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TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS  

VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN 

VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, 

LANDBOUW, ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID 

 

20 jaar VLARIO 

29 maart 2011 

 
Meneer de Voorzitter, 

Mevrouw de Directeur, 

Dames en heren, 

 

Bij een 20-jarig bestaan horen uiteraard eerst en vooral oprechte 

felicitaties. Proficiat aan alle betrokkenen! De Amerikaanse 

schrijver Clarence Day schreef ooit: “Informatie is niet veel 

waard, behalve als zij gemengd is met ervaring”. Die woorden tonen 

mijns inziens de grote sterkte van VLARIO aan. VLARIO is de 

afgelopen 20 jaar uitgegroeid tot een onmisbaar overlegplatform 

dat ervaring en expertise koppelt aan een enorme bron aan kennis 

en informatie.  
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Het is dan ook een overlegplatform waar alle belanghebbenden – 

bedrijven, lokale en regionale overheden, intercommunales, 

enzovoorts – al voordeel uit hebben gehaald. 

 

En dat is ongetwijfeld één van de grote verwezenlijkingen van 

VLARIO, het is er in de afgelopen 20 jaar in geslaagd om alle 

belanghebbenden rond dezelfde tafel te krijgen en ideeën uit te 

wisselen over alle problemen en uitdagingen in de sector. Dat deze 

organisatie er op die manier ook in slaagt zowel de privé- als de 

publieke sector samen te brengen, is de kers op de taart. De 

continue stijging in het ledenaantal van VLARIO, in 2010 werd 

zelfs de kaap van 400 overschreden, toont in ieder geval aan dat 

het werk van VLARIO bij de belanghebbenden duidelijk geapprecieerd 

wordt. 

 

 

Dames en heren, 

 

Uiteraard stopt het succes van VLARIO niet bij het rond de tafel 

brengen van de belanghebbenden.  

VLARIO is er als overlegplatform in geslaagd de kwaliteit en de 

duurzaamheid in de sector te verhogen. 

 

Ook het engagement om uit te groeien tot een volwaardig 

kenniscentrum, een engagement dat VLARIO vorig jaar is aangegaan, 

past binnen dit streven naar meer duurzaamheid en kwaliteit. 

Vandaag zal een overzicht gegeven worden van wat hiervoor tot op 

heden is ondernomen. Ik ben alvast verheugd dat VLARIO in dit 

kader samenwerkingsverbanden afsluit met organisaties in het 

buitenland. Samenwerking met het buitenland kan ik enkel 

aanmoedigen aangezien het de kennisbasis zal verbreden en we zo 

kunnen leren uit de best practices in de ons omliggende landen. De 

formele ondertekening van drie van deze samenwerkingsverbanden 

vandaag, is een mooie mijlpaal in de geschiedenis van VLARIO. 

 

 

 



3 
 

Dames en heren, 

 

De kern van het succes van VLARIO ligt in de werkgroepen.  

De 8 werkgroepen, waarin specialisten, technici en andere 

geïnteresseerden samen komen om antwoorden te formuleren op 

specifieke rioleringsvraagstukken, gaande van financiering, over 

kwaliteitsborging, tot beheer van het stelsel, zorgen jaar na jaar 

voor belangrijke nieuwe inzichten die de sector vooruit kunnen 

helpen. 

 

De werkgroepen zorgen er ook mee voor dat VLARIO, op een 

onafhankelijke basis, het beleid ondersteunt. Toen ik in 2004, als 

Vlaams minister van Leefmilieu, de inhaaloperatie inzake 

rioleringen startte, heeft VLARIO mobiliserend opgetreden. Zonder 

hun steun was de inhaaloperatie ongetwijfeld veel moeilijker 

geweest. Ik ben VLARIO dan ook erg dankbaar voor de steun die ze 

mij hebben gegeven. 

 

Vandaag durf ik te stellen dat de inhaaloperatie een succes is 

gebleken, maar we mogen niet op onze lauweren rusten. Vooral op 

lokaal vlak is er nog veel werk voor de boeg. Terecht wordt nu ook 

meer ingezet op het onderhoud van de rioleringen.  

Vooral in de steden zijn kwaliteitsvolle oude rioleringen 

essentieel.  

 

Een andere belangrijke focus van VLARIO is het integraal 

waterbeleid. In haar activiteiten houdt VLARIO steeds „the bigger 

picture‟ voor ogen. Dit is zichtbaar in de werkgroepen, waar alle 

actoren die met dat specifiek onderwerp bezig zijn, zich 

verzamelen om samen tot één voorstel te komen, gedragen door al 

deze actoren. En dit is de enige juiste aanpak. Ons waterbeleid 

kan niet opgedeeld worden in hokjes, want het water in onze 

waterlopen, rioleringen en waterleidingen is ook één 

aaneengesloten geheel. 
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Dames en heren, 

 

Uiteraard zijn er ook in deze sector nog een aantal belangrijke 

uitdagingen. Eind vorig jaar en begin dit jaar hebben we opnieuw 

gezien welke materiële schade en menselijk leed overstromingen 

kunnen veroorzaken.  

 

Het voorkomen van overstromingen moet dan ook een blijvende 

prioriteit blijven voor de Vlaamse overheid en voor de sector. 

 

Het vlot verwerken van piekdebieten is daarbij de sleutel. De 

Vlaamse Regering blijft inzetten op de afkoppeling van het 

oppervlaktewater van het rioleringsstelsel. Overstorten blijven 

daarbij de kritische factor voor de waterzuivering. We moeten er 

in eerste instantie dus voor zorgen dat we grote hoeveelheden 

regenwater uit het rioleringsstelsel houden, eerder dan regelmatig 

overstorten te moeten gebruiken. 

 

Totnogtoe is aan dit aspect misschien te weinig aandacht besteed. 

Ik ben er echter zeker van dat de technische expertise die de 

rioleringssector heeft inzake modellering, erg nuttig kan zijn om 

dit probleem verder aan te pakken. 

 

In navolging van het Algemeen Waterverkoopreglement (AW) dat de 

Vlaamse Regering vorig jaar goedkeurde, zal de nieuwe 

verplichting, vanaf 1 juli, om voor nieuwbouw- en grote 

renovatieprojecten een keuring te voorzien, er alvast voor zorgen 

dat fouten sneller worden ontdekt  en hopelijk ook sensibiliserend 

werken om fouten bij nieuwe constructies te vermijden. Ook dat zal 

significant bijdragen tot het verminderen van wateroverlast. 

 

Om de nog bestaande problemen te kunnen oplossen, blijft het dus 

nodig om bepaalde grote werkzaamheden uit te voeren. Hierbij is 

het echter belangrijk dat enerzijds de hinder beperkt blijft voor 

de gemeenten en hun inwoners en anderzijds dat er één complete 

oplossing wordt geboden die zowel kijkt naar de rioleringen, als 

naar verkeersveiligheid en mobiliteit. 
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Om de pijn tijdens werken te verzachten, heeft de Vlaamse overheid 

al een heel instrumentarium aan „minder hinder‟-maatregelen 

ontwikkeld: een dagpremie bij sluiting, een overheidswaarborg voor 

overbruggingen en een rentevergoeding op leningen die worden 

aangegaan tijdens deze werken. Op verzoek van de handelaars en 

gemeenten heb ik ook de rentetoelage uitgebreid tot de lopende 

leningen, zodat ondernemingen die net geïnvesteerd hadden vóór de 

werken geen nieuwe put moeten graven om een andere te dichten. 

 

Dit alles neemt echter niet weg dat alle betrokkenen moeten 

blijven inzetten op een zo efficiënt en volledig mogelijke 

oplossing. Als grote werken plaatsvinden, dan moet daarna de 

garantie kunnen gegeven worden dat de oplossing volstaat om de 

komende 25 of 30 jaar verder te kunnen. Een goede samenwerking 

tussen alle spelers in dit verhaal – Vlaamse overheid, gemeenten 

en sector – is dan ook essentieel. 

 

Dames en heren, 

 

Ik rond stilaan af. U hoort het. Mijn appreciatie voor VLARIO is 

groot. De technische expertise, de terreinkennis en de 

onafhankelijkheid zorgen ervoor dat VLARIO al 20 jaar lang een 

onmisbare partner is in het waterbeleid. Ik ben er in ieder geval 

van overtuigd dat wij ook de komende 20 jaar een beroep kunnen 

doen op VLARIO om ons beleid mee vorm te geven. 

 

Ik dank u. 

 

 


