
7B_J_0059Actiefiche:

Actiefiche 7B_J_0059
Optimalisatie van de saneringsinfrastructuur om invulling te geven aan de per waterlichaam berekende
reductiedoelstelling voor huishoudens (conform het Polaris-model) voor waterlichamen met klasse 6

Titel:

Verontreiniging oppervlaktewater

Verdere optimalisatie van de saneringsinfrastructuur en verhogen van zuiveringsrendement van de
rioolwaterzuiveringsinstallaties

Maatregelgroep:

Maatregel:

Info omtrent het maatregelenprogramma

Bron: SGBP 2022-2027

Schaalniveau: Generieke actie

Planonderdeel: Vlaams deel 2022-2027

Algemene gegevens

Beschrijving: Bestaande saneringsinfrastructuur, meer bepaald RWZI's en overstorten hebben nog een aanzienlijk aandeel in
de vervuilingsdruk naar de waterlopen toe.Voor elk waterlichaam wordt modelmatig een doelstelling voor het
reduceren van de vuilvracht tegen 2027 berekend. Dit reductiedoel wordt in verhouding verdeeld over de
verschillende actoren naargelang hun aandeel in de uitstoot (druk) van P en N. Dit gebeurde a.d.h.v. het
Polaris-model. Dit luik betreft optimalisatie van bestaande SI, door de zuiveringsefficiëntie van RWZI's te
verhogen en dus de werking van RWZI's verder te optimaliseren  (eliminatie regenbezinktanks, verdergaande P-
verwijdering, tertaire zuivering) en optimalisatie binnen het stelsel (verhogen bergingscapaciteit). I.f.v. aandeel
en haalbaarheid, minimaal 33% van het totale reductiedoel uit te voeren.

Type Actie: Definitief

Initiatiefnemer(s):Rioolbeheerder : Aquafin NV., Vlaamse overheid : Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)

Betrokkenen:

Verminderen van de uitstoot van vuilvracht naar de waterlopen en naar grondwaterDoelstelling:

Is voortzetting van actie uit vorige planperiode met actienummer:

Hangt samen met/is afhankelijk van actie uit huidige planperiode met actienummer:

Kwalitatieve inschatting van het effect:

Kosten LAAG GEMIDDELD HOOG ZEER HOOG

Effect op de doelstelling van de eigen
maatregelengroep ZEER GROOT GROOT MATIG KLEIN
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Neveneffecten op andere
maatregelengroepen GROOT POSITIEF KLEIN POSITIEF GEEN NEGATIEF

Uitvoerbaarheid (administratief,
technisch, draagvlak) VERZEKERD GROTE KANS ONZEKER ONTBREKEN

Klimaatmitigatie (terugdringen van
broeikasgassen) GROOT POSITIEF KLEIN POSITIEF GEEN NEGATIEF

Klimaatadaptatie (omgaan met gevolgen
klimaatverandering) GROOT POSITIEF KLEIN POSITIEF GEEN NEGATIEF

Situering

Stroomgebieden: SGD Maas, SGD Schelde

Speciale beschermingszone : Ja

VenGebied: Ja

Gemeenten:

Geplande start: na 2021

  Financier   Investeringkosten
(in €/planperiode)

% Voorzien investering  Operationele kosten
per jaar    (in €/jaar)

  % Voorzien
operationeel

Doelgroep:
Nutsvoorzieningen

27.501.918 72 1.526.497 0

Timing & budget

Raming tabel:

Laatst gerapporteerde status in het jaar

Laatst gerapporteerde detailstatus in het jaar

Voortgang

:

:
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