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Zitting van 
Schriftelijke vraag 

.Schriftelijke vraag van raadslid Karel Noppe: Riolerings- en zuiveringsgraad Sint 
Niklaas 

lndiener(s) 
Karel Noppe (Open Vld); 

Gericht aan 
Carl Hanssens; 

Bondige toelichting 
ln de Pano reportage van begin deze maand bleek dat er maar liefst 400.000 Vlaamse woningen 
nog niet aangesloten zijn op de riolering waardoor er miljoenen liters afvalwater ongezuiverd in 
de natuur vloeien. ln enkele gemeenten is er nog een pak werk aan de winkel en de algemene 
rioleringsgraad in Vlaanderen bedraagt 86%, daar waar in Nederland alle woningen (ook die op 
afgelegen locaties) aangesloten zijn op het rioleringsnet. ln Sint-Niklaas wordt gelukkig al 
geruime tijd volop ingezet op het aansluiten van wijken en straten op het rioleringsnet. Graag 
had ik in dit kader de meest recente cijfers voor onze stad ontvangen: 

• Wat is de huidige rioleringsgraad in Sint-Niklaas? 
• Wat is de huidige zuiveringsgraad in Sint-Niklaas? 
• Met hoeveel zullen we beide graden verhogen eens de rioprojecten die in uitvoering zijn 

en op de planning staan uitgevoerd worden? 
• Voor hoeveel woningen zullen we uiteindelijk geen riolering voorzien maar hen 
verplichten om een 180 aan te leggen? 

• Tegen wanneer zullen we in Sint-Niklaas alle woningen hebben aangesloten op de 
riolering of voorzien hebben van een IBO? Zullen we de Europese deadline van 2027 
halen? 

• ln welke wijken/straten situeert zich nog de grootste uitdaging? 
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antwoord op schriftelijke vraag riolerings- en zuiveringsgraad sintNiklaas

Geacht raadstid
Geachte heer Noppe ,'7-L; k--^J

Vol.gens de meeste recente cijfers bedraagt de zuiveringsgraad in Sint-Niktaas mornenteel. 86%,
dè riol.eringsgraad zit bijna aan97%.
om deze verder te verhogen zetten we in op een combinatie van zonerings- en
saneringsdossiers.
De zoneringsdossiers worden bepaaLd door het gebiedsdekkend uitvoeringspl.an (GUP) en
hebben als doel om extra vuilvracht aan te sluiten op het rióteringsstel.sel. (de befaamde groene
cl.usters). Saneringsdossier koppelen het hemetwater af en optimaLiseren het riol.eringsstel.sel en
bijgevoLg de werkÍng van het waterzuiveringsstation. Door het uitvoeren van de gepl.ande
projecten beogen we een zuiveringsgraad van 9t,50oÁ tegen het einde van deze Legisl.atuur. Met
de uitvoering van de Puitvoetstraat en de Gentstraat/Nauwstraat zijn in 2020 de eerste stappen
at genomen. Volgend jaar volgen onder meer Tereken/Schootstraat, lepenstraat en Pastoor
Stepmantaan en Copstraat.

ln de zone waar volgens het zoneringsplan geen riolering komt dient het afvaLwater gesaneerd
door een IBA (de rode ctusters). Het stadsbestuur heeft gekozen voor àen collectieve aanpak in
samenwerking met Aquafin. ln totaat gaat het om'343 woningen, waarvan er 8 prioritair worden
geptaatst tegen eind 2021 (gezien hun Ligging in ecologisch waardevot gebied). De overige 335
woningen worden geréaliseerd tegen eind 2027. Het uitrol.Len van deze IBA's verhoogt de
zuiveri ngsgraad met t% tat 9250%.

Voor iedere bekken in Vlaanderen wordt individueel een doelstel.Ling bepaal.d inzake het
reduceren van de vuilvracht tegen 2027 (ditwerd in de commissie van september 2019
a[ even toegeLicht). Deze doel.stel.l.ing werd in verhouding verdeeLd over de verschil.lende
actoren (industrie, landbouw en huishoudens) naargelang hun aandeel in de uitstoot.
Rekening houdend met het aandeel van de huishoudens wordt een vrachtreductie van
fosfor (P) en stikstof (N) bepaatd en vertaa[d naar een aantaI nog te saneren lE's
(inwonersequiva[enten). Met het lopende bel.eid halen we de gevraagde doe
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voor 3 van onze 4 bekkens. ln dit taatste bekken zijn nog geen bijkomende projecten

voorzien.maar in de andere bekkens realiseren we een overschot inzake lE's. VMM heeft

a[ te kennen gegeven dat de mqgetijkheid wordt onderzocht dat het tekort in het ene

bekken kan gecompenseerd worden met het gerealiseerd overschot in andere bekkens.

Door de zuiveringsgraad te verhogen wordt inherent aan de reductiedoel.ste[[ing gewerkt.

Vandaar dat naar Europa wordt gerapporteerd op waterLoop- en bekkenniveau in plaats van op

(touter) zuiveri ngsgraad.

De deadl.ine van 2027 vereist dus niet per definitie 100% zuiveringsgraad.

Het is alleszins wel. duidel,ijk dat ook na deze Legisl.atuur verder sterk zal ingezet worden op

sanerings- en zoneringsprojecten en'er zat gestreefd worden om -met de beschikbare

budgetten- enerzijds zoveeI mogetijk afvalwater naar een zuiveringsstations te transporteren

(richting LOO%) en anderzijds zoveel mogel.ijk hemelwater af te koppelen, te herbruiken, te

infittreren, te bufferen en finaal af te voeren richting grachten en waterlopen.

Het spreekt voor zich (om te antwoorden op de laatste vraag) dat de dossiers waar Aquafin ook

in participeert (omgeving Zonneken, omgeving Bookmolen en omgeving Schoonhoudt)

projecten zijn waar veel lE's mee aan te sluiten zijn.

Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben

Hoogachtend

Namens het college van burgemeester en schepenen:

ln opdracht:

Johan Verhulst
algemeen directeur

Car[ Hanssens

schepen

Lieven Dehandschutter
burgemeester


