijst van het GUP woerden vermeld - GUP-
13040-202
Stad Turnhout maakt hier bezwaar tegen aangezien de reductiedoelstellingen werden aangepast in de versie die
eind 2020 aan de stad werd bezorgd. Bovendien is de financiële haalbaarheid van de voor de vereiste reductie
noodzakelijke projecten niet gegarandeerd binnen de beschikbare middelen en de gemeentelijke begroting.
De bijkomende inspanningen die plots werden opgelegd bedragen een geraamde investering van 10 miljoen euro.
De meerjarenplanning van de Stad Turnhout is tot 2025 reeds vastgelegd. Er kunnen bijkomende projecten worden
opgenomen vanaf 2026. Het bedrag van 10 miljoen euro is te hoog om op 2 jaar (2026 en 2027) in te schrijven in
de stedelijke begroting.
Bovendien hebben de stedelijke diensten met het huidige ambitieuze meerjarenplan geen bijkomende capaciteit om
de recent extra opgelegde projecten reeds voor te bereiden om deze tegen 2027 te kunnen realiseren. Wanneer
deze projecten in 2025 in voorbereiding worden genomen, zal hier maar een fractie van kunnen worden voorbereid
om in 2026 en 2027 uit te voeren.
  

Overweging

Turnhout stelt de reductiedoelen voor 2027 niet te halen. Met de reeds geplande projecten (alle GIP-projecten,
GUP-13040-204 en GUP-13040-040) wordt het reductiedoel voor VL05_146 (Merkske) wel gehaald, echter voor
VL11_120 (AA I) wordt slechts de helft van het reductiedoel bereikt. De noodzakelijke financiële en personele
middelen ontbreken om de extra projecten binnen deze planperiode te voorzien.
De stad haalt ook een aantal optimalisatieprojecten aan die leiden tot een vermindering van de overstortwerking.
Deze kunnen ingerekend worden met het oog op het behalen van het reductiedoel op een efficiënte manier. Dit zal
verduidelijkt worden onder hoofdstuk 4 Visievorming in de Vlaamse delen Schelde en Maas. Om de verrekening
hiervan naar een equivalente reductie te ondersteunen wordt verwezen naar de geformuleerde actie 7B_J_0054 in
het Maatregelenprogramma. 
VMM geeft hierbij mee dat na technisch nazicht gebleken is dat een herrekening van de reductiedoelen voor
waterlichaam VL11_120 (AA I) aan de orde was. Deze herrekening resulteert in het feit dat het lopend beleid kan
volstaan en dat het betrokken GUP-project niet noodzakelijk uitgevoerd dient te worden om het minimale
reductiedoel te bereiken. 
We merken ook op dat afgaand op de ons beschikbare gegevens Turnhout een historische reserve aan financiële
middelen uit de saneringsbijdrage heeft opgebouwd die ze niet volledig zou aanspreken door de bestaande
planning. Om de doelstellingen te halen is het dan ook nodig de investeringen te versnellen.
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Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan, Vlaamse
delen Schelde en Maas

Uit te voeren wijzigingen:

Na technisch nazicht en o.b.v. een herrekening van de doelstellingen worden de reductiedoelen voor waterlichaam
VL_120 (AAI) aangepast aan het resultaat van de herrekening, wat mogelijks een weerslag heeft op het
gebiedsdekkend uitvoeringsplan en gerelateerde reductiedoelen van Turnhout en mogelijke andere gemeenten.
In de Vlaamse delen Schelde en Maas onder hoofdstuk 4 “Visievorming” wordt onder 4.3.2.4  “Randvoorwaarden
bij de herziene gebiedsdekkende uitvoeringsplannen voor de realisatie van de GUP-rioleringsprojecten” een
paragraaf toegevoegd: " Optimalisatieprojecten die leiden tot een vermindering van de impact van overstortwerking
kunnen ingerekend worden met het oog op het behalen van het reductiedoel op een efficiënte manier."
 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : war7khk8

Ingediende reacties

Id: 875
Cluster/GUP nummer: GUP-13040-301
Adres: Campus Blairon 200 2300 Turnhout

Stad Turnhout krijgt binnen het stroomgebiedbeheerplan reductiedoelstelling opgelegd welke moeten worden
gerealiseerd door de realisatie van de 29 projecten die in de projectenlijst van het GUP woerden vermeld - GUP-
13040-301
Stad Turnhout maakt hier bezwaar tegen aangezien de reductiedoelstellingen werden aangepast in de versie die
eind 2020 aan de stad werd bezorgd. Bovendien is de financiële haalbaarheid van de voor de vereiste reductie
noodzakelijke projecten niet gegarandeerd binnen de beschikbare middelen en de gemeentelijke begroting.
De bijkomende inspanningen die plots werden opgelegd bedragen een geraamde investering van 10 miljoen euro.
De meerjarenplanning van de Stad Turnhout is tot 2025 reeds vastgelegd. Er kunnen bijkomende projecten worden
opgenomen vanaf 2026. Het bedrag van 10 miljoen euro is te hoog om op 2 jaar (2026 en 2027) in te schrijven in
de stedelijke begroting.
Bovendien hebben de stedelijke diensten met het huidige ambitieuze meerjarenplan geen bijkomende capaciteit om
de recent extra opgelegde projecten reeds voor te bereiden om deze tegen 2027 te kunnen realiseren. Wanneer
deze projecten in 2025 in voorbereiding worden genomen, zal hier maar een fractie van kunnen worden voorbereid
om in 2026 en 2027 uit te voeren.
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Overweging

Turnhout stelt de reductiedoelen voor 2027 niet te halen. Met de reeds geplande projecten (alle GIP-projecten,
GUP-13040-204 en GUP-13040-040) wordt het reductiedoel voor VL05_146 (Merkske) wel gehaald, echter voor
VL11_120 (AA I) wordt slechts de helft van het reductiedoel bereikt. De noodzakelijke financiële en personele
middelen ontbreken om de extra projecten binnen deze planperiode te voorzien.
De stad haalt ook een aantal optimalisatieprojecten aan die leiden tot een vermindering van de overstortwerking.
Deze kunnen ingerekend worden met het oog op het behalen van het reductiedoel op een efficiënte manier. Dit zal
verduidelijkt worden onder hoofdstuk 4 Visievorming in de Vlaamse delen Schelde en Maas. Om de verrekening
hiervan naar een equivalente reductie te ondersteunen wordt verwezen naar de geformuleerde actie 7B_J_0054 in
het Maatregelenprogramma. 
VMM geeft hierbij mee dat na technisch nazicht gebleken is dat een herrekening van de reductiedoelen voor
waterlichaam VL11_120 (AA I) aan de orde was. Deze herrekening resulteert in het feit dat het lopend beleid kan
volstaan en dat het betrokken GUP-project niet noodzakelijk uitgevoerd dient te worden om het minimale
reductiedoel te bereiken. 
We merken ook op dat afgaand op de ons beschikbare gegevens Turnhout een historische reserve aan financiële
middelen uit de saneringsbijdrage heeft opgebouwd die ze niet volledig zou aanspreken door de bestaande
planning. Om de doelstellingen te halen is het dan ook nodig de investeringen te versnellen.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan, Vlaamse
delen Schelde en Maas

Uit te voeren wijzigingen:

Na technisch nazicht en o.b.v. een herrekening van de doelstellingen worden de reductiedoelen voor waterlichaam
VL_120 (AAI) aangepast aan het resultaat van de herrekening, wat mogelijks een weerslag heeft op het
gebiedsdekkend uitvoeringsplan en gerelateerde reductiedoelen van Turnhout en mogelijke andere gemeenten.
In de Vlaamse delen Schelde en Maas onder hoofdstuk 4 “Visievorming” wordt onder 4.3.2.4  “Randvoorwaarden
bij de herziene gebiedsdekkende uitvoeringsplannen voor de realisatie van de GUP-rioleringsprojecten” een
paragraaf toegevoegd: " Optimalisatieprojecten die leiden tot een vermindering van de impact van overstortwerking
kunnen ingerekend worden met het oog op het behalen van het reductiedoel op een efficiënte manier."
 

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : war7khk8

Ingediende reacties

Id: 876
Cluster/GUP nummer: GUP-13040-022
Adres: Leiseinde, Gagelpad verschillende 2300 Turnhout

Stad Turnhout krijgt binnen het stroomgebiedbeheerplan reductiedoelstelling opgelegd welke moeten worden
gerealiseerd door de realisatie van de 29 projecten die in de projectenlijst van het GUP woerden vermeld.
Stad Turnhout maakt hier bezwaar tegen aangezien de noodzakelijke projecten voor de vermelde reductie
onuitvoerbaar zijn tegen eind 2027. De bottlenecks in de projecten zijn nog te groot om een timing op te maken en
tot uitvoering  te kunnen over gaan.
Het project GUP-13040-022 (gemeentelijk) - Leiseinde, Gagelpad zal gecombineerd worden met het aanleggen van
veilige fietspaden. Hiervoor zullen ook de nodige grondverwervingen nodig zijn. Dit vraagt een langere doorlooptijd.
Bovendien hebben de stedelijke diensten met het huidige ambitieuze meerjarenplan geen bijkomende
capaciteit om de recent extra opgelegde projecten reeds voor te bereiden om deze tegen 2027 te kunnen
realiseren. Wanneer deze projecten in 2025 in voorbereiding worden genomen, zal hier maar een fractie
van kunnen worden voorbereid om in 2026 en 2027 uit te voeren.
  

Overweging

Turnhout stelt de reductiedoelen voor 2027 niet te halen. Met de reeds geplande projecten (alle GIP-projecten,
GUP-13040-204 en GUP-13040-040) wordt het reductiedoel voor VL05_146 (Merkske) wel gehaald, echter voor
VL11_120 (AA I) wordt slechts de helft van het reductiedoel bereikt. De noodzakelijke financiële en personele
middelen ontbreken om de extra projecten binnen deze planperiode te voorzien. De bottlenecks in de projecten zijn
nog te groot om een timing op te maken en tot uitvoering te kunnen over gaan.
De afhankelijkheid van derden en onteigeningen kunnen een vertragende factor zijn bij de uitvoering van projecten.
Het is evenwel belangrijk dat alle partijen actief samenwerken om deze binnen een aanvaardbare timing te
realiseren. Om deze reden werden dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de realisatie van projecten. Deze
randvoorwaarden zijn opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.
De stad haalt in andere deelopmerkingen ook een aantal optimalisatieprojecten aan die leiden tot een vermindering
van de overstortwerking. Deze kunnen ingerekend worden met het oog op het behalen van het reductiedoel op een
efficiënte manier. Dit zal verduidelijkt worden onder hoofdstuk 4 Visievorming in de Vlaamse delen Schelde en
Maas. Om de verrekening hiervan naar een equivalente reductie te ondersteunen wordt verwezen naar de
geformuleerde actie 7B_J_0054 in het Maatregelenprogramma. 
VMM geeft hierbij mee dat na technisch nazicht gebleken is dat een herrekening van de reductiedoelstellingen voor
waterlichaam VL11_120 (AA I) aan de orde was. Deze herrekening resulteert in het feit dat het lopend beleid kan
volstaan en dat het betrokken GUP-project niet noodzakelijk uitgevoerd dient te worden om het minimale
reductiedoel te bereiken. 
We merken ook op dat afgaand op de ons beschikbare gegevens Turnhout een historische reserve aan financiële
middelen uit de saneringsbijdrage heeft opgebouwd die ze niet volledig zou aanspreken door de bestaande
planning. Om de doelstellingen te halen is het dan ook nodig de investeringen te versnellen.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Na technisch nazicht en o.b.v. een herrekening van de doelstellingen worden de reductiedoelen voor waterlichaam
VL_120 (AAI) aangepast aan het resultaat van de herrekening, wat mogelijks een weerslag heeft op het
gebiedsdekkend uitvoeringsplan en gerelateerde reductiedoelen van Turnhout en mogelijke andere gemeenten.
 

Page 435 of 492



Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : war7khk8

Ingediende reacties

Id: 877
Cluster/GUP nummer: GUP-13040-002
Adres: Klein Engeland diverse huizen 2300 Turnhout

Stad Turnhout krijgt binnen het stroomgebiedbeheerplan reductiedoelstelling opgelegd welke moeten worden
gerealiseerd door de realisatie van de 29 projecten die in de projectenlijst van het GUP woerden vermeld.
Stad Turnhout maakt hier bezwaar tegen aangezien de noodzakelijke projecten voor de vermelde reductie
onuitvoerbaar zijn tegen eind 2027. De bottlenecks in de projecten zijn nog te groot om een timing op te maken en
tot uitvoering  te kunnen over gaan.
Project GUP-13040-002 is gelegen naast de N119, waar onteigeningen noodzakelijk zijn om riolering aan te leggen
en zijn (minstens deels) gelegen in Vogelrichtlijngebied. Hierdoor wordt de procedure om dit te realiseren complex
en tijdrovend. De verwachte doorlooptijd van zo’n dossier is 6 jaar. 
Bovendien hebben de stedelijke diensten met het huidige ambitieuze meerjarenplan geen bijkomende capaciteit om
de recent extra opgelegde projecten reeds voor te bereiden om deze tegen 2027 te kunnen realiseren. Wanneer
deze projecten in 2025 in voorbereiding worden genomen, zal hier maar een fractie van kunnen worden voorbereid
om in 2026 en 2027 uit te voeren.
  

Overweging

Turnhout stelt de reductiedoelen voor 2027 niet te halen. Met de reeds geplande projecten (alle GIP-projecten,
GUP-13040-204 en GUP-13040-040) wordt het reductiedoel voor VL05_146 (Merkske) wel gehaald, echter voor
VL11_120 (AA I) wordt slechts de helft van het reductiedoel bereikt. De noodzakelijke financiële en personele
middelen ontbreken om de extra projecten binnen deze planperiode te voorzien. De bottlenecks in de projecten zijn
nog te groot om een timing op te maken en tot uitvoering te kunnen over gaan.
De afhankelijkheid van derden en onteigeningen kunnen een vertragende factor zijn bij de uitvoering van projecten.
Het is evenwel belangrijk dat alle partijen actief samenwerken om deze binnen een aanvaardbare timing te
realiseren. Om deze reden werden dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de realisatie van projecten. Deze
randvoorwaarden zijn opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.
De stad haalt in andere deelopmerkingen ook een aantal optimalisatieprojecten aan die leiden tot een vermindering
van de overstortwerking. Deze kunnen ingerekend worden met het oog op het behalen van het reductiedoel op een
efficiënte manier. Dit zal verduidelijkt worden onder hoofdstuk 4 Visievorming in de Vlaamse delen Schelde en
Maas. Om de verrekening hiervan naar een equivalente reductie te ondersteunen wordt verwezen naar de
geformuleerde actie 7B_J_0054 in het Maatregelenprogramma. 
VMM geeft hierbij mee dat na technisch nazicht gebleken is dat een herrekening van de reductiedoelstellingen voor
waterlichaam VL11_120 (AA I) aan de orde was. Deze herrekening resulteert in het feit dat het lopend beleid kan
volstaan en dat het betrokken GUP-project niet noodzakelijk uitgevoerd dient te worden om het minimale
reductiedoel te bereiken. 
We merken ook op dat afgaand op de ons beschikbare gegevens Turnhout een historische reserve aan financiële
middelen uit de saneringsbijdrage heeft opgebouwd die ze niet volledig zou aanspreken door de bestaande
planning. Om de doelstellingen te halen is het dan ook nodig de investeringen te versnellen.
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Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Na technisch nazicht en o.b.v. een herrekening van de doelstellingen worden de reductiedoelen voor waterlichaam
VL_120 (AAI) aangepast aan het resultaat van de herrekening, wat mogelijks een weerslag heeft op het
gebiedsdekkend uitvoeringsplan en gerelateerde reductiedoelen van Turnhout en mogelijke andere gemeenten.
 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : war7khk8

Ingediende reacties

Id: 878
Cluster/GUP nummer: GUP-13040-202
Adres: Steenweg op Baarle-Hertog diverse nummers 2300 Turnhout

Stad Turnhout krijgt binnen het stroomgebiedbeheerplan reductiedoelstelling opgelegd welke moeten worden
gerealiseerd door de realisatie van de 29 projecten die in de projectenlijst van het GUP woerden vermeld.
Stad Turnhout maakt hier bezwaar tegen aangezien de noodzakelijke projecten voor de vermelde reductie
onuitvoerbaar zijn tegen eind 2027. De bottlenecks in de projecten zijn nog te groot om een timing op te maken en
tot uitvoering  te kunnen over gaan.
Project GUP-13040-202 is gelegen naast de N119, waar onteigeningen noodzakelijk zijn om riolering aan te leggen
en zijn (minstens deels) gelegen in Vogelrichtlijngebied. Hierdoor wordt de procedure om dit te realiseren complex
en tijdrovend. De verwachte doorlooptijd van zo’n dossier is 6 jaar. 
Bovendien hebben de stedelijke diensten met het huidige ambitieuze meerjarenplan geen bijkomende capaciteit om
de recent extra opgelegde projecten reeds voor te bereiden om deze tegen 2027 te kunnen realiseren. Wanneer
deze projecten in 2025 in voorbereiding worden genomen, zal hier maar een fractie van kunnen worden voorbereid
om in 2026 en 2027 uit te voeren.
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Overweging

Turnhout stelt de reductiedoelen voor 2027 niet te halen. Met de reeds geplande projecten (alle GIP-projecten,
GUP-13040-204 en GUP-13040-040) wordt het reductiedoel voor VL05_146 (Merkske) wel gehaald, echter voor
VL11_120 (AA I) wordt slechts de helft van het reductiedoel bereikt. De noodzakelijke financiële en personele
middelen ontbreken om de extra projecten binnen deze planperiode te voorzien. De bottlenecks in de projecten zijn
nog te groot om een timing op te maken en tot uitvoering te kunnen over gaan.
De afhankelijkheid van derden en onteigeningen kunnen een vertragende factor zijn bij de uitvoering van projecten.
Het is evenwel belangrijk dat alle partijen actief samenwerken om deze binnen een aanvaardbare timing te
realiseren. Om deze reden werden dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de realisatie van projecten. Deze
randvoorwaarden zijn opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.
De stad haalt in andere deelopmerkingen ook een aantal optimalisatieprojecten aan die leiden tot een vermindering
van de overstortwerking. Deze kunnen ingerekend worden met het oog op het behalen van het reductiedoel op een
efficiënte manier. Dit zal verduidelijkt worden onder hoofdstuk 4 Visievorming in de Vlaamse delen Schelde en
Maas. Om de verrekening hiervan naar een equivalente reductie te ondersteunen wordt verwezen naar de
geformuleerde actie 7B_J_0054 in het Maatregelenprogramma. 
VMM geeft hierbij mee dat na technisch nazicht gebleken is dat een herrekening van de reductiedoelstellingen voor
waterlichaam VL11_120 (AA I) aan de orde was. Deze herrekening resulteert in het feit dat het lopend beleid kan
volstaan en dat het betrokken GUP-project niet noodzakelijk uitgevoerd dient te worden om het minimale
reductiedoel te bereiken. 
We merken ook op dat afgaand op de ons beschikbare gegevens Turnhout een historische reserve aan financiële
middelen uit de saneringsbijdrage heeft opgebouwd die ze niet volledig zou aanspreken door de bestaande
planning. Om de doelstellingen te halen is het dan ook nodig de investeringen te versnellen.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Na technisch nazicht en o.b.v. een herrekening van de doelstellingen worden de reductiedoelen voor waterlichaam
VL_120 (AAI) aangepast aan het resultaat van de herrekening, wat mogelijks een weerslag heeft op het
gebiedsdekkend uitvoeringsplan en gerelateerde reductiedoelen van Turnhout en mogelijke andere gemeenten.
 

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : war7khk8

Ingediende reacties

Id: 879
Cluster/GUP nummer:
Adres: Campus Blairon 200 2300 Turnhout

Stad Turnhout krijgt binnen het stroomgebiedbeheerplan reductiedoelstelling opgelegd welke moeten worden
gerealiseerd door de realisatie van de 29 projecten die in de projectenlijst van het GUP worden vermeld.
Stad Turnhout maakt hier bezwaar tegen aangezien de reductiedoelstellingen werden aangepast in de versie die
eind 2020 aan de stad werd bezorgd. De haalbaarheid van deze gewijzigde doelstellingen werd niet vooraf met de
stad besproken. Zowel de financiële consequenties als de personele consequenties werden niet onderzocht noch
besproken. De haalbaarheid van de voor de vereiste reductie noodzakelijke projecten kan niet worden
gegarandeerd binnen de beschikbare financiële  en personele middelen van de stad en de gemeentelijke begroting.
De stad Turnhout voorziet al in een reductie van 556 IE op basis van de uitbreidingsprojecten die reeds zijn
gepland zoals:
 ·        Module 13: Aanleg fietspaden langsheen Steenweg op Weelde (N119-grens bebouwde kom Merksplas) +
riolering langsheen N132 (tussen Bremstraat en N119)
 ·        rioleringsproject GUP-13040-204 (gemeentelijk) - Steenweg op Zondereigen
 ·        Steenbakkerslaan
 ·        Rioleringswerken in de Slagmolenstraat en de Steenweg op Zevendonk (deel)
 ·        Oude Beersebaan, Stoktsestraat
 ·        Rioleringsproject GUP-13040-040 (gemeentelijk) – Koningin Astridlaan
Daarnaast voorziet de Stad Turnhout ook projecten zoals :

    •  aanleg van bergbezinkbekken in het stadspark, waardoor het eerste overstortwater in het stadspark
opgevangen wordt en later teruggepompt wordt naar het stelsel, waardoor de vuilvracht naar de Aa ook afneemt.
    •  Het wegwerken van het hydraulisch knelpunt in de riolering ter hoogte van de Handelsschool, waardoor de
overstort werking in Bergbeemden vermindert.
    •  De verplaatsing van het pompstation aan de Schorvoortstraat, waardoor de riolering van Schorvoort
geoptimaliseerd wordt en er minder wordt overgestort.
    •  De verschillende rioleringswerken in het centraal gebied zorgen voor scheiding van afvalwater, waar mogelijk
infiltratie van regenwater en bijkomende buffering van hemelwater, waardoor er minder zal worden overgestort naar
de waterlopen.
De effecten van deze maatregelen op de waterkwaliteit in de Aa zijn significant, maar worden in de huidige
berekeningsmethode niet meegenomen, noch gewaardeerd. Vanuit de Stad Turnhout wordt er dan ook gevraagd
om deze effecten mee in de berekening van de reductiedoelstellingen op te nemen.
Naast een aangepaste berekeningswijze vraagt de Stad Turnhout om in overleg een haalbaar plan op te stellen dat
rekening houdt met de beschikbare financiële  en personele middelen van de stad en de gemeentelijke begroting.
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Overweging

Turnhout stelt de reductiedoelen voor 2027 niet te halen. Met de reeds geplande projecten (alle GIP-projecten,
GUP-13040-204 en GUP-13040-040) wordt het reductiedoel voor VL05_146 (Merkske) wel gehaald, echter voor
VL11_120 (AA I) wordt slechts de helft van het reductiedoel bereikt. De noodzakelijke financiële en personele
middelen ontbreken om de extra projecten binnen deze planperiode te voorzien.
De stad haalt ook een aantal optimalisatieprojecten aan die leiden tot een vermindering van de overstortwerking.
Deze kunnen ingerekend worden met het oog op het behalen van het reductiedoel op een efficiënte manier. Dit zal
verduidelijkt worden onder hoofdstuk 4 Visievorming in de Vlaamse delen Schelde en Maas. Om de verrekening
hiervan naar een equivalente reductie te ondersteunen wordt verwezen naar de geformuleerde actie 7B_J_0054 in
het Maatregelenprogramma. 
VMM geeft hierbij mee dat na technisch nazicht gebleken is dat een herrekening van de reductiedoelen voor
waterlichaam VL11_120 (AA I) aan de orde was. Deze herrekening resulteert in het feit dat het lopend beleid kan
volstaan en dat het betrokken GUP-project niet noodzakelijk uitgevoerd dient te worden om het minimale
reductiedoel te bereiken. 
We merken ook op dat afgaand op de ons beschikbare gegevens Turnhout een historische reserve aan financiële
middelen uit de saneringsbijdrage heeft opgebouwd die ze niet volledig zou aanspreken door de bestaande
planning. Om de doelstellingen te halen is het dan ook nodig de investeringen te versnellen.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan, Vlaamse
delen Schelde en Maas

Uit te voeren wijzigingen:

Na technisch nazicht en o.b.v. een herrekening van de doelstellingen worden de reductiedoelen voor waterlichaam
VL_120 (AAI) aangepast aan het resultaat van de herrekening, wat mogelijks een weerslag heeft op het
gebiedsdekkend uitvoeringsplan en gerelateerde reductiedoelen van Turnhout en mogelijke andere gemeenten.
In de Vlaamse delen Schelde en Maas onder hoofdstuk 4 “Visievorming” wordt onder 4.3.2.4  “Randvoorwaarden
bij de herziene gebiedsdekkende uitvoeringsplannen voor de realisatie van de GUP-rioleringsprojecten” een
paragraaf toegevoegd: " Optimalisatieprojecten die leiden tot een vermindering van de impact van overstortwerking
kunnen ingerekend worden met het oog op het behalen van het reductiedoel op een efficiënte manier."
 

Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Melle

Code van de indiener : wcYTAjjN

Ingediende reacties

Id: 248
Cluster/GUP nummer:
Adres: Stropstraat 1 9000 Gent

De collegebeslissing van de gemeente Melle zal overgemaakt worden per mail. 

  

Overweging

De opmerkingen m.b.t. zoneringplan/gebiedsdekkend uitvoeringsplan/reductiedoelen worden behandeld onder identificatiecode wuk4CEk5.
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Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Zottegem

Code van de indiener : WGGdIPmE

Ingediende reacties

Id: 2589
Cluster/GUP nummer:
Adres: Boterhoekstraat 15 9620 Zottegem

Voor het deelbekken van de Zwalm, heeft de stad Zottegem volgens het nieuwe stroombekkenbeheerplan een
reductiedoel van omgerekend 6 IE gekregen. 
Dit is onbegrijpelijk. Binnen de groene clusters op grondgebied Zottegem EN binnen het stroomgebied van de
Zwalmbeek bevinden zich cfr. het CRAB-bestand (dd. april 2020) in totaal nog 1430 adrespunten. Omgerekend à
2,4 IE/adrespositie komt dit overeen met 3432 IE die nog nog naar de Zwalmbeek loost op grondbebied Zottegem.
Dan spreken we nog niet van de woningen in rode clusters.
Het contrast kon niet groter zijn: een reductiedoelstelling van 6 IE en een werkelijk nog te saneren aantal IE's van
3432. 
Dit vormt allesbehalve een incentive voor de stad Zottegem om werk te maken van hun rioleringsbeleid, een stad
die overigens bijzonder karig is met het investeren in (goede werking van de) riolering. Met enkele
symboolprojectjes per legislatuur moeten al blij zijn. En dat terwijl er nog amper gescheiden stelsels gerealiseerd
werden in Zottegem, wat ertoe leidt dat er bijzonder veel overstortwerking optreedt naar de Zwalmbeek. Dit wordt
niet in rekenschap gebracht. Het effect is er echter wel: elk jaar is er na een periode van droogte gevolgd door een
regenbui vissterfte in de Zwalmbeek.
Verschillende groene clusters lozen zelfs quasi recht in de Zwalmbeek of bovenstroomse waterlopen (Boterhoek,
Marebeekstraat,...). In het geval van de Marebeekstraat (350 IE) is dit zelfs op 50 m van de KWZI Sint-Maria-
Oudenove. Deze puntlozingen naar de Zwalmbeek zouden prioritair moeten aangepakt worden.
Met een reductiedoelstelling van 6 IE wordt aan stad Zottegem ABSOLUUT het verkeerde signaal gegeven. Dat is
evenveel als zeggen "U bent goed bezig stad Zottegem", hier moet u niets meer doen op korte termijn.
De gevraagde inspanning voor buurgemeenten zoals Zwalm is veel groter dan voor Zottegem. En dat terwijl Zwalm
de afgelopen jaren wél geïnvesteerd heeft in de aanleg van gescheiden stelsels (vb. Rozebeke).
Kortom: door de voorgestelde reductiedoelstelling van 6 IE wordt het nóg moeilijker om stad Zottegem tot actie te
krijgen wat betreft het saneren van groene clusters binnen het deelbekken van de Zwalm en dat terwijl er quick
wins te vinden zijn om puntlozingen aan te sluiten op het centraal gebied. Het standstill-beleid van stad Zottegem
op gebied van riolering wordt op deze manier beloond. De grote overstortvolumes teweeggebracht door een quasi
nog 100% gemengd stelsel wordt niet in rekenschap gebracht. De reductiedoelstelling van 6 IE vormt geen
uitdaging voor stad Zottegem maar een disproportionele last voor de minder verstedelijkte en minder
capitaalkrachtige buurtgemeentes.
De focus zou moeten liggen op het saneren van puntlozingen, hun afstand tot en impact op de waterloop en de
kostprijs per aan te sluiten IE.
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Overweging

De cijfers waarnaar verwezen worden zijn ondertussen geüpdatet n.a.v. de laatst beschikbare reductiedoelen en zijn in het najaar 2020
gecommuniceerd naar de gemeente (voor wat het gemeentelijk aandeel betreft), a.d.h.v. een ondersteunende simulatortool. Hierbij dient de
gemeentelijke actor alleen al meer dan 2400 IE aan te sluiten, waarvan meer dan 1800 IE in de afstroomzone van de Zwalm. Het GUP-project
dat de opname van het lozingspunt van de Marebeek oplost, is hierbij ingerekend om de herrekende reductiedoelen te halen. Er dient evenwel
gesteld dat dit lozingspunt onnodig verzwaard is door een laks beleid van de gemeente inzake vergunning en handhaving van de
privéwaterafvoer.
Binnen de berekende drukken in het aandeel huishoudens is wel degelijk met een factor overstortwerking rekening gehouden.
Binnen de basisprioritering van het GUP zit wel degelijk een kostenfactor en een milieu-impactfactor. Voor de voorliggende
stroomgebiedbeheerplannen is het GUP verfijnd a.d.h.v. de gebiedsgerichte prioritering en de reductiedoelen, waarbij het bovenvermeld project
er als prioritair is uitgekomen.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Voor zover geen andere opmerkingen/technische correcties aanleiding geven tot het aanpassen van de cijfers, zullen de fiches
reductiedoel_SI_HH_ per waterlichaam en Reductiedoelen_ONTWERP_GUP_ per gemeente op het geoloket zoneringsplannen en
gebiedsdekkende uitvoeringsplannen geactualiseerd worden met de herrekende cijfers, maar dit voor alle actoren, met onderverdeling in de
respectievelijke categorieën. Dit is ruimer dan enkel het cijfer van de gemeentelijke actor uit de simulator per gemeente.
In de definitieve versie vervalt ook het woord ‘ONTWERP_’ in de naamgeving.

 

Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Herzele

Code van de indiener : WQ47wjrV

Ingediende reacties

Id: 1951
Cluster/GUP nummer:
Adres: Markt 20 9550 Herzele

Bezwaarschriften m.b.t. zoneringplan/GUP/reductiedoelen zijn gevat onder identificatiecode nUqnv1NU

  

Overweging

De bezwaarschriften m.b.t. zoneringplan/GUP/reductiedoelen van de gemeente Herzele worden behandeld onder identificatiecode nUqnv1NU.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Sint-Martens-Latem
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Code van de indiener : WqQmh9l3

Ingediende reacties

Id: 220
Cluster/GUP nummer: GUP-44064-004
Adres: Kwakstraat 13-21 9830 Sint-Martens-Latem

Rioleringswerken werden reeds uitgevoerd
  

Overweging

Volgens de rioolbeheerder is er reeds riolering aanwezig ter hoogte van Kwakstraat 13 en 21. 

 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

zoneringsplan: cluster 020-6070 wordt collectief geoptimaliseerd buitengebied.
gebiedsdekkend uitvoeringsplan: een deel van GUP-44064-004 wordt hier verwijderd.
Deze wijzigingen werden reeds doorgevoerd bij de opmaak van het Wateruitvoeringsprogramma (WUP) 2020 en werden zichtbaar in het
geoloket zonering- en uitvoeringsplannen na goedkeuring van dit WUP (medio 2021).

 

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een actualisatie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit kan jaarlijks doorgegeven worden via
het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.

 

Code van de indiener : WqQmh9l3

Ingediende reacties

Id: 221
Cluster/GUP nummer: GUP-44064-002
Adres: Overmeerspark 1-24 9830 Sint-Martens-Latem

De rioleringswerken zijn reeds uitgevoerd. 
  

Overweging

Volgens de rioolbeheerder ligt er riolering in Overmeerspark. Dit wordt echter niet bevestigd in de AWIS-rioolinventaris of in de Codam-databank
van rioolbeheerder Farys zelf. Bijgevolg kan de actualisatie nog niet worden doorgevoerd.
De voorgestelde wijziging betreft louter een actualisatie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit kan jaarlijks doorgegeven worden via
het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering. Daarbij kan een as built plan worden opgeladen of verwezen worden naar een
aanvulling in de AWIS-rioolinventaris.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : WqQmh9l3

Ingediende reacties

Id: 223
Cluster/GUP nummer: GUP-44064-033
Adres: Kortrijksesteenweg 87 9830 Sint-Martens-Latem

De gemeente dient hier geen rioleringswerken meer uit te voeren. Er ligt reeds riolering tot en met
Kortrijksesteenweg 87. 
  

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan dat voor de aansluiting van Kortrijksesteenweg 83 en 85 enkel nog private riolering dient aangelegd te worden
vermits de gemeente reeds riolering heeft aangelegd tot voor Kortrijksesteenweg 87. 

 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Het volledige GUP-44064-033 ter hoogte van Kortrijksesteenweg 87-85 en 83 krijgt als actor privé.

 

Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Melle

Code van de indiener : wuk4CEk5

Ingediende reacties

Id: 1475
Cluster/GUP nummer: GUP-44040-007
Adres: Gemeenteplein 1 9090 Melle

Voor volgende aangevinkte projecten gelegen in VL11_40 is een opmerking gemaakt:
GUP-44040-007: rioleringsproject GUP-44040-007 (prive) - Potaardestraat, Lindestraat, Geraardsbergsesteenweg, Brusselsesteenweg, 50 IE,
Bxlsesteenweg 188 beschikt over een IBA, in de Lindestraat ligt er riolering tot aan Lindestraat 87 aangesloten richting Lindestraat 83

  

Overweging

Gemeente/rioolbeheerder geeft aan dat GUP-44040-007 deels gerealiseerd is: In de Lindestraat ligt er riolering tot aan "Lindestraat 87", de
"Brusselsesteenweg 188" beschikt over een IBA.
Voor de Lindestraat zal cluster 203-33-2 gedeeltelijk worden omgezet naar collectief geoptimaliseerd buitengebied. Het resterende deel
(Lindestraat 87A en Vossenstraat 136) blijft collectief te optimaliseren buitengebied.
Vermits het perceel van de Brusselsesteenweg 188 reeds behoort tot het individueel te optimaliseren buitengebied - IBA aanwezig (cluster 203-
57) zullen er hier geen wijzigingen doorgevoerd worden.
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Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Cluster 203-33-2 opsplitsen: Cluster 203-33-2 (Lindestraat 83A t.e.m. 87) wordt collectief geoptimaliseerd buitengebied, cluster 203-33-4
(Lindestraat 87A en Vossenstraat 136) blijft collectief te optimaliseren buitengebied.
GUP-44040-007 wordt aangepast met het uitgevoerde deel.

 

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een actualisatie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit kan jaarlijks doorgegeven worden via
het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.

 

Code van de indiener : wuk4CEk5

Ingediende reacties

Id: 1476
Cluster/GUP nummer: GUP-44040-009, GUP-44040-021
Adres: Gemeenteplein 1 9090 Melle

Voor volgende aangevinkte projecten gelegen in VL11_40 is een opmerking gemaakt:
GUP-44040-009: rioleringsproject GUP-44040-009 (prive) - Gontrode Heirweg, 13 IE, werd aangesloten bij uitvoering project Gontrode Heirweg 
GUP-44040-019: rioleringsproject GUP-44040-019 (prive) - Oude Brusselse Weg, 1 IE
GUP-44040-021: rioleringsproject GUP-44040-021 (prive) – Varingstraat, 9 IE, zal aangesloten worden bij uitvoering project Varingstraat

  

Overweging

Er zijn drie opmerkingen meegegeven door de gemeente, deze werden als volgt beoordeeld:
- "GUP-44040-009: rioleringsproject GUP-44040-009 (privé) - Gontrode Heirweg, 13 IE: werd aangesloten bij uitvoering project Gontrode
Heirweg": deze opmerking werd behandeld in het bezwaarschrift van rioolbeheerder Farys met identificatiecode nb4gEUIa
- "GUP-44040-019: rioleringsproject GUP-44040-019 (privé) - Oude Brusselse Weg, 1 IE": Het is niet duidelijk wat bedoeld wordt met deze
opmerking. Bijgevolg kan hiervan enkel akte genomen worden en volgt er geen aanpassing aan het zoneringsplan/gebiedsdekkend
uitvoeringsplan.
- "GUP-44040-021: rioleringsproject GUP-44040-021 (prive) – Varingstraat, 9 IE, zal aangesloten worden bij uitvoering project Varingstraat":
Vermits de werken nog niet uitgevoerd zijn leidt deze opmerking nog niet tot een aanpassing van het zoneringsplan/gebiedsdekkend
uitvoeringsplan.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Omdat de voorgestelde wijzigingen louter een actualisatie (en geen herziening) van het zoneringsplan betreft, kan de nodige informatie
doorgegeven worden via het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.
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Code van de indiener : wuk4CEk5

Ingediende reacties

Id: 1477
Cluster/GUP nummer: GUP-44040-010/203-85
Adres: Eikerweg - 9090 Melle

Voor volgende aangevinkte projecten gelegen in VL11_40 is een opmerking gemaakt:
GUP-44040-010: rioleringsproject GUP-44040-010 (gemeentelijk) – Eikerwegel, 19 IE, cluster 203-85 (brouwerij) wordt gezuiverd door
zuiveringsinstallatie op eigen terrein, de woningen uit cluster 203-81 zullen omwille van uitbreidingen van de brouwerij gesloopt worden, enkel
de woningen Eikerwegel 9 en 10 uit cluster 203-77 zullen niet gesloopt worden en dienen nog aangesloten te worden op de openbare riolering
(richting Klinkerlaan)

  

Overweging

De gemeente geeft aan dat cluster 203-85 (brouwerij) beschikt over een eigen zuiveringsinstallatie, de woningen in cluster 203-81 zullen op
termijn gesloopt worden. Cluster 203-85 kan omgezet worden naar individueel te optimaliseren buitengebied - IBA aanwezig, aanpassingen aan
cluster 203-81 worden voorlopig nog niet doorgevoerd. GUP-44040-010 wordt aangepast: afvoerzin richting de Klinkerlaan, in plaats van de
Geraardsbergsesteenweg.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Zoneringsplan: cluster 203-85 omzetten van collectief te optimaliseren buitengebied naar individueel te optimaliseren buitengebied - IBA
aanwezig.
Gebiedsdekkend uitvoeringsplan: GUP-44040-010 wordt aangepast, aansluiting richting de Klinkerlaan in plaats van de
Geraardsbergsesteenweg.

 

Aanbeveling(en)

Wijzigingen omtrent cluster 203-81 betreffen louter een actualisatie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Deze kunnen jaarlijks
doorgegeven worden via het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.

 

Code van de indiener : wuk4CEk5

Ingediende reacties

Id: 1478
Cluster/GUP nummer: GUP-44040-023
Adres: Gemeenteplein 1 9090 Melle

GUP-44040-023: rioleringsproject GUP-44040-023 (gemeentelijk) – Heusdenbaan, 4 IE, hier dient geen gemeentelijk project uitgevoerd te
worden, er ligt reeds openbare riolering, aansluitplicht.

  

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan dat "GUP-44040-023: rioleringsproject GUP-44040-023 (gemeentelijk) – Heusdenbaan, 4 IE" niet van
toepassing is, vermits er aansluitplicht is op de openbare riolering in de Heusdenbaan.
Deze opmerking wordt niet gevolgd omdat er in de AWIS rioolinventaris of in de CODAM databank geen gemeentelijke riolering aanwezig is
waar de woningen rechtstreeks op kunnen aansluiten. Het is niet duidelijk of Aquafin ermee instemt om aan te sluiten op collector 20077B. 
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Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Omdat de voorgestelde wijziging louter een actualisatie (en geen herziening) van het zoneringsplan betreft, kan de bijkomende informatie
omtrent het aansluiten op de collector doorgegeven worden via het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.

 

Code van de indiener : wuk4CEk5

Ingediende reacties

Id: 1479
Cluster/GUP nummer: GUP-44040-028/199-143
Adres: Gemeenteplein 1 9090 Melle

Voor volgende aangevinkte projecten gelegen in VL11_40 is een opmerking gemaakt:
GUP-44040-028: rioleringsproject GUP-44040-028 (gemeentelijk) – Brusselsesteenweg, 0 IE, site is aangesloten op de openbare riolering, ook
cluster 199-143 is aangesloten op de riolering (rode cluster vervalt).

  

Overweging

Gemeente geeft aan dat de clusters 199-6068 en 199-143 zijn aangesloten op de openbare riolering. 
Clusters 199-6068 en 199-143 worden omgezet naar collectief geoptimaliseerd buitengebied op basis van de rioleringsgegevens die terug te
vinden zijn in de CODAM database. GUP-44040-028 wordt als uitgevoerd beschouwd.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Clusters 199-6068 en 199-143 omzetten naar collectief geoptimaliseerd buitengebied.
GUP-44040-028 wordt als uitgevoerd beschouwd.

 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : wuk4CEk5

Ingediende reacties

Id: 1480
Cluster/GUP nummer: GUP-44040-022
Adres: Gemeenteplein 1 9090 Melle

Niet-aangevinkte projecten:
GUP-44040-022: rioleringsproject GUP-44040-022 (prive) - Wautersdreef, Vogelstraat, Heusdenbaan, 26 IE, private ontwikkeling Wautersdreef
is uitgevoerd rioleringsproject.
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Overweging

Gemeente geeft aan dat GUP-44040-022 gedeeltelijk uitgevoerd is: Wautersdreef (privé) is een uitgevoerd rioleringsproject.
Op basis van het Grootschalig Referentie Bestand (GRB) is zichtbaar dat de privé-aansluiting niet langer van toepassing is vermits de woning
niet meer aanwezig is en het perceel wordt ingenomen door een inbreiding. 
Cluster 199-35 kan nog niet worden omgezet naar collectief geoptimaliseerd buitengebied vermits er nog geen rioleringsgegevens zijn terug te
vinden voor 'Wautersdreef' in de AWIS rioleringsdatabank of in de CODAM databank.

 
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Rioleringsstreng GUP-44040-022 verwijderen voor 'Wautersdreef'. 

 

Aanbeveling(en)

Eénmaal de rioleringsgegevens beschikbaar zijn voor de inbreiding in 'Wautersdreef' kunnen deze beschikbaar worden gesteld in de AWIS
rioleringsdatabank of in de CODAM databank. Vermits dit een actualisatie (en geen herziening) van het zoneringsplan betreft, kan de nodige
informatie doorgegeven worden via het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.

 

Code van de indiener : wuk4CEk5

Ingediende reacties

Id: 1481
Cluster/GUP nummer: GUP-44040-016
Adres: Gemeenteplein 1 9090 Melle

Niet-aangevinkte projecten:
GUP-44040-016: rioleringsproject GUP-44040-016 (gemeentelijk) – Jesuitenwegel, 12 IE, dit project werd grotendeels uitgevoerd, betreft een
privaat te ontwikkelen woonzone rioleringsproject.

  

Overweging

Gemeente geeft aan dat GUP-44040-016 (Jesuitenwegel) grotendeels werd uitgevoerd.
Deze opmerking werd onvoldoende/niet gemotiveerd. Het is niet duidelijk welke deel van cluster 203-33-3 effectief gesaneerd is, via welk tracé
en van wanneer de riolering dateert. Bijgevolg beschikt VMM over onvoldoende gegevens om de opmerking te beoordelen en leidt deze niet tot
een aanpassing van het zoneringsplan/gebiedsdekkend uitvoeringsplan.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Omdat de voorgestelde wijziging louter een actualisatie (en geen herziening) van het zoneringsplan betreft, kan de nodige informatie
doorgegeven worden via het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.
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Code van de indiener : wuk4CEk5

Ingediende reacties

Id: 1482
Cluster/GUP nummer: GUP-44040-017
Adres: Gemeenteplein 1 9090 Melle

Niet aangevink project:
GUP-44040-017: rioleringsproject GUP-44040-017 (gemeentelijk) – Wezenstraat, 8 IE, dit dossier werd reeds toegewezen aan een
studiebureau, ontwerp zal opgestart worden deze legislatuur.

  

Overweging

De gemeente geeft aan dat "GUP-44040-017: rioleringsproject GUP-44040-017 (gemeentelijk) – Wezenstraat, 8 IE" deze legislatuur in
ontwerpfase gaat. Dit leidt nog niet tot een aanpassing van het zoneringsplan/gebiedsdekkend uitvoeringsplan.
 

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Actualisatie (en geen herziening) van het zoneringsplan en bijkomende statusupdates van het gebiedsdekkend uitvoeringsplan en lopende
rioleringsprojecten kunnen steeds doorgegeven worden via het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.

 

Code van de indiener : wuk4CEk5

Ingediende reacties

Id: 1483
Cluster/GUP nummer: lopend beleid
Adres: Gemeenteplein 1 9090 Melle

Voor volgende aangevinkte projecten gelegen in VL11_40 is een opmerking gemaakt:
O216041B: Aanleggen van een DWA-leiding in de Gontrode Heirweg vanaf Bloemstraat tot Ringvaart, Varingstraat en Vijverwegel, 0 IE, project
werd uitgevoerd, eindafrekening zal eind februari ingediend worden
O216041C: Aanleggen van een DWA-leiding in de Gontrode Heirweg vanaf Bloemstraat tot Ringvaart, 0 IE, project werd uitgevoerd,
eindafrekening zal eind februari ingediend worden
O216041D: Aanleggen van een DWA-leiding in Varingstraat en Vijverwegel, 54 IE, werken worden opgestart in mei 2021
 
O216046: Aanleggen van een 2DWA-leiding in de Gontrode Heirweg vanaf Van Laetestraat tot Caritasstraat en een RWA-leiding in de Gontrode
Heirweg vanaf Caritasstraat tot Ringvaart Melle, 146 IE, project werd uitgevoerd, eindafrekening zal eind februari ingediend worden
O218107: Aanleggen van een 2DWA-leiding en een RWA-leiding in de Kapellendries en Meersstraat, 219 IE, een aangepast
voorontwerpdossier zal ingediend worden eind 2021

  

Overweging

De gemeente geeft de status mee van de volgende projecten:
- O216041B, O216041C: Project werd uitgevoerd. Cluster 199-234-2 wordt deels omgezet naar collectief geoptimaliseerd buitengebied. Deze
cluster is gelegen op het grondgebied van Merelbeke. Projecten hebben       geen impact op het zoneringsplan in Melle, hier zijn geen

wijzigingen aangebracht. Ook cluster 199-234-1 wordt omgezet naar collectief geoptimaliseerd buitengebied.
- O216046: Project werd uitgevoerd. Clusters 203-25 en 203-24 worden omgezet naar collectief geoptimaliseerd buitengebied.
- O216041D, O218107: Projecten worden nog opgestart. Dit leidt nog niet tot een aanpassing van het zoneringsplan/gebiedsdekkend
uitvoeringsplan.
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Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Cluster 199-234-2 wordt deels omgezet naar collectief geoptimaliseerd buitengebied. Een deel blijft collectief te optimaliseren buitengebied
(cluster 199-234-2, cluster 199-234-4), een deel wordt collectief geoptimaliseerd buitengebied (cluster 199-234-3). 
Cluster 203-25, 203-24, 199-234-1 worden omgezet naar collectief geoptimaliseerd buitengebied.

 

Aanbeveling(en)

Actualisatie (en geen herziening) van het zoneringsplan en bijkomende statusupdates van het gebiedsdekkend uitvoeringsplan en lopende
rioleringsprojecten kunnen steeds doorgegeven worden via het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.

 

Code van de indiener : wuk4CEk5

Ingediende reacties

Id: 2476
Cluster/GUP nummer:
Adres: Gemeenteplein 1 9090 Melle

De gemeente Melle neemt akte van het voorstel betreffende reductiedoelen voor de gemeente zoals voorgelegd in kader van het openbaar
onderzoek voor de ontwerp - stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2022-2027.
De gemeente Melle wenst haar medewerking te bevestigen tot uitvoering van deze reductiedoelen, mits onderstaande toelichting.
Het aantal IE dat op basis van deze projecten volgens de simulator van de VMM wordt gesaneerd bedraagt ca. 500 IE en betekent dus een
gebiedsdekkend groter engagement dan voorzien volgens de voorliggende reductiedoelstelling voor het grondgebied van de gemeente Melle.
De projecten GUP-44040-014,GUP-44040-015, GUP-44040-026 en GUP-44040-027 dienen samen uitgevoerd te worden met het Vlaams
Gewest. De gemeente is bereid mee te gaan indien hiervoor budgetten beschikbaar worden gesteld. Door de VMM dient nagegaan te worden of
deze projecten in aanmerking komen voor Lokaal Pact.

  

Overweging

De gemeente geeft aan haar medewerking te verlenen en stelt dat de geselecteerde projecten een hoger engagement inhouden. De
geselecteerde projecten betreffen projecten opgenomen op subsidieprogramma's en projecten inzake de privéwaterafvoer.
Projecten die op een subsidieprogramma staan opgenomen worden verondersteld om binnen een redelijke termijn uitgevoerd te worden, de
gebiedsgerichte prioritering mag niet leiden tot het afremmen of uitstellen van het lopend beleid. Op het niveau van het waterlichaam wordt er
verondersteld dat alle projecten opgedragen op een programma (gemeentelijk t.e.m. GIP 2019 en bovengemeentelijk t.e.m. OP 2020)
realiseerbaar zijn tegen 2027. Indien dit niet gebeurt zal dit binnen dit waterlichaam gecompenseerd dienen te worden door de uitvoering van
andere projecten. Om deze reden werden dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de realisatie van projecten. Deze randvoorwaarden zijn
opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.
Handhaving van de correcte aansluiting van de privéwaterafvoer is binnen het integraal waterbeleid één van de prioritaire thema’s voor
handhaving, opgenomen in het maatregelenprogramma hoofdstuk 4.14.3.1 “Aansluitingsplicht privéwaterafvoer” en actie 7B_L_0012 “Extra
inzetten op toezicht handhaving van de aansluitingsplicht op riolering”.
 
De lokale toezichthouder en rioolbeheerder dienen dan ook hun verantwoordelijkheid te nemen in het handhaven van de aansluitplicht op de
riolering conform Vlarem II. Zij hebben hiervoor tal van instrumenten tot hun beschikking. Als ondersteuning hierin werd door de CIW reeds
eerder een overzicht gemaakt van de instrumenten voor handhaving https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/handhaving
 M.b.t. de financiering:
Het regeerakkoord stelt een hervorming van de financieringssystemen voor de gemeenten voorop met een meer resultaatgerichte, flexibele en
programmatorische aanpak, met sterk vereenvoudigde procedures en met meer responsabilisering in de taakverdeling tussen VMM en de
rioolbeheerders. Momenteel wordt onderzocht hoe deze nieuwe aanpak vorm kan krijgen.
Bij de uitvoering van deze opdracht zal  het subsidie-instrument ingezet worden als een sturend mechanisme dat in werking kan treden nadat de
rioolbeheerder aan de basisverplichting heeft voldaan. Subsidie wordt hierbij ingezet om gemeenten te ondersteunen bij het invullen van de
verschillende doelstellingen die aan de gemeentelijke rioolbeheerder zullen worden opgelegd en die verder gaan dan de te verwachten
basisinspanning.
Hierbij zal eveneens onderzocht worden of het binnen de mogelijkheid van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën mogelijk is om op lange
termijn bindende financiële garanties te bieden aan de gemeentelijke rioolbeheerder.
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Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : wuk4CEk5

Ingediende reacties

Id: 2477
Cluster/GUP nummer:
Adres: Gemeenteplein 1 9090 Melle

In de lijst werden de GUP-dossiers met actor privaat niet opgenomen, aangezien deze niet als een project worden beschouwd. Volgens onze
informatie is een deel van deze woningen evenwel reeds aangesloten. De betreffende aangelanden zullen door de gemeente aangeschreven
worden en zullen verder opgevolgd worden in kader van handhaving.

  

Overweging

Handhaving van de correcte aansluiting van de privéwaterafvoer is binnen het integraal waterbeleid één van de prioritaire thema’s voor
handhaving, opgenomen in het maatregelenprogramma hoofdstuk 4.14.3.1 “Aansluitingsplicht privéwaterafvoer” en actie 7B_L_0012 “Extra
inzetten op toezicht handhaving van de aansluitingsplicht op riolering”.
De lokale toezichthouder en rioolbeheerder dienen dan ook hun verantwoordelijkheid te nemen in het handhaven van de aansluitplicht op de
riolering conform Vlarem II. Zij hebben hiervoor tal van instrumenten tot hun beschikking. Als ondersteuning hierin werd door de CIW reeds
eerder een overzicht gemaakt van de instrumenten voor handhaving https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/handhaving

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Haacht

Code van de indiener : wYh8jWb1

Ingediende reacties

Id: 373
Cluster/GUP nummer: cluster 178-267/GUP-23033-1
Adres: Sportveld 1 en 3 3150 Haacht

Haacht wenst de ingeving van GUP-23033-1 (cluster 178-267, Sportveld 1 en 3) op het GUP te veranderen van privé GUP gepland naar
riolering GUP gepland omdat dit een openbare weg is.

  

Overweging

De gemeente Haacht wenst de actor van GUP-23033-1 (cluster 178-267, Sportveld 1 en 3) te veranderen van privé gemeente omdat dit een
openbare weg is.
Cluster 178-267 (Sportveld 1 en 3) betreft GUP-24033-115 i.p.v. GUP-23033-1. De voorgestelde wijziging wordt aanvaard voor GUP-24033-115.
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Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

De actor van de geplande riolering GUP-24033-115 wordt gewijzigd van privé naar gemeente.

 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : wYh8jWb1

Ingediende reacties

Id: 374
Cluster/GUP nummer: cluster 178-268/GUP-24033-155
Adres: Nieuwstraat 115 3150 Haacht

Haacht wenst de ingeving van GUP-24033-155 (cluster 178-268, Nieuwstraat 115) op het GUP te veranderen van privé GUP gepland naar
riolering GUP gepland omdat het een openbare weg is.

  

Overweging

De gemeente Haacht wenst de actor van GUP-24033-155 (cluster 178-268, Nieuwstraat 115) te veranderen naar gemeente omdat het een
openbare weg is.
Cluster 178-268 (Nieuwstraat 115) betreft GUP-24033-115 i.p.v. GUP-24033-155. De voorgestelde wijziging wordt aanvaard voor GUP-24033-
115.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

De actor van de geplande riolering GUP-24033-115 wordt gewijzigd van privé naar gemeente.

 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : wYh8jWb1

Ingediende reacties

Id: 375
Cluster/GUP nummer: cluster 178-151/GUP-24033-109
Adres: Bertrodestraat 24 3150 Haacht

Haacht wenst de ingeving GUP-24033-109 (cluster 178-151, Bertrodestraat 24) op het GUP te veranderen van privé GUP gepland naar riolering
GUP gepland omdat het een openbare weg is. 
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Overweging

De gemeente Haacht wenst de actor van de geplande riolering GUP-24033-109 horende bij cluster 178-151 (Bertrodestraat 24) te wijzigen naar
gemeente omdat het een openbare weg is.
De voorgestelde wijziging wordt aanvaard.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

De actor van de geplande riolering GUP-24033-109 horende bij cluster 178-151 wordt gewijzigd naar gemeente.

 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : wYh8jWb1

Ingediende reacties

Id: 376
Cluster/GUP nummer: GUP-24033-127
Adres: Roostweg onbekend 3150 Haacht

Haacht wenst voor GUP-24033-127 de intekening riolering GUP gepland te schrappen van het GUP omdat dit loopt naar een ruïne van een
kasteel en een speeltuig waar geen sanitair voorzien of gepland is. Deze intekening loopt momenteel ook niet naar een cluster op het
zoneringsplan. 

  

Overweging

De gemeente stelt dat een deel van GUP-24033-127  (in het verlengde van de Roostweg) kan geschrapt worden omdat er geen lozing aanwezig
is.
De betreffende cluster 178-231 werd reeds geschrapt bij de opmaak van het Wateruitvoeringsprogramma 2017.

 
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Het deel van GUP-24033-127 dat gelegen is in het verlengde van de Roostweg wordt verwijderd.

 

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : wYh8jWb1

Ingediende reacties

Id: 2125
Cluster/GUP nummer:
Adres: Wespelaarsesteenweg 85 3150 Haacht

Er zijn verschillen op te merken in reductiedoelen in de officiële documenten op volvanwater.be t.o.v. de door VMM doorgegeven simulator. In
kader van het behalen van de reductiedoelen tegen 2027 zal gemeente Haacht rekening houden met de cijfers zoals aangegeven in de
simulator. Concreet is het reductiedoel voor de gemeente Haacht het verwijderen van 222 IE uit de Leibeek-Laakbeek tegen 2027 ten opzichte
van wat er op 31/12/2017 geloosd werd.

  

Overweging

De cijfers (tabel) van het reductiedoel in de simulator zijn gebaseerd op de meest recente herrekeningen van de reductiedoelen, maar betreffen
enkel de cijfers van de gemeentelijke actor. De cijfers die terug te vinden zijn op het geoloket zoneringsplannen en gebiedsdekkende
uitvoeringsplannen in de fiches reductiedoel_SI_HH_ per waterlichaam en Reductiedoelen_ONTWERP_GUP_ per gemeente zijn nog
gebaseerd op oudere berekeningen, maar bevatten naast de gemeentelijke actor ook de cijfers van de bovengemeentelijke actor (beiden
opgedeeld per categorie lopend beleid/GUP) en privé.
Voor zover geen andere opmerkingen/technische correcties aanleiding geven tot het aanpassen van de cijfers, zullen de fiches
reductiedoel_SI_HH_ per waterlichaam en Reductiedoelen_ONTWERP_GUP_ per gemeente op het geoloket zoneringsplannen en
gebiedsdekkende uitvoeringsplannen geactualiseerd worden met de herrekende cijfers, maar dit voor alle actoren, met onderverdeling in de
respectievelijke categorieën. Dit is ruimer dan enkel het cijfer van de gemeentelijke actor uit de simulator per gemeente. 

 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Voor zover geen andere opmerkingen/technische correcties aanleiding geven tot het aanpassen van de cijfers, zullen de fiches
reductiedoel_SI_HH_ per waterlichaam en Reductiedoelen_ONTWERP_GUP_ per gemeente op het geoloket zoneringsplannen en
gebiedsdekkende uitvoeringsplannen geactualiseerd worden met de herrekende cijfers, maar dit voor alle actoren, met onderverdeling in de
respectievelijke categorieën. Dit is ruimer dan enkel het cijfer van de gemeentelijke actor uit de simulator per gemeente. 

 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : wYh8jWb1

Ingediende reacties

Id: 2126
Cluster/GUP nummer:
Adres: Wespelaarsesteenweg 85 3150 Haacht

De reductiedoelen worden ingevuld dmv de GIP-dossiers HAC3009 (Rijmenamsesteenweg),
HAC3007 (Mortelstraat, Ketelstraat en Bertrodestraat) en B217112 (Scharent) in combinatie met de huidige
geplande projecten (GIP HAC3008 Vinkstraat en GIP Zuiddijk). Bovendien worden de eigenaars van de private
aansluitingen gewezen op hun aansluitplicht. 
Het tijdig behalen van de reductiedoelen geldt onder onderstaande voorbehouden:
Het eerste voorbehoud stelt er altijd onverwachte zaken kunnen gebeuren waardoor de uitvoering en timing van
een project voor 2027 in het gedrang kan komen.
Het tweede voorbehoud stelt dat de gemeente altijd afhankelijk is van de bereidwilligheid die er moet zijn bij
inwoners om effectief private aansluitingswerken of IBA’s te laten uitvoeren.
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Overweging

Met betrekking tot onverwachte zaken die tot een vertraging van een project kunnen leiden (zoals bijvoorbeeld de afhankelijkheid van derden of
onteigeningen) kan verwezen worden naar de vrijheidsgraden inzake de realisatie van projecten, die om deze reden werden voorzien. Deze
randvoorwaarden zijn opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.
Met betrekking tot de bereidwilligheid van burgers wordt benadrukt dat handhaving van de correcte aansluiting van de privéwaterafvoer binnen
het integraal waterbeleid één van de prioritaire thema’s voor handhaving is, opgenomen in het maatregelenprogramma hoofdstuk 4.14.3.1
“Aansluitingsplicht privéwaterafvoer” en actie 7B_L_0012 “Extra inzetten op toezicht handhaving van de aansluitingsplicht op riolering”.
De lokale toezichthouder en rioolbeheerder dienen dan ook hun verantwoordelijkheid te nemen in het handhaven van de aansluitplicht op de
riolering conform Vlarem II. Zij hebben hiervoor tal van instrumenten tot hun beschikking. Als ondersteuning hierin werd door de CIW reeds
eerder een overzicht gemaakt van de instrumenten voor handhaving https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/handhaving

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Malle

Code van de indiener : x22vZV9r

Ingediende reacties

Id: 796
Cluster/GUP nummer: algemeen
Adres: nvt nvt 2390 Malle

Malle: Voor waterlichaam VL05_029 is het vooropgestelde reductiedoel niet haalbaar.

  

Overweging

Het is niet duidelijk of de opmerking betrekking heeft op VL05_129 (Molenbeek-Bollaak) of op VL17_29 (Groot Schijn), waarin Malle gesitueerd
is.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : x22vZV9r

Ingediende reacties

Id: 797
Cluster/GUP nummer: A214022
Adres: Antwerpseweg N12 tussen Westmalle en Sint Antonius deel 1 (tussen Stekenbergstraat en Wilgenlaan) +
Kempendreef nvt 2390 Malle

Malle, project A21022: Afhankelijk van innames AWV, nog geen zicht op uitvoering. Onteigeningen lopen tot 2025 owv budgetten.
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Overweging

De afhankelijkheid van derden en onteigeningen kunnen een vertragende factor zijn bij de uitvoering van projecten. Het is evenwel belangrijk dat
alle partijen actief samenwerken om deze binnen een aanvaardbare timing te realiseren.
Om deze reden werden dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de realisatie van projecten. Deze randvoorwaarden zijn opgenomen onder
4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming. 

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : x22vZV9r

Ingediende reacties

Id: 798
Cluster/GUP nummer: A214079
Adres: Antwerpseweg N12 tussen Westmalle en St-Antonius deel 3 (tussen Elzenlaan en Oude Liersebaan) nvt
2390 Malle

Malle, project A214079: Afhankelijk van innames AWV, nog geen zicht op uitvoering. Onteigeningen lopen tot 2025 owv budgetten.

  

Overweging

De afhankelijkheid van derden en onteigeningen kunnen een vertragende factor zijn bij de uitvoering van projecten. Het is evenwel belangrijk dat
alle partijen actief samenwerken om deze binnen een aanvaardbare timing te realiseren.
Om deze reden werden dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de realisatie van projecten. Deze randvoorwaarden zijn opgenomen onder
4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming. 

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : x22vZV9r

Ingediende reacties

Id: 799
Cluster/GUP nummer: A217024
Adres: Antwerpseweg N12 tussen Westmalle en Sint-Antonius deel 2 (tussen Wilgenlaan en Wijngaardstraat) nvt
2390 Malle

Malle, project A217024: Afhankelijk van innames AWV, nog geen zicht op uitvoering.  Onteigeningen lopen tot 2025
owv budgetten.
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Overweging

De afhankelijkheid van derden en onteigeningen kunnen een vertragende factor zijn bij de uitvoering van projecten. Het is evenwel belangrijk dat
alle partijen actief samenwerken om deze binnen een aanvaardbare timing te realiseren.
Om deze reden werden dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de realisatie van projecten. Deze randvoorwaarden zijn opgenomen onder
4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming. 

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : x22vZV9r

Ingediende reacties

Id: 800
Cluster/GUP nummer: A217137
Adres: Dennenlaan, Korte Dennenlaan, Acacialaan (deel tussen Korte Dennenlaan en Sparrelaan), Bremlaan,
Wilgenlaan, Mostheuvellaan, Moe nvt 2390 Malle

Malle, project A217137: omgevingsvergunning toegekend - verwacht wordt dat er beroep wordt aangetekend -in principe uitvoerbaar.

  

Overweging

De afhankelijkheid van derden kan een vertragende factor zijn bij de uitvoering van projecten. Het is evenwel belangrijk dat alle partijen actief
samenwerken om deze binnen een aanvaardbare timing te realiseren.
Om deze reden werden dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de realisatie van projecten. Deze randvoorwaarden zijn opgenomen onder
4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming. 

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : x22vZV9r

Ingediende reacties

Id: 801
Cluster/GUP nummer: A218144
Adres: Talondreef (vervolg), Beukenlaan en Smekenstraat (deels) nvt 2390 Malle

Malle, project A218144: uitvoerbaar
  

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan dat het project uitvoerbaar is. VMM neemt hiervan akte.
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Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : x22vZV9r

Ingediende reacties

Id: 802
Cluster/GUP nummer: A218151
Adres: Kersenlaan, Stekenbergstraat, Scherpenberg nvt 2390 Malle

Malle, project A218151 uitvoerbaar
  

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan dat het project uitvoerbaar is. VMM neemt hiervan akte.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : x22vZV9r

Ingediende reacties

Id: 803
Cluster/GUP nummer: A219039
Adres: Stijn Streuvelslaan nvt 2390 Malle

Malle, project A219039, uitvoerbaar
  

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan dat het project uitvoerbaar is. VMM neemt hiervan akte.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : x22vZV9r

Ingediende reacties

Id: 804
Cluster/GUP nummer: GUP-11057-032
Adres: Sint Jobbaan nvt 2390 Malle

Malle, project GUP-11057-032: weinig vat op privé uit te voeren saneringen # eigenaars - verder uit te zoeken.

  

Overweging

Handhaving van de correcte aansluiting van de privéwaterafvoer is binnen het integraal waterbeleid één van de prioritaire thema’s voor
handhaving, opgenomen in het maatregelenprogramma hoofdstuk 4.14.3.1 Aansluitingsplicht privéwaterafvoer en actie 7B_L_0012
Extra inzetten op toezicht handhaving van de aansluitingsplicht op riolering.
De lokale toezichthouder en rioolbeheerder dienen dan ook hun verantwoordelijkheid te nemen in het handhaven van de aansluitplicht op de
riolering conform Vlarem II. Zij hebben hiervoor tal van instrumenten tot hun beschikking. Als ondersteuning hierin werd door de CIW reeds
eerder een overzicht gemaakt van de instrumenten voor handhaving https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/handhaving.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : x22vZV9r

Ingediende reacties

Id: 805
Cluster/GUP nummer: GUP-11057-060
Adres: Leemstraat nvt 2390 Malle

Malle, project GUP-11057-060: Weinig vat op privé uit te voeren saneringen. Eigenaar wordt wel aangeschreven.

  

Overweging

Handhaving van de correcte aansluiting van de privéwaterafvoer is binnen het integraal waterbeleid één van de prioritaire thema’s voor
handhaving, opgenomen in het maatregelenprogramma hoofdstuk 4.14.3.1 Aansluitingsplicht privéwaterafvoer en actie 7B_L_0012
Extra inzetten op toezicht handhaving van de aansluitingsplicht op riolering.
De lokale toezichthouder en rioolbeheerder dienen dan ook hun verantwoordelijkheid te nemen in het handhaven van de aansluitplicht op de
riolering conform Vlarem II. Zij hebben hiervoor tal van instrumenten tot hun beschikking. Als ondersteuning hierin werd door de CIW reeds
eerder een overzicht gemaakt van de instrumenten voor handhaving https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/handhaving.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Page 459 of 492



Code van de indiener : x22vZV9r

Ingediende reacties

Id: 806
Cluster/GUP nummer: GUP-11057-064
Adres: Herentalsebaan nvt 2018 Antwerpen

Malle, project GUP-11057-064: privé, moet aansluiten in gewestweg, afhankelijk van project aldaar.

  

Overweging

Handhaving van de correcte aansluiting van de privéwaterafvoer is binnen het integraal waterbeleid één van de prioritaire thema’s voor
handhaving, opgenomen in het maatregelenprogramma hoofdstuk 4.14.3.1 “Aansluitingsplicht privéwaterafvoer” en actie 7B_L_0012 “Extra
inzetten op toezicht handhaving van de aansluitingsplicht op riolering”.
De lokale toezichthouder en rioolbeheerder dienen dan ook hun verantwoordelijkheid te nemen in het handhaven van de aansluitplicht op de
riolering conform Vlarem II. Zij hebben hiervoor tal van instrumenten tot hun beschikking. Als ondersteuning hierin werd door de CIW reeds
eerder een overzicht gemaakt van de instrumenten voor handhaving https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/handhaving.
De afhankelijkheid van derden kan echter een vertragende factor zijn bij de uitvoering van projecten. Het is evenwel belangrijk dat alle partijen
actief samenwerken om deze binnen een aanvaardbare timing te realiseren.
Om deze reden werden dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de realisatie van projecten. Deze randvoorwaarden zijn opgenomen

onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : x22vZV9r

Ingediende reacties

Id: 807
Cluster/GUP nummer: GUP-11057-083
Adres: Schepersdijk nvt 2390 Malle

Malle, project GUP-11057-83: Weinig vat op privé uit te voeren saneringen. Eigenaar wordt wel aangeschreven.

  

Overweging

Handhaving van de correcte aansluiting van de privéwaterafvoer is binnen het integraal waterbeleid één van de prioritaire thema’s voor
handhaving, opgenomen in het maatregelenprogramma hoofdstuk 4.14.3.1 Aansluitingsplicht privéwaterafvoer en actie 7B_L_0012
Extra inzetten op toezicht handhaving van de aansluitingsplicht op riolering.
De lokale toezichthouder en rioolbeheerder dienen dan ook hun verantwoordelijkheid te nemen in het handhaven van de aansluitplicht op de
riolering conform Vlarem II. Zij hebben hiervoor tal van instrumenten tot hun beschikking. Als ondersteuning hierin werd door de CIW reeds
eerder een overzicht gemaakt van de instrumenten voor handhaving https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/handhaving.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : x22vZV9r

Ingediende reacties

Id: 808
Cluster/GUP nummer: GUP-11057-034
Adres: Sparrelaan, Lang Ossegoor nvt 2390 Malle

Malle, project GUP-11057-034: moet aansluiten op N12 - nog uit te voeren, verder ook onteigeningen noodzakelijk - niet uitvoerbaar tegen 2027.

  

Overweging

De afhankelijkheid van derden en onteigeningen kunnen een vertragende factor zijn bij de uitvoering van projecten. Het is evenwel belangrijk dat
alle partijen actief samenwerken om deze binnen een aanvaardbare timing te realiseren.
Om deze reden werden dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de realisatie van projecten. Deze randvoorwaarden zijn opgenomen onder
4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming. 

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : x22vZV9r

Ingediende reacties

Id: 809
Cluster/GUP nummer: GUP-11057-051
Adres: Oude Kastanjedreef, Hickendorfdreef, Elzenlaan, Den Mostheuvel nvt 2390 Malle

Malle, project GUP-11057-051: uitvoerbaar in volgende ambtstermijn - opgelet uiterlijk 2027

  

Overweging

De gemeente geeft aan dat het project uitvoerbaar is in de volgende legislatuur. Halverwege de volgende legislatuur is tegen 2027. Het is niet
duidelijk wat hier verder mee bedoeld wordt.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : x22vZV9r

Ingediende reacties

Id: 810
Cluster/GUP nummer: GUP-11057-054
Adres: Pastoor Van den Eyndelaan, Lacroixlaan nvt 2390 Malle

Malle, project GUP-11057-054: nog geen projectfiche, afhankelijk van subsidies - samen uit te voeren met GUP-11057-051 indien subsidies
beschikbaar

  

Overweging

Het regeerakkoord stelt een hervorming van de financieringssystemen voor de gemeenten voorop met een meer resultaatgerichte, flexibele en
programmatorische aanpak, met sterk vereenvoudigde procedures en met meer responsabilisering in de taakverdeling tussen VMM en de
rioolbeheerders. Momenteel wordt onderzocht hoe deze nieuwe aanpak vorm kan krijgen. 
Bij de uitvoering van deze opdracht zal  het subsidie-instrument ingezet worden als een sturend mechanisme dat in werking kan treden nadat de
rioolbeheerder aan de basisverplichting heeft voldaan. Subsidie wordt hierbij ingezet om gemeenten te ondersteunen bij het invullen van de
verschillende doelstellingen die aan de gemeentelijke rioolbeheerder zullen worden opgelegd en die verder gaan dan de te verwachten
basisinspanning. 
Hierbij zal eveneens onderzocht worden of het binnen de mogelijkheid van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën mogelijk is om op lange
termijn bindende financiële garanties te bieden aan de gemeentelijke rioolbeheerder. 

 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Maatregelenprogramma voor Vlaanderen

Uit te voeren wijzigingen:

Een nieuwe actie wordt geformuleerd: "Onderzoek en studie naar een resultaatgerichte financiering van gemeentelijke rioleringsprojecten" om
invulling te geven aan het regeerakkoord om een hervorming van de financieringssystemen voor de gemeenten voorop te stellen met een meer
resultaatgerichte, flexibele en programmatorische aanpak, met sterk vereenvoudigde procedures en meer responsabilisering in de taakverdeling
tussen VMM en de rioolbeheerders.

 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : x22vZV9r

Ingediende reacties

Id: 811
Cluster/GUP nummer: GUP-11057-075
Adres: Heidemolenbaan nvt 2390 Malle

Malle, project GUP-11057-075: nog geen projectfiche, afhankelijk van subsidies

  

Overweging

Het regeerakkoord stelt een hervorming van de financieringssystemen voor de gemeenten voorop met een meer resultaatgerichte, flexibele en
programmatorische aanpak, met sterk vereenvoudigde procedures en met meer responsabilisering in de taakverdeling tussen VMM en de
rioolbeheerders. Momenteel wordt onderzocht hoe deze nieuwe aanpak vorm kan krijgen. 
Bij de uitvoering van deze opdracht zal  het subsidie-instrument ingezet worden als een sturend mechanisme dat in werking kan treden nadat de
rioolbeheerder aan de basisverplichting heeft voldaan. Subsidie wordt hierbij ingezet om gemeenten te ondersteunen bij het invullen van de
verschillende doelstellingen die aan de gemeentelijke rioolbeheerder zullen worden opgelegd en die verder gaan dan de te verwachten
basisinspanning. 
Hierbij zal eveneens onderzocht worden of het binnen de mogelijkheid van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën mogelijk is om op lange
termijn bindende financiële garanties te bieden aan de gemeentelijke rioolbeheerder. 
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Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Maatregelenprogramma voor Vlaanderen

Uit te voeren wijzigingen:

Een nieuwe actie wordt geformuleerd: "Onderzoek en studie naar een resultaatgerichte financiering van gemeentelijke rioleringsprojecten" om
invulling te geven aan het regeerakkoord om een hervorming van de financieringssystemen voor de gemeenten voorop te stellen met een meer
resultaatgerichte, flexibele en programmatorische aanpak, met sterk vereenvoudigde procedures en meer responsabilisering in de taakverdeling
tussen VMM en de rioolbeheerders.

 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : x22vZV9r

Ingediende reacties

Id: 812
Cluster/GUP nummer: GUP-11057-036
Adres: nvt nvt 2390 Malle

Malle - Bijkomend zijn alle projecten welke moeten aansluiten op de N12 niet realiseerbaar vóór 2027, het betreft volgende GUP-nummers :
· GUP-11057-036
· GUP-11057-037
· GUP-11057-043
· GUP-11057-045
· GUP-11057-078
· GUP-11057-102
· GUP-11057-103

  

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan dat een aantal GUP-rioleringsprojecten die aansluiten op de N12 niet voor 2027 kunnen uitgevoerd worden. Deze
projecten maken geen deel uit van het lopend beleid.
De afhankelijkheid van derden kan een vertragende factor zijn bij de uitvoering van projecten. Het is evenwel belangrijk dat alle partijen actief
samenwerken om deze binnen een aanvaardbare timing te realiseren.
Om deze reden werden dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de realisatie van projecten. Deze randvoorwaarden zijn opgenomen onder
4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Page 463 of 492



Code van de indiener : x22vZV9r

Ingediende reacties

Id: 813
Cluster/GUP nummer: GUP-11057-037
Adres: nvt nvt 2390 Malle

Bijkomend zijn alle projecten welke moeten aansluiten op de N12 niet realiseerbaar vóór 2027, het betreft volgende GUP-nummers :
· GUP-11057-036
· GUP-11057-037
· GUP-11057-043
· GUP-11057-045
· GUP-11057-078
· GUP-11057-102
· GUP-11057-103

  

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan dat een aantal GUP-rioleringsprojecten die aansluiten op de N12 niet voor 2027 kunnen uitgevoerd worden. Deze
projecten maken geen deel uit van het lopend beleid.
De afhankelijkheid van derden kan een vertragende factor zijn bij de uitvoering van projecten. Het is evenwel belangrijk dat alle partijen actief
samenwerken om deze binnen een aanvaardbare timing te realiseren.
Om deze reden werden dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de realisatie van projecten. Deze randvoorwaarden zijn opgenomen onder
4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : x22vZV9r

Ingediende reacties

Id: 814
Cluster/GUP nummer: GUP-11057-043
Adres: nvt nvt 2390 Malle

Bijkomend zijn alle projecten welke moeten aansluiten op de N12 niet realiseerbaar vóór 2027, het betreft volgende GUP-nummers :
· GUP-11057-036
· GUP-11057-037
· GUP-11057-043
· GUP-11057-045
· GUP-11057-078
· GUP-11057-102
· GUP-11057-103

  

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan dat een aantal GUP-rioleringsprojecten die aansluiten op de N12 niet voor 2027 kunnen uitgevoerd worden. Deze
projecten maken geen deel uit van het lopend beleid.
De afhankelijkheid van derden kan een vertragende factor zijn bij de uitvoering van projecten. Het is evenwel belangrijk dat alle partijen actief
samenwerken om deze binnen een aanvaardbare timing te realiseren.
Om deze reden werden dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de realisatie van projecten. Deze randvoorwaarden zijn opgenomen onder
4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.
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Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : x22vZV9r

Ingediende reacties

Id: 815
Cluster/GUP nummer: GUP-11057-045
Adres: nvt nvt 2390 Malle

Bijkomend zijn alle projecten welke moeten aansluiten op de N12 niet realiseerbaar vóór 2027, het betreft volgende GUP-nummers :
· GUP-11057-036
· GUP-11057-037
· GUP-11057-043
· GUP-11057-045
· GUP-11057-078
· GUP-11057-102
· GUP-11057-103

  

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan dat een aantal GUP-rioleringsprojecten die aansluiten op de N12 niet voor 2027 kunnen uitgevoerd worden. Deze
projecten maken geen deel uit van het lopend beleid.
De afhankelijkheid van derden kan een vertragende factor zijn bij de uitvoering van projecten. Het is evenwel belangrijk dat alle partijen actief
samenwerken om deze binnen een aanvaardbare timing te realiseren.
Om deze reden werden dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de realisatie van projecten. Deze randvoorwaarden zijn opgenomen onder
4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : x22vZV9r

Ingediende reacties

Id: 816
Cluster/GUP nummer: GUP-11057-078
Adres: nvt nvt 2390 Malle

Bijkomend zijn alle projecten welke moeten aansluiten op de N12 niet realiseerbaar vóór 2027, het betreft volgende GUP-nummers :
· GUP-11057-036
· GUP-11057-037
· GUP-11057-043
· GUP-11057-045
· GUP-11057-078
· GUP-11057-102
· GUP-11057-103
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Overweging

De rioolbeheerder geeft aan dat een aantal GUP-rioleringsprojecten die aansluiten op de N12 niet voor 2027 kunnen uitgevoerd worden. Deze
projecten maken geen deel uit van het lopend beleid.
De afhankelijkheid van derden kan een vertragende factor zijn bij de uitvoering van projecten. Het is evenwel belangrijk dat alle partijen actief
samenwerken om deze binnen een aanvaardbare timing te realiseren.
Om deze reden werden dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de realisatie van projecten. Deze randvoorwaarden zijn opgenomen onder
4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : x22vZV9r

Ingediende reacties

Id: 817
Cluster/GUP nummer: GUP-11057-102
Adres: nvt mvt 2390 Malle

Bijkomend zijn alle projecten welke moeten aansluiten op de N12 niet realiseerbaar vóór 2027, het betreft volgende GUP-nummers :
· GUP-11057-036
· GUP-11057-037
· GUP-11057-043
· GUP-11057-045
· GUP-11057-078
· GUP-11057-102
· GUP-11057-103

  

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan dat een aantal GUP-rioleringsprojecten die aansluiten op de N12 niet voor 2027 kunnen uitgevoerd worden. Deze
projecten maken geen deel uit van het lopend beleid.
De afhankelijkheid van derden kan een vertragende factor zijn bij de uitvoering van projecten. Het is evenwel belangrijk dat alle partijen actief
samenwerken om deze binnen een aanvaardbare timing te realiseren.
Om deze reden werden dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de realisatie van projecten. Deze randvoorwaarden zijn opgenomen onder
4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : x22vZV9r

Ingediende reacties

Id: 818
Cluster/GUP nummer: GUP-11057-103
Adres: nvt nvt 2390 Malle

Bijkomend zijn alle projecten welke moeten aansluiten op de N12 niet realiseerbaar vóór 2027, het betreft volgende GUP-nummers :
· GUP-11057-036
· GUP-11057-037
· GUP-11057-043
· GUP-11057-045
· GUP-11057-078
· GUP-11057-102
· GUP-11057-103

  

Overweging

De rioolbeheerder geeft aan dat een aantal GUP-rioleringsprojecten die aansluiten op de N12 niet voor 2027 kunnen uitgevoerd worden. Deze
projecten maken geen deel uit van het lopend beleid.
De afhankelijkheid van derden kan een vertragende factor zijn bij de uitvoering van projecten. Het is evenwel belangrijk dat alle partijen actief
samenwerken om deze binnen een aanvaardbare timing te realiseren.
Om deze reden werden dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de realisatie van projecten. Deze randvoorwaarden zijn opgenomen onder
4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : x22vZV9r

Ingediende reacties

Id: 819
Cluster/GUP nummer: GUP-11057-055
Adres: nvt nvt 2390 Malle

Malle - Extra Lacroixlaan en Heidemolenbaan wel realiseerbaar onder voorbehoud toekenning subsidies en gelijktijdig uit te voeren met GUP-
11057-051, het betreft GUP-nummers : GUP-11057-055 en GUP-11057-033

  

Overweging

Het regeerakkoord stelt een hervorming van de financieringssystemen voor de gemeenten voorop met een meer resultaatgerichte, flexibele en
programmatorische aanpak, met sterk vereenvoudigde procedures en met meer responsabilisering in de taakverdeling tussen VMM en de
rioolbeheerders. Momenteel wordt onderzocht hoe deze nieuwe aanpak vorm kan krijgen.
Bij de uitvoering van deze opdracht zal  het subsidie-instrument ingezet worden als een sturend mechanisme dat in werking kan treden nadat de
rioolbeheerder aan de basisverplichting heeft voldaan. Subsidie wordt hierbij ingezet om gemeenten te ondersteunen bij het invullen van de
verschillende doelstellingen die aan de gemeentelijke rioolbeheerder zullen worden opgelegd en die verder gaan dan de te verwachten
basisinspanning.
Hierbij zal eveneens onderzocht worden of het binnen de mogelijkheid van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën mogelijk is om op lange
termijn bindende financiële garanties te bieden aan de gemeentelijke rioolbeheerder.
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Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Maatregelenprogramma voor Vlaanderen

Uit te voeren wijzigingen:

Een nieuwe actie wordt geformuleerd: "Onderzoek en studie naar een resultaatgerichte financiering van gemeentelijke rioleringsprojecten" om
invulling te geven aan het regeerakkoord om een hervorming van de financieringssystemen voor de gemeenten voorop te stellen met een meer
resultaatgerichte, flexibele en programmatorische aanpak, met sterk vereenvoudigde procedures en meer responsabilisering in de taakverdeling
tussen VMM en de rioolbeheerders.

 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : x22vZV9r

Ingediende reacties

Id: 820
Cluster/GUP nummer: GUP-11057-033
Adres: nvt nvt 2390 Malle

Malle - Extra Lacroixlaan en Heidemolenbaan wel realiseerbaar onder voorbehoud toekenning subsidies en gelijktijdig uit te voeren met GUP-
11057-051, het betreft GUP-nummers : GUP-11057-055 en GUP-11057-033

  

Overweging

Het regeerakkoord stelt een hervorming van de financieringssystemen voor de gemeenten voorop met een meer resultaatgerichte, flexibele en
programmatorische aanpak, met sterk vereenvoudigde procedures en met meer responsabilisering in de taakverdeling tussen VMM en de
rioolbeheerders. Momenteel wordt onderzocht hoe deze nieuwe aanpak vorm kan krijgen.
Bij de uitvoering van deze opdracht zal  het subsidie-instrument ingezet worden als een sturend mechanisme dat in werking kan treden nadat de
rioolbeheerder aan de basisverplichting heeft voldaan. Subsidie wordt hierbij ingezet om gemeenten te ondersteunen bij het invullen van de
verschillende doelstellingen die aan de gemeentelijke rioolbeheerder zullen worden opgelegd en die verder gaan dan de te verwachten
basisinspanning.
Hierbij zal eveneens onderzocht worden of het binnen de mogelijkheid van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën mogelijk is om op lange
termijn bindende financiële garanties te bieden aan de gemeentelijke rioolbeheerder.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Maatregelenprogramma voor Vlaanderen

Uit te voeren wijzigingen:

Een nieuwe actie wordt geformuleerd: "Onderzoek en studie naar een resultaatgerichte financiering van gemeentelijke rioleringsprojecten" om
invulling te geven aan het regeerakkoord om een hervorming van de financieringssystemen voor de gemeenten voorop te stellen met een meer
resultaatgerichte, flexibele en programmatorische aanpak, met sterk vereenvoudigde procedures en meer responsabilisering in de taakverdeling
tussen VMM en de rioolbeheerders.

 

Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Ninove
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Code van de indiener : x3MAC3S5

Ingediende reacties

Id: 1950
Cluster/GUP nummer:
Adres: Centrumlaan 100 9400 Ninove

Bezwaarschriften m.b.t. zoneringplan/GUP/reductiedoelen zijn gevat onder identificatiecode HGxtqRFC

  

Overweging

Voor de verwerking van de bezwaarschriften m.b.t. zoneringplan/GUP/reductiedoelen wordt verwezen naar identificatiecode HGxtqRFC

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Deerlijk

Code van de indiener : x7PTfPGQ

Ingediende reacties

Id: 1100
Cluster/GUP nummer: overnamepunt
Adres: Heesterstraat thv 69 8540 Deerlijk

OVERNAMEPUNT Heestertstraat: op basis van een scenario-analyse voor de aansluiting van de groene clusters in
en rond de Otegemse steenweg (clusters 012-504-1, 012-502, 012-503, 012-500, 012-498 en 012-499) kan
geconcludeerd worden dat de vuilvracht van deze clusters best verzameld wordt ter hoogte van huis nummer 66 in
de Heestertstraat. Het maaiveldpeil thv Otegemse steenweg nr. 69 (tegen het centraal gebied) is 40,5m TAW, thv
de Heestertstraat is het peil 33,6m TAW en thv Heestertstraat 66 is het peil 30,9m TAW. Het is dus logisch dat alle
vuilvracht verzameld wordt thv Heestertstraat 66 en van daaruit verpompt wordt naar het centraal gebied. Ter
hoogte van huis nr 66 in de Heestertstraat kunnen er al 140 IE’s verzameld worden, enkel van de woningen in de
Otegemse steenweg en de Heestertstraat. De aan te sluiten zijstraten omvatten dan nog eens 45 woningen (113
IE’s) dus ter hoogte van het pompstation (Heestertstraat 66) zouden er 253 IE’s verzameld worden. Hierbij wordt
aan alle voorwaarden voldaan om een overnamepunt te creëren thv Heestertstraat 66. Er wordt dan ook gevraagd
om hier een overnamepunt te voorzien. Dit GUP-project heeft prioriteit 3 en hiermee zullen ook de reeds
gescheiden stelsels in de Verrieststraat en de Schepen Paul Vanaverbekestraat aangesloten worden op het
centraal gebied. Dit project heeft ook een zeer belangrijke impact op het behalen van de reductiedoelstelling voor
waterloop VL05_45!
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Overweging

De gemeente/rioolbeheerder wenst een overnamepunt t.h.v. Heestertstraat 66 (het laagste punt in het maaiveld), waar men dan een
pompstation wil voorzien om de vuilvracht richting centraal gebied te transporteren. Klaarblijkelijk werd een scenario-analyse uitgevoerd. Mogen
wij vriendelijk vragen deze gedetailleerde scenario-analyse en de alternatieven ter beschikking te stellen van VMM.
In afwachting wordt er voorlopig geen overnamepunt ingetekend.
Indien op basis van deze scenario-analyse blijkt dat de afvoerrichting van het nog uit te voeren project wordt gewijzigd, zal, indien van
toepassing, het overnamepunt worden ingetekend en de afbakening van de bovengemeentelijke en gemeentelijke saneringsverplichting worden
aangepast.  Deze wijziging kan formeel worden goedgekeurd i.h.k.v. toekomstige projectbeoordeling.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Om dit voorstel verder te kunnen bekijken, vragen wij vriendelijk de desbetreffende scenario-analyse en alternatieven te bezorgen aan de
gebiedsverantwoordelijke voor Deerlijk bij VMM (Marieke Baeyens).

 

Code van de indiener : x7PTfPGQ

Ingediende reacties

Id: 1105
Cluster/GUP nummer: GUP 34009-005
Adres: ten N Windhalmlaan nvt 8540 Deerlijk

GUP 34009-005 ten noorden van de Windhalmlaan: het noordelijk deel van dit GUP en van de cluster 012-515
betreft het speelveld van de Chiro. Hier wordt er geen woningbouw voorzien. Dit deel van het GUP mag verwijderd
worden.
  

Overweging

De gemeente geeft aan dat het project GUP-34009-005 thv het speelveld van de Chiro overbodig is.
Gezien het woongebied betreft op het gewestplan, blijft cluster 012-515 onveranderd.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Project GUP-34009-005 wordt overeenstemmend aangepast.

 

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een actualisatie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit kan jaarlijks doorgegeven worden via
het invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.
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Code van de indiener : x7PTfPGQ

Ingediende reacties

Id: 1106
Cluster/GUP nummer: 236-254/GUP 34009-003
Adres: thv Vrijputstraat nvt 8540 Deerlijk

GUP 34009-003: ter hoogte van de Vrijputstraat, cluster 236-254: dit is geen te verkavelen gebied. Deze GUP en
cluster mogen verwijderd worden.
  

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan dat cluster 236-254 nooit verkaveld zal worden. 
In deze cluster is geen lozing van afvalwater aanwezig.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Cluster 236-254 wordt geschrapt.
Project GUP-34009-003 wordt overeenstemmend aangepast.

 

Aanbeveling(en)

De voorgestelde wijziging betreft louter een correctie (en geen herziening) van het zoneringsplan. Dit kan jaarlijks doorgegeven worden via het
invullen van de rapportering gemeentelijke sanering.

 

Code van de indiener : x7PTfPGQ

Ingediende reacties

Id: 1107
Cluster/GUP nummer: W219081B
Adres: Bouckaertstraat nvt 8540 Deerlijk

W219081B: de Bouckaertstraat is niet opgenomen in het GIP-dossier, alsook niet in het Aquafinproject 22303. De
clusters 012-69 en 012-449 zullen dus niet aangesloten worden in kader van deze projecten. Dit dient aangepast te
worden in het GUP.
  

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder meldt dat clusters 012-69 en 012-449 niet zullen aangesloten worden in het kader van W219108B.
Uit interne navraag blijkt dat deze clusters inderdaad niet aangesloten worden binnen dit dossier.
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Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Het project GUP-34009-021 wordt overeenstemmend aangepast.

 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : x7PTfPGQ

Ingediende reacties

Id: 1108
Cluster/GUP nummer: GUP-34009-018
Adres: Gaverstraat - Kleine Tapuitstraat - 8540 Deerlijk

GUP-34009-018: Gaverstraat - Kleine Tapuitstraat: cluster 012-247 dient ook opgenomen te worden in GUP-
34009-018
  

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan dat cluster 012-247 eveneens dient opgenomen te worden in GUP-34009-018.
De vuilvracht van deze cluster wordt reeds ingerekend in dit GUP-project, aangezien er reeds een afvalwaterleiding in de openbare weg
aanwezig is. Deze loost echter nog in oppervlaktewater en de toekomstige aansluiting ervan op RWZI wordt aangeduid door GUP-34009-018.
Geen aanpassingen van het plan.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : x7PTfPGQ

Ingediende reacties

Id: 1109
Cluster/GUP nummer: GUP-34009-033 en 34009-039
Adres: Wafelstraat, Olekensbosstraat en Fabr¡eksstraat - 8540 Deerlijk

GUP-34009-033 en 34009-039: Wafelstraat, Olekensbosstraat en Fabr¡eksstraat. GUP-34009-033 is enkel op het
geoloket te vinden, in de lijst van de simulator staat 033 niet maar wel 34009-027: gaat dit over dezelfde GUP-
projecten? De 3 GUP's worden best samen gevoegd
tot 1 GUP-34009-039.
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Overweging

De gemeente/rioolbeheerder vraagt verduidelijking omtrent enkele GUP-projecten:
GUP-34002-033 is een GUP-project dat gelegen is in Anzegem (sanering van de woningen in de Olekenbosstraat op grondgebied Anzegem). 
GUP-34009-039 is enkel gesitueerd in de Wafelstraat. Aangezien er voor de woningen in de Olekenbosstraat (woningen op grondgebied
Deerlijk) en in de Fabrieksstraat reeds een leiding gelegen is die de vuilvracht centraliseert op een lozingspunt t.h.v. Olekenbosstraat 36, is de
vuilvracht van de woningen in de Olekenbosstraat en de Fabrieksstraat tevens in dit GUP-project ingerekend. De uitvoering van GUP-34009-039
moet dit lozingspunt in de toekomst opvangen en richting Wafelstraat transporteren.
GUP-34009-027 is gelegen op grondgebied Deerlijk (enkel voor de sanering van woning Olekenbosstraat 170), maar dient in samenspraak met
Anzegem uitgevoerd te worden (GUP-34002-034).
Er worden geen planaanpassingen doorgevoerd.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : x7PTfPGQ

Ingediende reacties

Id: 2213
Cluster/GUP nummer:
Adres: Vooruitgangstraat 189 1030 Brussel

Gemeente Deerlijk krijgt binnen het stroomgebiedbeheerplan volgende
reductiedoelstelling opgelegd voor onderstaande waterlichamen:
WL_naam, WL_code, Gebiedsgerichte prioritering, IE
GAVERBEEK I, VL05_45, 4, 752
GAVERBEEK II, VL05_46, 4, 11
LEIE II, VL17_49, 5, 53
Volgens de simulator wordt dit ingevuld dmv volgende proiecten:
W218065, W219108, GUP-34009-007, GUP-34009-012, GUP-34009-035, GUP-34009-002, GUP-34009-004, GUP-34009-010, GUP-34009-
037, GUP-34009-040
Gemeente Deerlijk maakt hier bezwaar tegen gezien:
De financiële haalbaarheid van de geselecteerde projecten voor de vermelde reductie in de simulator kan niet gegarandeerd worden binnen de
beschikbare middelen en de gemeentelijke begroting. Ook zijn de geselecteerde projecten niet de meest rendementsvolle projecten om de
doelstellingen te halen: zie verder hieronder.
De projecten die wel haalbaar zijn voor de gemeente zijn:
W218065 Knokstraat en Evangelieboomstraat (aansluitend op Waregemstraat 22195)
W219108 Bouckaertstraat (aansluitend op 22303 Kerkstraat Otegemstraat)
GUP-34009-005: De Cassinastraat en Windhalmlaan
GUP-34009-006: Roterijstraat, De Cassinastraat
GUP-34009-008: De Cassinastraat
GUP-34009-028: prive-aansluiting in Kerkstraat 221 en 225 (wordt aangesloten met 22303)
GUP-34009-031: privé-aansluitingen in de Waregemstraat 579,506, 602, 604, 606 en 620 (wordt aangesloten met 22195)
De gemeente heeft de ambitie om GUP-project 34009-025 Otegemsesteenweg-Heestertstraat uit te voeren: de toevoeging van GUP-project
34009-025 heeft een heel groot effect op het behalen van de reductiedoelstellingen.
Opmerking bij GUP-34009-025!: de haalbaarheid van project GUP-34009-025 is heel sterk afhankelijk van het definiëren van eenovernamepunt
voor dit project en de ter beschikking gestelde budgetten. Dit project heeft een zeer groot positief effect op het behalen van de
reductiedoelstellingen en zorgt ervoor dat de minimale doelstelling voor waterloop VL05_45 gehaald worden (zie figuur hieronder).
de geselecteerde projecten voor de vermelde reductie afhankelijk zijn van medeopdrachtgevers en hun budgettering, meer bepaald:
de stad Waregem voor de projecten 22195 en W218065
de gemeente Anzegem en Zwevegem voor de projecten 22303 en W219018
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Overweging

De gemeente/rioolbeheerder stelt een alternatieve selectie van uit te voeren projecten voor het halen van de reductiedoelen voor.  Een
alternatieve uitvoeringswijze om de reductiedoelen te halen kan,  zolang deze voldoet aan de randvoorwaarden (vrijheidsgraden) zoals
opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.
De afhankelijkheid van derden kan een vertragende factor zijn bij de uitvoering van projecten. Het is evenwel belangrijk dat alle partijen actief
samenwerken om deze binnen een aanvaardbare timing te realiseren.Om deze reden werden dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de
realisatie van projecten. Deze randvoorwaarden zijn opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.
Aangaande GUP-34009-025: in afwachting van ontvangst van de gedetailleerde scenario-analyse en de alternatieven wordt er voorlopig geen
overnamepunt ingetekend.

 
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : x7PTfPGQ

Ingediende reacties

Id: 2214
Cluster/GUP nummer:
Adres: Vooruitgangstraat 189 1030 Brussel

Daarnaast voorziet de gemeente ook projecten die zorgen voor een noodzakelijke ingreep binnen het centraal gebied om bestaande riolering te
vernieuwen (riolering in slechte staat) en overstorting te verminderen, meer bepaald
DEE3009 Harelbekestraat tussen Hoogstraat en Rodenbachstraat (riolering in zeer slechte staat)
o De riolering in de Kapelstraat en Kerkstraat tussen Otegemsesteenweg en de Groenestraat is in slechte staat en dient heraangelegd te
worden
o 23430 Belgiek (verkeersveiliger maken kruispunt: AWV)

  

Overweging

Optimalisatieprojecten die leiden tot een vermindering van de impact van overstortwerking kunnen ingerekend worden met het oog op het
behalen van het reductiedoel op een efficiënte manier. Dit zal verduidelijkt worden onder hoofdstuk 4 Visievorming in de Vlaamse delen Schelde
en Maas.
Om de verrekening hiervan naar een equivalente reductie te ondersteunen wordt verwezen naar de geformuleerde actie 7B_J_0054 in het
Maatregelenprogramma. 

 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Vlaamse delen Schelde en Maas

Uit te voeren wijzigingen:

In de Vlaamse delen Schelde en Maas onder hoofdstuk 4 Visievorming wordt onder 4.3.2.4  Randvoorwaarden bij de herziene gebiedsdekkende
uitvoeringsplannen voor de realisatie van de GUP-rioleringsprojecten een paragraaf toegevoegd: "Optimalisatieprojecten die leiden tot een
vermindering van de impact van overstortwerking kunnen ingerekend worden met het oog op het behalen van het reductiedoel op een efficiënte
manier."
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Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : x7PTfPGQ

Ingediende reacties

Id: 2215
Cluster/GUP nummer:
Adres: Vooruitgangstraat 189 1030 Brussel

de gemeente kan voor de vermelde private aansluitingswerken de eigenaars sensibiliseren en faciliteren, de werken moeten echter uitgevoerd
en betaald worden door de eigenaar van het perceel.
. GUP-34009-007
. GUP-34009-012
. GUP-34009-031
. GUP-34009-003
. GUP-34009-005
. GUP-34009-028
. GUP-34009-035

  

Overweging

Handhaving van de correcte aansluiting van de privéwaterafvoer is binnen het integraal waterbeleid één van de prioritaire thema’s voor
handhaving, opgenomen in het maatregelenprogramma hoofdstuk 4.14.3.1 Aansluitingsplicht privéwaterafvoer en actie 7B_L_0012
Extra inzetten op toezicht handhaving van de aansluitingsplicht op riolering.
De lokale toezichthouder en rioolbeheerder dienen dan ook hun verantwoordelijkheid te nemen in het handhaven van de aansluitplicht op de
riolering conform Vlarem II. Zij hebben hiervoor tal van instrumenten tot hun beschikking. Als ondersteuning hierin werd door de CIW reeds
eerder een overzicht gemaakt van de instrumenten voor handhaving https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/handhaving.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : x7PTfPGQ

Ingediende reacties

Id: 2216
Cluster/GUP nummer:
Adres: Vooruitgangstraat 189 1030 Brussel

Er fouten staan in de simulator, onder andere: Aan GUP-project 34009-043 worden geen IE's toegekend . De
waterloop VL17_49 wordt niet mee opgenomen in de simulator . De kostprijs kan in bepaalde gevallen heel
verschillend zijn van de werkelijke kostprijs (bijv. bij verkavelingen).
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Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan dat er fouten in de simulator staan:
- inzake toegekende IE's voor project GUP-34009-043
- inzake vermelding van waterlichaam VL17_49 (Leie II)
- inzake ingerekende kostprijs van de projecten (verkavelingen).
De bepaling van het aantal IE’s gebeurt aan de hand van een automatische koppeling van gedomicilieerde inwoners via de rioleringsdatabank.
Er zal nader onderzocht worden of en hoe dit in de toekomst eventueel kan opgenomen worden in de simulator. Niet alleen voor project GUP-
34009-043 wordt dit herbekeken, maar ook voor project GUP-34042-067 (Zwevegem). De simulator zelf vormt echter geen onderdeel van het
voorliggende plan, waardoor uit deze opmerking geen planaanpassing volgt.
In de simulator is de grafiek per waterloop slechts een voorstellingswijze of het reductiedoel gehaald wordt m.b.v. de geselecteerde projecten.
Niet alle waterlopen worden standaard weergegeven in deze grafiek. Uiteindelijk vermeldt de tabel met reductiedoelen alle waterlichamen
(hogerop weergegeven op hetzelfde tabblad) met de nog te leveren inspanning die voor de gemeente per waterlichaam werd vastgelegd.
Voor verkavelingsprojecten is het de verkavelaar die verantwoordelijk is voor de kosten van de aanleg riolering.
De opgenomen projectramingen zijn gebaseerd op standaardkostprijzen per lopende meter gebaseerd op uitbetaalde GIP-dossiers (zie bijlage 2
in het rapport Kosten voor riolering een blik vooruit van 2018 - https://www.vmm.be/publicaties/kosten-voor-riolering-een-blik-vooruit). Hierin is
wegherstel opgenomen, wegverfraaiing niet en hoort ook niet bij de kosten in te rekenen om de doelstelling van de KRLW te halen.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Rumst

Code van de indiener : xPwwdA8z

Ingediende reacties

Id: 824
Cluster/GUP nummer: algemeen
Adres: nvt nvt 2840 Rumst

Voor de gemeente Rumst worden de reductiedoelen voor waterlichaam VL05_28 niet behaald volgens het
voorgestelde investeringsprogramma.
  

Overweging

De gemeente geeft aan dat de projecten die in de simulator geselecteerd zijn ontoereikend zijn om invulling te geven aan de minimale
reductiedoelstelling.
Binnen de modellering wordt eerst het lopend beleid in kaart gebracht, daarna worden optimalisaties op RWZI’s in rekening gebracht en dan pas
bijkomende GUP-projecten om het reductiedoel te halen. Vermits projecten opgedragen op een programma (gemeentelijk en
bovengemeentelijk) verondersteld zijn te worden gerealiseerd tegen 2027 is het mogelijk dat sommige actoren verder geraken dan wat je louter
o.b.v. een verdeling a.d.h.v. de gebiedsgerichte prioritering zou veronderstellen, waardoor op het niveau van het waterlichaam de minimale
doelstelling gehaald wordt. Hierdoor kan als gemeente de perceptie ontstaan dat de minimale doelstelling achterwege kan gelaten worden. Het
is echter van belang om met het totaal reductiedoel indachtig voldoende projecten in uitvoering te brengen. De nieuwe herrekende fiches
‘reductiedoel_SI_HH_ per waterlichaam’ en ‘Reductiedoelen_ GUP_ per gemeente’ geven dit totaalbeeld met de reductiedoelen en de
verschillende actoren weer.
De simulator is een ondersteunende tool om na te gaan welke projecten desgewenst uitvoering kunnen geven aan de reductiedoelen voor de
gemeente actor en maakt geen onderdeel uit van het plan. Een alternatieve uitvoeringswijze om de reductiedoelen te halen kan,  zolang deze
voldoet aan de randvoorwaarden (vrijheidsgraden) zoals opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt
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Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : xPwwdA8z

Ingediende reacties

Id: 825
Cluster/GUP nummer: GUP-11037-062
Adres: Eikenstraat nvt 2840 Rumst

Rumst - Vermits onderstaande projecten enerzijds deel uitmaken van een nog niet opgedragen projectfiche (ID100046) en anderzijds deze
werken pas kunnen starten na de aanleg van de doortrekking Expressweg N171 tot aan de A12. Een mobiliteitsstudie en onderzoeken worden
opgestart, als ook de rioleringsstudie indien toezegging van subsidie verkregen wordt. Uitvoering van de werken voor 2027 is echter om
bovenstaande reden niet mogelijk.
rioleringsproject GUP-11037-062 (gemeentelijk) – Eikenstraat

  

Overweging

Rumst meldt dat een deel van de nog te plannen GUP-projecten afhankelijk is van de uitvoering van een AWV-project (doortrekking Expressweg
N171 tot aan de A12).
De afhankelijkheid van derden kan een vertragende factor zijn bij de uitvoering van projecten. Het is evenwel belangrijk dat alle partijen actief
samenwerken om deze binnen een aanvaardbare timing te realiseren. Om deze reden werden dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de
realisatie van projecten. Deze randvoorwaarden zijn opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : xPwwdA8z

Ingediende reacties

Id: 826
Cluster/GUP nummer: GUP-11037-067
Adres: Borzestraat nvt 2840 Rumst

Rumst - Vermits onderstaande projecten enerzijds deel uitmaken van een nog niet opgedragen projectfiche (ID100046) en anderzijds deze
werken pas kunnen starten na de aanleg van de doortrekking Expressweg N171 tot aan de A12. Een mobiliteitsstudie en onderzoeken worden
opgestart, als ook de rioleringsstudie indien toezegging van subsidie verkregen wordt. Uitvoering van de werken voor 2027 is echter om
bovenstaande reden niet mogelijk.
rioleringsproject GUP-11037-067 (gemeentelijk) – Borzestraat

  

Overweging

Rumst meldt dat een deel van de nog te plannen GUP-projecten afhankelijk is van de uitvoering van een AWV-project (doortrekking Expressweg
N171 tot aan de A12).
De afhankelijkheid van derden kan een vertragende factor zijn bij de uitvoering van projecten. Het is evenwel belangrijk dat alle partijen actief
samenwerken om deze binnen een aanvaardbare timing te realiseren. Om deze reden werden dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de
realisatie van projecten. Deze randvoorwaarden zijn opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt
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Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : xPwwdA8z

Ingediende reacties

Id: 827
Cluster/GUP nummer: GUP-11037-068
Adres: Nedrickxhoeveweg nvt 2840 Rumst

Rumst - Vermits onderstaande projecten enerzijds deel uitmaken van een nog niet opgedragen projectfiche (ID100046) en anderzijds deze
werken pas kunnen starten na de aanleg van de doortrekking Expressweg N171 tot aan de A12. Een mobiliteitsstudie en onderzoeken worden
opgestart, als ook de rioleringsstudie indien toezegging van subsidie verkregen wordt. Uitvoering van de werken voor 2027 is echter om
bovenstaande reden niet mogelijk.
rioleringsproject GUP-11037-068 (gemeentelijk) – Nedrickxhoeveweg

  

Overweging

Rumst meldt dat een deel van de nog te plannen GUP-projecten afhankelijk is van de uitvoering van een AWV-project (doortrekking Expressweg
N171 tot aan de A12).
De afhankelijkheid van derden kan een vertragende factor zijn bij de uitvoering van projecten. Het is evenwel belangrijk dat alle partijen actief
samenwerken om deze binnen een aanvaardbare timing te realiseren. Om deze reden werden dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de
realisatie van projecten. Deze randvoorwaarden zijn opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : xPwwdA8z

Ingediende reacties

Id: 828
Cluster/GUP nummer: GUP-11037-069
Adres: Varenbroekstraat, Reetsestraat nvt 2840 Rumst

Rumst - Vermits onderstaande projecten enerzijds deel uitmaken van een nog niet opgedragen projectfiche (ID100046) en anderzijds deze
werken pas kunnen starten na de aanleg van de doortrekking Expressweg N171 tot aan de A12. Een mobiliteitsstudie en onderzoeken worden
opgestart, als ook de rioleringsstudie indien toezegging van subsidie verkregen wordt. Uitvoering van de werken voor 2027 is echter om
bovenstaande reden niet mogelijk.
rioleringsproject GUP-11037-069 (gemeentelijk) - Varenbroekstraat, Reetsestraat

  

Overweging

Rumst meldt dat een deel van de nog te plannen GUP-projecten afhankelijk is van de uitvoering van een AWV-project (doortrekking Expressweg
N171 tot aan de A12).
De afhankelijkheid van derden kan een vertragende factor zijn bij de uitvoering van projecten. Het is evenwel belangrijk dat alle partijen actief
samenwerken om deze binnen een aanvaardbare timing te realiseren. Om deze reden werden dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de
realisatie van projecten. Deze randvoorwaarden zijn opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Page 478 of 492



Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : xPwwdA8z

Ingediende reacties

Id: 829
Cluster/GUP nummer: GUP-11037-070
Adres: Schanshoeveweg nvt 2840 Rumst

Rumst - Vermits onderstaande projecten enerzijds deel uitmaken van een nog niet opgedragen projectfiche (ID100046) en anderzijds deze
werken pas kunnen starten na de aanleg van de doortrekking Expressweg N171 tot aan de A12. Een mobiliteitsstudie en onderzoeken worden
opgestart, als ook de rioleringsstudie indien toezegging van subsidie verkregen wordt. Uitvoering van de werken voor 2027 is echter om
bovenstaande reden niet mogelijk.
rioleringsproject GUP-11037-070 (gemeentelijk) – Schanshoeveweg

  

Overweging

Rumst meldt dat een deel van de nog te plannen GUP-projecten afhankelijk is van de uitvoering van een AWV-project (doortrekking Expressweg
N171 tot aan de A12).
De afhankelijkheid van derden kan een vertragende factor zijn bij de uitvoering van projecten. Het is evenwel belangrijk dat alle partijen actief
samenwerken om deze binnen een aanvaardbare timing te realiseren. Om deze reden werden dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de
realisatie van projecten. Deze randvoorwaarden zijn opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : xPwwdA8z

Ingediende reacties

Id: 830
Cluster/GUP nummer: GUP-11037-080
Adres: Donkerstraat nvt 2840 Rumst

Rumst - Vermits onderstaande projecten enerzijds deel uitmaken van een nog niet opgedragen projectfiche (ID100046) en anderzijds deze
werken pas kunnen starten na de aanleg van de doortrekking Expressweg N171 tot aan de A12. Een mobiliteitsstudie en onderzoeken worden
opgestart, als ook de rioleringsstudie indien toezegging van subsidie verkregen wordt. Uitvoering van de werken voor 2027 is echter om
bovenstaande reden niet mogelijk.
rioleringsproject GUP-11037-080 (gemeentelijk) – Donkerstraat

  

Overweging

Rumst meldt dat een deel van de nog te plannen GUP-projecten afhankelijk is van de uitvoering van een AWV-project (doortrekking Expressweg
N171 tot aan de A12).
De afhankelijkheid van derden kan een vertragende factor zijn bij de uitvoering van projecten. Het is evenwel belangrijk dat alle partijen actief
samenwerken om deze binnen een aanvaardbare timing te realiseren. Om deze reden werden dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de
realisatie van projecten. Deze randvoorwaarden zijn opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Page 479 of 492



Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : xPwwdA8z

Ingediende reacties

Id: 831
Cluster/GUP nummer: GUP-11037-098
Adres: Varenbroekstraat nvt 2840 Rumst

Rumst - Vermits onderstaande projecten enerzijds deel uitmaken van een nog niet opgedragen projectfiche (ID100046) en anderzijds deze
werken pas kunnen starten na de aanleg van de doortrekking Expressweg N171 tot aan de A12. Een mobiliteitsstudie en onderzoeken worden
opgestart, als ook de rioleringsstudie indien toezegging van subsidie verkregen wordt. Uitvoering van de werken voor 2027 is echter om
bovenstaande reden niet mogelijk.
rioleringsproject GUP-11037-098 (gemeentelijk) – Varenbroekstraat

  

Overweging

Rumst meldt dat een deel van de nog te plannen GUP-projecten afhankelijk is van de uitvoering van een AWV-project (doortrekking Expressweg
N171 tot aan de A12).
De afhankelijkheid van derden kan een vertragende factor zijn bij de uitvoering van projecten. Het is evenwel belangrijk dat alle partijen actief
samenwerken om deze binnen een aanvaardbare timing te realiseren. Om deze reden werden dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de
realisatie van projecten. Deze randvoorwaarden zijn opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : xPwwdA8z

Ingediende reacties

Id: 832
Cluster/GUP nummer: GUP-11037-102
Adres: Varenbroekstraat nvt 2840 Rumst

Rumst - Vermits onderstaande projecten enerzijds deel uitmaken van een nog niet opgedragen projectfiche (ID100046) en anderzijds deze
werken pas kunnen starten na de aanleg van de doortrekking Expressweg N171 tot aan de A12. Een mobiliteitsstudie en onderzoeken worden
opgestart, als ook de rioleringsstudie indien toezegging van subsidie verkregen wordt. Uitvoering van de werken voor 2027 is echter om
bovenstaande reden niet mogelijk.
rioleringsproject GUP-11037-102 (gemeentelijk) – Varenbroekstraat

  

Overweging

Rumst meldt dat een deel van de nog te plannen GUP-projecten afhankelijk is van de uitvoering van een AWV-project (doortrekking Expressweg
N171 tot aan de A12).
De afhankelijkheid van derden kan een vertragende factor zijn bij de uitvoering van projecten. Het is evenwel belangrijk dat alle partijen actief
samenwerken om deze binnen een aanvaardbare timing te realiseren. Om deze reden werden dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de
realisatie van projecten. Deze randvoorwaarden zijn opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt
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Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : xPwwdA8z

Ingediende reacties

Id: 833
Cluster/GUP nummer: GUP-11037-167
Adres: Keulshaagweg nvt 2840 Rumst

Vermits onderstaande projecten enerzijds deel uitmaken van een nog niet opgedragen projectfiche (ID100046) en
anderzijds deze werken pas kunnen starten na de aanleg van de doortrekking Expressweg N171 tot aan de A12.
Een mobiliteitsstudie en onderzoeken worden opgestart, als ook de rioleringsstudie indien toezegging van subsidie
verkregen wordt. Uitvoering van de werken voor 2027 is echter om bovenstaande reden niet mogelijk.
rioleringsproject GUP-11037-167 (gemeentelijk) – Keulshaagweg
  

Overweging

Rumst meldt dat een deel van de nog te plannen GUP-projecten afhankelijk is van de uitvoering van een AWV-project (doortrekking Expressweg
N171 tot aan de A12).
De afhankelijkheid van derden kan een vertragende factor zijn bij de uitvoering van projecten. Het is evenwel belangrijk dat alle partijen actief
samenwerken om deze binnen een aanvaardbare timing te realiseren. Om deze reden werden dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de
realisatie van projecten. Deze randvoorwaarden zijn opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : xPwwdA8z

Ingediende reacties

Id: 834
Cluster/GUP nummer: GUP-11037-168
Adres: Eikenstraat nvt 2840 Rumst

Rumst - Vermits onderstaande projecten enerzijds deel uitmaken van een nog niet opgedragen projectfiche (ID100046) en anderzijds deze
werken pas kunnen starten na de aanleg van de doortrekking Expressweg N171 tot aan de A12. Een mobiliteitsstudie en onderzoeken worden
opgestart, als ook de rioleringsstudie indien toezegging van subsidie verkregen wordt. Uitvoering van de werken voor 2027 is echter om
bovenstaande reden niet mogelijk.
rioleringsproject GUP-11037-168 (gemeentelijk) - Eikenstraat

  

Overweging

Rumst meldt dat een deel van de nog te plannen GUP-projecten afhankelijk is van de uitvoering van een AWV-project (doortrekking Expressweg
N171 tot aan de A12).
De afhankelijkheid van derden kan een vertragende factor zijn bij de uitvoering van projecten. Het is evenwel belangrijk dat alle partijen actief
samenwerken om deze binnen een aanvaardbare timing te realiseren. Om deze reden werden dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de
realisatie van projecten. Deze randvoorwaarden zijn opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.
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Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : xPwwdA8z

Ingediende reacties

Id: 835
Cluster/GUP nummer: A217054 - GUP-11037-021
Adres: Hoge Meentochtstraat nvt 2840 Rumst

Voor de gemeente Rumst worden de reductiedoelen voor waterlichaam VL08_132 niet behaald volgens het
voorgestelde investeringsprogramma vermits het dossier opwaarts de Petrus Van der Taelenstraat (A217054),
Hoge Meentochtstraat (GUP-11037-021 ) pas uitgevoerd kan worden na de aanleg van de afwaartse riolering en
toezegging van subsidie. Dit is conform het projectvoorstel VMM waarbij ook de doelstelling voor dit
hemelwaterlichaam niet gehaald wordt.
  

Overweging

Rumst stelt het minimale reductiedoel 2027 voor VL08_132 niet te halen aangezien het hiertoe geplande project GUP-11037-021 afhankelijk is
van de uitvoering van het afwaartse project A217054 en van toezegging van subsidie.
De afhankelijkheid van derden of in dit geval van een ander project kan een vertragende factor zijn bij de uitvoering van projecten. Om deze
reden werden dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de realisatie van projecten. Deze randvoorwaarden zijn opgenomen onder 4.3.2.4 in
hoofdstuk 4 Visievorming.
Het regeerakkoord stelt een hervorming van de financieringssystemen voor de gemeenten voorop met een meer resultaatgerichte, flexibele en
programmatorische aanpak, met sterk vereenvoudigde procedures en met meer responsabilisering in de taakverdeling tussen VMM en de
rioolbeheerders. Momenteel wordt onderzocht hoe deze nieuwe aanpak vorm kan krijgen. Bij de uitvoering van deze opdracht zal  het subsidie-
instrument ingezet worden als een sturend mechanisme dat in werking kan treden nadat de rioolbeheerder aan de basisverplichting heeft
voldaan. Subsidie wordt hierbij ingezet om gemeenten te ondersteunen bij het invullen van de verschillende doelstellingen die aan de
gemeentelijke rioolbeheerder zullen worden opgelegd en die verder gaan dan de te verwachten basisinspanning. Hierbij zal eveneens
onderzocht worden of het binnen de mogelijkheid van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën mogelijk is om op lange termijn bindende
financiële garanties te bieden aan de gemeentelijke rioolbeheerder.
De gemeente geeft ook aan dat de projecten die in de simulator geselecteerd zijn ontoereikend zijn om invulling te geven aan de minimale
reductiedoelstelling.  
Binnen de modellering wordt eerst het lopend beleid in kaart gebracht, daarna worden optimalisaties op RWZI’s in rekening gebracht en dan pas
bijkomende GUP-projecten om het reductiedoel te halen. Vermits projecten opgedragen op een programma (gemeentelijk en
bovengemeentelijk) verondersteld te worden gerealiseerd tegen 2027 is het mogelijk dat sommige actoren verder geraken dan wat je louter
o.b.v. een verdeling a.d.h.v. de gebiedsgerichte prioritering zou veronderstellen, waardoor op het niveau van het waterlichaam de minimale
doelstelling gehaald wordt. Hierdoor kan als gemeente de perceptie ontstaan dat de minimale doelstelling achterwege kan gelaten worden. Het
is echter van belang om met het totaal reductiedoel indachtig voldoende projecten in uitvoering te brengen. De nieuwe herrekende fiches
‘reductiedoel_SI_HH_ per waterlichaam’ en ‘Reductiedoelen_ GUP_ per gemeente’ fiches geven dit totaalbeeld met de reductiedoelen en de
verschillende actoren weer.
De simulator is een ondersteunende tool om na te gaan welke projecten desgewenst uitvoering kunnen geven aan de reductiedoelen voor de
gemeente actor en maakt geen onderdeel uit van het plan. Een alternatieve uitvoeringswijze om de reductiedoelen te halen kan,  zolang deze
voldoet aan de randvoorwaarden (vrijheidsgraden) zoals opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Assenede
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Code van de indiener : xuVLZJZj

Ingediende reacties

Id: 198
Cluster/GUP nummer:
Adres: Beekstraat 49 9968 Assenede

In het kader van het bepalen van de prioriteit van een IBA wordt een bepaling gedaan van de milieu-impact. Ik stel
vast dat in de gemeente Assenede IBA’s voorzien zijn in natuurgebied die nog niet aangeduid zijn als prioritair. In
landbouwgebied zijn er wel prioritaire IBA’s voorzien. Het is meer logisch dat iemand die een woning bezit in
natuurgebied eerder aan de verplichting zou moeten voldoen inzake het plaatsen van een IBA.
  

Overweging

De burger geeft aan dat er in de gemeente Assenede woningen gelegen zijn in natuurgebied die geen prioriteit hebben meegekregen, terwijl er
in landbouwgebied wel prioritaire IBA's zijn voorzien. Het is meer logisch dat iemand die een woning bezit in natuurgebied eerder aan de
verplichting zou moeten voldoen inzake het plaatsen van een IBA.
Vooraleerst is het belangrijk om te vermelden dat de onmiddellijke plaatsing van een IBA in het individueel te optimaliseren buitengebied bij
(ver)nieuwbouw, evenals voorwaarden opgelegd in de milieuvergunning geldig zijn, los van de prioriteit van de IBA. 
Om te streven naar een versnelde uitbouw van het aantal IBA's die geplaatst worden in een gemeente zijn er in het gebiedsdekkend
uitvoeringsplan een aantal prioritaire IBA's afgebakend: hiervoor zijn er doelstellingen naar het aantal geplaatste IBA's afgebakend in de tijd én
wordt er een verhoogd subsidiebedrag toegekend.
Deze prioritaire IBA's zijn afgebakend volgens een specifiek afwegingskader:
- Tweede stroomgebiedbeheersplan: https://www.vmm.be/water/riolering/aansluiten-of-zelf-
zuiveren/toelichting_zoneringsplannen_gebiedsdekkende_uitvoeringsplannen_tw.pdf/view
- Derde stroomgebiedbeheersplan: https://www.volvanwater.be/toelichtingsdocument-zoneringsplannen-en-gebiedsdekkende-
uitvoeringsplannen
De rode draad in dit afwegingskader: een IBA wordt toegevoegd aan een prioriteitsklasse als er effectief een grote milieu-impact is van de
woning op het watersysteem. Bv. gelegen op minder dan 50m van recreatiewater, gelegen in een bronzone van een grondwaterwinning,
gelegen in een VHA-zone met instandhoudingsdoelstellingen, ect.
Om specifiek op Assenede in te gaan: er zijn inderdaad prioritaire IBA's afgebakend in landbouwgebied, net zoals er prioritaire IBA's zijn
afgebakend in natuurgebied. Waterlopen houden immers geen rekening met de grenzen afgebakend op het gewestplan, om die reden is het
gewestplan dan ook niet meegenomen in het afwegingskader. Een waterloop kan door landbouwgebied lopen, om verderop door natuurgebied
te lopen en vice versa.
Een element dat ook meespeelt: vakantiewoningen (vaak gelegen in groene zones/natuurgebieden) die gelegen zijn in individueel te
optimaliseren buitengebied krijgen geen prioriteit mee omwille van mogelijke strijdigheid met stedenbouwkundige voorschriften. Het is dus goed
mogelijk dat een aantal zogenaamde 'woningen' in individueel te optimaliseren woningen in natuurgebied normaal gezien wel een prioriteit
hadden meegekregen, maar dat dit niet het geval is omdat dit vakantiewoningen zijn.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Erpe-Mere
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Code van de indiener : Y29arjmg

Ingediende reacties

Id: 1696
Cluster/GUP nummer:
Adres: Oudenaardsesteenweg 458 9420 Erpe-Mere

De gemeente Erpe-Mere neemt akte van het voorstel van VMM betreffende de reductiedoelen voor de gemeente Erpe-Mere zoals voorgelegd in
kader van het openbaar onderzoek voor de ontwerp - stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2022-2027.
De gemeente Erpe-Mere wenst haar medewerking te bevestigen tot uitvoering van deze reductiedoelen, mits rekening wordt gehouden met
onderstaande voorwaarde ingevolge de huidige vastgelegde projectplanning.
De huidige projectplanning werd opgemaakt op basis van het meerjarenplan 2018-2024 van de gemeente Erpe-Mere en de planning van de
rioolbeheerder TMVW:
O210087: Riolering Populierenstraat, 66 IE, VL05_74, uitgevoerd
O215064: Aanleg van een afvalwaterbuis in de Beekstraat en Visser, 19 IE, VL05_74, geen opmerking
O215140: Aanleg van een gescheiden stelsel in de Gentsestraat tussen nr 85 en de grens met Sint-Lievens-Houtem, 86 IE, VL05_32, geen
opmerking
GUP-41082-005: rioleringsproject GUP-41082-005 (prive) – Kwalestraat, 5 IE, VL05_332
GUP-41082-042: rioleringsproject GUP-41082-042 (prive) - Nijverheidsstraat, Beekkantstraat, 14 IE, VL05_74, geen opmerking
GUP-41082-059: rioleringsproject GUP-41082-059 (prive) – Vlekkemdorp, 2 IE, VL05_32, aangesloten
GUP-41082-010: rioleringsproject GUP-41082-010 (gemeentelijk) - Sprinkel, Landries, Aaigemdries, 181 IE, VL05_74, geen opmerking
GUP-41082-011: rioleringsproject GUP-41082-011 (gemeentelijk), 0 IE, VL05_32, geen opmerking
GUP-41082-021: rioleringsproject GUP-41082-021 (gemeentelijk) – Halleweg, 3 IE, VL05_74, geen opmerking
GUP-41082-046: rioleringsproject GUP-41082-046 (gemeentelijk) – Lindekouter, 23 IE, VL05_74, uitgevoerd
GUP-41082-048: rioleringsproject GUP-41082-048 (gemeentelijk) - Langemunt, Hoolstraat, Dries, 123 IE, 0.81% VL05_32 en 99.19 % VL05_74,
uitgevoerd
GUP-41082-049: rioleringsproject GUP-41082-049 (gemeentelijk) – Lindekouter, 43 IE, VL05_74, uitgevoerd
GUP-41082-052: rioleringsproject GUP-41082-052 (gemeentelijk) – Eenhoornweg, 3 IE, VL05_74, aangesloten
GEM-41082-009: Windmolenstraat GUP-41082-001, 42 IE, VL05_32, uitgevoerd
 
GEM-41082-011: Hoevenstraat, Aaigembergstraat GUP-4182-007, 14 IE, VL05_74, uitgevoerd
*in het ontvangen overzicht staat voor GUP-41082-011 verkeerdelijk 0 IE vermeld; deze cluster langsheen de N9 omvat echter 33 IE
 
Het aantal IE dat op basis van deze reeds uitgevoerde projecten, geplande projecten en nog aan te sluiten private lozingspunten (in zones waar
reeds een riolering op openbaar domein aanwezig is) wordt gesaneerd, bedraagt (*zonder rekening te houden met bovenstaande opmerking ivm
N9) 619 IE (131 IE voor VL05_32 en 488 IE voor VL05_74) en betekent dus dat de voorliggende reductiedoelstelling van 616,5 IE (129,5 IE voor
VL05_32 en 487 IE voor VL05_74) voor het grondgebied van de gemeente Erpe-Mere wordt gehaald in 2027.
De gemeente Erpe-Mere engageert zich samen met TMVW om ook de GUP-dossiers prioriteit 1 en 2 met actor “privaat” op te volgen en aan te
pakken tegen 2027.
Hogergenoemde planning wordt gezamenlijk nagestreefd door de gemeente Erpe-Mere, TMVW en hun partners waarbij niet uit te sluiten valt
dat er vertragingen kunnen optreden door externe factoren (verwervingen en onteigeningen, beschikbare capaciteit bij studiebureaus en
aannemers, beschikbare budgetten bij nutsmaatschappijen i.k.v. verplaatsingsbevelen en netsanering,…).
Beslissing
Akkoord met het voorstel van de VMM betreffende de reductiedoelen voor Erpe-Mere.

  

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan akkoord te gaan met de reductiedoelen. VMM neemt hiervan akte.
De gemeente/rioolbeheerder stelt een alternatieve selectie van uit te voeren projecten voor het halen van de reductiedoelen voor.  Een
alternatieve uitvoeringswijze om de reductiedoelen te halen kan,  zolang deze voldoet aan de randvoorwaarden (vrijheidsgraden) zoals
opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.
De afhankelijkheid van derden kan een vertragende factor zijn bij de uitvoering van projecten. Het is evenwel belangrijk dat alle partijen actief
samenwerken om deze binnen een aanvaardbare timing te realiseren.
Om deze reden werden dan ook vrijheidsgraden voorzien inzake de realisatie van projecten. Deze randvoorwaarden zijn opgenomen onder
4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.
M.b.t. privéprojecten:
Handhaving van de correcte aansluiting van de privéwaterafvoer is binnen het integraal waterbeleid één van de prioritaire thema’s voor
handhaving, opgenomen in het maatregelenprogramma hoofdstuk 4.14.3.1 “Aansluitingsplicht privéwaterafvoer” en actie 7B_L_0012 “Extra
inzetten op toezicht handhaving van de aansluitingsplicht op riolering”.
De lokale toezichthouder en rioolbeheerder dienen dan ook hun verantwoordelijkheid te nemen in het handhaven van de aansluitplicht op de
riolering conform Vlarem II. Zij hebben hiervoor tal van instrumenten tot hun beschikking. Als ondersteuning hierin werd door de CIW reeds
eerder een overzicht gemaakt van de instrumenten voor handhaving https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/handhaving
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Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : Y29arjmg

Ingediende reacties

Id: 3036
Cluster/GUP nummer:
Adres: Oudenaardsesteenweg 458 9420 Erpe-Mere

O210087: Riolering Populierenstraat, 66 IE, VL05_74, uitgevoerd
GUP-41082-059: rioleringsproject GUP-41082-059 (prive) – Vlekkemdorp, 2 IE, VL05_32, aangesloten
GUP-41082-046: rioleringsproject GUP-41082-046 (gemeentelijk) – Lindekouter, 23 IE, VL05_74, uitgevoerd
GUP-41082-048: rioleringsproject GUP-41082-048 (gemeentelijk) - Langemunt, Hoolstraat, Dries, 123 IE, 0.81% VL05_32 en 99.19 % VL05_74,
uitgevoerd
GUP-41082-049: rioleringsproject GUP-41082-049 (gemeentelijk) – Lindekouter, 43 IE, VL05_74, uitgevoerd
GUP-41082-052: rioleringsproject GUP-41082-052 (gemeentelijk) – Eenhoornweg, 3 IE, VL05_74, aangesloten
GEM-41082-009: Windmolenstraat GUP-41082-001, 42 IE, VL05_32, uitgevoerd
GEM-41082-011: Hoevenstraat, Aaigembergstraat GUP-4182-007, 14 IE, VL05_74, uitgevoerd

 
*in het ontvangen overzicht staat voor GUP-41082-011 verkeerdelijk 0 IE vermeld; deze cluster langsheen de N9 omvat echter 33 IE

  

Overweging

De gemeente geeft aan welke projecten uitgevoerd zijn en dus invulling geven aan het reductiedoel. Projecten die vanaf 01/01/2018 zijn
gerealiseerd kunnen in rekening gebracht worden voor het behalen van het  vooropgestelde reductiedoel. Indien riolering effectief uitgevoerd is
kan dit steeds aangegeven worden in de bevraging gemeentelijke sanering.
- GIP-project O210087: deze opmerking is reeds opgenomen in voorliggend plan en vraagt dan ook geen aanpassing.
 
- GUP-41082-059: Vlekkemdorp 53: clusternummer “229-61” gaat over naar het collectief geoptimaliseerd buitengebied.
 
- GUP-41082-046: Lindekouter: Deze opmerking werd onvoldoende/niet gemotiveerd. Er zijn geen rioleringsgegevens terug te vinden in de
AWIS rioolinventaris of in de Codam databank. Bijgevolg beschikt VMM over onvoldoende gegevens om de opmerking te beoordelen en leidt
deze niet tot een aanpassing van het zoneringsplan/gebiedsdekkend uitvoeringsplan.
 
- GUP-41082-048: Langemunt, Hoolstraat, Dries: Deze opmerking werd onvoldoende/niet gemotiveerd. Er zijn rioleringsgegevens terug te
vinden in de AWIS rioolinventaris en in de Codam databank, maar de staat van de riolering en de aanlegdatum is niet gekend. Bovendien loost
de riolering nog (niet aangesloten op RWZI). Bijgevolg beschikt VMM over onvoldoende gegevens om de opmerking te beoordelen en leidt deze
niet tot een aanpassing van het zoneringsplan/gebiedsdekkend uitvoeringsplan.
- GUP-41082-049: Lindekouter: Deze opmerking werd onvoldoende/niet gemotiveerd. Er zijn rioleringsgegevens terug te vinden in de AWIS
rioolinventaris en in de Codam databank, maar de staat van de riolering en de aanlegdatum is niet gekend. Bovendien loost de riolering nog
(niet aangesloten op RWZI). Bijgevolg beschikt VMM over onvoldoende gegevens om de opmerking te beoordelen en leidt deze niet tot een
aanpassing van het zoneringsplan/gebiedsdekkend uitvoeringsplan.
- GUP-41082-052: Eenhoornweg: Deze opmerking is reeds opgenomen in voorliggend plan en vraagt dan ook geen aanpassing.
- GEM-41082-009: Windmolenstraat: Dit project geeft invulling aan de reductiedoelen van Erpe-Mere, is reeds opgenomen in voorliggend plan
en vraagt dan ook geen aanpassing.
- GEM-41082-011: Hoevenstraat, Aaigembergstraat: Dit project geeft invulling aan de reductiedoelen van Erpe-Mere, is reeds opgenomen in
voorliggend plan en vraagt dan ook geen aanpassing.
 
Voorts geeft de gemeente aan dat GUP-41082-011 in de simulator verkeerdelijk 0 IE omvat. Deze opmerking is terecht en zal gecorrigeerd
worden in de een volgende versie.
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Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Cluster 229-61 wordt ingekleurd als collectief geoptimaliseerd buitengebied.
Project GUP-41082-059 wordt verwijderd.
 
 

Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Oostkamp

Code van de indiener : yBFvXwNy

Ingediende reacties

Id: 172
Cluster/GUP nummer: GUP-31022-011
Adres: Sportstraat - Leegtestraat x 8020 Oostkamp

Volgende GUP werd reeds uitgevoerd (dit zal worden toegevoegd aan de volgende WUP): GUP-31022-011 Sportstraat, Leegtestraat.

  

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan dat riolering is uitgevoerd in de Sportstraat/Leegtestraat waardoor clusters 264-235 en 264-
258 overgaan naar het collectief geoptimaliseerd buitengebied.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Clusters 264-235 en 264-258 worden ingekleurd als collectief geoptimaliseerd buitengebied.
Project GUP-31022-011 wordt overeenstemmend aangepast.

 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : yBFvXwNy

Ingediende reacties

Id: 173
Cluster/GUP nummer: GUP-31022-004
Adres: Veldegemsestraat, Sijslostraat, Leegtestraat x 8020 Oostkamp

De gemeente kan voor de vermelde private aansluitingswerken de eigenaars sensibiliseren en faciliteren, de werken moeten echter uitgevoerd
en betaald worden door de eigenaar van het perceel.

  

Page 486 of 492



Overweging

Handhaving van de correcte aansluiting van de privéwaterafvoer is binnen het integraal waterbeleid één van de prioritaire thema’s voor
handhaving, opgenomen in het maatregelenprogramma hoofdstuk 4.14.3.1 Aansluitingsplicht privéwaterafvoer en actie 7B_L_0012
Extra inzetten op toezicht handhaving van de aansluitingsplicht op riolering.
De lokale toezichthouder en rioolbeheerder dienen dan ook hun verantwoordelijkheid te nemen in het handhaven van de aansluitplicht op de
riolering conform Vlarem II. Zij hebben hiervoor tal van instrumenten tot hun beschikking. Als ondersteuning hierin werd door de CIW reeds
eerder een overzicht gemaakt van de instrumenten voor handhaving https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/handhaving.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : yBFvXwNy

Ingediende reacties

Id: 174
Cluster/GUP nummer: GUP-31022-008-1
Adres: Torhoutsestraat, Hogestraat x 8020 Oostkamp

De gemeente kan voor de vermelde private aansluitingswerken de eigenaars sensibiliseren en faciliteren, de werken moeten echter uitgevoerd
en betaald worden door de eigenaar van het perceel.

  

Overweging

Handhaving van de correcte aansluiting van de privéwaterafvoer is binnen het integraal waterbeleid één van de prioritaire thema’s voor
handhaving, opgenomen in het maatregelenprogramma hoofdstuk 4.14.3.1 Aansluitingsplicht privéwaterafvoer en actie 7B_L_0012
Extra inzetten op toezicht handhaving van de aansluitingsplicht op riolering.
De lokale toezichthouder en rioolbeheerder dienen dan ook hun verantwoordelijkheid te nemen in het handhaven van de aansluitplicht op de
riolering conform Vlarem II. Zij hebben hiervoor tal van instrumenten tot hun beschikking. Als ondersteuning hierin werd door de CIW reeds
eerder een overzicht gemaakt van de instrumenten voor handhaving https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/handhaving.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : yBFvXwNy

Ingediende reacties

Id: 175
Cluster/GUP nummer: GUP-31022-024
Adres: Bergenstraat x 8020 Oostkamp

De gemeente kan voor de vermelde private aansluitingswerken de eigenaars sensibiliseren en faciliteren, de werken moeten echter uitgevoerd
en betaald worden door de eigenaar van het perceel.
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Overweging

Handhaving van de correcte aansluiting van de privéwaterafvoer is binnen het integraal waterbeleid één van de prioritaire thema’s voor
handhaving, opgenomen in het maatregelenprogramma hoofdstuk 4.14.3.1 Aansluitingsplicht privéwaterafvoer en actie 7B_L_0012
Extra inzetten op toezicht handhaving van de aansluitingsplicht op riolering.
De lokale toezichthouder en rioolbeheerder dienen dan ook hun verantwoordelijkheid te nemen in het handhaven van de aansluitplicht op de
riolering conform Vlarem II. Zij hebben hiervoor tal van instrumenten tot hun beschikking. Als ondersteuning hierin werd door de CIW reeds
eerder een overzicht gemaakt van de instrumenten voor handhaving https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/handhaving.

 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : yBFvXwNy

Ingediende reacties

Id: 2079
Cluster/GUP nummer:
Adres: Siemenslaan 1 8020 Oostkamp

Volgende projecten staan op de planning om gerealiseerd te worden voor 2027:
Wegenis- en rioleringswerken in de Erkegemstraat, Faliestraat en Stuivenbergstraat, W212099B
Wegenis- en rioleringswerken in de Bareelstraat, deel van de Gevaartsestraat, deel van de Everaertstraat en deel van de Dolagestraat
(gecombineerd met Tucrail), W212099D
Wegenis- en rioleringswerken in een deel van de Gevaartsestraat, Patersonstraat, Rivierstraat, zijstraat van de Everaertstraat en Dolagestraat,
W212099E
Gemeentelijk aandeel sanering woonpark Vorsevijvers, W218043
Aansluiting Sijslostraat (inclusief fietspaden t.e.m. de grens met Zedelgem), W219075
Sanering Westkanstraat – Vrijlatenstraat, W219176
rioleringsproject GUP-31022-004 (prive) - Veldegemsestraat, Sijslostraat, Leegtestraat, GUP-31022-004
rioleringsproject GUP-31022-008-1 (prive) - Torhoutsestraat, Hogestraat, GUP-31022-008-1
rioleringsproject GUP-31022-024 (prive) – Bergenstraat, GUP-31022-024
rioleringsproject GUP-31022-028 (prive) - Westdijk, Kampveldstraat, Hertsbergsestraat, Gaston Roelandtsstraat, Fabiolalaan, GUP-31022-028
Gemeente Oostkamp maakt hier bezwaar tegen gezien
- de gemeente kan voor de vermelde private aansluitingswerken de eigenaars sensibiliseren en faciliteren, de werken moeten echter uitgevoerd
en betaald worden door de eigenaar van het perceel.
- volgende GUP werd reeds uitgevoerd (dit zal worden toegevoegd aan de volgende WUP): GUP-31022-011 Sportstraat, Leegtestraat.
Finaal gezien beoogt de gemeente Oostkamp volgende doelstellingen te behalen tegen 2027, die beter zijn dan de simulaties die reeds werden
opgenomen in het ontwerp van de 3e generatie Stroomgebiedbeheerplannen.

 
  

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder geeft aan dat riolering is uitgevoerd in de Sportstraat/Leegtestraat waardoor clusters 264-235 en 264-
258 overgaan naar het collectief geoptimaliseerd buitengebied.
De gemeente/rioolbeheerder stelt de reductiedoelen te zullen halen. Er wordt aangegeven dat de door hun geplande projecten resulteren in een
hoger engagement. De doelstellingen zijn gebaseerd op de gebiedsgerichte prioritering en een verhoudingsgewijze spreiding van het
reductiedoel over de beoogde planperiodes waarin de goede toestand behaald zal worden. Indien de gemeente/rioolbeheerder in staat is om
meer te doen, het betreft dan ook minimale doelstellingen, dan dient de gemeente/rioolbeheerder ook die verantwoordelijkheid op te nemen.
VMM kan dit enkel toejuichen.
In verband met private aansluitingswerken:
handhaving van de correcte aansluiting van de privéwaterafvoer is binnen het integraal waterbeleid één van de prioritaire thema’s voor
handhaving, opgenomen in het maatregelenprogramma hoofdstuk 4.14.3.1 “Aansluitingsplicht privéwaterafvoer” en actie 7B_L_0012 “Extra
inzetten op toezicht handhaving van de aansluitingsplicht op riolering”.
De lokale toezichthouder en rioolbeheerder dienen dan ook hun verantwoordelijkheid te nemen in het handhaven van de aansluitplicht op de
riolering conform Vlarem II. Zij hebben hiervoor tal van instrumenten tot hun beschikking. Als ondersteuning hierin werd door de CIW reeds
eerder een overzicht gemaakt van de instrumenten voor handhaving https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/handhaving
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Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan,
Zoneringsplan

Uit te voeren wijzigingen:

Clusters 264-235 en 264-258 worden ingekleurd als collectief geoptimaliseerd buitengebied.
Project GUP-31022-011 wordt overeenstemmend aangepast.

 

Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Affligem

Code van de indiener : yd0b8Ul0

Ingediende reacties

Id: 2572
Cluster/GUP nummer:
Adres: Bellestraat 99 1790 Affligem

De gemeente Affligem wenst haar medewerking te bevestigen tot uitvoering van de gestelde reductiedoelen, mits er rekening wordt gehouden
met de onderstaande voorwaarde ingevolge de huidige vastgelegde projectplanning.
De huidige projectplanning werd opgemaakt op basis van de goedgekeurde meerjarenplanning 2020-2025 en de planning van de rioolbeheerder
TMVW
Projectnaam, Projectnummer, Prioriteit, IE, Waterlichamen
Sanering van clusters 173-800, 173-819 en 173-791 langs Dokkenstraat, Assestraat en Hogeweg, B215270, 12, 12, 100%VL17 66
rioleringsproject GUP-23105-011 (gemeentelijk) – Eksterenberg, GUP-23105-011, 12, 13, 15,38% VL08_71; 84,62% VL17 66
rioleringsproject GUP-23105-015 (gemeentelijk) - Zwarteberg, Kouterweg, GUP-23105-015, 12, 61, 29,51% VL05_70; 70,49% VL17_66
rioleringsproject GUP-23105-028 (gemeentelijk) – Kerlemeers, GUP-23105-028, 8, 18, 100% VL17_66
rioleringsproject GUP-23105-029 (gemeentelijk) – Kluisdreef, GUP-23105-029, 12, 11, 81,82% VL05_70; 18,18% VL08_71
rioleringsproject GUP-23105-033 (gemeentelijk) – Driesstraat, GUP-23105-033, 3, 47 100% VL17_66
Het aantal lE dat op basis van deze projecten wordt gesaneerd bedraagt 115 lE en betekent dus een groter engagement dan voorzien in de
voorliggende reductiedoelstelling voor het grondgebied van Affligem namelijk 88 lE.
Hoger genoemde planning wordt gezamenlijk nagestreefd door de gemeente, TMVW en hun partners waarbij niet uit te sluiten valt dat er
vertragingen kunnen optreden door externe factoren (verwerving en onteigeningen gronden, beschikbare capaciteit bijstudiebureaus en
aannemers, budgetten bij nutsmaatschappijen onder andere.
Het project Zwarteberg (GUP-23105-015) zal eveneens om budgettaire redenen een gemengd pompstation voorzien worden. Ook daar wordt
het bestaande stelsel verder onderzocht.
Het project Driesstraat (GUP-23105-033) is niet opgenomen in bovenstaande lijst maar is eveneens opgenomen in het BBC van 2018-2024. Om
budgettaire redenen zal het bestaande rioleringsstelsel mits verder onderzoek behouden worden en een gemengd pompstation voorzien worden
om het rioleringswater over te pompen naar de collector. Dit project wordt gezamenlijk uitgevoerd met de gemeente Liedekerke.
De gemeente Affligem zal aan de TMVW vragen om de nodige acties te ondernemen om de resterende IBA's collectief aan te pakken, dit kadert
in een afzonderlijke beslissing.
Met hierboven vooropgestelde planning heeft de gemeente Affligem de intentie om tegen 2027 het vooropgestelde reductiedoel te bereiken.
Er wordt akte genomen van het voorstel betreffende reductiedoelen zoals voorgelegd in het kader van het openbaar onderzoek voor het ontwerp
stroomgebiedsplannen voor Schelde en Maas 2022-2027
Het gemeentebestuur zal volgende projecten realiseren uiterlijk op 2027.
Rioleringswerken Dokkenstraat, Assestraat en Hogeweg - in ontwerp
Rioleringswerken Eksterenberg - in voltooiing
Rioleringswerken Zwarteberg - Kouterweg - studie aan te vatten
Rioleringswerken Kerlemeers - in voltooiing
Rioleringswerken Kluisdreef - studie aan te vatten
Bij het project Driesstraat (GUP -23105-033) zal het bestaande rioleringsstelsel om financiële redenen worden behouden, een gemengd
pompstation zal voorzien worden om het rioleringswater over te pompen naar de collector. Evenwel zal er op vraag van de Vlaamse
milieumaatschappij onderzocht worden of alle woningen zijn aangesloten op het openbare rioleringsstelsel. Dit project wordt gezamenlijk
uitgevoerd met de gemeente Liedekerke.
Met de voorgestelde planning heeft de gemeente de intentie om tegen 2027 het vooropgestelde reductiedoel te bereiken.
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Overweging

De gemeente/rioolbeheerder stelt de reductiedoelen te zullen halen. Er wordt aangegeven dat de door hun
geplande projecten resulteren in een hoger engagement. De doelstellingen zijn gebaseerd op de gebiedsgerichte
prioritering en een verhoudingsgewijze spreiding van het reductiedoel over de beoogde planperiodes waarin de
goede toestand behaald zal worden. Indien de gemeente/rioolbeheerder in staat is om meer te doen, het betreft
dan ook minimale doelstellingen, dan dient de gemeente/rioolbeheerder ook die verantwoordelijkheid op te nemen.
VMM kan dit enkel toejuichen.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Vleteren

Code van de indiener : yms5MuXq

Ingediende reacties

Id: 2132
Cluster/GUP nummer:
Adres: Vooruitgangstraat 189 1030 Brussel

Riopact heeft enkele bedenkingen bij de reductiedoelstellingen en de simulator;

    •  Er is een verschil merkbaar tussen de selectie ‘invulling minimale doelstelling stroomgebiedbeheerplan 2027’
en de minimale reductiedoelstellingen volgens de tabel in de simulator. De gemeente streeft ernaar om te voldoen
aan de minimale reductiedoelstellingen zoals opgenomen in de tabel.
  

Overweging

De gemeente geeft aan dat de projecten die in de simulator geselecteerd zijn ontoereikend zijn om invulling te geven aan het minimale
reductiedoel.
Binnen de modellering wordt eerst het lopend beleid in kaart gebracht, daarna worden optimalisaties op RWZI’s in rekening gebracht en dan pas
bijkomende GUP-projecten om het reductiedoel te halen. Vermits projecten opgedragen op een programma (gemeentelijk en
bovengemeentelijk) verondersteld zijn te worden gerealiseerd tegen 2027 is het mogelijk dat sommige actoren verder geraken dan wat je louter
o.b.v. een verdeling a.d.h.v. de gebiedsgerichte prioritering zou veronderstellen, waardoor op het niveau van het waterlichaam de minimale
doelstelling gehaald wordt. Hierdoor kan als gemeente de perceptie ontstaan dat de minimale doelstelling achterwege kan gelaten worden. Het
is echter van belang om met het totaal reductiedoel indachtig voldoende projecten in uitvoering te brengen. De nieuwe herrekende fiches
‘reductiedoel_SI_HH_ per waterlichaam’ en ‘Reductiedoelen_ GUP_ per gemeente’ geven dit totaalbeeld met de reductiedoelen en de
verschillende actoren weer.
 
De simulator is een ondersteunende tool om na te gaan welke projecten desgewenst uitvoering kunnen geven aan de reductiedoelen voor de
gemeente actor en maakt geen onderdeel uit van het plan. Een alternatieve uitvoeringswijze om de reductiedoelen te halen kan,  zolang deze
voldoet aan de randvoorwaarden (vrijheidsgraden) zoals opgenomen onder 4.3.2.4 in hoofdstuk 4 Visievorming.
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Code van de indiener : yms5MuXq

Ingediende reacties

Id: 2133
Cluster/GUP nummer:
Adres: Vooruitgangstraat 189 1030 Brussel

Riopact heeft enkele bedenkingen bij de reductiedoelstellingen en de simulator.
Naast aansluitingsprojecten en het plaatsen van IBA worden ook projecten binnen het centraal gebied uitgevoerd (heraanleg Groenerf). Deze
dragen ook bij aan de waterkwaliteit door het verminderen van de overstorting.

  

Overweging

Optimalisatieprojecten die leiden tot een vermindering van de impact van overstortwerking kunnen ingerekend worden met het oog op het
behalen van het reductiedoel op een efficiënte manier. Dit zal verduidelijkt worden onder hoofdstuk 4 Visievorming in de Vlaamse delen Schelde
en Maas.
Om de verrekening hiervan naar een equivalente reductie te ondersteunen wordt verwezen naar de geformuleerde actie 7B_J_0054 in het
Maatregelenprogramma. 

 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Vlaamse delen Schelde en Maas

Uit te voeren wijzigingen:

In de Vlaamse delen Schelde en Maas onder hoofdstuk 4 Visievorming wordt onder 4.3.2.4  Randvoorwaarden bij de herziene gebiedsdekkende
uitvoeringsplannen voor de realisatie van de GUP-rioleringsprojecten een paragraaf toegevoegd: "Optimalisatieprojecten die leiden tot een
vermindering van de impact van overstortwerking kunnen ingerekend worden met het oog op het behalen van het reductiedoel op een efficiënte
manier."

 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : yms5MuXq

Ingediende reacties

Id: 2134
Cluster/GUP nummer:
Adres: Vooruitgangstraat 189 1030 Brussel

De GUP projecten GUP-33041-004 en GUP-33041-007 bevinden zich thv gewestwegen. Mogelijk zullen deze
projecten dus via het lokaal pact uitgevoerd worden. Deze kunnen dan niet meer bijdragen tot de gemeentelijke
reductiedoelstellingen.
  

Overweging

De gemeente/rioolbeheerder meldt dat GUP-33041-004 en GUP-33041-007 niet zullen bijdragen aan het gemeentelijke reductiedoel omdat ze
wellicht in aanmerking komen voor het lokaal pact.
Voor GUP-33041-004 is dit maar gedeeltelijk van toepassing. Er blijft dus wel degelijk nog een deel bijdragen aan het gemeentelijke
reductiedoel. Daarenboven is de termijn van uitvoering hier niet gekend.
Voor GUP-33041-007 is deze veronderstelling nog helemaal niet concreet. Dit project blijft dus in te rekenen bij het gemeentelijke reductiedoel.
Deze opmerking leidt dus voorlopig niet tot een planaanpassing.
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