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Zoneringsplannen op komst: wat
zijn de taken voor de gemeente
en wat zijn de gevolgen?

Op 10 maart 2006 keurde de Vlaamse regering het besluit houdende de vaststelling van de zoneringsplannen
goed. Door dit besluit zal het, vanaf 2008, duidelijk zijn wat er zal gebeuren met het huishoudelijk afvalwater
van alle woningen op het grondgebied van een gemeente. Het zoneringsplan dat deze visie vastlegt, wordt
vastgesteld na een procedure waarin naast de gemeente en het gewest ook de burger en de bekkenbesturen
hun stem kunnen laten horen.
Daarnaast wordt ook de Vlaamse milieuwetgeving aangepast zodat de principes die aan de basis liggen van
de opmaak van de zoneringsplannen ook worden omgezet in wetgeving. Het betreft hier de volledige scheiding
van afvalwater en regenwater en de eisen opgelegd aan de individuele behandelingsinstallaties voor afvalwater.
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Voor de behandeling van afvalwater afkomstig van
particuliere woningen zijn er 2 opties: ofwel wordt
het afvalwater opgevangen in een riool en staat
de gemeente of het gewest in voor verdere zuive-
ring ofwel wordt het afvalwater gezuiverd in een
individuele installatie voor afvalwater, kortweg IBA,
die op het particulier domein wordt geplaatst.
Welke situatie van toepassing is, hangt af van de
zuiveringszone waarin men woont.
Vandaag onderscheiden we de volgende zones.
In zone A is er riolering aanwezig die aansluit op
een zuiveringsstation. In zone B is er riolering
aanwezig maar zit de aansluiting zelf nog in de
planfase. In zone C tenslotte is er riolering aan-
wezig maar zijn er niet onmiddellijk plannen om
deze aan te sluiten op een zuiveringsstation. Daar-
naast is er ook nog het gebied waar nog geen
riolering aanwezig is. In dit laatste gebied en in
de zone C is de burger vandaag verplicht om zelf
zijn afvalwater te zuiveren. Voor bestaande wo-
ningen volstaat een septische put. Voor wonin-
gen, gebouwd vanaf de jaren ’90, is de bouw
van een individuele behandeling voor afvalwater
of IBA verplicht.
Dit systeem van opdeling vertoont een aantal
nadelen. Het grootste nadeel is het “dynamisch”
karakter van de plannen. Door het opmaken van
nieuwe investeringsprogramma’s kan een zone C
evolueren naar een zone B en tenslotte, na uit-
voering van de aansluiting, naar een zone A. Door
deze evolutie is de aanwezigheid van een IBA niet
langer noodzakelijk en heeft de investering on-
voldoende kunnen renderen.

Om rechtszekerheid te kunnen bieden heeft het
Vlaamse gewest, in samenwerking met de NV
Aquafin, gezocht naar een betere oplossing. Hier-
bij werd zuiveringsgebied per zuiveringsgebied
voor elke groep of groepje van huizen onderzocht
of het economisch verantwoord is om hier in de
toekomst nog een riool aan te leggen. Voor ver
afgelegen en geïsoleerde woningen is de bouw
van een IBA vaak een betere oplossing dan het
voorzien van een lange rioolbuis voor slechts en-
kele huizen.
Een eerste versie van deze plannen werden reeds
bezorgd aan alle Vlaamse gemeenten.
Op 10 maart 2006 keurde de Vlaamse regering
het besluit houdende vaststelling van de regels

voor de scheiding tussen de gemeentelijke en
bovengemeentelijke saneringsverplichting en de
vaststelling van de zoneringsplannen goed. Dit
besluit werd op 9 juni van dit jaar gepubliceerd
en trad op 19 juni in werking. De opmaak van de
uitvoeringsplannen werd decretaal toegewezen
aan de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).
Na het zomerreces startte de Vlaamse Milieu-
maatschappij (VMM) met het officieel verzenden
van de eerste voorontwerpen van zonerings-
plannen naar de gemeente en start voor elke ge-
meente de procedure nu officieel. De laatste plan-
nen gaan in februari 2007 de deur uit.

Het besluit van 10 maart omvat een hele proce-
dure om te evolueren van het voorontwerp van
zoneringsplan, zoals opgemaakt aan de hand van
het computermodel naar een definitief zonerings-
plan. Het doorlopen van de procedure neemt een
16-tal maanden in beslag.

In eerste instantie bezorgt VMM aan de gemeente
een kaart met 5 kleuren. In het oranje gebied
(het centrale gebied) wordt vandaag het afvalwa-
ter reeds gezuiverd. In de donkergroene zone is
collectieve zuivering zonder twijfel de goedkoop-
ste oplossing. In de rode zone is de goedkoopste
oplossing de aanleg van een IBA. In de lichtgroene
en de gele zone is er geen uitgesproken voorkeur
voor collectieve of individuele zuivering.
Op basis van deze kaart kan de gemeente nu in
eerste fase eventuele fouten uit de kaarten halen.
Komen alle nieuwe woonwijken voor op de kaart?
Zijn er straten die reeds aangesloten zijn op de
centrale zuivering maar waar het gewest niet van
op de hoogte is?
Nadat het nazicht van de kaarten is doorgevoerd
kan zij haar definitieve keuze omtrent de
saneringswijze van het afvalwater bekend maken.
Hoe ver zal het gemeentelijk rioleringsstelsel wor-
den uitgebreid en welke woningen moeten wor-
den uitgerust met een IBA? Deze keuze dient tel-
kens grondig te worden onderbouwd. Om de
gemeente hierbij te ondersteunen stelde VMM een
normenkader op. Uiterlijk 3 maanden na het ont-
vangen van het voorontwerp van het voorontwerp
van zoneringsplan dient het college van burge-
meester en schepenen haar opmerkingen en haar
keuze kenbaar te maken aan de VMM.
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De VMM beschikt nu over een termijn van 2 maan-
den om de ontvangen opmerkingen en keuzes te
verwerken tot een ontwerp van zoneringsplan
waarop nog slechts 3 zones zijn aangeduid. Het
centrale gebied met reeds bestaande aansluiting
op een zuiveringsstation, het collectief te optima-
liseren buitengebied of de zone waar de aanslui-
ting nog zal worden gerealiseerd (weergegeven
met een groene kleur) en het individueel te opti-
maliseren buitengebied of de IBA-zone (weerge-
geven met een rode kleur).
Deze kaart zal, in de loop van 2007, in elke ge-
meente het onderwerp uitmaken van een open-
baar onderzoek waarbij burgers, omliggende ge-
meenten, het bekkenbestuur en andere belang-
hebbenden hun opmerkingen kunnen formuleren.
Het openbaar onderzoek duurt 2 maanden en zal
aan de burger bekendgemaakt worden door
publicatie in 2 dag- en weekbladen. De resulta-
ten van dit openbaar onderzoek worden vervol-
gens door de gemeente en de VMM verwerkt tot
een plan dat moet worden bekrachtigd door de
gemeenteraad.

Dit aangepaste voorontwerp van zoneringsplan
wordt uiteindelijk door VMM verwerkt tot een voor-
stel van definitief zoneringsplan en ter vaststelling
voorgelegd aan de Vlaamse minister bevoegd voor
leefmilieu en het waterbeleid. Na publicatie in het

Belgisch staatsblad kan de gemeente er mee aan
de slag. Het plan blijft minimaal 6 jaar geldig.
Geen enkel plan is immers een eeuwig leven ge-
gund. Aanpassingen zullen zeker noodzakelijk zijn
al is het maar voor de nieuwe woonwijken die
ondertussen uit de grond zullen schieten.
De hierboven beschreven volledige procedure
dient enkel de eerste keer doorlopen te worden,
latere aanpassingen zullen een onderdeel uitma-
ken van de herziening van de bekkenbeheer-
plannen.

Van zodra de gemeente over het zoneringsplan
beschikt, kan zij hiermee haar beleid voor de ver-
dere optimalisatie van het buitengebied verder
vormgeven. Hierbij zal de gemeente moeten re-
kening houden met de principes die in de loop
van de volgende maanden verankerd worden in
de Vlaamse milieuwetgeving.
Vandaag verplicht Vlaanderen reeds dat bij de
bouw van nieuwe panden het afvalwater en het
regenwater van de woning volledig wordt geschei-
den zodat een afzonderlijke behandeling van het
afvalwater mogelijk is. Ook voor bestaande pan-
den wenst men in de toekomst de scheiding van
afvalwater en regenwater te realiseren. Omdat
deze scheiding technisch niet haalbaar is voor alle
panden zal voor panden in gesloten bebouwing
deze verplichting enkel worden opgelegd voor die
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oppervlakken waarvoor geen leidingen door of
onder een gebouw noodzakelijk zijn. Gebouwen
gelegen in open of halfopen bebouwing dienen
volledig af te koppelen. Deze bijkomende verplich-
ting tot scheiding van afvalwater en regenwater
zal het in de toekomst mogelijk maken om bij
aanleg of heraanleg van een riool in de straat
een maximale afkoppeling van zowel het particu-
liere als het publieke domein voor op te stellen.
De verdere optimalisatie van het buitengebied,
door het bouwen van kleinschalige water-
zuiveringsinstallaties of het aansluiten op be-
staande collectoren van de donkergroene gebie-
den dient te worden afgestemd op de Kader-
richtlijn water. Alle projecten dienen zo gepland
te worden dat eind 2015 een goede ecologische
en chemische kwaliteit kan worden vastgesteld.
De uitzonderingsbepalingen, en het mogelijke
uitstel met tweemaal 6 jaar, voorzien in de Kader-
richtlijn water kunnen ook hier worden ingeroe-
pen.  Hiervoor zullen alle nog uit te voeren pro-
jecten worden opgenomen in een gebiedsdekkend
uitvoeringsplan. Dit plan zal in een realistisch plan-
ning de timing van alle projecten vastleggen. Te-
vens zal dit plan vastleggen of de aanleg van rio-
lering of de bouw van een zuiveringsstation de
verantwoordelijkheid is van het gewest of de ge-
meente. Op deze wijze wordt de scheidingslijn
tussen de gemeentelijke en bovengemeentelijke
saneringsverplichting definitief vastgelegd.

Naast de sanering van het nog te optimaliseren
buitengebied zal er ook aandacht moeten wor-
den besteed aan de rode zones op het plan. Het
betreft hier de panden waarvoor in het zonerings-
plan werd beslist dat een individuele sanering de
beste oplossing is. Nieuwbouwwoningen zullen
in deze zones onmiddellijk een BENOR-
gecertificeerde IBA moeten plaatsen. Voor de
reeds bestaande gebouwen wordt een overgangs-
bepaling opgelegd. Voor woningen die momen-
teel nog niet beschikken over een IBA wordt die
opgelegd tegen eind 2012. Woningen die be-
schikken over een niet-gecertificeerde IBA moe-
ten deze vervangen uiterlijk 10 jaar na vaststel-
ling van het zoneringsplan. Van deze laatste ver-
plichting kan men vrijstelling krijgen indien men
aantoont dat de niet gecertificeerde IBA voldoet
aan de lozingsnormen die zijn vastgelegd in Vla-
rem II.
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