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Gezinnen betalen al 400 miljoen, maar
toch 3 miljard extra nodig voor riolering
De 400 miljoen euro die Vlaamse gezinnen elk jaar betalen via de waterfactuur is onvoldoende om ons rioleringsstelsel tegen 2027 in orde te
brengen. Een extra investering van 3
miljard is nodig, zo blijkt uit onderzoek.
RIOLERINGSNETWERK
ANTWERPEN
Yves Lambrix

E

en doorsnee gezin in
Vlaanderen verbruikt
73 m³ leidingwater per
jaar. Hiervoor betaalt
het 395 euro, waarvan
104 euro voor de afvoer
van het afvalwater (saneringsbij-

“De gemeentelijke
rioolbeheerders zouden
nog 3,1 miljard euro
moeten investeren in de
verdere uitbouw van
hun rioleringsnet”
Wendy Francken
Directeur VLARIO

drage). Jaarlijks wordt er op die
manier meer dan 400 miljoen euro
via de drinkwaterfactuur geïnd.
Wettelijk gezien moet dat geld aan
het onderhoud en de aanleg van
gemeentelijke rioleringen worden
besteed.
In 2017 werd een studie uitgevoerd over de besteding van deze
saneringsbijdrage. Daaruit bleek
een gebrek aan transparantie: het
was niet altijd duidelijk of het
budget wel helemaal terugvloeide
naar de rioleringen. “Deze studie
deed heel wat stof opwaaien en
zette de sector aan tot actie. Vandaag, vijf jaar later, heeft de Universiteit Hasselt een stand van zaken opgemaakt”, zegt directeur
Wendy Francken van VLARIO,
het overlegplatform & kenniscentrum voor rioleringen- en afvalwaterzuiveringssector in Vlaanderen. Op de grote VLARIO-dag
in Antwerp Expo stelde zij de resultaten van die evaluatiestudie
voor.
1. Ongeveer de helft van de kosten
is gelinkt aan investeringen
(52%) en ruim een kwart aan
exploitatie (27%). De overheadkosten en indirecte personeelskosten bedragen gemiddeld 8 procent.
2. Rioolbeheerders investeren wel
degelijk in aanleg en onderhoud van riolen. “Het is echter
onmogelijk om uit te maken of
dit voldoende is voor een goed
beheer van het bestaande stelsel. Het is wél duidelijk dat dit

Er wordt wel geïnvesteerd in rioleringen, maar niet genoeg om tegen 2027 een goede waterkwaliteit te garanderen. FOTO PATRICK BREBELS
investeringsritme niet volstaat
om alle projecten uit te voeren
die nodig zijn om uiterlijk tegen
eind 2027 de doelstelling uit de
Europese Kaderrichtlijn Water
te halen, namelijk het garanderen van een goede waterkwaliteit. De gemeentelijke rioolbeheerders zouden hiertoe immers nog 3,1 miljard euro
moeten investeren in de verdere
uitbouw van hun rioleringsnet”, zegt Francken.
3. De transparantie in de sector is
sterk verbeterd, maar toch zitten er grote verschillen in de
manier van financiële rapportering die het vergelijken van de
resultaten bemoeilijkt. “Zo
ontbreekt bijvoorbeeld afstemming van definities bij de rapporteringen,
methodieken,
kostenallocatie en afschrij-

MILIEU

Website toont PFAS-gevaar in uw buurt
Er staat een tool online waarop
elke Vlaming kan zien of hij
zich op een PFAS-risicolocatie
bevindt. De kaart van Vlaanderen toont zowel de gebieden
waar nog onderzoek aan de
gang is, als de ‘no regret-gebieden’, waar de overheid na een
onderzoek afraadt om zelfgekweekte groenten en scharreleieren te eten.
Professor Karl Vrancken, die
als coördinator voor de
Vlaamse regering de PFASverontreiniging aanpakt, stelde gisteren een tweede rapport
voor. Daarin adviseert hij de
regering om de PFAS-normen
te verstrengen in woongebieden waar ruimte is voor moestuinen, alsook om voortaan de

Karl Vrancken, opdrachthouder van de
Vlaamse
regering
voor de
PFAS-problematiek.
FOTO BELGA

limieten bij te stellen voor het aantal microgram schadelijke stoffen
per liter grondwater. Die zouden
dezelfde moeten worden als de limieten die nu gelden voor drinkwater. De Vlaamse regering is van

plan om vrijdag te beslissen wat ze
met de aanbevelingen zal doen.
(hca)

X www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling/maatregelen-per-gemeente

vingstermijnen”, aldus Francken. “Er is duidelijk draagvlak
in de sector om daar in overleg
met de overheid verdere stappen in te zetten.”
4. Uit de financiële analyses blijkt
dat de rioolbeheerders over het
algemeen een positief boekhoudkundig resultaat neerleggen, maar dat hun kasposities
in de meeste jaren negatief zijn.
Ze doen dus meer uitgaven dan
dat er inkomsten zijn. “Er is dus
externe financiering nodig om
het investeringsritme aan te
houden”, meent Theo Jans van
UHasselt. Volgens VLARIO
moet de piste van solidarisering
tussen gemeenten bekeken
worden en moet de zoektocht
naar externe financiering worden opgedreven.
5. De onderzoekers pleiten er-

voor om de controle- en analysecapaciteit van de economische toezichthouder (VMM) te
versterken, én om de link te maken met het inhoudelijke toezicht.

“Elke druppel telt”

Vlaams minister van Omgeving
Zuhal Demir (N-VA) waardeert
de input van de onderzoekers.
“Deze aanbevelingen sterken ons
in het idee dat we daarmee de juiste weg inslaan. Het is nu zaak om
deze aanbevelingen en het regeerakkoord verder op het terrein uit
te werken. Want elke druppel telt,
niet in het minst in een verharde
regio als Vlaanderen. Ik verwacht
van alle actoren in de watersector
dat ze die handschoen ten volle
mee opnemen”, aldus minister
Demir.

ENERGIE

Stookoliefonds op 1 april van start
Het bodemsaneringsfonds dat
eigenaars van lekkende
stookolietanks kan vergoeden
voor de sanering van vervuilde
grond, gaat op vrijdag 1 april
van start. Dat laat het kabinet
van Energieminister Tinne Van
der Straeten (Groen) weten.
Ongeveer 10.000 Belgen hebben een lekkende stookolietank. De afgelopen jaren is op
die manier meer dan 25 miljoen
liter stookolie in de bodem terechtgekomen. Een sanering is
dan noodzakelijk. Gemiddeld
kost dit 50.000 euro, maar saneringen van 250.000 euro en
meer zijn geen uitzondering.
Minister van Energie Tinne
Van der Straeten en de stook-

oliesector kwamen een jaar geleden overeen om een bodemsaneringsfonds in het leven te roepen.
Belgen met een lekkende stookolietank kunnen via dat fonds een
terugbetaling van de saneringskosten aanvragen. Het fonds dekt
kosten tot 200.000 euro, en ook de
ruim 6.000 mensen die al een sanering hebben laten uitvoeren krijgen de kosten terugbetaald. Om
het fonds te spijzen wordt de prijs
van stookolie opgetrokken. In totaal is maximaal 512 miljoen euro
nodig voor 20 jaar. Eens dit bedrag bereikt is, stopt de inning.
“Het bodemsaneringsfonds is een
uitstekende zaak voor de eigenaars van stookolietanks én voor
de natuur”, aldus de minister. (yl)
X https://promaz.be/

