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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN MAANDAG 29 MAART 2021 

 
Aanwezig: Diederik Van Hamme, voorzitter. 

Luc Dupont, burgemeester. 
 
Joris Vandenhoucke, Jan Foulon, Ignace Michaux, Brigitte Vanhoutte, Aaron Demeulemeester, 
Wim Vandevelde, schepenen. 
 
Yves Deworm, Gunther Deriemaker, Pol Kerckhove, Tom Deputter, Björn Bordon, Koen 
Haelters, Jean-Pierre Stockman, Patrice Dutranoit, David Vandekerkhove, Paul Carteus, Faiza 
El Ghouch, Eva Lamon, Eugénie Carrez, Rossana Khoshaba, Sylvie Van Overmeeren, Jo 
Cornelus, Leonard Verstichel, Guillaume Devos, Lech Schelfout, Youssef Elidrissi, raadsleden. 
 
Linda Vandekerkhove, algemeen directeur 
 
Verontschuldigd: Fatima Hbili, raadslid  
 

Advies betreffende de stroomgebiedbeheerplannen 2022 - 2027.                  
Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

˗ Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017. 
˗ Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid. 
˗ De Europese Kaderrichtlijn Water (RL 2000/60/EG). 
˗ De Europese Overstromingsrichtlijn (RL 2007/60/EG). 
˗ De gemeenteraadsbeslissing van 14 december 2014 over het advies van de Stad 

Ronse betreffende de stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021. 

Relevante documenten 

- De niet-technische samenvatting stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027.   
- De wegwijsfolder stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027. 
- Het overzicht GUP-projecten Stroomgebiedbeheerplannen van de Stad Ronse. 

Feiten/context/motivering 

Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 
Vlaanderen maakt stroomgebiedbeheerplannen op voor de Vlaamse delen van de 
internationale stroomgebieddistricten van de Schelde en van de Maas. 
De stroomgebiedbeheerplannen geven uitvoering aan de Europese kaderrichtlijn Water en 
aan de Overstromingsrichtlijn. Beide richtlijnen werden in Vlaamse wetgeving omgezet via 
het decreet Integraal Waterbeleid. De stroomgebiedbeheerplannen moeten elke 6 jaar 
opnieuw geëvalueerd en aangepast worden. Dit verloopt vanuit de Coördinatiecommissie 
Integraal Waterbeleid (CIW). De stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 zijn de derde 
generatie plannen sinds 2000. De Vlaamse regering stelde in 2010 de eerste en in 2015 de 
tweede stroomgebiedbeheerplannen vast. 
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De stroomgebiedbeheerplannen bestaan uit verschillende onderdelen: 
- de beheerplannen voor het Vlaams deel van de stroomgebiedsdistricten van Schelde 

en Maas 
- 11 bekkenspecifieke delen 
- 6 grondwatersysteemspecifieke delen 
- het maatregelenprogramma bij de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en 

Maas 
- de herziene zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen (GUP). 

De overstromingsrisicobeheerplannen en het waterschaarste- en droogterisicobeheerplan 
zijn in de stroomgebiedbeheerplannen geïntegreerd.   

Een aantal planonderdelen betreffen vooral een overkoepelende Vlaamse visie. De 
planonderdelen zoneringsplannen en GUP’s hebben een grotere doorwerking op lokaal 
niveau.   

De niet-technische samenvatting geeft een mooi overzicht van de grote lijnen van de 
stroomgebiedbeheerplannen (zie bijlage). 

Openbaar Onderzoek stroomgebiedbeerplannen 
De ontwerp stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 liggen momenteel ter inzage, van 15 
september 2020 tot 14 maart 2021. 

Welke documenten liggen in openbaar onderzoek? 
- de ontwerpen van stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2022-2027 
- het plan-MER bij de stroomgebiedbeheerplannen. 

Hoe kunnen burgers/overheden reageren? 
Tot en met 14 maart 2021 kan iedereen opmerkingen en adviezen indienen via een digitaal 
inspraakformulier of bij het College van Burgemeester en Schepenen. 
Wanneer je opmerkingen indient via het inspraakformulier, ontvang je een persoonlijke code 
waarmee je later kan nagaan op welke manier uw advies of bezwaar verwerkt is.  
Opmerkingen kunnen ook schriftelijk ingediend worden bij het College van Burgemeester en 
Schepenen van uw gemeente. Na afloop van het openbaar onderzoek maakt de gemeente 
de ontvangen opmerkingen over aan de CIW (Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid). 
Een wegwijsfolder helpt burgers op weg bij het indienen van een inspraakreactie (zie 
bijlage). 

Wat gebeurt er met de opmerkingen? 
De CIW onderzoekt alle opmerkingen en adviezen bij de ontwerpplannen, verwerkt ze in 
overwegingsdocumenten, past de ontwerpplannen aan tot definitieve ontwerpen en legt ze 
voor aan de Vlaamse regering. 
De Vlaamse regering stelt de stroomgebiedbeheerplannen vast. Ze doet dit ten laatste tegen 
22 december 2021. Daarna zullen de definitieve plannen raadpleegbaar zijn op de 
website sgbp.integraalwaterbeleid.be. 
Het overwegingsdocument waarin je zal kunnen nakijken wat er met jouw opmerking 
gebeurde, zal te raadplegen zijn op de website www.volvanwater.be.  

Grondwaterspecifieke delen 
In het advies voor de stroomgebiedbeheersplannen 2016-2021 was gevraagd om voor de 
actieve afbouw van de grondwaterwinningen uit het Krijt Aquifer een uitzondering te maken 
voor grondwaterwinningen bestemd voor de openbare drinkwatervoorziening. Ondertussen 
is er voor alle grondwaterwinningen van de Stad Ronse een nieuwe omgevingsvergunning 
tot 2035. Opmerkingen over de grondwaterwinningen zijn in het kader van dit advies dan ook 
niet meer nodig. 
  



 

 3/8 

 
Zoneringsplan 
Het zoneringsplan geeft tot op huisniveau weer wat de maatregelen zijn die burger en 
gemeente moeten treffen. Een gebouw kan gelegen zijn in één de van volgende vier zones: 

1. Centraal gebied: er is reeds geruime tijd riolering aanwezig en die is aangesloten op 
een waterzuivering 

2. Collectief geoptimaliseerd buitengebied: er is recent riolering aangelegd en die is 
aangesloten op een waterzuivering 

3. Collectief te optimaliseren buitengebied: er is riolering gepland of er is riolering 
aanwezig maar die is nog niet aangesloten op een waterzuivering 

4. Individueel te optimaliseren buitengebied: er is geen riolering voorzien. Het afvalwater 
moet individueel gezuiverd worden met een IBA. 

Onder herziening worden enkel de aanpassingen ten gevolge van een echte visiewijziging 
verstaan. Een visiewijziging betekent een overgang van collectief naar individueel te 
optimaliseren buitengebied en vice versa. Aanpassingen van het zoneringsplan naar de 
werkelijke toestand (op basis van uitgevoerde projecten) worden dus niet als herziening 
maar als actualisatie beschouwd en kunnen jaarlijks worden meegenomen in het 
Wateruitvoeringsprogramma (WUP).  
De (ontwerp van) herziene zoneringsplannen zijn te raadplegen via een geoloket: 
https://www.volvanwater.be/geoloket/geoloket-zoneringsplannen-en-gebiedsdekkende-
uitvoeringsplannen. 

Gebiedsdekkend uitvoeringsplan 
Een gebiedsdekkend uitvoeringsplan (GUP) bepaalt de timing van de gemeentelijke en 
bovengemeentelijke saneringsprojecten en stemt die projecten op elkaar af. 

Individuele sanering (IBA’s) 
2 planperiodes: 

- planperiode I (=prioritaire IBA’s): deel tot eind 2017 (prio 1) en deel tot eind 2021 (prio 
2) 

- planperiode II: 2022-2027 (prioriteit 0). 

Overzicht reeds geplaatste IBA’s: 
Totaal woningen in individueel te 
optimaliseren buitengebied 

425 

Aantal IBA’s geïnstalleerd  166 
Aantal IBA’s nog te installeren 
   Prior 1 
   Prior 2 
   Prior 0 
   Vakantieverblijf 
   on hold – gelegen in reservatiestrook   
   N60 

259 
15 
27 
191 
1 
25 

Voor de IBA’s met prioriteit 1 die niet geplaatst zijn, werd een proces-verbaal opgemaakt. Zij 
zitten in het traject van de belasting op niet-plaatsen van IBA. 

Collectieve sanering (riolering) 
GUP-projecten 
-prioriteit 1 
-prioriteit 2 en 3: realisatie 100% totale doelstelling tegen 2027 
-prioriteit 4: realisatie 50% totale doelstelling tegen 2027 
-prioriteit 5 en 6: realisatie 33% totale doelstellingen tegen 2027. 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 
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Besluit: Met algemene stemmen : 

Enig Artikel: 
Gaat akkoord om onderstaand advies betreffende de stroomgebiedbeheerplannen 2022-
2027 in te dienen bij de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW). 
Artikel 1. Zoneringsplan 

- Paillartcamp (clusters 174-25 – GUP-project 45041-014): wijziging van collectief te 
optimaliseren buitengebied naar individueel te optimaliseren buitengebied. De 
geraamde kostprijs voor uitvoering van dit GUP-project bedraagt €329.766 voor in 
totaal 7 woningen (18 IE) 

- Paillartcamp (clusters 174-32 en 174-37 – GUP-project 45041-013): wijziging van 
collectief te optimaliseren buitengebied naar individueel te optimaliseren 
buitengebied. De geraamde kostprijs voor uitvoering van dit GUP-project bedraagt 
€822.341 voor in totaal 20 woningen (33 IE) 

- Karnemelkbeekstraat (clusters 174-11, 174-10 en 174-7, GUP-project 45041-050): 
wijziging van collectief te optimaliseren buitengebied naar individueel te optimaliseren 
buitengebied. De geraamde kostprijs voor uitvoering van dit GUP-project bedraagt 
€591.090 voor in totaal 6 woningen op Vlaams grondgebied (16 IE). 

- Waaienberg (cluster 174-147 – GUP-project 45041-038): wijziging van collectief te 
optimaliseren buitengebied naar individueel te optimaliseren buitengebied. De 
geraamde kostprijs voor uitvoering van dit GUP-project bedraagt €128.588 voor in 
totaal 4 woningen (8 IE). 

- Kruisstraat 363: wijziging van collectief te optimaliseren buitengebied naar individueel 
te optimaliseren buitengebied. In stedenbouwkundige vergunning afgeleverd voor de 
woning op 5/10/2015 was opgenomen dat de plaatsing van een IBA aanvaardbaar 
was gezien de woning een stuk lager gelegen is dan de Kruisstraat. Uit navraag bij 
de eigenaar blijkt dat hij in 2021 IBA zal plaatsen.  

Artikel 2. Gebiedsdekkend uitvoeringsplan 
 
Actor: Privé 

Project-
nummer 

Aan- 
tal 
IE (*) 

Geraam-
de  
kostprijs 

Prio 
riteit 
GUP 

Voor-
stel 
nieuwe 
priori-
teit 

straat opmerking 

GUP-
45041-019 

<5 € 0 -1   thv Alsico info VMM (Karel Lambert dd 
05/02/2016): rioolaansluiting 
is gerealiseerd, enkel 
vergunningstechnische 
mogelijks nog te bekijken 

GUP-
45041-040 

10 € 0 1   Borrekens wordt mee uitgevoerd binnen 
privaat verkavelingsproject 
Drieborrebeekstraat 

GUP-
45041-041 

23 € 0 1 7 Delfosse-
straat 

gratis overdracht naar stad 
mogelijks minder evident 
aangezien helft straat 
eigendom van eigenaar 
zonder woningen in 
Delfossestraat en 
rioleringsplicht, beperkt #IE 

GUP-
45041-055 

7 € 0 1 4 Hogerlucht uitvoering samen met 
Hogerlucht (45041-022) 

GUP-
45041-018 

14 € 0 3   Broeke samen met Aquafin 
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Actor: gemeentelijk 

Project-
nummer 

Aan-
tal 
IE (*) 

Geraam-
de  
kostprijs 

Prio
riteit 
GUP 

Voor-
stel 
nieuwe 
priori-
teit 

straat opmerking 

GUP-
45041-043 

56 € 255.102 1   Kleine 
Marijve 

uitgevoerd (2020) 

GUP-
45041-058 

<5 € 166.957 1   College-
straat 

uitgevoerd (2019) 

GUP-
45041-080 

<5   € 30.073 1 3 Rotterij heel beperkte vuilvracht, 
uitvoering samen met 
GUP45041-003 met prioriteit 
3 

GUP-
45041-045 

166 € 950.929 2   Savooistraat ok, samen met Aquafin, start 
uitvoering 2021-2022 

GUP-
45041-047 

18 € 376.431 2 3 Schorisse-
steenweg 
(N425) 

ok, samen met Aquafin en 
AWV, behoort tot fase 2 van 
heraanleg N425 
(fietspadenproject) 

GUP-
45041-003 

212 € 
1.512.983 

3   Rotterij Ok 

GUP-
45041-004 

122 € 
1.380.247 

3 7 Boontjes-
straat 

uitvoering na project Rotterij 

GUP-
45041-005 

132 € 
1.071.221 

3   IJsmolen-
straat  

Ok 

GUP-
45041-006 

111 € 
1.593.869 

3   Bosrede + 
Hul 

Ok 

GUP-
45041-007 

54 € 904.264 3   Braambos-
straat 

Ok 

GUP-
45041-012 

67 € 147.254 3 7 Walenweg 
(onderkant) 

project later uitvoeren met 
heraanleg volledige 
Walenweg 

GUP-
45041-020 

35 € 374.357 3  Ommegang-
str (N425) 

ok, samen met AWV, 
behoort tot fase 1 van 
heraanleg N425 
(fietspadenproject) 

GUP-
45041-026 

78 € 393.023 3   Oudestraat 
(bovenkant- 
in kasseien) 

Ok 

GUP-
45041-028 

27   € 83.997 3 5 Mgr. 
Beylsstraat 

samen met Aquafin/project 
45041-010 
(Elzeelsesteenweg) 

GUP-
45041-033 

53 € 277.916 3 8 A. 
Hullebroeck-
str (smal 
deel) 

verschuiving omwille van 
praktische reden, de stad 
kan max. 3 
rioleringsprojecten per jaar 
uitvoeren (ikv ontwerp en 
werfopvolging met 
beschikbaar personeel) 

GUP-
45041-036 

26 € 289.323 3 7 deel 
Maagden-
straat 

samen met GUP 45041-004 
(Boontjesstraat) 
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GUP-
45041-038 

8 € 128.588 3 - Waaienberg vraag herziening 
zoneringsplan -> omzetting 
naar IBA's 

GUP-
45041-042 

111 € 161.772 3 - Hoge Winde  is reeds gerioleerd, 
aangesloten op Bredestraat 

GUP-
45041-048 

115 € 686.494 3   Rijkswacht-
dreef 

ok, uitvoering samen met 
Aquafin - GUP-project 
45041-047 
(Schorissesteenweg) 

GUP-
45041-051 

<5   € 40.443 3   Mussen-
straat/ 
Steenveld-
straat 

ok 

GUP-
45041-076 

119 € 137.921 3   Grond-
gebied 
Maarkedal  

grondgebied Maarkedal 

GUP-
45041-079 

56 € 381.616 3   Deurne-
meers 

ok 

GUP-
45041-011 

99 € 682.346 4 8 Wodecq-
straat 

verschuiving omwille van 
praktische reden, de stad 
kan max. 3 
rioleringsprojecten per jaar 
uitvoeren (ikv ontwerp en 
werfopvolging met 
beschikbaar personeel) 

GUP-
45041-022 

68 € 800.564 4   Hogerlucht 
(bovenkant) 

ok 

GUP-
45041-030 

25 € 121.329 4 - aftakking 
Aatstraat 
(naar 
Paterskerk) 

is reeds gerioleerd, 
aangesloten op rest 
Aatstraat 

GUP-
45041-077 

95 € 447.984 4 8 Ninovestraat samen met AWV (AWV heeft 
reeds veel 
lopende/opgestarte 
projecten) 

GUP-
45041-001 

191 € 
1.931.931 

5   Deurne-
straat + 
Hoogdeurne-
str 

ok 

GUP-
45041-009 

290 € 
3.228.181 

5   Maquisstraat 
+ Elzeelse-
steenweg  

(overnamepunt), ok samen 
met Aquafin, GUP-project 
45041-010 

GUP-
45041-014 

18 € 329.766 5 - Paillartcamp vraag herziening 
zoneringsplan -> omzetting 
naar IBA's 

GUP-
45041-015 

114 € 982.039 5 10 Molekens-
straat 

verschuiving omwille van 
praktische reden, de stad 
kan max. 3 
rioleringsprojecten per jaar 
uitvoeren (ikv ontwerp en 
werfopvolging met 
beschikbaar personeel) 

GUP-
45041-016 

86 € 
1.100.257 

5   Fiertelmeers ok 
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GUP-
45041-017 

211 € 
1.875.933 

5   Rozenaakse-
steenweg 

ok 

GUP-
45041-032 

23 € 162.809 5 - PP. 
Rubensstraat 

is reeds gerioleerd, 
aangesloten op riolering 
Stooktstraat 

GUP-
45041-035 

65 € 611.830 5 10 Papekouters 
+ deel Mgr. 
Beylsstraat 

verschuiving omwille van 
praktische reden, de stad 
kan max. 3 
rioleringsprojecten per jaar 
uitvoeren (ikv ontwerp en 
werfopvolging met 
beschikbaar personeel) 

GUP-
45041-039 

17 € 492.575 5 8 Drieborre-
beekstraat 
(kant 
Ninovestraat) 

samen met GUP 45041-077 
met prioriteit 8 

GUP-
45041-008 

179 € 
2.229.550 

6   Breucq ok 

GUP-
45041-027 

38 € 623.603 6 10 Dammekens-
straat 

verschuiving omwille van 
praktische reden, de stad 
kan max. 3 
rioleringsprojecten per jaar 
uitvoeren (ikv ontwerp en 
werfopvolging met 
beschikbaar personeel) 

GUP-
45041-037 

12   € 92.293 6   I. Opsomer-
straat (kant 
Langeweg) 

actor = privé 

GUP-
45041-046 

11   € 68.442 6   Geerstraat deels Maarkedal, uitvoering 
samen met Aquafin, 
GUP45041-045 

GUP-
45041-049 

43 € 346.358 6  8 Oude 
Leuzese-
steenweg 

uitvoering samen met GUP 
45041-002, heraanleg 
Leuzesesteenweg tussen 
grens Wallonië en 
Viermaartlaan 

GUP-
45041-025 

97 € 
1.310.768 

7   Pontstraat  
(deel 1) 

ok 

GUP-
45041-029 

5   € 76.738 7   Pontstraat 
(deel 2) 

ok 

GUP-
45041-034 

36 € 428.891 7   Stooktstraat ok 

GUP-
45041-053 

26 € 206.363 7   Ommegang-
str (kant 
Kruisstraat) 

ok, samen met AWV  

GUP-
45041-002 

22 € 437.614 8   Leuzese-
steenweg 

ok 

GUP-
45041-024 

12 € 222.955 8   Moortelstraat 
(kant 
ambachte-
lijke zone) 

ok 

GUP-
45041-054 

<5   € 99.552 9   Ommegang-
str (kant 
Hogerlucht) 

ok 
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GUP-
45041-013 

33 € 822.341 12 - Paillartcamp 
+ Doornikse-
steenweg 

vraag herziening 
zoneringsplan -> omzetting 
naar IBA's 

GUP-
45041-050 

16 € 591.090 12 - Karnemelk-
beekstraat 

vraag herziening 
zoneringsplan -> omzetting 
naar IBA's 

       
Actor: bovengemeentelijk 

GUP-
45041-010 

104 € 925.004 5   deel 
Elzeelse-
steenweg 

ok 
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Algemeen directeur Voorzitter 
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Voor eensluidend uittreksel: 
 
 
 
 
 
 
Linda Vandekerkhove Diederik Van Hamme 
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