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1 DE OPMAAK VAN HET OP 2022 – 2026 

1.1 Juridisch kader 

De opmaak van het Optimalisatieprogramma (OP) is een – jaarlijks weerkerende – decretale opdracht van 
VMM die kadert in de Overeenkomst Aquafin – Vlaams Gewest, en die in belangrijke mate gestuurd wordt 
door Europese regelgeving (Richtlijn Stedelijk Afvalwater, Kaderrichtlijn Water, Richtlijn Gevaarlijke Stoffen 
in aquatisch milieu, Nitraatrichtlijn, …). 
 
Op Vlaams niveau bepaalt het decreet algemene bepalingen inzake milieubeleid van 5 april 1995 bepaalt de 
decretale opdracht van de VMM. Artikel 10.2.3 §1 van dit decreet stelt “De Vlaamse Milieumaatschappij 
heeft als taak om bij te dragen tot het integraal waterbeleid, bedoeld in artikel 4 van het decreet integraal 
waterbeleid. De Vlaamse Milieumaatschappij vervult deze taak onder meer door: 
8° het opstellen, controleren en opvolgen van investeringsprogramma’s en de subsidiëringsprogramma’s 
voor de zuivering van het afvalwater dat geloosd wordt in de openbare riolen en collectoren. …” 
 
Daarnaast bepaalt het gecoördineerde decreet Integraal Waterbeleid van 15 juni 2018 de praktische 
modaliteiten van de opmaak van het investeringsprogramma. Artikel 2.6.1.2.1. bepaalt dat de Vlaamse 
Milieumaatschappij elk jaar een ontwerp van rollend meerjarenprogramma voor de vijf volgende jaren 
dient voor te leggen. 
 
Tenslotte bepaalt de Beheersovereenkomst van 10 november 1993 – zoals afgesloten tussen het 
Vlaams Gewest en Aquafin – en bijhorende addenda, gecoördineerd op 30/08/2010, naast de wederzijdse 
rechten en plichten, dat het Vlaams Gewest jaarlijks een door haar goedgekeurd rollend 
Investeringsprogramma, aan Aquafin ter uitvoering opdraagt. 
 

1.2 Beschikbare budgetten & voor welke investeringen zijn ze bedoeld 

1.2.1 Het reguliere budget 

Met het regulier budget worden de financiële middelen bedoeld die vanuit de bovengemeentelijke 
saneringsbijdrage en het Vlaams gewest beschikbaar worden gesteld voor de verdere uitbouw én de 
optimalisatie van de bovengemeentelijke saneringsinfrastructuur. 
  
Bij de opmaak van voorliggend optimalisatieprogramma werd – naar analogie met de voorgaande jaren –  
voor investeringen in de bovengemeentelijke saneringsinfrastructuur, uitgegaan van een ‘traditioneel’ 
budget van 100 miljoen euro. 
 
Binnen dit reguliere budget kunnen volgende investeringen ondergebracht worden: 
- investeringen in de waterzuiveringsinstallaties zoals 

o bouw van nieuwe zuiveringscapaciteit, vnl. uitbreiding van bestaande installaties, maar ook bouw 
van nieuwe, kleinschalige installaties (in buitengebieden), 

o renovatie of optimalisatie van bestaande zuiveringsinstallaties, zowel wat betreft de waterlijn als 
de sliblijn, 
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- het aansluiten van nieuwe vuilvracht in het buitengebied, mits aanwezigheid van bestaande of 
afstemming op realisatie van nieuwe kwalitatieve inzamelrioleringen mét optimale scheiding op 
particulier domein en mits bewaking van ecologisch transport, 

- het optimaliseren (verbeteren van het ecologisch transport) en (in mindere mate) het in stand houden 
van de bestaande bovengemeentelijke afvalwatertransportinfrastructuur (collectoren, pompstations 
en persleidingen, overstorten) in het centraal gebied. 

1.2.2 Het lokaal pact-budget 

Met het lokaal pact-budget worden de financiële middelen bedoeld die vanuit de bovengemeentelijke 
saneringsbijdrage en het Vlaams gewest beschikbaar worden gesteld voor investeringen in de huidige en/of 
toekomstige gemeentelijke saneringsinfrastructuur. 
Bij de vorming van de nieuwe Vlaamse Regering in 2019 werd afgesproken om deze ondersteuning van het 
Gewest naar het lokale niveau ook tijdens de nieuwe (huidige) legislatuur verder te zetten met een totaal 
investeringspakket van 700 miljoen euro en op die manier meer gemeentelijke rioleringsinspanningen ten 
laste te nemen via de Aquafin-investeringsprogramma’s 2022 t.e.m. 2026. De bestaande Lokaal Pact-
categorieën werden het afgelopen jaar opnieuw geëvalueerd, bijgestuurd én uitgebreid met 2 nieuwe 
categorieën waarbij innovatie en klimaatadaptatie centraal staan. 
Deze evaluatie en bijsturing resulteerde in volgende lokaal pact-categorieën: 

1. tenlastename van gemeentelijke rioleringsinspanningen door het verschuiven van het 
overnamepunt 

2. tenlastename door een gefaseerde overname van tussenliggende leidingen 
3. tenlastename van de aanleg van gemeentelijke infrastructuur bij de aanleg van collectoren, 

prioritaire rioleringen of lokaal pact-dossiers 
4. tenlastename van gemeentelijke investeringsprojecten in het kader van de optimalisatie van de 

DWA- en RWA-aanpak met een belangrijke impact op de bovengemeentelijke 
saneringsinfrastructuur 

5. tenlastename van investeringen in de (her)aanleg van gemeentelijke rioleringen in het kader van 
(niet-riolerings)werken van bovenlokale ‘overheden’ 
 

6. de vroegere lokaal pact-categorie 6 ‘tenlastename van investeringsprojecten in het kader van de 
realisatie van de doelstellingen van de kaderrichtlijn Water, Natura 2000 en de Zwemwaterrichtlijn’ 
– die in 2016 als nieuwe (en tijdelijke) categorie werd gedefinieerd – werd geschrapt wat betreft het 
opdragen van nieuwe lokaal pact-tenlastenames. 
 

7. tenlastename van innovatieve proefprojecten die aan nieuwe uitdagingen het hoofd trachten te 
bieden en waarbij kennisverwerving en -deling een essentieel onderdeel vormen 

8. tenlastename van klimaatadaptieve gemeentelijke investerings-projecten die de gemeentelijke 
saneringsinfrastructuur klimaatrobuster maken 

1.3 De samenstelling van de projectenkorf 

1.3.1 Indicatief geprogrammeerde projecten van het vorige optimalisatieprogramma 

Op het indicatieve gedeelte van het vorige optimalisatieprogramma (OP 2021-2025) werden 52 projecten 
opgenomen op het programmajaar 2022 (investeringspakket van ca 80,6 miljoen euro). Deze projecten 
konden om diverse redenen nog niet opgenomen worden op het programmajaar 2021, zoals:  
– de projecten dienen te worden afgestemd op andere projecten (al dan niet van andere instanties); 
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– de projecten dienen inhoudelijk nog verder uitgewerkt te worden; 
– er dient nog bijkomend onderzoek te gebeuren (bv terreinonderzoek, onderzoek naar de invloed op de 

werking van de RWZI, ...), dat indien mogelijk tegen de opmaak van het volgende 
Optimalisatieprogramma dient te gebeuren; 

– er dient nog bijkomende informatie en/of onderbouwing voor het projectvoorstel aangeleverd te 
worden; 

– er dienen nog afspraken gemaakt met de betrokken gemeente(n). 
 
Daarnaast werden op de richtinggevende periode 2023-2025 in totaal ook 285 projecten (investerings-
pakket van ca. 354,8 miljoen euro) opgenomen waarvoor op basis gekende gegevens en/of bij gebrek 
engagementen van betrokken gemeenten / rioolbeheerders nog niet meteen uitzicht bestond voor opname 
op een concreet programmajaar.  
Daarnaast waren er ook  nog een aantal projectvoorstellen die (al dan niet voorlopig) niet weerhouden 
konden worden voor opname op het Optimalisatieprogramma 2021-2025. 

1.3.2 Projectvoorstellen van Aquafin 

1.3.2.1 RWZI-voorstellen 
Nadat in november 2019 reeds door Aquafin was aangegeven dat voor 23 RWZI’s een projectvoorstel zou 
worden uitgewerkt, ontving VMM in maart 2020 24 voorstellen voor in totaal 62,6 miljoen euro waarvan 

- 11 investeringsprojecten in de waterlijn (32,69 miljoen euro) 
- 5 ecologische projecten (18,66 miljoen euro) 
- 7 nageschakelde zuiveringen (8,30 miljoen euro)   
- 1 project in de sliblijn (2,96 miljoen euro) 

 
Uiteindelijk werden 19 van deze voorstellen (investeringspakket van ca. 46 miljoen euro) na beoordeling en 
prioritering weerhouden voor opname op het meerjarenprogramma 2022-2026, waarvan 5 (goed voor een 
investeringsvolume van ruim 12 miljoen euro) op het programma 2022. 

1.3.2.2 Transportprojecten 
Voorafgaand aan de afronding van het vorige investeringsprogramma (OP 2021-2025) werden in november 
2019 door Aquafin reeds 34 voorstellen ingediend voor de opmaak van het investeringsprogramma 2022-
2026, en dit voor in totaal 51,8 miljoen euro. Een aantal van deze voorstellen werden nog mee in 
overweging genomen bij de opmaak van het investeringsprogramma 2021. 
 
Begin 2020 werd in het kader van het Afvalwaterinformatiesysteem (AWIS) de nieuwe online tool ‘AWIS-
projecten’ in gebruik genomen voor het indienen van bovengemeentelijke projectvoorstellen. Via deze weg 
werden tot en met eind februari 2021, nog ca 120 nieuwe of aangepaste (al dan niet op vraag van VMM) 
projectvoorstellen ingediend door Aquafin.  

1.4 Belangrijke aandachtspunten bij de opmaak van het programma  

1.4.1 Duidelijke en weloverwogen projectdefinities 

Bij de opmaak van een investeringsprogramma is het van belang om elk project zo goed mogelijk te 
definiëren (welke doelstelling willen we bereiken en wat is hiervoor nodig).  
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Dankzij de jarenlange ervaring van onze medewerkers én dankzij diverse sterk uitgebouwde databanken die 
het resultaat zijn van heel wat terreinwerk en overleg met diverse actoren, is VMM in staat zeer gericht 
saneringsmaatregelen uit te werken en te evalueren. 
Maar natuurlijk gaan we niet enkel uit van de eigen kennis en ervaring, maar overleggen we regelmatig met 
diverse partners (Aquafin, de gemeenten, rioolbeheerders, CIW / bekkensecretariaten, …) en zoeken we 
met hen steeds naar de best mogelijke oplossingen. Vanzelfsprekend wordt hierbij in de 1ste plaats 
veelvuldig een beroep gedaan op de kennis, ervaring en expertise van Aquafin. 

1.4.2 Een accurate raming op projectniveau 

Bij de opmaak van het voorliggende programma werd – meer nog dan de voorbije jaren – een beroep 
gedaan op Aquafin voor de opmaak van zo accuraat mogelijke projectramingen. Voor alle projecten die in 
aanmerking kwamen voor opname op het programmajaar 2022, werd aan Aquafin gevraagd om een soort 
‘op maat offerte’ op te maken.  
 
Voor een aantal projecten waarvan na overleg bleek dat op basis van de beschikbare informatie en kennis 
het resultaat té onzeker is of dat er te veel twijfels zijn over de accuraatheid van het prijskaartje, werd 
geopteerd om deze projecten eerst grondiger te laten bestuderen, en ze bijgevolg in 1ste instantie nog ‘als 
studie’ op te dragen (met investeringskost = 0). 
 
Voor de projecten waarvoor reeds een technisch plan of andere (riolerings)studie (bvb via een 
(voor)ontwerp van een andere instantie) is opgemaakt, én er dus reeds een accuratere raming beschikbaar 
is, wordt uiteraard vertrokken van en verder gewerkt met deze accuratere raming. 

1.4.3 De budgettaire invulling op het niveau van het volledige programma 

De Overeenkomst Aquafin - Vlaams Gewest bepaalt dat de opgedragen projecten binnen het ter 
beschikking gestelde budget dienen uitgevoerd te worden. Bij de goedkeuring van de voorbije 
Optimalisatieprogramma’s werd hierop zowel door de inspecteur van financiën, als door het kabinet 
begroting meermaals gewezen. 
 
De in een 1ste fase opgestelde projectramingen vormden dan ook slechts gedeeltelijk de basis voor het 
concreet invullen van het programma. In een 2e fase werd daarom – in functie van het soort project – de 
toekomstige kostprijsevolutie zo goed mogelijk ingeschat op basis van beschikbare gegevens van reeds 
opgedragen / uitgevoerde projecten (verleden) en toekomstige verwachtingen (op basis van indexen, en 
met inrekening van inflatie).  
 
Vanzelfsprekend wordt hierbij ook rekening gehouden met de te verwachten, dan wel met gemiddelde 
resterende doorlooptijden. Zo wordt voor hoogdringende projecten omwille van gecombineerde uitvoering 
met op stapel staande projecten van andere instanties, of voor projecten waarvoor reeds een deel van het 
traject doorlopen is, een beperktere kostprijsevolutie ingerekend.   

1.5 Projectbeoordeling & -prioritering 

Naast sterk uitgebouwde databanken, diverse meetnetten en heel wat gebiedskennis beschikt VMM ook 
over diverse tools om projecten te beoordelen en te prioriteren. Zo wordt het in eigen huis ontwikkelde 
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beoordelingsalgoritme "LIBRA1", reeds jaren gebruikt  bij de opmaak van de investeringsprogramma’s om 
het effect van de diverse types optimalisatieprojecten in te schatten en te vergelijken met projecten die 
bijkomende vuilvracht aansluiten op de zuivering. 

1.5.1 Beoordelingscriteria voor projecten in het centraal gebied 

In het centraal gebied gaat de meeste aandacht uit naar 3 categorieën van optimalisatieprojecten: 

1.5.1.1 Optimalisatieprojecten m.b.t. overstorten 
Op dit ogenblik staan tal van bergbezinkbekkens buiten het programma geprogrammeerd. Het grootste 
deel van deze bekkens vindt zijn oorsprong in hydrodynamische modelleringen. Bijgevolg kunnen hier 
bekkens in opgenomen zijn aan overstorten zonder een belangrijke impact op de waterloop en kunnen er 
anderzijds geen bekkens voorzien zijn bij overstorten die wel een belangrijke impact hebben.  
 
Al heel wat jaren worden de betrokken ‘geplande’ bergbezinkbekkens pas op een programma opgenomen 
op basis van concrete resultaten van het overstortenmeetnet, met name als betrokken overstorten 
duidelijk als problematisch naar voor komen. Bij de keuze van de saneringswijze vormt de "ladder van 
Lansink" voor water (aanpak aan de bron) het uitgangspunt, wat betekent dat een bergbezinkingsbekken 
mede gelet op de hoge kostprijs de minst gewenst saneringswijze is. 
 
De provincies hebben als waterloopbeheerder de mogelijkheid om in dit kader de voor hen meest 
problematische overstorten aan te duiden als insteek voor de opmaak van voorliggend 
Optimalisatieprogramma. 

1.5.1.2 Afkoppelingsprojecten 
Het correct ramen van de grootte van het af te koppelen debiet in een afkoppelingsproject is in de praktijk 
niet vanzelfsprekend. Gelukkig kan dit debiet louter theoretisch, via de LIBRA-methodologie, omgezet 
worden naar een “inwoner-equivalent”-waarde. 
 
Met behulp van LIBRA, en rekening houdend met de sterktes en zwaktes eigen aan deze methodologie, 
worden de diverse afkoppelingsprojecten modelmatig gescreend naar het effect op de werking van de 
reeds aanwezige saneringsinfrastructuur, en in eerste orde van de reeds aanwezige zuiveringsinstallatie. 
Het resultaat van deze modelmatige screening wordt als belangrijk element meegenomen in het 
beslissingsproces dat leidt tot het programmeren van de betrokken afkoppelingsprojecten. 
 
Bij de bepaling van de in aanmerking te nemen projecten wordt volgende pragmatische werkwijze 
gehanteerd:  
– Er wordt prioritair begonnen met de meest problematische zuiveringsgebieden die in detail onderzocht 

worden, o.a. door een uitgebreid terreinonderzoek. Uit de praktijkervaring van dit onderzoek worden de 
belangrijkste knelpunten aangeduid en waar mogelijk gekarakteriseerd. 

– De sanering van de belangrijkste knelpunten in het onderzoeksgebied werden in aanmerking genomen 
om op het optimalisatieprogramma opgenomen te worden. Dit betekent dat het effect van de sanering 
de doorslag geeft en niet de precieze ligging (gemeentelijk of bovengemeentelijk), evenals het historisch 
karakter van het knelpunt (niet blijven dweilen met de kraan open!). 

 

 
 
1 Voor meer info zie ‘Libra: prioritering van investeringen in rioleringen’ in tijdschrift Rioleringswetenschap, jaargang 7 nr. 25 (blz. 21-26). 

http://library.wur.nl/WebQuery/hydrotheek/1900596
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In een latere fase kan de doorlichting ook nog gevolgd worden door een effectiviteitsrapport (kwantitatieve 
toekenning aandeel van knelpunt in de globale problematiek) en kunnen op basis hiervan nog meer 
gefundeerde voorstellen gedaan worden. 
 
Hiernaast is het natuurlijk wel zo dat indien de grootte van een parasitair debiet nauwkeurig gekend is, en 
indien dit debiet een belangrijk aandeel uitmaakt van de totale problematiek van het betrokken 
zuiveringsgebied, dit ook in aanmerking kan komen om het betreffend project op te nemen op het 
optimalisatieprogramma. Een gedegen nazicht op het terrein is ook hier een conditio sine qua non. 

1.5.1.3 Renovatie bestaande zuiveringsinstallaties 
Optimalisatievoorstellen voor RWZI’s e.a. kunnen enkel in aanmerking genomen worden mits een 
projectfiche ruim op voorhand wordt ingediend, zodat een plaatsbezoek VMM-Aquafin (eventueel 
ondersteund door de afdeling Expertise Beton en Staal van het departement Mobiliteit en Openbare 
Werken daar waar de bouwkundige toestand een cruciaal gegeven is) aan de installatie toelaat de 
noodzaak van de voorgestelde renovatie op het terrein vast te stellen. 

1.5.2 Beoordelingscriteria voor projecten in het buitengebied 

1.5.2.1 Uitgangspunten 
Agglomeraties kleiner dan 2.000 IE met bestaand opvangsysteem moesten eind 2005 in het kader van de 
Europese Richtlijn Stedelijk Afvalwater over een toereikend zuiveringssysteem beschikken. Deze 
verplichting werd in Vlarem II concreet ingevuld door de verplichting van een septische put voor bestaande 
woningen anno 1995, verdergaande zuivering via een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater 
(IBA) voor nieuwe woningen, en zuivering door kleinschalige waterzuiveringsinstallaties (KWZI). 
Investeringen in deze agglomeraties en in het buitengebied in de vorm van KWZI’s en aanvoerleidingen 
naar deze KWZI’s betekenen dus een verdere optimalisatie van de bestaande toestand, waarvan gesteld 
wordt dat deze vandaag reeds in overeenstemming is met de Europese Richtlijn Stedelijk Afvalwater. Ook 
deze investeringen kunnen dus verder gezet worden onder de noemer van optimalisatie.  
 
Indien hier projecten moeten gerealiseerd worden, is een doorgedreven scheiding van afvalwater en 
hemelwater op particulier en openbaar domein een conditio sine qua non.  
 
Als vereiste graad van afkoppeling stelt VMM in eerste instantie volgende benadering voorop (deze aanpak 
werd grotendeels verankerd in de Vlaremwijziging van 9 mei 2008): 
– kwalitatieve bestaande (te behouden) riolering (minstens planmatig aangelegd): minstens afkoppeling 

parasitaire debieten en grote verharde en onverharde oppervlakten; 
– nieuw en her aan te leggen riolering: gescheiden riolering met volledige afkoppeling op openbaar en 

particulier domein (open en halfopen bebouwing), minstens afkoppeling 50 % bij gesloten bebouwing; 
– niet-kwalitatieve riolering (ingebuisde grachten): ontdubbeling met gescheiden riolering waarbij de 

ingebuisde gracht behouden blijft voor hemelwater (open en halfopen bebouwing), minstens 50% 
afkoppeling bij gesloten bebouwing; 

– nieuwe woongebieden en inbreidingen: uitsluitend 2DWA-rioleringen 
– het hemelwater dient volgens de ladder van Lansink behandeld: hergebruik > infiltratie > buffering > 

gescheiden afvoer via grachten > gescheiden afvoer via RWA-leiding en pas in allerlaatste instantie 
aansluiting op een gemengde riolering. 
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Naast deze afkoppeling in het buitengebied dient er uiteraard eveneens aandacht te zijn voor het 
ecologisch transport doorheen het centraal gebied (aanwezigheid probleemoverstorten). Afkoppeling in 
het buitengebied moet er bovendien voor zorgen dat de bestaande verdunning van de RWZI-influenten niet 
verder verergert en dat de centrale gebieden niet bij elke regenbui nog meer overstromen. 

1.5.2.2 Criteria 
Zoals hierboven reeds gesteld kan aansluitend op agglomeraties kleiner dan 2.000 IE de reeds bestaande 
toestand (individuele zuivering door septische putten) verder geoptimaliseerd worden door de aanleg van 
transportleidingen. Voorwaarde hiertoe is dat het ingezamelde en in te zamelen afvalwater en de aan te 
sluiten riolering van aanvaardbare kwaliteit zijn (screening). Ingebuisde grachten en verdunde 
lozingspunten vallen duidelijk niet onder deze definitie. 
 
Aansluitingen op grotere agglomeraties kunnen niet meer zonder meer. Het aansluiten van nieuw 
ontwikkelde gebieden (bvb invulling van woonuitbreidingsgebieden) blijft uiteraard mogelijk onder 
dezelfde voorwaarden.  
 
Bij de beoordeling en prioritering dienen de projecten dan ook in dit licht herbekeken te worden, en zorgt 
de zoneringsaanpak voor de nodige onderbouwing. 
 
Vanzelfsprekend dienen de projecten getoetst te worden aan de intenties van de betrokken gemeenten / 
rioolbeheerders, die meestal zelf ook op korte termijn nog een deel van de sanering (de inzameling van 
‘kwalitatief’ afvalwater) op zich moeten nemen teneinde te zorgen voor het nodige (minimale) rendement 
die de bovengemeentelijk investering verantwoordt. 
Daarnaast dient ook rekening gehouden met de afstemming op investeringsprogramma's van andere 
instanties (AWV, provincies, …). 

1.6 Resultaat: het rollend meerjaren investeringsprogramma 2022-2026 

In onderstaande tabel 1 wordt een globaal overzicht gegeven van de resultaten van de opmaak van het 
rollend meerjarenprogramma. 

Tabel 1: Het optimalisatieprogramma 2022-2026 – invulling programmajaren2 

Programmajaar Aantal projecten Totale kostprijs (in euro) 

2022 1153 192.426.740,01 

2023 80 139.412.469,26 

2024-2026 287 363.018.559,83 

Totaal op het programma 482 694.857.769,10 

Buiten het programma 234 178.616.487,66 

 

 
 
2 op basis van de klassieke projectramingen 
3 Bij de afronding/indiening van het ontwerp-investeringsprogramma in mei 2021 werden 115 projecten voorgesteld voor opname op het 
optimalisatieprogramma 2022. Gelet op de hoogdringendheid van het project 101271 (de Vlaamse Waterweg & Agentschap Wegen & Verkeer 
wensten hun project nog in 2021 te gunnen), besliste het Permanent Overleg op 26 oktober 2021 om het bijhorende rioleringsdossier (= projectnr 
101271) via artikel 51.1 van de Beheersovereenkomst Aquafin – Vlaams Gewest, toe te voegen aan het optimalisatieprogramma 2017 in plaats van 
het op te nemen op het programma 2022. Ten gevolge hiervan bevat het goedgekeurde programma 2022 uiteindelijk slechts 114 projecten, goed 
voor een totaal investeringsbedrag (o.b.v. de ramingen in fase opmaak OP) van 191.834.740 euro. 
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Zoals blijkt uit deze tabel kregen in totaal 482 projecten voor een totaal ramingsbedrag van ca. 695 miljoen 
euro een plaats binnen het meerjarenprogramma. Op het definitieve programmajaar 2022 werden: 
– 17 reeds eerder ter uitvoering opgedragen projecten – goed voor een investeringsvolume van 52,6 

miljoen euro (op basis van de huidige raming, d.w.z. excl. toekomstige kostprijsstijgingen en stijgingen 
ingevolge index in rekening te brengen) – opnieuw opgedragen op / doorgeschoven naar het 
programmajaar 2022 en dit in het kader van de aanpak van de budgetproblematiek;  

– 39 gecombineerde gemeentelijke aandelen bij reeds eerder aan Aquafin opgedragen projecten met 
goedgekeurd technisch plan opgenomen in het kader van het lokaal pact met de gemeenten. Deze 
projecten vertegenwoordigen een voor een investeringsvolume van 27,4 miljoen euro (eveneens zonder 
toekomstige stijgingen in rekening te brengen). 

Daarnaast werden na evaluatie en grondig onderzoek voor nog 96 projecten geoordeeld dat er hiervoor 
voldoende zekerheid bestaat over het belang en het onmiddellijke rendement om ze voor te stellen voor 
opname op het programmajaar 2022. Doch omwille van budgettaire beperkingen konden niet al deze 
projecten weerhouden worden voor opname op het programmajaar 2022. Bijgevolg dienden deze 
projecten aan een extra prioritering onderworpen te worden, waarna  
– 11 projecten worden opgenomen ter afstemming op reeds eerder opgedragen projecten van Aquafin, 

dan wel op werken van andere instanties zoals het Agentschap Wegen & Verkeer en VMM – 
Operationeel Waterbeheer; 

– en 48 projecten om diverse andere (vnl. ecologische) redenen (zie motivatiefiches van de individuele 
projecten) worden weerhouden. 

De overige 36 projecten werden uiteindelijk nog een jaartje doorgeschoven (naar programmajaar 2023). 
 
Verderop wordt in 2 en op de individuele projectfiches (via link naar geoloket) verder ingegaan op het 
Optimalisatieprogramma 2022 en de redenen waarom de betrokken projecten op dit programmajaar 
kunnen worden geprogrammeerd. 
 
Op het indicatieve gedeelte van het Optimalisatieprogramma 2022-2026 werden 80 projecten opgenomen 
op het programmajaar 2023. Zoals vermeld was er voor 36 van deze projecten, die in principe in 
aanmerking kwamen voor opname op het programma 2022, budgettair gezien geen plaatsje meer op het 
programma 2022. Daarnaast konden 44 projecten om diverse redenen nog niet opgenomen worden op het 
programmajaar 2022, zoals:  
– de projecten dienen te worden afgestemd op andere projecten (al dan niet van andere instanties); 
– de projecten dienen inhoudelijk nog verder uitgewerkt te worden; 
– er dient nog bijkomend onderzoek te gebeuren (bv terreinonderzoek, onderzoek naar de invloed op de 

werking van de RWZI, ...), dat indien mogelijk tegen de opmaak van het volgende 
Optimalisatieprogramma dient te gebeuren; 

– er dient nog bijkomende informatie en/of onderbouwing voor het projectvoorstel aangeleverd te 
worden; 

– er dienen nog afspraken gemaakt met de betrokken gemeente(n) of met andere stakeholders. 
 
Ook op de richtinggevende periode 2024-2026 worden in totaal nog 287 projecten voorgesteld. Deze 
projecten zijn op dit moment echter alles behalve klaar om geprogrammeerd te worden op een concreet 
programmajaar, laat staan op het programmajaar 2022.  
Daarnaast werden nog een aantal projectvoorstellen (al dan niet voorlopig) niet weerhouden voor opname 
op het meerjaren-Optimalisatieprogramma 2022-2026. 
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Tabel 2 geeft een overzicht van het Optimalisatieprogramma 2022-2026, opgesplitst per bekken, waarbij 
naast het aantal projecten (tussen haakjes) ook de gecumuleerde kostprijsraming per bekken en per 
programmajaar is weergegeven. 
 

Tabel 2: Het optimalisatieprogramma 2022-2026, opgesplitst per hydrografisch bekken4 

Bekken 
Programmajaar 

2022 2023 2024-2026 

Beneden-Schelde  20.980.842,00 (13)  31.111.138,34 (17)  30.772.331,89 (29) 

Boven-Schelde  4.676.864,00 (6)  9.589.073,54 (10)  12.146.338,53 (16) 

Brugse Polders  10.183.948,00 (7)  4.978.523,83 (4)  10.729.891,15 (13) 

Demer  24.863.052,40 (9)  13.338.570,00 (5)  95.578.710,03 (69) 

Dender  10.781.797,06 (7)  11.456.617,78 (5)  24.289.590,16 (16) 

Dijle & Zenne  33.913.527,00 (20)  14.502.546,60 (9)  35.176.478,19 (25) 

Gentse Kanalen  13.983.209,00 (9)  15.882.734,00 (10)  9.945.890,00 (7) 

Ijzer  8.511.010,00 (9)  10.222.854,70 (4)  32.445.613,65 (17) 

Leie  31.297.444,55 (21)  2.472.397,47 (4)  23.407.080,66 (22) 

Maas  10.403.632,00 (4)  8.519.119,00 (6)  29.433.551,20 (25) 

Nete  22.831.414,00 (10)  17.338.894,00 (6)  59.093.084,37 (48) 

Divers (bekkengrensoverschrijdend)  -   -   

Totaal  192.426.740,01 (115)3  139.412.469,26 (80)  363.018.559,83 (287) 

 
In bijlage 1 is een overzicht toegevoegd van de per programmajaar en per bekken opgenomen projecten. 
  

 
 
4 ramingen op basis van de klassieke ramingsmethodologie 
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2 OPTIMALISATIEPROGRAMMA 2022: KLAAR VOOR OPDRACHT 

2.1 Invulling van het Optimalisatieprogramma 2022 – Projecten 

2.1.1 Aanpak budgetproblematiek: doorschuiven reeds opgedragen projecten van vorige OP’s 

In uitvoering van de maatregelen in het kader van de aanpak van de budgetproblematiek, werd het 
voorbije jaar bij de goedkeuring van 17 technische plannen beslist dat de betrokken projecten budgettair 
dienen te worden doorgeschoven naar het OP 2022.  
 
Het betreffen volgende projecten: 
* 20330G – HERZELE – Pompstation + persleiding Holmanstraat: gecombineerd gemeentelijk aandeel 

[initieel opgedragen op OP 2019 → OP-raming = 27.610 euro vs TP-raming 917.960 euro] 

* 21056 – AARSCHOT – Verbindingsriolering Testeltsesteenweg [initieel opgedragen op OP 2011 → 
OP-raming = 1.748.427 euro vs TP-raming = 3.272.723 euro] 

* 21140 – TIENEN – Verbindingsriolering Mattebeek [initieel opgedragen op IP 2001 → OP-raming = 
218.069 euro vs aangepaste TP-raming (juli 2020) = 2.689.972 euro] 

* 21477 – LOKEREN – RWZI Lokeren : uitbreiding capaciteit [initieel opgedragen op OP 2019 → OP-
raming = 1.889.500 euro vs TP-raming = 5.599.494 euro] 

* 22141 – ROTSELAAR – Aansluiting Vlasselaar (of KWZI) [initieel opgedragen op OP 2010 →OP-
raming = 740.424 euro vs TP-raming = 3.375.784 euro] 

* 22197 – PEPINGEN – KWZI Pepingen - Bellingen [initieel opgedragen op OP 2010 →OP-raming = 
652.557 euro vs TP-raming = 1.539.532 euro] 

* 22303 – ZWEVEGEM – Sanering Zwevegemstraat [initieel opgedragen op OP 2013 → OP-raming = 
2.226.060 euro vs TP-raming = 6.346.634 euro] 

* 22679 – SINT-GILLIS-WAAS – Sanering Sint-Gillis-Waas Zuid [initieel opgedragen op OP 2019 → OP-
raming = 2.351.058 euro vs TP-raming = 3.714.425 euro] 

* 22878 – SINT-NIKLAAS – Herwaardering bovenloop Molenbeek [initeel opgedragen op OP 2019 → 
OP-raming = 3.367.416 euro vs TP-raming = 5.168.345 euro] 

* 20484A  – DIEST – Collector Schaffen Fase 2 - Doortocht N29 (initieel opgedragen als onderdeel van 
het intussen in 20484A en 20484B gesplitste project 20484 ‘Collector Schaffen Fase 2’ 

opgedragen op OP 2003 → initiële OP-raming van 20484 = 1.306.469 euro (regulier) vs 
huidige TP-raming van 20484A = 391.748 euro (lokaal pact) + huidige TP-raming van 20484B 
= 1.715.364 euro (regulier)] 

* 23185 – WILLEBROEK – RWZI Blaasveld 2de fase [initieel opgedragen op OP 2019 → OP-raming = 
1.409.947 euro vs TP-raming 2.713.754 euro] 

* 23237 – HOEILAART – Afkoppeling Terdellebeek [initieel opgedragen op OP 2019 → OP-raming = 
2.700.183 euro vs TP-raming = 4.155.542 euro] 

* 23378 – EVERGEM – RWZI Evergem : uitbreiding en aanpassing [initieel opgedragen op OP 2019 → 
OP-raming = 1.470.000 euro vs TP-raming 4.864.400 euro] 

* 23408 – BRAKEL – Collector Zegelsem (Teirlinckstraat - RWZI Zegelsem) [initieel opgedragen op OP 

2019 → OP-raming = 744.462 euro vs TP-raming = 1.454.127 euro]  
* 23451 – ROESELARE – Herwaardering Sint-Amandsbeek tussen de Ring en de Brugsesteenweg 

[opgedragen op OP 2019 met OP-raming = 3.923.506 euro], intussen opgesplitst in  
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o 23451A – Herwaardering Sint-Amandsbeek: Klokkeputstraat tot Honzebroekstraat [TP-
raming = 3.684.588 euro] 

o 23451B – Herwaardering Sint-Amandsbeek: Honzebroekstraat tot Noordlaan [TP-raming 
= 1.796.546 euro] 

* 23574 – SPIERE-HELKIJN – Rioleringswerken langs N50 te Spiere-Helkijn [initieel opgedragen op OP 

2022 → OP-raming = 375.161 euro vs TP-raming = 934.716 euro. Het project werd in fase 
technisch plan uitgebreid ten opzichte van de initiële opdracht. Gelet op de uitbreiding én 
de gestegen investeringskost, besliste het Overleg op 27 april 2021 reeds tot een 
voorafname op het OP 2022 aangezien dit project gelijktijdig dient uitgevoerd te worden 
met door Agentschap & Verkeer geplande wegenwerken waarvan de gunning in het 
najaar van 2021 voorzien is.] 

 
Betrokken 17 projecten vertegenwoordigen op basis van de goedgekeurde TP-ramingen een 
investeringspakket van ruim 52,6 miljoen euro. 

2.1.2 Aanleg van gemeentelijke dienstrioleringen in tracé van reeds opgedragen Aquafin-
projecten (LP3) 

Het voorbije jaar werd bij de goedkeuringen van 39 technische plannen ook duidelijk dat in het tracé van 
betrokken leidingen ook gemeentelijke dienstrioleringen (inzamelleidingen) noodzakelijk zijn om het 
afvalwater en/of hemelwater van langs gelegen woningen te kunnen aansluiten. Aangezien deze 
bijkomende dienstrioleringen (budgettair) niet voorzien waren in de initiële opdracht en rekening houdend 
met het gegeven dat deze passen binnen de gedefinieerde lokaal pact-categorie 35, worden ook deze 
voorgesteld voor opname op het OP 2022. 
  
Het betreffen volgende projecten: 
* 22661G – ICHTEGEM – Aansluiting Bruggestraat - 's Gravendriesschelaan: gecombineerd 

gemeentelijk aandeel 
* 22641G – IEPER – Afkoppelen inlaten door de aanleg van een gescheiden stelsel langs de N308 en 

de Montmorencystraat te Vlamertinge: gecombineerd gemeentelijk aandeel 
* 23088G – NIEUWPOORT – Aanleg gescheiden stelsel Kinderlaan (Spreeuwenberg - Louisweg) en 

Louisweg: gecombineerd gemeentelijk aandeel 
* 23400G – WINGENE – Aanleg dienstrioleringen langs persleiding in de Balgerhoekstraat (deel 

project 23400 toegevoegd aan 22914V) te Wingene 
* 23093G – BEERNEM – Aansluiting Kasteel- en Lijsterhoek (fase 1: Akkerstraat) + Aansluiting Doorn 

(Beverhoutsveldstraat): gecombineerd gemeentelijk aandeel 
* 21501G – KOEKELARE – Collector Brugse Heirweg - Sterrestraat: gecombineerd gemeentelijk 

aandeel 
* 23410G – OOSTKAMP – Aansluiting vuilvracht Westkantstraat - Vrijlatenstraat: gecombineerd 

gemeentelijk aandeel 
* 23450G – OOSTROZEBEKE – Prioritaire riolering Ter Priemstraat - Voldersstraat: gecombineerd 

gemeentelijk aandeel 
* 22937G – HARELBEKE – Prioritaire riolering Muizelstraat: gecombineerd gemeentelijk aandeel 

 
 
5 Lokaal pact-categorie 3 = aanleg van gemeentelijke infrastructuur bij de aanleg én in het tracé van bovengemeentelijke collectoren, prioritaire 
rioleringen en lokaal pact-dossiers 



 
 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 

 Vlaamse Milieumaatschappij 
12 Afdeling Ecologisch Toezicht 

* 22622G – MENEN – Aansluiting vuilvracht Pourgatoire en wijk l'Echauffourée (Wallonië): 
gecombineerd gemeentelijk aandeel 

* 22303G – ZWEVEGEM – Sanering Zwevegemstraat: gecombineerd gemeentelijk aandeel 
* 23259G – KUURNE – Sanering Vaarnewijkbeek: gecombineerd gemeentelijk aandeel 
* 23425G – LOCHRISTI – Aansluiting Ratte - Nerenhoek: gecombineerd gemeentelijk aandeel 
* 22434G – MAARKEDAL – Aansluiting Bosgat: gecombineerd gemeentelijk aandeel 
* 22679G – SINT-GILLIS-WAAS – Sanering Sint-Gillis-Waas Zuid: gecombineerd gemeentelijk aandeel 
* 23241G – BONHEIDEN – Verbindingsriolering Harentstraat - Oude Booischotsebaan: gecombineerd 

gemeentelijk aandeel 
* 23240G – PUTTE – Verbindingsriolering Zag en Schrieksesteenweg: gecombineerd gemeentelijk 

aandeel 
* 22400G – DUFFEL – Renovatie collector Hondiuslaan: gecombineerd gemeentelijk aandeel 
* 23174G – SINT-KATELIJNE-WAVER – Aansluiten Berlaarbaan fase 2 (tussen Leliestraat en Bosstraat): 

gecombineerd gemeentelijk aandeel 
* 23268G – DIEPENBEEK – Aansluiting Tierstraat: gecombineerd gemeentelijk aandeel 
* 22077G – ASSENEDE – Collector Prins Boudewijnlaan: gecombineerd gemeentelijk aandeel 
* 20739G – SINT-LIEVENS-HOUTEM – Collector Kouterkesbeek: fase 1 - van Bruisbeke tot 

IJshoutestraat: gecombineerd gemeentelijk aandeel 
* 23549G – KORTEMARK – Verbindingscollector langs de Lichterveldestraat tussen collector 20583 

(t.h.v. Staatsbaan) en 96550 (t.h.v. Handzavaart): gecomb gemeentelijk aandeel 
* 23265G – MOORSLEDE – Prioritaire riolering Menenstraat - Kortrijksestraat: gecomb gemeentelijk 

aandeel 
* 21989G – HERZELE – PS + PL Roeselarestraat: gecombineerd gemeentelijk aandeel 
* 23096G – LOCHRISTI – Sanering Antwerpse Steenweg (N70) en ontsluiting RWA: gecombineerd 

gemeentelijk aandeel 
* 21378BAG– DEINZE – Collector Bachte-Maria-Leerne - Sint-Martens-Leerne: Leernesteenweg - 

gecombineerde gemeentelijke riolering 
* 22451G – KAPRIJKE – Aansluiting Nieuwstraat: gecombineerd gemeentelijk aandeel 
* 22828G – ALKEN – Verbindingsriolering Pleinstraat: gecombineerde gemeentelijk aandeel) 
* 22824G – ANZEGEM – Collector Huttegem: gecombineerd gemeentelijk aandeel 
* 23487G – PUTTE – Verbindingsriolering Galgestraat: gecombineerd gemeentelijk aandeel 
* 20235G – MENEN – Collector L.A.R. langs Paalbeek: gecombineerd gemeentelijk aandeel 
* 23170G – MERKSPLAS – Doorvoer vuilvracht Zondereigen naar RWZI Merksplas: gecombineerd 

gemeentelijk aandeel (dienstriolering langs persleiding) 
* 23544G – ALKEN – Verbindingsriolering Leemkuilstraat: gecombineerd gemeentelijk aandeel 
* 23514G – HULSHOUT – Verbindingsriolering tussen Kapelstraat en Vaartdijkstraat: gecombineerd 

gemeentelijk aandeel 
* 23426BG – ZEMST – Aansluiting KWZI Larebeek op KWZI Kesterbeek: gecombineerd gemeentelijk 

aandeel 
* 23352G – ERPE-MERE – Aansluiting Landries: gecombineerd gemeentelijk aandeel 
* 23509G – LIEVEGEM – Optimalisatie riolering Azaleastraat: gecombineerd gemeentelijk aandeel 
* 23353G – DILBEEK – Aansluiting Bodegemstraat: gecombineerd gemeentelijk aandeel 

 
Betrokken projecten vertegenwoordigen op basis van de reeds uitgewerkte / goedgekeurde technische 
plannen een investeringspakket van bijna 27,4 miljoen euro. Deze projecten kunnen na goedkeuring van 
het OP 2022, bij opdracht aan Aquafin meteen worden toegevoegd aan de bijhorende bovengemeentelijke 
projecten waarmee ze vervolgens gelijktijdig kunnen worden uitgevoerd. 
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2.1.3 Voorafname ingevolge beslissingen van het Permanent Overleg 

Het voorbije jaar werden door het Permanent Overleg Vlaams Gewest – Aquafin om dringende redenen 
reeds diverse beslissingen genomen om projecten (7) reeds als voorafname op te nemen op het OP 2022, 
waarbij Aquafin meteen ook de opdracht kreeg om  

- het technisch plan van betrokken projecten vervroegd op te maken, 
- dan wel om de lopende rioleringsstudie (voorheen reeds opgestart door de betrokken gemeente of 

rioolbeheerder) in het kader van het lokaal pact over te nemen na goedkeuring van het (voor)ontwerp 
door de Ambtelijke Commissie en het vervolgens ten laste van het bovengemeentelijk 
investeringsprogramma uit te voeren.  

 
Het betreffen volgende projecten: 
* 23031 – GEEL – Verbindingsriolering Retieseweg 

Beslissing dd 26/1/2021 tot voorafname op OP 2021 én om reeds van start te gaan met de 
technische uitwerking zodat het nog in 2021 samen met het fietspadendossier van 
Agentschap & Verkeer (waarbij een fietspad zal aangelegd worden vanaf Retie over Dessel 
tot Geel) kan uitgevoerd worden; 

* 23643 – KRAAINEM – Rioleringswerken ihkv fietssnelweg in de Molenstraat  
Beslissing dd 23/2/2021 om dit project als voorafname op het OP 2022 vervroegd ter 
uitvoering op te dragen aan Aquafin zodat dit project gelijktijdig kan uitgevoerd worden 
met het fietspadenproject van de Werkvennootschap (gunning gepland eind 2021/begin 
2022) waarbij de Molenstraat te Kraainem als fietsstraat zal worden ingericht als 
onderdeel van de fietssnelweg die parallel aan het tracé van de E40 op de grens van de 
gemeenten Zaventem en Kraainem zal worden aangelegd;  

* 23649 – GENK – Verbindingsriolering Oosterring (ter vervanging van doorvoercollector te Genk-
Zuid langs Albertkanaal)  
Beslissing dd 26/1/2021 tot de heraanleg in nieuw aanleg in een nieuw tracé van de 
doorvoercollector van Zutendaal naar Genk Zuid ter hoogte van het Albertkanaal en de 
industrieterreinen langs de Oosterring in Genk, die zich in een kritieke toestand verkeerd 
en die reeds in 2019 plaatselijk is ingestort. Voor dit project werd de studie reeds met het 
OP 2020 opgedragen. Het technisch ontwerp werd in november 2020 reeds aan het 
Gewest overgemaakt;  

* 23451BG – ROESELARE – Herwaardering Sint-Amandsbeek: Honzebroekstraat tot Noordlaan: 
gecombineerd gemeentelijk aandeel  
Beslissing dd 27/10/2020 om dit project als voorafname op het OP 2020 aan Aquafin op te 
dragen zodat de noodzakelijke dienstleiding langsheen de Gistsestraat en Oude Noordlaan 
te Roeselare gelijktijdig en vervroegd kan worden uitgevoerd met de gemeentelijke 
dossiers W219040, W219082, W219079A, W219079B en het bovengemeentelijk project 
23451B die door Roeselare als opdrachtopgevend bestuur nog in 2020 zullen worden 
gepubliceerd; 

* 100914 – BEERSEL – Opname lozingspunt Zennebeemden  
Beslissing dd 29/9/2020 om dit gemeentelijk project in het kader van het Lokaal Pact als 
voorafname op het OP 2020 op te dragen aan Aquafin én vervroegd te starten met de 
opmaak van het technisch plan. Dit project moet er voor zorgen dat het lozingspunt op de 
Biezeweidebeek van de  woonwijken Diepenbeemd, Biezeweide, Singel en Lippenslaan te 
Beersel gesaneerd wordt. Door deze beslissing / sanering wordt een snelle realisatie van 
het innovatieve ‘waterconservatie en infiltratie’-project ‘Inrichting Biezeweiden en 
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hermeandering Biezeweidebeek in de omgeving van het Ruusbroec-huys -deelgebied 
Zennebeemden’ (in het kader van het Water-Land-Schap Blue Deal 2020) mogelijk 
gemaakt;  

* 100936 – MAASEIK – Renovatie oude collector Bosbeek fase 1: Slagmolen-Dorpermolen  
Beslissing dd 27/10/2020. Op het optimalisatieprogramma 2018 werd het project 23297 
‘Renovatie oude collector Bosbeek’ als studieproject opgedragen. Na afronding van deze 
studie en op basis van bijkomende informatie uit het integraal waterproject Bosbeek-
Witbeek, werd tijdens de besprekingen beslist om de optimalisatie/renovatie van deze 
collector te realiseren in 3 fasen. Vervolgens besliste het Overleg de 1ste fase hiervan als 
voorafname op het OP 2022 op te dragen zodat deze 1ste fase samen kan uitgewerkt én 
gecombineerd kan uitgevoerd worden met de werken die de stad Maaseik op korte 
termijn plant in de Weg naar As, de Kasteelstraat en de Hoevestraat. 

* 101194 – MENEN – Verplaatsing collectoren i.k.v. Leiewerken deel A 
De Vlaamse Waterweg plant – met Europese subsidies – de verbreding van de Leie bij de 
doortocht in Menen, waarbij tevens de aanleg voorzien is van een nieuwe fietsersbrug 
over de Leie. In het kader van deze werken zullen diverse collectoren / rioleringen dienen 
verplaatst te worden. Teneinde de diverse studies en de realisaties op terrein op elkaar af 
te kunnen stemmen besliste het Overleg daarom op 24 november 2020 om de 1ste fase 
van de werken (o.a. verplaatsing collectoren) als voorafname op het OP 2022 aan Aquafin 
op te dragen. 

 
Betrokken 7 projecten vertegenwoordigen op basis van de ramingen van de (goedgekeurde) technische 
plannen / (voor)ontwerpen een investeringspakket van ruim 28,8 miljoen euro. 

2.1.4 Uitbreidingen bij reeds eerder aan Aquafin opgedragen projecten 

Bij de bespreking van de technische plannen van reeds eerder aan Aquafin ter uitvoering opgedragen 
projecten, wordt soms beslist om de initiële opdracht uit te breiden, doch deze uitbreidingen onder meer 
om budgettaire redenen als nieuwe projecten op te dragen op een volgend investeringsprogramma. 
In het kader van voorliggend optimalisatieprogramma is dit het geval voor: 
* 100899 – PUURS-SINT-AMANDS – Aansluiting Keten (uitbreiding 23471 ikv Lokaal Pact) 

In het kader van het optimalisatieprogramma 2020 werd het project 23471 ‘Aansluiting 
Keten’ te Puurs-Sint-Amands (OP-raming 514.000 euro) binnen het regulier OP-budget 
aan Aquafin ter uitvoering opgedragen. Dit project moet het ingezamelde afvalwater van 
het grootste deel van het gehucht Keten transporteren vanaf het overnamepunt en 
aansluiten op de bestaande riolering (ter hoogte van Keten 7) zodat het kan gezuiverd 
worden op de RWZI Sint-Amands. Bij de opmaak en bespreking van het technisch plan 
stelde Aquafin voor om het project uit te breiden (met zo’n 400 meter) en een 
pompstation te voorzien in de Oude Heirbaan. Gezien dit maatschappelijk een betere en 
verantwoorde, maar ook duurdere oplossing is, kon akkoord gegaan worden met deze 
oplossing. Gelet op de beduidende meerkost en aangezien de uitbreiding past de 
tenlastename van het Lokaal Pact, wordt voorgesteld om deze uitbreiding prioritair op te 
nemen op het OP 2022, zodat het project 23471 zo min mogelijk vertraging oploopt (start 
der werken is momenteel voorzien in het najaar van 2022. 

 
Dit project vertegenwoordigt op basis van de raming van het reeds uitgewerkte technisch plan een 
investering van zo’n 862 duizend euro. 

https://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/19-projecten-Water-Land-Schap-Blue-Deal-2020.aspx
https://www.seineschelde.be/nieuws/leiewerken-menen-de-werf-van-de-eeuw-en-digitale-bevraging
https://www.seineschelde.be/nieuws/leiewerken-menen-de-werf-van-de-eeuw-en-digitale-bevraging
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2.1.5 Afstemming op projecten (niet-rioleringswerken) van andere instanties 

Via het Permanent Overleg werd reeds beslist (zie 2.1.3) om enkele projecten omwille van hoogdringende 
redenen af te stemmen op werken van derden én bij voorafname op te nemen op het OP 2022. Daarnaast 
wordt ook voor volgende projecten voorgesteld ze ter afstemming op en in combinatie met werken van 
andere instanties, ter uitvoering op te dragen aan Aquafin via het OP 2022.  
 
* 22801 – LIER – Verbindingsriolering Slenderstraat [ter afstemming op wegenwerken langs N10 van 

Agentschap Wegen & Verkeer, deels aanleg gemeentelijke riolering i.k.v. lokaal pact cat. 
56] 

* 23407 – TURNHOUT – RWA-as Turnhout-Zuid (N140 Steenweg op Gierle) [ter afstemming op 
wegenwerken van Agentschap Wegen & Verkeer én rioleringswerken van de stad 
Turnhout] 

* 23647 – MEISE – Aanleg van een gescheiden stelsel in de Nieuwelaan [ter afstemming op werken 
van de Werkvennootschap te Meise in het kader van de aanleg van een sneltram langs de 
A12 tussen Willebroek en Brussel] 

* 100426 – SCHOTEN – RWA-as Ridder Walter van Havrelaan [ter afstemming op werken van het 
Agentschap Wegen & Verkeer én de gemeente Schoten in de Ridder Walter Van 
Havrelaan] 

* 101196 – MENEN – Verplaatsing collectoren i.k.v. Leiewerken deel B [ter afstemming op werken van 
de Vlaamse Waterweg in het kader van de Leiewerken te Menen, zie ook hoger onder 
2.1.3 bij project 101194] 

* 101213 – IEPER – Afkoppelen van regen- en afvalwater in de Dikkebusseweg N375 tussen de 
Oudstrijderslaan en de Frezenbergstraat (gecomb met werken N375 AWV) [ter 
afstemming op werken van het Agentschap Wegen & Verkeer] 

* 101222 – ZOTTEGEM – Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel langs de N46 te Zottegem - fase 
2: van huisnr. 147 tot huisnr. 308 [ter afstemming op werken van het Agentschap Wegen 
& Verkeer] 

* 101242 – DENDERLEEUW – Sanering overstort op De Reyte, Kampstraat, Denderleeuw [ter 
afstemming op het Natuurinrichtingsproject Wellemeersen en Oude Dendermeersen van 
de Vlaamse Landmaatschappij, Agentschap voor Natuur & Bos en Natuurpunt] 

* 1012713 – WIJNEGEM – Weg- en rioleringswerken ter hoogte van brug Turnhoutsebaan [ter 
afstemming op de aanleg door de Vlaamse Waterweg van een nieuwe brug over het 
Albertkanaal] 

* 101285 – ERPE-MERE – N9 Gentsesteenweg van Vijfhuizen (kruispunt N46) tot Oordegem [ter 
afstemming op werken van het Agentschap Wegen & Verkeer] 

* 101288 – SINT-GILLIS-WAAS – Riolering Zandstraat opwaarts Bagoniebeek - gemeentelijk aandeel 
[ter afstemming op werken van het Agentschap Wegen &Verkeer] 

 

2.1.6 Proefprojecten & klimaatrobuuste projecten 

* 100924 – NINOVE – Aanleg optimaal gescheiden stelsel Pollarewijk 
De Pollarewijk, gelegen in een kom, is al jaren gekend omwille van regelmatige 
overstromingen vanuit de Dender. Deze problematiek werd als case mee onderzocht in het 

 
 
6 Lokaal pact categorie 5 = gemeentelijke rioleringsprojecten in het kader van de (her)aanleg van gewestwegen [LP5] 

https://www.werkenaandering.be/nl/werken-aan/openbaar-vervoer/sneltram
https://www.werkenaandering.be/nl/werken-aan/openbaar-vervoer/sneltram
https://www.seineschelde.be/nieuws/leiewerken-menen-de-werf-van-de-eeuw-en-digitale-bevraging
https://www.vlm.be/nl/projecten/Paginas/Wellemeersen.aspx
https://www.vlaamsewaterweg.be/brug-wijnegem
https://www.vlaamsewaterweg.be/brug-wijnegem
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Interreg-project FRAMES – afgerond in het voorjaar van 2020 – waarin samen met de lokale 
overheid, bewoners en sleutelactoren – werd nagegaan hoe dit stadsdeel weerbaar kan 
gemaakt worden tegen klimaatverandering. Voor de Pollarewijk werd een klimaatadaptieve 
buurt voorgesteld met wadi’s en grachten, collectieve buffering/hergebruik, ontharding, 
edm. Cruciaal is tevens de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel. 

* 101029  – OVERIJSE – RWA-as klimaatrobuuste Marnixlaan 
Het hemelwaterplan van Overijse maakt deel uit van het interbestuurlijk beleidsplan 
Horizon+ dat opgemaakt wordt voor 4 gemeentes in de Vlaamse rand rond Brussel. Het 
project Marnixwijk (waar dit project maar een deel van is) wordt binnen het plan Horizon+ 
aanzien als een pilootproject om:  waterprojecten in deze regio maximaal te integreren met 
alle facetten van de publieke en private ruimte (mobiliteit, landschap, leefbaarheid, 
ecologie, klimaat, …); waternoden in de regio beter te kunnen onderbouwen; afstemming 
van maatregelen tussen privaat en publiek domein te realiseren; als input te dienen voor 
beleidskaders in het beleidsplan (Horizon+) en om een methodiek uit te bouwen om 
ruimtelijke strategie te vertalen naar praktische projecten. 
De Marnixwijk kent op verschillende plaatsen wateroverlast bij hevige neerslag. Daarnaast 
zijn er ook problemen met te frequente overstortwerking afwaarts van de wijk in de 
Nellebeek. De hoge afvoer in de Nellebeek zorgt ook mee voor wateroverlast in de 
afwaartse deelgemeente Eizer. 
Dit project maakt deel uit van het Integraal Project IJse en is een onderdeel van alle 
inspanningen die in het speerpuntgebied van de Ijse geleverd worden, waaronder het 
Landinrichtingsproject Ijse van VLM. 

 

2.1.7 Na prioritering op het OP 2022 opgenomen projecten 

2.1.7.1 Renovatie, optimalisatie & uitbreiding van grootschalige zuiveringsinstallaties 
Ter voorbereiding van de besprekingen in het kader van de opmaak van het OP 2022-2026 werden door 
Aquafin een aantal projectvoorstellen ingediend m.b.t. tot de renovatie en/of uitbreiding van RWZI’s alsook 
m.b.t. slibverwerking. Gezien de financiële omvang van de voorstellen (ruim 62 miljoen euro) werd op 
vraag van VMM door Aquafin een prioriteitenlijst opgemaakt, dewelke de basis vormde van een grondige 
bespreking met de experten van beide organisaties. 
Elk projectvoorstel werd in essentie op 5 punten gescreend: 

- ecologische opbrengst (RWZI en stelsel) 
- financiële opbrengst: terugverdieneffecten 
- beperking uitvalrisico / koppeling met Asset Management 
- wettelijke verplichtingen 
- technische uitvoering 

 
Na onderlinge prioritering en afweging t.o.v. de noodzakelijke investeringen in de ‘transport-
saneringsinfrastructuur’ werden uiteindelijk – naast de hogerop reeds aangehaalde RWZI-projecten 21477, 
22197, 23185 en 23378 – nog volgende RWZI-projecten weerhouden voor opname op het OP 2022: 
* 20648 – ZULTE – RWZI Olsene (Zulte) - Fase 2 
* 22019 – KORTENBERG – Renovatie RWZI Kortenberg 
* 23071 – GENK – Uitbreiding en aanpassing RWZI Genk 
* 23650 – HULDENBERG – RWZI Huldenberg: nazuivering (nageschakelde zandfilters) 
* 23651 – TERVUREN – RWZI Tervuren - nageschakelde zuivering 

https://www.projectenportfolio.nl/images/4/42/FRAMES_DIGITAL_boekwerk200326_reduced_size.pdf
https://omgeving.vlaanderen.be/horizon-zoni%C3%ABnwoud
https://blauwgroenvlaanderen.be/professionals/projecten/marnixlaan-overijse/
https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/dijle-en-zennebekken/gebiedsgerichte-werking/speerpuntgebieden/ijse/integraal-project-voor-de-ijse
https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/40449
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2.1.7.2 Optimalisatieprojecten in centraal gebied 
Zoals al aangegeven zijn er in het centraal gebied nog heel wat ‘knelpunten’ waaraan dient geremedieerd. 
Vele daarvan situeren zich op gemeentelijke stelsels, doch hebben een belangrijke invloed op de goede 
werking van de bovengemeentelijke zuiveringsinfrastructuur. Voor de betrokken gemeenten vormen ze 
echter vaak geen echte prioriteit, of ontbreken er voldoende financiële middelen. In het kader van het 
lokaal pact (categorie 4) kunnen ook deze gemeentelijke problematieken via het bovengemeentelijke 
investeringsprogramma aangepakt worden. In onderstaand overzicht zijn de gemeentelijke projecten in het 
cursief weergegeven. Voor de projecten die met een * gemarkeerd zijn, geldt dat er ook van de betrokken 
gemeente / rioolbeheerder een bijdrage verwacht wordt. Deze projecten zijn dan ook onder voorbehoud 
geplaatst van uitvoering van het betrokken gemeentelijk voorbehoud waarover meer informatie is terug te 
vinden op de individuele projectfiches.  
 
Het betreffen volgende projecten: 
* 22149* – TERVUREN – Afkoppeling Moorsel 
* 23223 – TURNHOUT – Afkoppeling Schorvoortloop 
* 23278* – HOUTHULST – Aanleg DWA-leiding in 7e-Geniestraat en Zarrendreef tussen Ooststraat en 

Stadenstraat 
* 23597 – TONGEREN – Aanbrengen corrosiebescherming na PL 99345 Collector Lauw in de 

Koninksemstraat 
* 23645* – EDEGEM – Boerenlegerstraat 
* 100427 – KORTEMARK – Uitbreiden PS Vijfhuishoekstraat 
* 100655 – HOUTHULST – Optimalisatie pompstation Paardedreef en overstort Zuidbroekstraat 
* 100928 – KAMPENHOUT – Optimalisatie en afkoppeling Nieuwe Kassei - Pompstation Voortstraat 
* 100424 – HULDENBERG – Afkoppeling en buffering Leuvensebaan 
* 100916 – TERVUREN – Renovatie van bestaande riolering in Huldenbergstraat en Merenstraat 
* 101190 – GEEL – Toevoerleiding industrie RWZI Geel 
* 100422 – LIEVEGEM – RWA-as Waarschoot-centrum 
* 100925 – NAZARETH – Afkoppeling inlaten Oudenaardseheerweg 
* 100909* – HAMME – RWA-sluitstuk Rijbekestraat - Biezestraat - Drapstraat 
* 100879 – BRUGGE – Renovatie leiding Brieversweg 
* 100881 – DAMME – Aanleg gescheiden stelsel in de Middelburgsesteenweg en Vissersstraat 
* 101310 – ASSENEDE – Afkoppeling inlaten RWZI Boekhoute 

2.1.7.3 Optimalisatieprojecten in buitengebied 

2.1.7.3.1 Optimalisatie van het vuilvrachttransport in buitengebied (aansluiten vuilvracht)  
In het buitengebied dient er nog verder gewerkt aan de verdere uitbouw van de saneringsinfrastructuur 
teneinde nog niet gesaneerde huishoudelijk afvalwater bijkomend aan te sluiten op reeds bestaande of 
geplande zuiveringsinstallaties, volgens de planning zoals uitgetekend in de zoneringsplannen én verder 
geconcretiseerd in de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen (GUP’s). Betrokken saneringen omvatten 
normaliter steeds een bovengemeentelijk aandeel én een gemeentelijk aandeel, zoals ook vastgelegd in de 
GUP’s. De bovengemeentelijke aandelen kunnen slechts aangevat worden indien gelijktijdig (of mits goede 
afstemming qua timing) ook een essentieel deel van het bijhorende gemeentelijk aandeel gerealiseerd 
wordt. Betrokken gemeentelijke aandelen vormen dan ook een essentieel voorbehoud bij de bijhorende 
bovengemeentelijke projecten. Meer details hieromtrent zijn terug te vinden op de individuele 
projectfiches.  
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In dit kader worden volgende projecten na prioritering en gelet op het nodige engagement van de 
betrokken gemeente / rioolbeheerder voorgesteld voor opname op het OP 2022. 
* 22474 – MERKSPLAS – Verbindingsriolering Steenweg op Rijkevorsel (gevangenis Merksplas) 
* 22771 – KAMPENHOUT – Verbindingsriolering Terloonststraat 
* 23086 – MALDEGEM – Sanering Urselweg 
* 23232 – GOOIK – Aansluiting Kesterheide 
* 23239 – SINT-KATELIJNE-WAVER – Aansluiten Wilsonstraat 
* 23325 – STADEN – Prioritaire riolering Moststraat - Roeselarestraat 
* 23600 – OPWIJK – Collector Langeveldweg 
* 100929 – LEOPOLDSBURG – Verbindingsriolering Militair Domein 
* 101250 – LEDEGEM – Sanering Zuidhoek - Barakken 
* 100416 – ANZEGEM – Prioritaire riolering Knokstraat 

2.1.7.3.2 Optimalisatie in buitengebied (renovatie & optimalisatie) 
* 23053 – KORTRIJK – RWA-afkoppeling Argendaalstraat via Bellegemsestraat 
* 101088 – MOERBEKE – Sanering overstort Kruisstraat 

2.1.8 Studieprojecten 

Binnen het optimalisatieprogramma is er oog ruimte om in een aantal situaties (complexe problematieken 
of te veel onduidelijkheid over mogelijke kostprijs) eerst een project als studie op te dragen (met 
investeringskost = 0 euro). Na uitvoering van de studie wordt de betrokken projecten dan opnieuw 
beoordeeld én geprioriteerd voor ze eventueel ter uitvoering worden opgedragen. 
Volgende projecten worden voorgesteld om als studie te worden opgedragen op OP 2022:  
* 20665 – ANZEGEM – Collector Sint-Arnoldusbeek 
* 23578 – BORSBEEK – Opheffen interferentie riolering Adrinkhovenlaan-Verbindingslaan en Koude 

Beek 
* 100838 – KUURNE – Aanleg RWA-as Beeklaan 
* 101170 – KASTERLEE – Sanering overstort Zaardenstraat-Geelsebaan 

2.2 Invulling van het Optimalisatieprogramma 2022 - Budgetten 

Bij de opmaak van het Meerjareninvesteringsprogramma 2022-2026 werd voor elk van de projecten die in 
aanmerking kwamen voor opname op het Optimalisatieprogramma 2022 nagegaan of en in welke mate ze 
thuishoorden binnen één van de afgebakende categorieën van het Lokaal Pact, dan wel of ze conform de 
vastgelegde krachtlijnen konden worden uitgebreid met een tenlastename van een gemeentelijke 
rioleringsinspanning. Met het oog hierop, maar ook met het oog op noodzakelijke gemeentelijke 
engagementen, werden heel wat contacten gelegd met betrokken gemeentebesturen alvorens over te 
gaan tot een definitief voorstel tot prioritaire opname op het Optimalisatieprogramma 2022. 
 
Het resultaat – zoals weergegeven in 2.1 – kan globaal voor het optimalisatieprogramma 2022 als volgt 
budgettair weergegeven worden: 
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 Regulier (€) Lokaal Pact (€) 

Beschikbaar budget 100.000.000 140.000.000 
   
Invulling o.b.v. (klassieke) OP-raming 75.930.565 116.496.175 

1. Aanpak budgetproblematiek: doorschuivingen van vorige OP’s  
(17 projecten) 

33.040.915 19.579.475 

2. Aanleg van gemeentelijke dienstrioleringen in tracé van reeds 
opgedragen Aquafin-projecten (LP3) (39 projecten) 

0 27.381.456 

3. Voorafname ingevolge beslissingen van het Permanent 
Overleg (7 projecten) 

11.927.394 16.899.767 

4. Uitbreidingen bij reeds eerder aan Aquafin opgedragen 
projecten (1 project) 

0 861.855 

5. Afstemming op projecten (niet-rioleringswerken) van andere 
instanties (14 projecten extra bovenop 5 projecten uit 3.) 

5.181.603 16.128.888 

6. Proefprojecten & klimaatrobuuste projecten (2 projecten) 0 5.436.000 

7. Opgenomen o.b.v. prioritering 
- grootschalige zuiveringsinstallaties (5 projecten) 
- kleinschalige zuiveringsinstallaties (0 projecten) 
- optimalisatieprojecten in centraal gebied (19 projecten) 
- optimalisatieprojecten in buitengebied (24 projecten) 

 
12.142.239 

0 
4.245.406 
9.393.008 

 
0 
0 

21.584.150 
8.624.584 

8. Studieprojecten (4 projecten) 0 0 
   

Inschatting investeringskost bij oplevering  99.732.894 139.923.099 
 
Van de 111 projecten7  die worden voorgesteld voor opname op het Optimalisatieprogramma 2022, zijn 26 
projecten geheel en 8 projecten gedeeltelijk te beschouwen als een bovengemeentelijke opdracht. Deze 
(delen van ) projecten vertegenwoordigen – voor wat het regulier budget betreft – een totale investering 
van 75.930.565 euro (op basis van de klassieke raming). De geschatte opleveringkost bedraagt 99.732.894 
euro (incl. inrekening inflatie). 
Met betrokken investeringsprojecten wordt in hoofdzaak geïnvesteerd in de verdere uitbouw van de 
bovengemeentelijke saneringsinfrastructuur hetzij door bouw van nieuwe zuiveringscapaciteit (vnl. 
uitbreiding van bestaande installaties), hetzij door het aansluiten van nieuwe vuilvracht in het 
buitengebied. Daarnaast gaat ongeveer een vijfde van het reguliere investeringsbudget naar het verbeteren 
en in mindere mate het in stand houden van de bestaande saneringsinfrastructuur. 
 
Daarnaast zijn bij de opmaak van voorliggend programma 85 ‘gemeentelijke’ projecten geselecteerd 
(waarvan 8 met een regulier aandeel) en voorgesteld voor opname op het optimalisatieprogramma 2022 
binnen het lokaal pact-budget. De verdeling van de projecten en de bijhorende investeringsbedragen over 
de verschillende lokaal pact-categorieën is weergegeven in tabel 3. 
 
Het gros van deze ‘gemeentelijke’ projecten zijn voor het Vlaams gewest belangrijk omdat ze  

- de uitvoering mogelijk moeten maken of voor het nodige rendement moeten zorgen van reeds 
eerder ter uitvoering opgedragen bovengemeentelijke saneringsprojecten; 

 
 
7 studieprojecten niet meegerekend 
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- noodzakelijk zijn voor de goede werking van de bestaande bovengemeentelijke zuiverings-
infrastructuur; 

- bijdragen aan de realisatie van een aaneengesloten bovengemeentelijk netwerk van collectoren en 
transportleidingen; 

- een nog te realiseren rioleringsaandeel vormen bij andere initiatieven van het Vlaams gewest. 

Tabel 3: Globaal overzicht van de invulling van het Budget Lokaal Pact voor het Optimalisatieprogramma 2022 

Categorie Aantal projecten Geraamd investeringsbedrag8,9 

 
In het kader van de budgetproblematiek doorgeschoven projecten 

 
2 +  

 
19.187.726,82 euro  

 
Nieuwe projecten 

  

- tenlastename van gemeentelijke rioleringsinspanningen door het 
verschuiven van het overnamepunt 4  4.353.665,00 euro 

- tenlastename door een gefaseerde overname van gemeentelijke 
leidingen gelegen in het bovengemeentelijk collectorennetwerk 

8  
+ 210 

26.069.670,40 euro 

- tenlastename van de aanleg van de gemeentelijke infrastructuur bij de 
aanleg in het tracé van collectoren, prioritaire rioleringen en lokaal pact 
dossiers 

39 
 + 310 

 + 711 
30.051.559,79 euro 

- tenlastename van gemeentelijke investeringsprojecten in het kader van 
de optimalisatie van de DWA- en RWA-aanpak met een belangrijke 
impact op de bovengemeentelijke saneringsinfrastructuur 

13 
 + 410 

15.320.498,00 euro 

- tenlastename van investeringen in de (her)aanleg van gemeentelijke 
rioleringen in het kader van (niet-riolerings)werken van bovenlokale 
‘overheden’ 

9 
+110 

15.792.055,00 euro 

- tenlastename van klimaatadaptieve gemeentelijke investeringsprojecten 
die de gemeentelijke saneringsinfrastructuur klimaatrobuuster maken 3 5.721.000,00 euro 

 116.496.175,01 euro 

2.3 Indeling in functie van de hoofdreden voor opname op het 

Optimalisatieprogramma 2022 

Voor elk van de projecten, werd bijgehouden wat de hoofdreden(en) of belangrijkste motivatie was voor de 
opname op voorliggende optimalisatieprogramma 2022. Volgende triggers (‘Waarom dient het project nu 
opgenomen en ter uitvoering opgedragen?’) werden hierbij in beschouwing genomen: 

a. Basisinspanningen (i.e. planmatige uitbouw & optimalisatie die vroeg of laat om ecologische 
redenen in alle gebieden dient te gebeuren); 

b. Instandhoudingsinvesteringen; 
c. Conformeren met wetgeving; 
d. Verplichtingen (verplichte verplaatsingen, eisen door derden, edm); 
e. Opportuniteiten en win/win’s (i.e. geen expliciete verplichtingen doch tijdswinst door gezamenlijke 

uitvoering en/of winst op maatschappelijk of financieel vlak); 
f. Bijkomende inspanning (geen basisinspanning) in speerpunt- en aandachtsgebieden of andere 

specifiek beschermingszones; 

 
 
8 geraamd op basis van de klassieke ramingsmethodiek én de intussen opgemaakte technische plannen 
9 voor projecten met zowel een regulier als een lokaal pact-aandeel, is enkel het lokaal pact-aandeel mee in rekening gebracht. 
10 reeds eerder aan Aquafin opgedragen projecten die in het kader van de aanpak budgetproblematiek zijn doorgeschoven naar OP2021, maar die 
budgettair niet meegenomen zijn in opgegeven investeringsvolume voor deze lokaal pact-categorie  
11 incl. diverse gemeentelijke gecombineerde aandeel (dienstrioleringen langs bovengemeentelijke persleiding) die meteen reeds mee voorzien zijn 
in diverse bovengemeentelijk projecten 
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g. Investeringen noodzakelijk in het kader van andere (reeds eerder ter uitvoering opgedragen) 
investeringsprojecten van Aquafin zodat deze het vooropgestelde rendement kunnen behalen (bvb. 
inzameling vuilvracht via gemeentelijke dienstrioleringen in het tracé van of stroomopwaarts van 
Aquafin-projecten, noodzakelijke afkoppelingen van parasitaire debieten, …) 

h. Proef- & onderzoeksprojecten  
 
Als we op basis van deze indeling nagaan wat budgettair de belangrijkste ‘triggers’ zijn voor opname op het 
optimalisatieprogramma 2022, dan krijgen we het beeld zoals weergegeven in figuur 1. 

Figuur 1: indeling van de voorgestelde investeringen op basis van de hoofdreden(en) voor opname op het OP2022 

 
Binnen het reguliere budget is de belangrijkste trigger duidelijk de verdere planmatige optimalisatie van de 
bovengemeentelijke saneringsinfrastructuur. Deze trigger is ook binnen het lokaal pact-budget belangrijk, 
doch hier speelt vooral de afstemming met andere projecten (zowel van Aquafin als van andere actoren) 
het sterkst, gevolgd door instandhoudingsinvesteringen. Ook de bijkomende inspanningen in speerpunt- en 
aandachtsgebieden tenslotte zijn budgettair zeker vermeldenswaard. 

2.4 Randvoorwaarden voor de projecten die ter uitvoering worden 

opgedragen 

2.4.1 Opmaak van de technische plannen 

Overeenkomstig artikel 4.1. van de overeenkomst afgesloten tussen Aquafin nv en het Vlaamse gewest, 
dient Aquafin uiterlijk binnen de 15 maanden na ontvangst van elk investeringsprogramma waarvoor de 
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uitvoering haar wordt opgedragen, technische plannen (≈ voorontwerpen per project) op te stellen en aan 
het Vlaamse gewest ter goedkeuring voor te leggen. 
 
Daarbij dient Aquafin in te staan voor de uitwerking, op basis van een eigen analyse van verschillende 
mogelijke technische en financiële scenario’s van toepassing op elk zuiveringsgebied of gedefinieerd deel 
ervan, die de doelstellingen van het investeringsprogramma, overeenkomstig de daarin gestelde 
aanvangsdata, realiseren. 
 
De diverse scenario’s die overeenkomstig art. 4.1. (a) worden uitgewerkt en waarin het ecologisch aspect 
een centraal gegeven is, moeten aan het Vlaamse gewest voorgelegd worden om te kunnen evalueren 
waarom een bepaald scenario in dit technisch plan weerhouden is, en dit voorafgaand aan de verdere 
uitwerking van het technisch plan. Enkel voor die projecten waarvoor de scenario-analyse reeds werd 
uitgevoerd (en goedgekeurd) voorafgaand aan de opdracht, én voor die projecten waarvoor een scenario-
analyse irrelevant is (er is immers maar één scenario mogelijk), dient dit niet te gebeuren mits Aquafin deze 
projecten oplijst (met vermelding van de redenen) en voorlegt aan het Overleg gelijktijdig met de verdeling 
van de projecten over de delen 2, 3 en 4. 
 
Artikel 4.3. bepaalt verder dat Aquafin er zich toe verbindt diverse zuiveringsconcepten aan bod te laten 
komen op basis van gelijkwaardige technologie en bewezen efficiëntie. Daarbij zal ook aandacht gegeven 
worden aan de ontwikkeling van nieuwe technologieën. 
 
Naast de bepalingen van de overeenkomst gelden ook de afspraken die op het maandelijks overleg 
werden/worden vastgelegd. 
 
In uitvoering van het decreet Integraal Waterbeleid en meer specifiek van de verplichtingen inzake de 
Watertoets, dient het technisch plan ook duidelijk aan te geven welke aspecten en invloeden op het 
watersysteem in het technisch plan werden onderzocht, en wat hiervan het resultaat is. 
 
Voor de projecten waar het gaat om complexe renovaties of optimalisaties van RWZI’s, heeft VMM de 
voorbije jaren moeten vaststellen dat de ramingen opgemaakt ten tijde van het technisch plan, bij 
uitvoering in belangrijke mate werden overschreden.  De reden hiervoor bleek in hoofdzaak terug te 
brengen te zijn tot de complexiteit van deze projecten.  Hier dienen immers werken te gebeuren aan 
bestaande constructies, waarbij de bedrijfsvoering in stand moet gehouden worden.  Dit leidde er toe dat 
heel wat problemen op het ogenblik van de opmaak van het technisch plan, niet of onvoldoende werden 
ingeschat.  Om dit te ondervangen en aldus een financieel en technisch correcter beeld te krijgen van wat 
voorgesteld wordt, wordt dan ook voorgesteld om voor een aantal complexe renovatieprojecten het TP-
dossier als volgt uit te werken : 

a) Aquafin maakt aangaande de vooropgestelde ingrepen een grondige analyse teneinde 
verschillende technische en financiële scenario’s op te stellen en een kosten-baten analyse uit te 
werken; 

b) Deze scenario-analyse met bijbehorende kosten-baten vergelijking wordt aan de Afdelingen 
Economisch en Ecologisch Toezicht van de VMM voorgelegd teneinde tussentijds een beslissing te 
nemen aangaande het voorkeurscenario; 

c) Het gekozen scenario wordt vervolgens uitgewerkt tot het niveau van een detailontwerp 
(ontwerpfase 1) zodat een gedetailleerde inschatting kan voorgelegd worden van zowel de 
technische onderdelen als de bijbehorende kostprijsraming aan de Overheid; 
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d) Dit meer gedetailleerd dossier zal de basis vormen voor de geldende procedure tot vaststelling en 
goedkeuring van het technisch plan. 

 
Deze werkwijze mag uiteraard niet voor gevolg hebben dat de totale doorlooptijd van het project verlengd 
wordt. De tijd die beschikbaar gesteld wordt om de voormelde stappen a tot d te doorlopen, dient dan ook 
conform de goedgekeurde tijdsas voor RWZI-projecten te zijn. 

2.4.2 Projecten onder voorbehoud 

De lijst van projecten welke “onder voorbehoud” op het rollend meerjareninvesteringsprogramma 
opgenomen werden, is vrij omvangrijk. Bij de opmaak van voorliggend investeringsprogramma werd het 
engagement van de betrokken gemeente(n) / rioleringsinstantie onder de vorm van een subsidie-aanvraag, 
resp. de goedkeuring van een erosiebestrijdingsplan, als een voldoende engagement beschouwd om het 
bovengemeentelijke project op te nemen op het definitieve programma 2022. Betrokken gemeentelijke 
projecten zullen zo snel mogelijk op een definitief subsidieprogramma opgenomen worden. Daar waar het 
concept of de technische uitwerking van het gemeentelijk project nog afhankelijk is van het concept van 
het Aquafin-project , zal deze opname op het subsidieprogramma echter pas gebeuren ná goedkeuring van 
het technisch plan12 van het bovengemeentelijk project. In voorkomend geval zal bij de goedkeuring van 
betrokken technisch plan door Aquafin wel de herbevestiging van het engagement van betrokken 
gemeente(n)/rioolbeheerder(s) aan het Gewest moeten voorgelegd worden. Hierbij dient opgemerkt dat 
de betrokken gemeente(n)/rioolbeheerder(s) door Aquafin duidelijk moeten geïnformeerd worden over de 
consequenties indien zij in een latere fase dit engagement niet nakomen. 
 
Ook na de goedkeuring van het technisch plan dient de invulling van het voorbehoud van nabij te worden 
opgevolgd door Aquafin. De indiening van een subsidie-aanvraag en de opname ervan op een definitief 
subsidieprogramma geven immers niet voldoende zekerheid omtrent een effectieve uitvoering van 
betrokken project(en) én een daadwerkelijke afstemming op de betrokken Aquafin-opdracht. Deze 
afstemming dient door Aquafin in elke fase van het bovengemeentelijk project van nabij te worden 
opgevolgd. De evaluatie van de evolutie van de gemeentelijke dossiers is bepalend voor het verderzetten of 
afremmen van de hiermee gekoppelde bovengemeentelijke projecten. Een onder voorbehoud opgedragen 
Aquafin-opdracht kan dan ook pas in uitvoering gaan wanneer er voldoende zekerheid en afstemming is 
tussen de aan elkaar gekoppelde bovengemeentelijke en gemeentelijke projecten. 
Van Aquafin wordt dan ook verwacht dat zij in alle fasen van het uit te voeren bovengemeentelijk project 
hierover in overleg gaat met de betrokken gemeenten/rioleringsinstanties en dat zij ten gepaste tijde 
hierover terugkoppelt naar het Vlaams Gewest toe. Een voldoende en realistische afstemming met 
betrokken gemeentelijke projecten is immers essentieel voor de bovengemeentelijke projecten onder 
voorbehoud, en is één van de belangrijke aspecten bij de oplevering van de Aquafin-opdracht aan het 
Vlaamse Gewest. 
Wat de opvolging van dit voorbehoud betreft, verwijzen we tevens naar de afspraken die hieromtrent op 
het Permanent Overleg tussen het Vlaams Gewest en Aquafin gemaakt werden. 

2.4.3 Afstemming op andere projecten van derden 

Naast de vermelde projecten onder voorbehoud, zijn er ook nog andere Aquafin-opdrachten die dienen te 
worden afgestemd op projecten van derden (naast gemeenten en rioolbeheerders ook AWV, De 

 
 
12 Eventueel kan bij de goedkeuring van een technisch plan de inhoud van het voorbehoud nog worden bijgestuurd. 
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Scheepvaart, NMBS, …), o.a. met het oog op minder hinder, efficiëntiewinsten, … In de mate dat de 
afstemming op projecten van derden bij de opmaak van voorliggend programma reeds gekend was en een 
element was bij de prioritering, wordt hiervan melding gemaakt op de individuele opdrachtfiches die als 
bijlage bij voorliggend programma zijn bijgevoegd. Maar ook bij de concrete uitwerking van de - aan 
Aquafin opgedragen - projecten kan een bijkomende noodzaak en/of opportuniteit tot het afstemmen op 
projecten van derden zich nog steeds stellen. 
Ook hier wordt van Aquafin verwacht dat zij hierover in overleg gaat met de betrokken actoren en dat zij 
hierover ten gepaste tijde terugkoppelt naar het Vlaams Gewest. In dit verband verwijzen eveneens naar de 
afspraken die hieromtrent gemaakt werden op het Permanent Overleg tussen het Vlaams Gewest en 
Aquafin. 

2.4.4 Projecten opgedragen in het kader van het Lokaal Pact 

2.4.4.1 Afsluiten ‘Gebruiksovereenkomst’13 
Voor alle projecten waarvoor van toepassing (zoals vermeld op de opdrachtfiche), dient Aquafin na het 
verkrijgen van de opdracht tot uitvoering het initiatief te nemen tot het afsluiten van bedoelde 
overeenkomst met de betrokken gemeente/rioolbeheerder en dit alvorens over te gaan tot overname, dan 
wel opstart van betrokken projecten. Voor de betrokken projecten is het afsluiten van bedoelde 
overeenkomst immers een noodzakelijke voorwaarde voor de effectieve uitwerking én uitvoering. 
Voorafgaand aan of bij de opmaak van het optimalisatieprogramma 2019 hebben betrokken 
gemeenten/rioolbeheerders zich alvast akkoord verklaard met de overdracht naar het Lokaal Pact (i.e. 
uitvoering ten laste van Aquafin/Vlaams Gewest) én bijhorende ondertekening van de 
gebruiksovereenkomst, dit met het oog op het latere beheer van de aan te leggen infrastructuur.  
 
Bij de uitwerking en uitvoering van betrokken projecten dienen alle betrokken partijen zich te houden aan 
de in de gebruiksovereenkomst vastgelegde bepalingen. 

2.4.4.2 Budgettaire opvolging 
Voor de projecten die geheel of gedeeltelijk werden ondergebracht binnen het Budget Lokaal Pact dient in 
elke fase (technisch plan, technische wijzigingen, aanbesteding, oplevering) van de verdere uitwerking van 
het project de evolutie van de tenlastename van de gemeentelijke rioleringsinspanning door het Vlaams 
Gewest, zichtbaar gemaakt te worden. 
 
Zo dient 
– in het technisch plan het “gemeentelijke aandeel” (opgedragen via het Budget Lokaal Pact) binnen het 

project duidelijk onderscheiden te worden van het “bovengemeentelijk aandeel”, en dit zowel bij de 
diverse projectonderdelen als op de financiële fiche; 

– bij elke technische wijziging dient aangegeven wat de invloed van de betrokken wijziging is op het 
“gemeentelijk aandeel” binnen het project; 

– aan het opleveringsdossier een apart overzicht toegevoegd te worden waaruit duidelijk op te maken valt 
welk deel van de uiteindelijke investeringskost thuis hoort in het Budget Lokaal Pact. 

 
 
13 Bedoeld wordt de ‘Gebruiksovereenkomst in toepassing van de beslissing van de Vlaamse Regering d.d. 17 juli 2015 met betrekking tot de 
invulling van het  Lokaal Pact’ 
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2.4.5 Optimale afkoppeling particulier domein 

2.4.5.1 Gelijke behandeling van burgers op niveau van gemeente 
Zoals gesteld op de vergadering dd 8 november 2011 op het kabinet leefmilieu is het de bedoeling dat de 
burgers, op het niveau van de gemeente, een gelijke behandeling ervaren. 
Aquafin kan hierbij instaan voor de begeleiding van de afkoppeling op particulier domein ten laste van het 
Gewest, maar dit maximaal tot het stadium van het opstellen van het afkoppelingsadvies. Deze begeleiding 
dient te worden afgestemd op het beleid inzake optimale afkoppeling van de betrokken gemeente. 
Concreet betekent dit: 
– indien de gemeente meer voorziet dan de opmaak van een inventaris en een voorstel geplande 

toestand, dan kan Aquafin deze extra begeleiding op vraag van de gemeente ook voorzien doch ten 
laste van de betrokken gemeente; 

– indien de gemeente echter minder voorziet, dan dient ook Aquafin minder te voorzien zodanig dat nooit 
meer aangeboden wordt dan in de rest van de betrokken gemeente; 

– dat de aanpak binnen eenzelfde project desnoods kan verschillen indien betrokken gemeenten een 
verschillend beleid voorstaan. 

De betrokken gemeente/rioolbeheerder is verantwoordelijk voor de effectieve realisatie van de 
afkoppeling op terrein gelijktijdig met de uitvoering van de rioleringswerken. Ook de keuring van de 
privéwaterafvoer dient te gebeuren door de betrokken rioolbeheerder. Aquafin dient er op toe te zien dat 
de afkoppelingen en bijhorende keuringen ook effectief gerealiseerd worden, met inbegrip van de nodige 
communicatie hieromtrent met betrokken rioolbeheerder. 
 
Bovenstaande wordt voor elk Aquafinproject vastgelegd in een overeenkomst met de betrokken 
rioolbeheerders, waarin  
- duidelijk staat aangegeven dat de gemeente / rioolbeheerder verantwoordelijk is voor de effectieve 

realisatie van de afkoppeling én voor de keuring ervan,  
- de verdeling van de kosten zijn opgenomen. 
Van deze overeenkomst wordt een afschrift bezorgd aan VMM. 

2.4.5.2 Invulling in fase ‘technisch plan’ 
Teneinde in fase technisch plan te kunnen nagaan op welke manier het principe van “optimale afkoppeling” 
van de particuliere woningen langsheen het tracé wordt gerealiseerd, dient aan het technisch plan van de 
betrokken projecten een ‘plan van aanpak’ toegevoegd te worden. Dit plan van aanpak dient volgende 
documenten te bevatten: 
 
– een inventaris van de bestaande afwatering van het hemel- en het afvalwater en het mogelijk 

hergebruik of afvoer, wat omvat: 

• een beschrijving of aanduiding van de aanwezige types van bebouwing (open, halfopen of 
gesloten) langsheen het tracé van het project; 

• een zo correct mogelijke inschatting (bv. op basis van kadasterplannen) van de hoeveelheid 
aanwezige verharde oppervlakten (daken, opritten, terrassen, andere verhardingen) langsheen 
het tracé van het project, die momenteel niet ter plaatse infiltreren; 

• een beschrijving van de huidige afwateringstoestand voor de bestaande bebouwing (lozing naar 
achter en/of naar voor, reeds gescheiden of niet?); 

– een communicatieplan naar de burgers toe welke omvat een overzicht van de genomen en te nemen 
stappen naar sensibilisering en communicatie naar de particulieren; 
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– een visie omtrent de financiering van de werken op het particulier domein (financiering door de 
rioolbeheerder of door particulier, premieregeling, uitvoering door rioolbeheerder of door particulier?); 

– een beschrijving van de aanpak van de afkoppelingswerken (afkoppelingsarchitect, uitvoering, beleid 
m.b.t. hemelwaterput/infiltratie, controle op uitgevoerde werken?); 

– een engagement van de rioolbeheerder dat de optimale afkoppeling op particulier domein effectief zal 
bewerkstelligd worden ten laatste gelijktijdig met de uitvoering van de rioleringswerken. 

 
Optioneel aan te leveren: 
– een bijkomende detaillering van de bovenstaande vragen met mogelijks een inventaris van de huidige 

en toekomstige stand van zaken van de afwatering van de particuliere woningen, bv. aan de hand van 
een intekening op plan; 

2.4.5.3 Invulling in fase ‘aanbesteding’ 
Het aanbestedingsdossier dient een lijst te bevatten van de aan te sluiten woningen langsheen het tracé 
(tabel per straat en huisnummer), waarbij per woning de volgende informatie gegeven wordt:  
– de woning kan wel of niet optimaal afgekoppeld worden; 
– indien niet optimaal kan afgekoppeld worden, dan dient de reden hiervoor aangegeven te worden. 

2.4.5.4 Invulling in fase ‘oplevering aan het Vlaams Gewest’ 
Het opleveringsdossier dient een geactualiseerde lijst te bevatten van de aangesloten woningen langsheen 
het tracé (tabel per straat en huisnummer), waarbij per woning de volgende informatie gegeven wordt of 
de woning al dan niet optimaal werd afgekoppeld, en indien dit niet het geval is, de reden waarom niet tot 
optimale afkoppeling kon overgegaan worden. 
 
Vanzelfsprekend dienen nadien op het asbuiltplan ook de huisaansluitingen aangegeven te worden, met 
detail van wat per huisaansluiting effectief is aangesloten (zuivere DWA, DWA + RWA, zuivere RWA of RWA 
ter plaatse geïnfiltreerd, hergebruikt, elders afgevoerd). 

2.4.6 Toepassing van het principe “vasthouden aan de bron – bergen – afvoeren” 

Sinds 4 oktober 2012 is de gewijzigde code van goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het 
onderhoud van rioleringssystemen van kracht. Met deze code wordt voor de aanleg van het 
hemelwaterstelsel invulling gegeven aan het principe van maximaal vasthouden van hemelwater aan de 
bron en dit door het toepassen van de 3-trapsstrategie “vasthouden – bergen – afvoeren”.  
 
Voor de uitwerking van de technische plannen houdt dit concreet in dat: 
– moet onderzocht worden in hoeverre de aanleg van een hemelwaterstelsel noodzakelijk is. Indien in de 

huidige toestand afwatering van de wegenis en het particulier domein, zonder wateroverlast, gebeurt 
door lokale infiltratie of een bestaand grachtenstelsel, volstaat de aanleg van een afvalwaterstelsel; 

– maximaal aandacht moet gaan naar het infiltreren van hemelwater. Er kan enkel worden afgeweken van 
het principe van infiltratie indien wordt aangetoond dat de grondwaterstand of de infiltratiecapaciteit 
van de bodem dit niet of slechts deels toelaten. Voor de bepaling van de grondwaterstand en de 
infiltratiecapaciteit kan gebruik worden gemaakt van de methodiek zoals beschreven in de code van 
goede praktijk; 

– bij de uitwerking van buffering er maximaal wordt ingezet op het hergebruik van grachten; 
– het bepalen van de optimale bufferingscriteria dient te gebeuren in overleg met de waterloopbeheerder 

en dit op basis van een hydraulisch onderbouwde berekening (bvb door middel van Sirio). 
 

http://www.vlario.be/site/files/Sirio-flyer.pdf
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