Een betaalbare realisatie van
het Vlaamse waterbeleid
met een geïntegreerd asset management voor
de afvalwater- en hemelwaterinfrastructuur

Propere waterlopen voor
de volgende generaties
en een leefomgeving in
harmonie met water.
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Infrastructuur in beheer voor het Vlaamse Gewest
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Voorwoord
De Europese richtlijn Stedelijk Afvalwater heeft bijna dertig jaar geleden het
startsein gegeven voor een echt rioolbeleid in Vlaanderen. Allerlei metingen
en tellingen bewijzen het de jongste jaren: ons oppervlaktewater herleeft
volop dankzij de inspanningen van de gemeenten en van het Vlaamse Gewest
via Aquaﬁn. Voorzichtig optimisme is gepast, maar zonder de reikwijdte van
de uitdagingen waar Vlaanderen nog voor staat, uit het oog te verliezen.
Tegen 2027 moeten de Europese lidstaten voldoen aan de kaderrichtlijn Water,
wat betekent dat alle oppervlakte- en grondwater een goede kwaliteit moet
hebben. Een nauwe samenwerking met het lokale beleid in Vlaanderen
zal hiervoor van cruciaal belang zijn. Naast waterkwaliteit staat ook
waterkwantiteit hoog op de prioriteitenlijst. Het veranderende klimaat daagt
ons uit om slim om te gaan hemelwater zodat we de schade door
wateroverlast en droogte beheersbaar houden. Om dat alles tijdig te realiseren,
zal het er ten slotte op aankomen om te investeren op de ﬁnancieel meest
effectieve manier.

In opdracht van het Vlaamse
Gewest transporteert en
zuivert Aquaﬁn het
huishoudelijke afvalwater
van de Vlaamse gezinnen.
We bieden onze expertise ook
aan voor het rioolbeheer van
steden en gemeenten.
Daarnaast zetten we onze
kennis van de watercyclus in
om oplossingen aan te reiken
voor wateroverlast en droogte.

De belangrijkste rollen voor de aanpak van deze uitdagingen vallen binnen
het beleidsdomein Omgeving, maar ook Mobiliteit en Openbare Werken en
Landbouw en Visserij spelen in op de klimaatproblematiek en werken aan
duurzame watervoorraden en een goede waterkwaliteit. In deze brochure
lichten wij toe hoe Vlaanderen via een geïntegreerd asset management
voor de afval- en hemelwaterinfrastructuur deze doelstellingen op de meest
duurzame manier kan bereiken. Wij zijn ervan overtuigd dat we met de juiste
prioriteiten en een verdere goede samenwerking met alle betrokken partijen
samen kunnen zorgen voor een toekomst met propere waterlopen voor de
volgende generaties en een leefomgeving in harmonie met water.
Uiteraard bespreken wij graag met u de details van onze voorstellen.
Aarzel daarom niet om ons te contacteren.

Erik Matthijs
Voorzitter Aquaﬁn
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Uitdagingen voor het afvalwater-en hemelwaterbeleid
PROPER WATER TEGEN DE EUROPESE DEADLINE
VAN 2027
De Europese kaderrichtlijn Water beoogt een ‘goede toestand’ van
de watersystemen tegen uiterlijk 2027. Gezien de doorlooptijden
van rioleringsprojecten, betekent de deadline van 2027 alle hens aan
dek vanaf vandáág.
De kaderrichtlijn Water is immers veel omvattend en heel streng.
Ook de andere Europese landen hebben nog werk voor de boeg,
maar België scoort vandaag ver onder het gemiddelde.
Zeker in Vlaanderen zijn er nog enorme inspanningen nodig op
verschillende domeinen om de vereiste Europese kwaliteitsnormen
te halen. Volgens de meest recente informatie van het Europese
Milieuagentschap bereikte nog geen enkele van de beoordeelde
Vlaamse rivieren een goede ecologische toestand. Meer nog, de
toestand van 87% van de Vlaamse rivieren wordt ronduit als slecht
of ontoereikend beoordeeld.
Belangrijk voor die goede toestand is de zuiveringsgraad van
residentieel afvalwater. Door aanzienlijke investeringen gedurende
de voorbije decennia is die al opgetrokken tot 83%, maar dat blijft laag
in vergelijking met bijvoorbeeld Nederland (99%) en Duitsland (97%).

Daarnaast zijn de meeste riolen in Vlaanderen van het gemengde
type, wat betekent dat ze niet alleen afvalwater transporteren,
maar ook dienst doen voor de afvoer van regenwater. Op het
rioolstelsel zijn nooduitlaten, zogenaamde overstorten, voorzien
naar waterlopen. Bij hevige stortbuien dreigen de riolen vol te
stromen, en dan wordt er een mengsel van afval- en regenwater
ongezuiverd in lokale beken gestort. Vaak met massale vissterfte
tot gevolg zodat met één bui de inspanningen van jaren worden
teruggeschroefd. Ook vervuilende stoffen zoals plastic komen op
deze manier in het oppervlaktewater terecht.
Dit delicate systeem van 4000 overstorten op de gemeentelijke
riolen en 4500 overstorten op de bovengemeentelijke infrastructuur
vereist minutieus onderhoud en monitoring om optimale werking
te garanderen. Dit is momenteel op de gemeentelijke rioleringen
niet het geval waardoor de positieve effecten van de verdere uitbouw
van de zuiveringsinfrastructuur gedeeltelijk teniet worden gedaan.

SLIM OMGAAN MET HEMELWATER EN
KLIMAATSCHADE BEHEERSBAAR HOUDEN
Een gecombineerde kijk op afvalwater- en hemelwaterbeheer is niet
alleen noodzakelijk vanuit ecologische, maar ook vanuit
maatschappelijke invalshoek. De klimaatverandering zorgt in
Vlaanderen voor steeds meer felle buien, waarop de diameter van
de meeste riolen nooit voorzien was. Het gevolg is steeds meer
voorkomende overstromingen van huizen en hele straten.
Overstromingen uit de riolering zullen twee maal vaker voorkomen
tegen 2030 en tot zelfs vijf maal in 2050.
Paradoxaal genoeg veroorzaakt de klimaatverandering in Vlaanderen
ook meer periodes van droogte. In de zomer dalen de laagwaterdebieten van de waterlopen nog verder met 10 – 70 %, waardoor de
waterbeschikbaarheid in Vlaanderen nog problematischer wordt
dan ze al is. Voor landbouw en industrie wordt het steeds belangrijker
om betaalbare alternatieven te vinden voor oppervlaktewater.
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Zowel hemelwater als gezuiverd afvalwater zijn voor
verschillende toepassingen een uitstekende aanvullende
waterbron. Beide opties zijn lokaal beschikbaar in heel
Vlaanderen, gezuiverd afvalwater op de zuiveringsinstallaties
van Aquaﬁn en hemelwater mits een goed georganiseerde
lokale buffering.

Ecologische toestand Vlaamse rivieren 2018
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Er gaat geen zomer meer voorbij in Vlaanderen
zonder schade door wateroverlast. In 2016 liep die op
tot 300 miljoen euro. De geraamde landbouw-schade
van de droogte in 2017 bedraagt 34 miljoen euro.
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NIEUWE UITDAGINGEN AANPAKKEN
Onze snel evoluerende samenleving brengt nieuwe uitdagingen
met zich mee voor het bereiken van een goede waterkwaliteit.
De toenemende aanwezigheid van zware metalen, medicijnresten en microplastics, baart steeds meer specialisten zorgen.

Ecologische toestand rivieren in Europa 2018
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Daarnaast wordt toegang tot grondstoffen door recyclage van
strategisch belang voor Vlaanderen. Waterzuiveringsinstallaties
blijven op het moment nog onderbelicht als mogelijkheid
tot warmterecuperatie en bron van grondstoffen als fosfor
en cellulose.
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Elke opdeling van rioolinfrastructuur is artiﬁcieel
Het huishoudelijk afvalwater dat gezinnen thuis wegspoelen,
komt geen enkele fysieke overgangsconstructie tegen op zijn
weg naar de rioolwaterzuiveringsinstallaties van Aquaﬁn.
Een opdeling tussen lokale en bovenlokale infrastructuur,
vergroot alleen de complexiteit van het beheer van kwetsbare
assets. Bovendien kunnen bij de verder uitbouw aanzienlijke
besparingen gerealiseerd worden door een integrale
benadering. Rioolwaterzuiveringsinstallaties, buizen,
regelconstructies, overstorten en wachtbekkens, vormen
stelsels van hart en aderen die, net zoals bij levende wezens,
één geheel vormen.
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Verticaal geïntegreerd asset management
Een verticaal geïntegreerde benadering van de afvalwater- en
hemelwaterinfrastructuur is de enige optie om vanuit de watersector het risico op een veroordeling voor de Europese kaderrichtlijn
Water te beperken en klimaatschade te verminderen.

De lokale belangen staan daarbij steeds centraal. Een effectieve
veroordeling is bovendien niet denkbeeldig, België is eerder al
veroordeeld voor de niet tijdige naleving van de Europese richtlijn
Stedelijk Afvalwater.

LOKAAL
BOVENLOKAAL
De infrastructuur voor afvalwater en hemelwater kent geen fysieke
overgangen. Daardoor is er een sterke verwevenheid en interactie tussen
het bovenlokale netwerk van RWZI’s en collectoren en het lokale netwerk.
De infrastructuur voor afvalwater bestaat bovendien uit complexe en
kwetsbare assets.
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AQUAFIN ALS MATCHMAKER IN ALLE
GEMEENTEN: OPTIMALE AFSTEMMING
TUSSEN LOKAAL EN BOVENLOKAAL

EEN STAP VERDER: GEÏNTEGREERD ASSET
MANAGEMENT LEIDT TOT AANZIENLIJKE
KOSTENBESPARINGEN

De visie en prioriteiten zijn door het Vlaamse Gewest vastgelegd
op het niveau van stroomgebieden en zuiveringsgebieden en
moeten worden vertaald naar concrete investeringsprogramma’s.
Een geïntegreerd rollend investeringsprogramma, waarin de
projecten geïnitieerd door het gewest en door de gemeenten slim
op elkaar worden afgestemd, is cruciaal om de Europese
kaderrichtlijn Water te kunnen realiseren. Aquaﬁn coördineerde de
voorbije jaren gemiddeld 170 miljoen euro aan investeringen voor
het Vlaamse Gewest en 60 miljoen euro voor gemeenten.

Van de kust tot diep in Limburg, letterlijk in heel Vlaanderen is
Aquaﬁn actief. Niet alleen voor het Vlaamse Gewest, maar ook nu
al voor 104 Vlaamse gemeenten, rechtstreeks of via een
samenwerkingsverband. De ervaring die Aquaﬁn heeft met het
asset management van de bovenlokale infrastructuur, heeft het de
voorbije jaren verwerkt in zijn aanpak van speciﬁeke noden op lokaal
niveau. Aquaﬁn is daardoor de partij bij uitstek om een geïntegreerd
asset management van de afvalwater- en hemelwaterinfrastructuur
op zich te nemen, zowel voor het lokale als bovenlokale niveau.

Vanuit die ervaring is Aquaﬁn de meest geschikte partij om ook op
dit niveau een sterkere rol op te nemen. Met Aquaﬁn als matchmaker in alle gemeenten wordt werk gemaakt van programma’s
waarin bovenlokale en lokale belangen beter op elkaar afgestemd
worden en waarin er een sterke link gemaakt wordt met de toestand
van de wegenis. Concreet kunnen zo lokale en bovenlokale investeringsvoorstellen gelijktijdig worden opgemaakt met een beter geïntegreerde
infrastructuur als resultaat. Dit leidt bovendien tot kostenefficiëntere
projecten die sneller worden uitgevoerd.

De zuiveringsinstallaties van Aquafin, verspreid over Vlaanderen

Het lokale beleid behoudt hierbij de regie van het openbare domein.
De gemeenten en de eventueel andere aangestelde riooloperator
worden zo maximaal ontzorgd door Aquaﬁn en kunnen rekenen
op onze expertise.

Aquaﬁn stelt voor om voor alle 300 gemeenten (nu al 104)
een actieve rol op te nemen als matchmaker tussen lokale
en bovenlokale investeringsprogramma’s. Het bedrijf stelt
zijn expertise hiervoor graag ter beschikking.
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Zo is het Vlaamse Gewest verzekerd van een coherente en effectieve
vertaalslag van haar doelstellingen en plannen voor stroomgebieden, bekkens en zuiveringsgebieden. De gemeenten en
rioolbeheerders kunnen hierbij rekenen op een pragmatische
aanpak met een oog voor lokale prioriteiten. Het creëert bovendien
aanzienlijke efficiëntiewinsten die een verdere stijging van de
drinkwaterfactuur moeten beperken.

Aquaﬁn is ISO 55001-gecertiﬁceerd voor het
management van al zijn assets, dé garantie
voor de juiste balans tussen investeringen,
operationele kosten en prestaties op het gebied
van transport en zuivering van afval- en hemelwater. We voeren zeer gericht en systematisch
inspecties uit om een betrouwbaar beeld te
krijgen van de toestand van de infrastructuur.
In functie van deze toestand wordt tijdig het
juiste preventieve onderhoud uitgevoerd en
kunnen zware schade of herstelkosten worden
voorkomen. Op basis van onze expertise en alle
beschikbare gegevens over de toestand van
de infrastructuur kan de optimale restlevensduur
worden ingeschat en worden er lange termijn
vervangingsplannen opgesteld. Dit betekent dat
het beleid tijdig de nodige middelen kan reserveren
en spreiden in de tijd en niet met onaangename
budgettaire verrassingen geconfronteerd wordt.
Door slim om te gaan met de assets (slimme
sturingen, online sensoren, hydraulische
modellen, …) wordt de bestaande infrastructuur
bovendien maximaal benut en kunnen bijkomende
investeringen vermeden worden.
Concreet speelt Aquaﬁn nu al een voortrekkersrol
op volgende domeinen:
• Risico-gebaseerd asset management
Het expertiseniveau dat nodig is om de
bestaande infrastructuur in optimale staat
te houden, is nog onvoldoende aanwezig in
Vlaanderen. Door de verouderende infrastructuur, leidt dat steeds vaker tot
verzakkingen en soms zelfs zinkgaten, met
hoge maatschappelijke kosten en herstelkosten tot gevolg.

Om de kans op zulke incidenten te verkleinen,
is een systematische preventieve aanpak
nodig, zoals die van Aquaﬁn. We brengen de
toestand van de infrastructuur in kaart,
waarbij voorrang wordt gegeven aan de
meest risicovolle riolen. Welke dat zijn, wordt
bepaald door de kans op schade en de
mogelijke grootte van de gevolgschade in
te schatten. De evolutie van sleet, schade
of afzet wordt precies opgevolgd, zodat
herstellingen, renovaties of onderhoudsactiviteiten tijdig ingepland kunnen worden
voor een maximale levensduur. Dat is altijd
goedkoper dan een plotse onvermijdelijke
noodingreep. Deze aanpak passen we nu ook
al toe voor een deel van de gemeenten.

Aquaﬁn is ISO55001gecertiﬁceerd voor het
management van al zijn
assets. Dé garantie voor
de juiste balans tussen
investeringen, operationele
kosten, prestaties en risico’s

• Vermijden van wateroverlast door inzet van
de rioolinfrastructuur als buffersysteem
Proefprojecten zoals in Kessel-Lo tonen aan
dat met behulp van afsluiters en intelligente
sturingen de rioolinfrastructuur toekomstig
niet alleen als transportsysteem maar ook als
buffersysteem kan worden ingezet. Aanzienlijke
investeringen voor het beperken van wateroverlast zoals bufferbekkens kunnen hierdoor
worden vermeden. Een maximale effectiviteit
van dergelijke slimme systemen vereist echter
een geïntegreerde aansturing op lokaal en
bovenlokaal niveau.
• Ecologisch management
Inzet van bijvoorbeeld meetsensoren in de
riolering moet op termijn toelaten om de
goede werking van bijvoorbeeld overstorten
continu te monitoren en schade aan omgeving
en milieu te voorkomen.
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• Opmaak van geïntegreerde hydraulische modellen
Hydraulische modellen die de werking van de afvalwater- en
hemelwaterinfrastructuur simuleren, worden nu zowel door
Aquaﬁn als door andere riooloperatoren opgemaakt. Het is
logisch om ze uniek en geïntegreerd op te maken om
overlappende kosten te vermijden en de levensduur van de
modellen te maximaliseren. Hydraulische modellen moeten
gebaseerd zijn op de bovenlokale en lokale investeringsplannen
op gebied van afvalwater en hemelwater, om te kijken over een
zo ver mogelijke horizon.
• Pragmatisch afkoppelen van regenwater
Waar nieuwe riolering wordt aangelegd, moet volgens de milieuwetgeving meestal regen- en afvalwater optimaal gescheiden
worden. Op dit moment is regenwater in Vlaanderen voor 10%
afgekoppeld van de riolering. Aquaﬁn stelt dat een pragmatische
toepassing van het afkoppelingsbeleid volstaat om te kunnen
voldoen aan de kaderrichtlijn Water. De aanleg van een
gescheiden stelsel is uiteraard aangewezen waar het een
duidelijke ecologische meerwaarde oplevert. In andere gevallen
kunnen de schaarse budgetten effectiever worden ingezet voor
investeringen die wél rechtstreeks bijdragen aan een betere
waterkwaliteit. Om per gebied een juiste prioritering te maken
en nodeloze kosten en hinder te vermijden, is een geïntegreerde
lokale en bovenlokale benadering nodig.

Aquaﬁn stelt voor om het geïntegreerde asset management
van de afvalwater- en hemelwaterinfrastructuur op zich
te nemen, zowel voor het lokale als bovenlokale niveau.
Volgens een rapport van KPMG* leidt dat tot een jaarlijkse
kostenbesparing van 60 miljoen euro.

* Visie op het beheer van afvalwater-en hemelwaterinfrastructuur in
Vlaanderen, juni 2018, KPMG
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VOORSTEL AQUAFIN SAMENGEVAT
Voor een betaalbare realisatie van het Vlaamse waterbeleid,
ziet Aquaﬁn zich in een uitgebreide rol tussen enerzijds het
gewestelijke beleid (uitgezet door VMM en CIW) en anderzijds het
lokale beleid en de drinkwatermaatschappijen/rioolbeheerders.
Aquaﬁn wil minstens optreden als matchmaker voor een
geïntegreerd investeringsprogramma voor de 300 gemeenten (zoals
we dat nu al doen voor 104 gemeenten). Voor een maximaal
resultaat en aanzienlijke besparingen is Aquaﬁn ook de unieke asset
manager voor het integrale Vlaamse rioleringsnetwerk om zo alle
rioolbeheerders te ontzorgen. Overdracht van assets is hiervoor niet
noodzakelijk en ook het uitvoerend projectmanagement en de
exploitatie kan hierbij blijven gebeuren door andere spelers zoals
drinkwaterbedrijven/rioolbeheerders.
Een samenwerking zoals tussen Aquaﬁn en De Watergroep of
Water-link illustreert nu al op beperkte schaal de voordelen van een
integrale benadering. Verschillende andere samenwerkingsmodellen
zijn uiteraard denkbaar, ideaal op een breed Vlaams niveau.
Dit neemt uiteraard niet weg dat Aquaﬁn zich ook graag aanbiedt
als expert voor uitbouw en exploitatie. Verschillende riooloperatoren
voeren nu gelijke operationele taken uit, voor infrastructuur die
soms nauwelijks enkele tientallen meters van elkaar verwijderd is.
Daarnaast zijn ook aanzienlijke besparingen mogelijk wanneer
Aquaﬁn zou instaan voor de ﬁnanciering van lokale projecten.
Altijd blijft de lokale overheid hierbij regisseur van de publieke
ruimte, maar ze kan wel rekenen op Aquaﬁn voor lokaal maatwerk,
waarbij er bij de projectkeuzes ook een sterke link gemaakt wordt
met de toestand van de wegenis.

Verticale integratie met duidelijke rolverdeling
Een geïntegreerd investeringsprogramma voor afvalwater- en hemelwaterinfrastructuur via een versterkte rol van Aquafin als matchmaker in alle gemeenten.

Vlaamse Regering CIW/VMM

• Uitzetten van het beleid

Aquaﬁn

Lokaal Beleid

1 Matchmaker voor een geïntegreerd • Lokale overheid blijft de regisseur
investeringsprogramma voor de 300
van de publieke ruimte
gemeenten (nu 104)
• Lokaal maatwerk
2 Asset management van de volledige
• Sterke link met toestand wegenis
infrastructuur

Drinkwatermaatschappijen
en rioolbeheerders
• Partners in dagelijkse activiteiten
• Diverse samenwerkingsmodellen
denkbaar

3 Expert voor financiering, uitbouw en
exploitatie

STAPPEN NAAR EEN VERTICAAL GEÏNTEGREERD MODEL
Een verticaal geïntegreerd asset management van de afvalwater- en
hemelwaterinfrastructuur, gecombineerd met een horizontale
afstemming met de nutsmaatschappijen, kan worden bereikt via
verschillende wegen.
Opties zijn:
• een verdere uitbreiding van de samenwerking met nieuwe
en vernieuwde samenwerkingsovereenkomsten via de rioolbeheerders
• een decretale toewijzing van het geïntegreerde asset management
aan Aquaﬁn, of minstens de toewijzing van de rol van matchmaker
voor 300 gemeenten

• de oprichting van een nieuwe vennootschap, met als
aandeelhouders de eigenaars van de gemeentelijke assets en
Aquaﬁn
Bij alle opties kan de eigendom van de assets onveranderd blijven.
Een duidelijk voordeel van de laatste twee opties is een uitbreiding
van de ﬁnancieringsmogelijkheden en allicht ook het hogere tempo
waarmee stappen vooruit kunnen worden gezet en dus besparingen
kunnen worden gerealiseerd.
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Horizontale coördinatie
voor maatschappelijk
draagvlak
Via een horizontale afstemming met infrastructuurbeheerders van
publiek domein (nutssectoren, wegbeheerders…) kan een minimale
hinder verzekerd worden bij werkzaamheden. Met intensief overleg
kunnen werken maximaal op elkaar worden afgestemd, zodat de
hinder voor de burger tijdens de uitvoering van werken minimaal
blijft. Aquaﬁn hecht hier bijzonder veel belang aan.
De nutsbedrijven hebben de expertise in huis om één loket op te
zetten voor de burger en zo het comfort van één aanspreekpunt
te genereren. Aquaﬁn ondersteunt actief initiatieven in die zin.
Horizontale integratie van de afvalwaterinfrastructuur in een multiutility organisatie levert echter in geen geval de ﬁnanciële en
ecologische voordelen op van een verticaal geïntegreerd asset
management voor deze infrastructuur. Een slim multi-utility
concept combineert beide voordelen, ideaal op breed Vlaams niveau.
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Investeringen verder zetten
Dankzij de inspanningen van het Vlaamse Gewest is de zuiveringsgraad op 25 jaar tijd gestegen van 30% tot 83%. Toch blijft er
nog een hele weg te gaan om aan de kaderrichtlijn Water te
voldoen. Verderzetting van het jaarlijks aan Aquaﬁn opgedragen
‘optimalisatieprogramma (OP)’ is daarom noodzakelijk, zowel voor
bovengemeentelijke investeringen als investeringen via het Lokaal
Pact. Bijkomend moet ook rekening gehouden worden met de
stijgende behoefte aan vervangingsinvesteringen. De graﬁek op de
volgende pagina geeft het noodzakelijke investeringsniveau weer.

OPTIMALISATIEPROGRAMMA (OP) STABIEL
HOUDEN
Om het Vlaamse waterbeleid te realiseren en te voldoen aan de
kaderrichtlijn Water, moet het Vlaamse Gewenst minimaal het
huidige investeringsritme – via het optimalisatieprogramma –
aanhouden. Dit optimalisatieprogramma bedraagt in totaal
230 miljoen euro per jaar: 100 miljoen euro bovengemeentelijke
investeringen en 130 miljoen euro investeringen via het Lokaal Pact.

Dat doet het door jaarlijks voor 130 miljoen euro lokale investeringen
over te nemen en via het optimalisatieprogramma toe te wijzen aan
Aquaﬁn. Een verderzetting van die budgettaire inspanningen na
deze periode blijft absoluut nodig. Een mogelijke optie is om de
bijkomende investeringsbehoefte in de speerpunt- en aandachtsgebieden via dit verlengde Lokaal Pact te realiseren. Een andere
denkpiste is om ambities van gemeenten en rioolbeheerders en hun
aanvragen voor gewesttoelage extra te ondersteunen.

BOVENGEMEENTELIJKE VERVANGINGSINVESTERINGEN NEMEN TOE
Bijkomend moet voor de bovengemeentelijke infrastructuur
rekening gehouden worden met een stijgende behoefte aan
vervangingsinvesteringen. Deze infrastructuur is in vergelijking met
andere landen relatief recent, waardoor vervangingen lange tijd
beperkt konden blijven. Daar komt nu verandering in. De asset
managementinvesteringen zijn al gestegen van 8 miljoen euro in
2012 en 2013, tot 25 miljoen euro in 2018. Tegen 2026 verdubbelt
de vervangingsbehoefte nog eens tot jaarlijks 50 miljoen euro.

GEMEENTEN BLIJVEN ONDERSTEUNEN
VIA LOKAAL PACT
Alleen al voor de verdere uitbouw van de rioleringsinfrastructuur,
moeten de gemeenten nog ruim 14.000 projecten uitvoeren voor
meer dan 8,5 miljard euro. Volgens de laatste berekeningen zijn er
bovendien in speerpunt- en aandachtsgebieden tegen 2027
nog bijkomende investeringen nodig voor ongeveer 1 miljard euro.
Ze moeten worden uitgevoerd op bovenlokaal, maar vooral op
lokaal niveau. Het gaat nog om nieuw op te dragen investeringen,
bovenop alle investeringen die al in voorbereiding zijn.
Eerder werd al beslist dat het Vlaamse Gewest tot en met het
optimalisatieprogramma 2021 de ﬁnanciële druk op gemeenten
verlicht via het Lokaal Pact budget.
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Optimalisatieprogramma’s ter waarde van jaarlijks
230 miljoen, waarvan 100 miljoen euro bovengemeentelijk
en 130 miljoen euro Lokaal Pact, blijven een minimum. Ook na
de einddatum van het Lokaal Pact in 2020 (optimalisatieprogramma 2021) moeten de gemeenten kunnen rekenen
op de steun van het Vlaamse Gewest met het oog op de
kaderrichtlijn Water.
Tegelijk moeten de jaarlijkse asset management
investeringen worden opgetrokken van 25 miljoen euro
nu tot 50 miljoen euro in 2027 om de investeringen uit
het verleden niet verloren te laten gaan.

Evolutie optimalisatieprogramma en vervangingsinvesteringen voor de bovenlokale infrastructuur
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De grafiek toont een stijging van de noodzakelijke investeringen voor asset
management aan tot 50 miljoen euro per jaar in 2026. Een verderzetting
van het jaarlijks aan Aquafin opgedragen optimalisatieprogramma ter waarde
van 230 miljoen euro per jaar (100 miljoen euro bovengemeentelijk en
130 miljoen euro Lokaal Pact) blijft nodig.
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Stijging drinkwaterfactuur beperken
Vandaag bedragen de totale kosten, voor de
exploitatie, het onderhoud en de investeringen van
de gemeentelijke en bovengemeentelijke rioleringen waterzuiveringsinfrastructuur samen, ongeveer
900 miljoen euro per jaar. Door de nog vereiste
gemeentelijke en bovengemeentelijke investeringen
kunnen de noodzakelijke uitgaven verder stijgen
tot meer dan 1,3 miljard euro per jaar in 2027.
Een substantiële stijging van de drinkwaterfactuur kan
worden vermeden door, zoals ook hoger al toegelicht,
een nieuwe rol toe te kennen aan Aquaﬁn en daarnaast
ook nieuwe ﬁnancieringsvormen te benutten.
• Geïntegreerd asset management en lokale
synergieën
Een geïntegreerd asset management van de
afvalwater- en hemelwaterinfrastructuur zowel
voor het lokale als bovenlokale niveau, betekent
volgens KPMG* een jaarlijks kostenvoordeel van
minstens 60 miljoen euro.
Verschillende riooloperatoren voeren nu gelijke
operationele taken uit, voor infrastructuur die soms
nauwelijks enkele tientallen meters van elkaar
verwijderd is. Door synergieën te zoeken, kan
bijkomend tot 5 miljoen euro per jaar bespaard
worden.
• Aqua-FIN benutten voor meer lokale investeringscapaciteit
De betaalbaarheid van de lokale rioleringsbehoeften
tegen 2027 kan verhoogd worden door bovenlokale
ﬁnanciering aan te bieden, op maat van gemeentelijke rioolbeheerders.

Samen met investeerders onderzoekt Aquaﬁn
de precieze mogelijkheden. De investeringen
bovenlokaal opdragen en ﬁnancieren via een
(gedeeltelijke) overheveling van de lokale saneringsbijdrage naar de bovenlokale component, is alvast
een mogelijke optie.
Gemeentelijke investeringen zouden via Aquaﬁn
aan 25 basispunten goedkoper kunnen geﬁnancierd
worden en met een grotere kostenspreiding dan
nu het geval is. Via Aquaﬁn kan jaarlijks minstens
voor 100 miljoen euro extra ﬁnancieringscapaciteit
gecreëerd worden. Dit is bovenop de mogelijkheden
die gemeenten en rioolbeheerders nu hebben volgens
het ﬁnancieringsmodel van de VMM en bovenop
een verlengd Lokaal Pact. De totale ﬁnancieringscapaciteit via Aquaﬁn bedraagt zo dan jaarlijks
minstens 330 miljoen euro waarvan 230 miljoen
euro via het optimalisatieprogramma en 100 miljoen
euro via bijkomende gemeentelijke ﬁnanciering.

Een geïntegreerd asset management
realiseert een jaarlijkse kostenbesparing
van 60 miljoen euro.
Gemeentelijke investeringen zouden via Aquaﬁn
25 basispunten goedkoper geﬁnancierd kunnen
worden en met een grotere kostenspreiding.
Via Aquaﬁn kan jaarlijks minstens 100 miljoen
euro bijkomende ﬁnancieringscapaciteit
gecreëerd worden voor de gemeenten en
rioolbeheerders.

* Visie op het beheer van afvalwater-en hemelwaterinfrastructuur in Vlaanderen, juni 2018, KPMG
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Meer middelen voor onderzoek
Aquaﬁn heeft in zijn betrekkelijk korte bestaan in binnen- en
buitenland een reputatie opgebouwd als kenniscentrum en
gewaardeerde onderzoekpartner in de watersector. Het bedrijf
richt zich sterk op de toekomst. Zo voert Aquaﬁn verder onderzoek
naar nieuwe technologieën om medicijnresten en microplastics
te verwijderen. Als voor de Europese Kaderrichtlijn water nog
verdergaand zuiveren noodzakelijk is, moeten de oplossingen klaar
liggen om ze in de praktijk te brengen.
Aquaﬁn bruist van de ideeën en heeft ook de ervaring om ze op volle
schaal tot uitvoering te brengen. Mits uitvoering van de voorstellen
die het bedrijf doet, kan het nog veel meer gaan betekenen voor de
steden en gemeenten in onze toekomstige maatschappij.
Daarvoor zetten we nu al stappen voorwaarts:
• Benutten van energie en grondstoffen
Huishoudelijk afvalwater beschouwen we niet als afval.
Behalve warmte die kan worden ingezet in warmtenetten en
biomassa als bron van groene stroom, bevat afvalwater
grondstoffen als fosfor, cellulose en vetzuren. Het potentieel aan
energie en grondstoffen in rioolwater is zo hoog, dat onderzoekers, start-ups en waterzuiveraars met veel enthousiasme
met Aquaﬁn samenwerken voor een duurzame toekomst.
In Antwerpen plannen de stad, Aquaﬁn en Eandis de aanleg van
een warmtenet om een nieuwe wijk (de Slachthuissite) te
verwarmen met warmte afkomstig van rioolwater. Het zou
de eerste keer zijn in België en zelfs in Europa dat er zo’n groot
potentieel aan warmte wordt gewonnen uit gezuiverd
huishoudelijk afvalwater.
• Real Time Control van het rioolstelsel
Een intelligente sturing van de waterstroom door het rioolstelsel,
waarbij kleppen en pompen het water vertragen of juist
versnellen, wordt op kleine schaal al toegepast in Vlaanderen.
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In Olsene volstonden enkele kleine ingrepen op verschillende
pompstations om een betere spreiding te krijgen over het stelsel.
In Kessel-Lo daarentegen installeerde Aquaﬁn een volledige
infrastructuur met regelafsluiters op zes locaties en een pompstation. Een algoritme bepaalt hier of pompen aan- of afgezet
worden en of schuiven open of dicht gaan. Investeren in een
schaalvergroting is dringend nodig om riooloverstromingen
ten gevolge van de klimaatverandering structureel te kunnen
beperken.
• Hemelwaterplannen tegen wateroverlast
Samen met Aquaﬁn werkte Wetteren als eerste gemeente in
Vlaanderen een hemelwaterplan uit, met maatregelen die
praktisch ook volledig uitvoerbaar zijn. Ondertussen zijn er
verschillende gemeenten gevolgd. Het doel is telkens om huidige
en toekomstige knelpunten aan te pakken, maar ook om water
in de stad te brengen als een aangename beleving. We zien nog
veel meer mogelijkheden voor decentrale maatregelen die
bijdragen aan waterveiligheid, droogte-bestrijding en een
aantrekkelijke stadsomgeving met groen-blauwe structuren.
• Gezuiverd afvalwater als alternatieve waterbron
Met 800 miljoen m³/ jaar gezuiverd afvalwater, is het effluent
van Aquaﬁn een onderbenutte waterbron. Verschillende bedrijven
gebruiken het gezuiverde afvalwater al jaren als proceswater,
onder andere Citrique Belge, dat 1,5 miljoen m³ afneemt van
de zuiveringsinstallatie in Tienen. In de droge zomer van 2017,
deden verschillende West-Vlaamse landbouwers bijkomend een
beroep op het water van Aquaﬁn om hun gewassen te redden.
Voor de industrie kan het op grotere schaal een alternatief voor
drinkwater of grondwater worden, als het ﬁnancieel haalbaar
wordt om een netwerk uit te bouwen. De landbouw zou water
breder kunnen toepassen dan nu het geval is, als er een wettelijk
kader komt met kwaliteitsvereisten.

Een nieuwe beheersovereenkomst
• Hemelwater als aanvullende waterbron
Hemelwater dat gebufferd wordt om overstromingen te
vermijden, kan nuttig worden ingezet in periodes van droogte.
Zo werkt Aquaﬁn mee aan een nieuw project op de Gedempte
Zuiderdokken in Antwerpen, die volgend jaar heraangelegd
worden. Er komt een bufferbekken voor hemelwater, dat nadien
gezuiverd wordt tot drinkwater voor 350 gezinnen.

Een nieuwe beheerovereenkomst tussen het Vlaamse Gewest
en Aquaﬁn vereenvoudigt de onderlinge samenwerking. Het is
aangewezen om investeringscycli, opleveringen van projecten,
toezicht op de werking van Aquaﬁn, de betalingsstromen
en de vergoeding eigen middelen conceptueel te herdenken.
Een heldere, allesomvattende overeenkomst vermindert de
administratieve belasting van beide partners.

• Decentrale waterzuivering
Ook residentiële projecten met decentrale afvalwaterzuivering
behoren tot de mogelijkheden. Samen met Vilvoorde
Development maakt Aquaﬁn bijvoorbeeld een plan op voor de
site van de Kruitfabriek. Het idee is om water zoveel mogelijk te
hergebruiken en het maximaal te integreren in de open ruimte.
Al deze pistes vragen wel een uitbreiding van de huidige middelen
voor research & development. Aquaﬁn besteedt momenteel slechts
0,4 % van zijn omzet aan onderzoek en ontwikkeling. Vergelijkbare
Europese bedrijven en organisaties spenderen gemiddeld 2,1 % van
hun omzet aan research & development. Om investeringen uit het
verleden maximaal te laten renderen en toekomstige uitdagingen
effectief en efficiënt aan te pakken pleit Aquaﬁn voor een stijging
van de onderzoeksbudgetten van 0,4 % naar minstens 1,2 % van
de omzet.

Aquaﬁn vraagt een stijging van zijn onderzoeksbudget
tot minstens 1,2% om zijn internationaal gewaardeerde
onderzoeksafdeling maximaal te laten renderen voor
Vlaanderen. Concreet betekent dit een budget van
5 miljoen euro.
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