Dinsdag 27 maart 2018

Persbericht : Betonstop levert besparing van 1,8 miljard euro op om
wateroverlast te vermijden
In opdracht van VLARIO bestudeerde de KU Leuven de impact van BRV op onze rioleringen. De
resultaten van dit onderzoek werden in primeur voorgesteld tijdens de VLARIO-dag van 27 maart.
Het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (‘de betonstop’ in de volksmond) streeft naar een totaal nieuwe
benadering van ruimtelijke ordening. Oog voor waterbeheer is daarbij een van de belangrijkste
uitgangspunten. KU Leuven & Sumaqua becijferden voor VLARIO wat de impact is op rioleringen in
Vlaanderen.
In Vlaanderen is historisch erg veel open ruimte ingenomen en verhard. Vandaag bestaat ongeveer
14,5% van onze regio uit verharde oppervlakte. Als we het huidige beleid voortzetten, zal dit cijfer
tegen 2040 groeien tot ongeveer 17%. Dit zou nefaste gevolgen hebben aangezien het zal leiden tot
problematische wateroverlast, verdroging, hittestress en verschraling van de biodiversiteit. Het
Beleidsplan streeft naar een radicale verandering en wil de verharding beperken tot circa 15% tegen
2040. De verharding in open ruimtes wordt teruggeschroefd, terwijl de bestaande ingenomen ruimte
efficiënter en slimmer gebruikt wordt.
Bijkomende verharding leidt rechtstreeks ook tot meer rioleringsoverstromingen. Om dit te
vermijden is er nood aan bijkomende infrastructuur. Uit de studieresultaten blijkt dat tegen 2040
ongeveer 3,4 miljard euro nodig is om de bijkomende verharding van het huidig ruimtelijk beleid op
te vangen. Hiervan gaat 550 miljoen euro naar het uitbreiden van rioleringssystemen. De overige 2,8
miljard euro gaat naar de aanleg van niet-residentiële bronmaatregelen, zoals buffers langs nieuwe
wegen, industrieterreinen en winkelketens. Door het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen zouden de
nodige investeringen dalen tot 1,6 miljard euro, oftewel een besparing van 1,8 miljard euro. Door
meer te doen met de reeds ingenomen ruimte en in te zetten op creatieve ontwerpen dalen de
overstromingsrisico’s langs rioleringen zelfs licht. De nodige investeringen bij uitvoering van het
Beleidsplan gaan dan ook volledig naar het bouwen van niet-residentiële bronmaatregelen.
Particuliere bronmaatregelen, zoals verplichte hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen, zijn
eveneens opgenomen in de studie, maar niet vertaald naar economische gegevens.
Daarnaast zal het Beleidsplan ook een impact hebben op waterzuivering. Door de verwachte
bevolkingstoename in Vlaanderen zijn sowieso (beperkte) capaciteitsuitbreidingen aan de orde. Het
Beleidsplan stimuleert het ontwikkelen van goed ontsloten gronden, zoals in en rond steden.
Hierdoor moeten vooral grotere rioolwaterzuiveringsinstallaties meer uitbreiden dan in het huidig
ruimtelijk beleid. Het is dan ook wenselijk om de uitbreidingsplannen van deze installaties hierop af
te stemmen.
Uit de studie blijkt nogmaals het belang van het uitbouwen van bronmaatregelen, en het afstemmen
van ruimtelijke planning en waterbeheer. Creatieve ontwerpen met minder verharding en
geïntegreerde bronmaatregelen zorgen voor maatschappelijke, ecologische én economische
voordelen. Bovendien zijn ze broodnodig om de negatieve gevolgen de klimaatverandering, zoals wij
die nu al voelen, met meer piekregens en langere droge periodes, te kunnen counteren.
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VLARIO is het kenniscentrum en overlegplatform voor de riolerings- en afvalwaterzuiveringssector in
Vlaanderen. Via de werkgroepen, ondersteunt VLARIO alle actoren in hun streven naar kwaliteit en
benadrukt op alle niveaus de noodzaak van duurzame investeringen in het beheer van hemel- en
afvalwater.
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