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Titel Voltooiing en volledigheid van de collectieve sanering: nieuwe kunstwerken, renovatie/upgrade 
van bestaande kunstwerken, volledigheid van het verzamel- en rioolnet  
 

Onderwerp Deze maatregel heeft betrekking op investeringen in infrastructuur voor afvalwater in gebieden met collectieve 
sanering. 
Hij omvat: 

- de investeringen die noodzakelijk zijn voor een "toereikende behandeling" van het opgevangen 
afvalwater overeenkomstig de bepalingen van artikel 7 van Richtlijn 91/271/EEG. 

- De renovatie van de bestaande zuiveringsinstallaties met het oog op het verbeteren van de toestand 
van de oppervlaktewaterlichamen 

- De aanvulling van de collectieve waterzuivering door de plaatsing van extra collectoren in de 
oppervlaktewaterlichamen met een 'collectieve waterzuivering'-risico 

- De voltooiing van de rioleringswerken (uitbreiding van het net) om de behandeling van huishoudelijk 
afvalwater te verbeteren teneinde aldus lozingen in oppervlaktewater, in grachten of rechtstreeks in 
de bodem (infiltratie) te voorkomen. 

 
 

Motivatie Door de bouw van nieuwe installaties en de exploitatie van bestaande installaties heeft de SPGE het mogelijk 
gemaakt te voldoen aan de bepalingen van Richtlijn 91/271/EEG inzake het opvangen en verwerken van stedelijk 
afvalwater en de conformiteit van de lozingen van zuiveringsinstallaties voor agglomeraties met een capaciteit 
van 2.000 i.e. of meer. In die bepalingen staat dat dergelijke agglomeraties uitgerust moeten zijn met 
opvangnetwerken, secundaire en tertiaire verwerkingsvoorzieningen (voor agglomeraties met een capaciteit 
van meer dan 10.000 i.e. in kwetsbare gebieden) voor stedelijk afvalwater en worden normen opgelegd op voor 
het lozen van verwerkt water (qua concentratie of vermindering van de vuilvracht). Het naleven van deze 
richtlijn wordt beschouwd als een basismaatregel bij de uitvoering van de kaderrichtlijn water die voorziet in 
het bereiken van de goede toestand van de waterlichamen tegen 2027. 
    
Uit de door de Directie Oppervlaktewater verrichte analyse van de druk op oppervlaktewaterlichamen bleek dat 
134 waterlichamen niet de goede toestand bereikten, meer bepaald wegens het ontbreken van collectieve 
sanering voor agglomeraties met minder dan 2000 i.e. Vertrekkend van de beschikbare gegevens is vastgesteld 
dat het ontbreken van collectieve sanering verantwoordelijk of mee verantwoordelijk is (samen met de 
autonome sanering en/of de landbouw en/of de industrie) voor het niet halen van de milieudoelstellingen. 
 
Het te leveren antwoord omvat de bouw van nieuwe zuiveringsinstallaties, de verbetering van de vuilvracht van 
bestaande zuiveringsinstallaties, maar ook de renovatie en/of verbetering van bestaande installaties. 
 

Uitvoering (1) Bepalen in welke waterlichamen het ontbreken van collectieve sanering (mee) verantwoordelijk is voor het 
niet bereiken van de doelstellingen en waar RWZI's van minder dan 2000 i.e. moeten worden gebouwd --> actie 
uitgevoerd. 
 In deze waterlichamen bepalen welke agglomeraties met minder dan 2000 i.e. moeten worden behandeld 
(KRW-doelstelling) en welke installaties tegen 2027 zullen worden gebouwd (inclusief renovatie, volledigheid 
netwerk) --> actie uitgevoerd  
 
(2) Studies en uitvoering van saneringswerkzaamheden betreffende de in fase 2 geselecteerde agglomeraties -
-> OAA. 
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 Fase(n), doelgroepen en communicatiedoelstellingen Voorlopige 
planning 

1 Identificatie van beïnvloede waterlichamen, identificatie van prioritaire agglomeraties die 
moeten worden uitgerust met nieuwe RWZI's, renovatie van bestaande RWZI's, voltooiing 
van opvang- en drainagesystemen. 
 

Uitgevoerd 

2 Studies en uitvoering van werkzaamheden 
 

2023-2027 

Wie? DESU / SPGE / OAA 
 

Partner(s) SPGE / OAA 
 

Impact  
 

Schaal/schalen Selectie van de waterlichamen waarop de maatregel betrekking heeft: 
 

- Waterlichamen waar collectieve sanering (mede)verantwoordelijk is --> 134 OWL 
- Volgens de vastgestelde behoefte: waterlichamen waar het ontbreken van een "passende" 

behandeling, de behoefte aan renovatie of de volledigheid van opvang en riolering 
(mede)verantwoordelijk zijn voor het niet bereiken van de goede toestand. 

 
Financieringsbron CVA 
Vereiste 
middelen 

 
 

Wettelijke 
aspecten 

 
 

 

 


