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Informatiefiche van de maatregel  

0010_12 - Collectieve saneringsinstallaties 

Onderwerp Programma voor uitvoering van collectieve saneringsinstallaties (collectoren, openbare 
zuiveringsstation ...) voor de sanering van het huishoudelijk afvalwater. 
Verwezenlijking, verbetering of vernieuwing van een geschikte saneringsvoorziening 
voor agglomeraties <2000 IE in prioritaire waterlichamen van de ‘KRW’ en andere 
prioritaire gebieden voor het milieu. 
Afronding en voltooiing van saneringsinstallaties voor agglomeraties van 2000 IE of 
meer. 

Motivatie  De Waalse regering heeft de OMWB belast met de openbare sanering van afvalwater 
met het oog de naleving van de beginselen van de reële kostprijs en de 
kostenverdeling. 
Deze dienst is bedoeld voor de toepassing van de bepalingen van richtlijn 91/271/EEG 
inzake de behandeling van stedelijk afvalwater in het Waals Gewest. Dit omvat de 
planning en de uitvoering van de investeringen in zuiveringsstations, collectoren, 
riolering, stormbekkens, enz., evenals de coördinatie tussen de rioleringsdienst en de 
zuiveringsdienst.  
De investeringen in de verzameling en zuivering worden vastgesteld door vijf jaar 
durende investeringsprogramma's door worden goedgekeurd door de Waalse 
Regering. Zo werden drie programma's voor de periode 2000-2014 goedgekeurd door 
de Waalse regering voor een voor de werken geprogrammeerd bedrag van 2,257 
miljard euro exclusief btw.  
Dankzij deze drie programma's, die lopen tot 2021, konden we voldoen aan de 
verplichtingen van richtlijn 91/271/EEG voor agglomeraties van meer dan 2000 IE. Ze 
ondersteunen ook de uitvoering van richtlijn 2006/7/EG betreffende de bescherming 
van het zwemwater en de Kaderrichtlijn Water (KRW) 2000/60/EG voor het bereiken 
van de goede toestand/het goede potentieel van het oppervlaktewater en het in 
overeenstemming brengen van de agglomeraties < 2000 IE. In het kader van de KRW, 
en naast het bereiken van de goede toestand, moeten bepaalde prioritaire gebieden 
voor het milieu (Natura 2000, waterwingebieden ...) ook bijzondere aandacht krijgen. 

Uitvoering De overgrote meerderheid van de investeringen met betrekking tot de agglomeraties 
van 2000 IE zijn uitgevoerd of zijn ten minste goedgekeurd, het grootste deel van de 
investeringen die zullen worden opgenomen in het investeringsprogramma van de 
OMWB voor de periode 2015-2021 heeft betrekking op agglomeraties van minder dan 
2000 IE om de doelstellingen van de KRW te bereiken. 

Stappen Voorlopige planning 

1 Opstelling van een investeringsprogramma voor de 
periode 2015 - 2016 

2015-2016 

2 Opstelling van een investeringsprogramma voor de 
periode 2017-2021 

2017-2021 

Operator Openbare Maatschappij voor Waterbeheer (SPGE) 

Geassocieerde 
partners 

Erkende saneringsinstellingen aan wie de SPGE het projectbeheer delegeert 
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Verwachte impact - Verbetering van de toestand van vele oppervlaktewaterlichamen door middel van 
een passende behandeling voor de sanering van huishoudelijk afvalwater in de 
agglomeraties van minder dan 2000 IE. 
- Bereiken van de zeer goede toestand in bepaalde waterlichamen met een specifieke 
milieudoelstelling (Natura 2000 - parelmossel). 
- Bescherming van de voorraad - collectieve sanering in waterwingebied. 
- Collectieve sanering voor de bescherming van de badzones. 

Betrokken zone(s) Waterlichamen die als prioritair worden beschouwd en die, dankzij de sanering, de 
goede toestand zouden moeten bereiken of waarvan de toestand op zijn minst zou 
moeten verbeteren (district van de Schelde). 

Totale kosten 552 miljoen euro excl. BTW (studies, werken en andere kosten) 

  Totale kosten over de periode 
2016/2021 (miljoen €) 

Jaarlijkse kosten over de 
periode 2016/2021 
(miljoen €) 

  

Schelde 231,60 38,60   

Maas 292,80 48,80   

Rijn 25,20 4,20   

Seine 2,40 0,40   

TOTAAL 552,00 92,00   

 

  


