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Geachte burgemeester,
Geachte schepenen,

Mag ik vragen om deze brief bij hoogdringendheid te bespreken op het schepencollege van
vrijdag 2 augustus?
,
Op de gemeenteraad van 29 april2019 kaartte ik de problematiek aanvan het oppompen van
grondwater in het kader van ondergrondse bouwwerkzaamheden, met het oog op het nemen
van maatregelen -gezien de a¿nhoudende lage grondwaterstanden- bij bouwaanvragen waar dit
van toepassing is.
Op dat moment hadden we nog geen zicht op de droogte- en hitterecords die zouden sneuvelen,
maar was de tendens wél al voelbaar: de grondwaterstand had zichtijdens afgelopen winter niet
kunnen herstellen na de droge zomer van 2018, wat maakt dat er géén buffer was voor de
zomer 2019.

De relevantie van mijn toegevoegd punt werd nog versterkt toen vorige week donderdag dit
item het AVS nieuws haalde, nadat verontruste buurtbewoners aan de alarmbel trokken bij het
oppompen van grondwater voor een ondergrondse kelder in de Serafien de Rijckelaan.
Ondertussen wordt daar al6 weken lang,24ul24u water opgepompt aan 3600 liter/u in de riool.

De insteek van mijn toegevoegd punt op de gemeenteñad van april was niet enkel om
preventieve maatregelen te nemen met de bepalingen van VLAREM in het achterhoofd, maat
tevens om het oppompen van grondwater zoveel mogelijk te vermijden. Ik citeer letterlijk uit
de feiten en context van mijn agendapunt:
Gezien de lagere grondwaterstanden is bronbemøling vaak niet nodig. Een proefsleuf graven
op de gewenste diepte, kan øantonen dat er reeds bijzonder diep moet gegraven worden om
grondwater te bespeuren. Door de macht der gewoonte wordt bij grondwerken bijna
automatis ch br onb emaling to e gepast.
de probleemstelling zijnbij dit bouwwerk. Vandaag, één week na de uitzending
staat de pomp nog steeds te draaien, nadat de onderkeldering reeds 3 weken is afgewerkt.
Gevaar voor opstekend grondwater is er nauwelijks, wanneer het grondwaterpeil op die plaats
vorige week op - 3.29m werd vastgesteld. Vandaag kan het niet anders dan nog verder gezakt
te zljn. De gevolgen laten zich reeds zien: extreme droogte en buurtbewoners wiens putwater
onbruikbaar is gerqorden, m.n. bruin i.p.v. helder water.

I aat nu dit net

Een ander aspect was het lozen in de riolering. Ook dit moet zoveel mogelijk vermeden
worden. Ik citeer opnieuw:
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Daarnaast is het lozen van het grondwater op de riolering geen goede zaak voor de rioolhuishouding. Niettegenstaande het zuiver grondwater betreft, wordt er toch slib mee afgevoerd dat
niet thuishport in een gescheiden rioleringsstelsel. Het maakt dat dit water verderop moet
gezuiverd worden.Veel beter is het om water op te vangen en bijv. ter beschikking te stellen van
de buren voor hun plantgoed of zoveel mogelijk terug in de grond in te brengen buiten de
onttrekkingszone. Hiervoor kan gebruik gemaah worden van infiltratieputten, -bekkens of grachten. Indien infiltratie technisch niet mogelijk is, dient het water beter afgeleid te worden
naar de dichtstbijzijnde waterloop. Pas in laatste instantie zou het water mogen geloosd
worden op de openbare riolering.
Aannemers doen doorgaans weinig moeite om alternatieven te onderzoeken en lozen
gemakshalve in de riolering. Ook nu. Dat de pomp -tijdens deze droogte- het ganse bouwverlof
non stop staat te draaien, is wraakroepend. De verontwa^ardiging bij de buurt is dan ook
bijzonder groot. Dat ze ondertussen de toestemming kregen van de eigenaar om het water met
emmers op te vangen is slechts een druppel op een hete plaat.

Vanuit RUIMTE betreuren we deze situatie, temeer dat we gewaarschuwd hebben voor een
mogelijk rampscenario en gevraagd hebben om hier de nodige aandacht aan fe besteden. We
kunnen alleen maar vaststellen dat dit onvoldoende is opgevolgd en zijn dan ook verwonderd
om bij monde van de burgemeester tijdens de AVS reportage te vernemen dat oer zal gekeken
worden om in de toekomst dit waterverlies (gedeeltelijk) op te vangen'. Dit is niet alleen
laauijdig, maar tevens slechts één aspect van deze problematiek. Klaarblijkelijk dringt de
penibele toestand van het grondwaterpeil en de effecten op korte en lange termijn nog
onvoldoende door.

Vandaar deze dringende vraag om contact op te nemen met de aanneher/bouwheer om de
pomp onmiddellijk stil te leggen om za een verdere nefaste impact op vegetatie, fauna en flora
aldaar te stoppen.

V/e hopen dat u als college hiertoe de nodige stappen zal ondernemen, maar tsvens dat er
daadwerkelijk werk zal gemaakt worden van een beleid hieromtrent, zoals gevraagd irr de
gemeentèraad van 29 april.

Met vriendelijke groet,

Hilde Claeys, raadslid, namens de ganse RUIMTE fractie
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Tav Hilde Claeys
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contactpersoon
telefoon

Mariska Samyn
09 280 80 98

fax

09 282 99 2I

e-mail
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Briefwisselíng aan:
College van burgemeester en schepenen,
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Schriftelijke vraag
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Geachte mevrouw
Beste Hilde

In antwoord op uw brief van l augustus 2019 kunnen wij u hetvolgende antwoorden
bespreking hiervan ln het schepencollege,

na

Van de bronbemaling in de Serafien de Rijckelaan 29 werd akte genomen tijdens het
schepencollege van 24 mei 2019, Voor deze melding werden de standaard bijzondere
voorwaarden opgelegd.

Dit omwille van de reden dat de VMM volop bezig is met het herbekijken van de Vlarem
voorwaarden voor het oppompen vân grondwater in samenwerking met het departement
Omgeving.
Het heeft namelijk weinig zin om halsoverkop bijzondere voorwaarden op te leggen, dit moet op
een doordachte manier gebeuren en bij voorkeur op een gelijke manier in alle gemeenten.
Op 6 juni volgde de milieuambtenaar een infosessie van de VMM onder meer over

bronbemalingen.
Tijdens deze vergadering bleek dat het hergebruik van water niet evident is, zoals vorige keer
op de GR ook al werd aangetoond, Lozing op de riolering is de laatste optie bij het toekennen
van een vergunning en dit wordt ook steeds nagegaan. De bemalingen die in De Pinte worden
aangevrðagd, worden ook beschouwd als heel kleine hoeveelheden. Wat ook zo is in vergelijking
met stad Gent,
Gezien de voorbije jaren veel verkavelingen werden goedgekeurd in de gemeente, ligt het
aantal bronbemalingen natuurlijk ook veel hoger, In de praktijk wordt er zelden op de riolering
geloosd, Als we dit toch vaststellen, wordt er samen gekeken met de explo¡tant voor een
oplossing, wat jammer genoeg niet altijd mogelijk is.
Dit was ook het geval in de S. de Rijckelaan. Na de plaatsing van de kelder was het de
bedoeling van de aannemer om er een voorraad stenen op te plaatsen zodat de bronbemaling
kon stoppen, maar door een laattijdige levering en daarna het bouwverlof is hel niet kunnen
doorgaan. Op deze locatie was er geen enkele andere mogelijkheid dan lozing op de riolering.
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We willen u enigszins tegensprekeñ dat bronbemaling wordt toeg.epast vanuit de macht der

gewoonte. Ons inziens zal een bronbemalÍng gezien de kostprijs enkel gebeuren wanneer dit

strikt noodzakelijk is.
De aanvragen in De Pinte gaan bijna steeds over meldingen en houden dus een tijdelijke
verlaging van de grondwatertafel in.
Er stelt zich op heden bovendien ook een juridisch probleem gezien het om grondwater gaat,
Gebruik van dit water rnÖet beschouwd worden als'grondwaterwinning'wat n¡et alleen
vergunningsplichtig, maar tevens ook heffingsplichtig is. De wetgeving moet hier dus nog
aangepast worden zodat dit minstens in periodes van urgentie (bijvoorbeeld aànhoudende
droogte) wel nuttig kan worden toegepast. Via de gouverneur zouden in droogteperiodes wel
reeds afwijkingen kunnen opgesteld worden,
Een vrijstelling van deze bijkomende rubriek bestaat wel voor huiÉhoudelijk gebruik, eventueel
via het aanvullen van de regenwaterput of het beregenen vah particuliere tuinen, met een
maximum van 500 m3/jaar.

Mbt het gebruik door buren van het opgepompte water, kunnen buren dit steeds zelf vragen aan
de exploitant, Dit is echter ook aan wetgeving onderworpen. Zo mag er niet meer dan 500 m¡
gebruikt worden zonder hier een heffing voor te betalen. Het water rnag ook niet door bedrijven,
bv landbouwers, gebruikt worden zonder dat hiervoor een extra melding wordt ingediend.
Andere steden / gemeenten die voorwaarden opleggen vermelden dit trouwens niet in hun
aktenamê, waardoor hun hergebruik niet volledig conform de wet is.
Het z¡jn nu net al die regels die rnomenteel worden nagezien en waarvan het de bedoeling is om
een uniforme wettekst te maken. Er zijn ook gesprekken met de beroepsvereniging voor
bronbemalers, Het departement Omgeving is bereid om de huidige wetgeving te herbekijken in
het kader van een volgende aanpassing van Vlarem II en om hiervoor voorstellen uit te werken
in de nieuwe Vlaamse legislatuur.
Ondertussen stellen we wel vast dat er in het verleden slechts zeer uitzonderlijk melding gedaan

werd van deze activiteít, maar sedert de inwerkingtreding van het omgevingsdecreet- en besluit
zien we beterschqp, want het aantal meldingen stijgt, Ook moeten boorfirma's nu over een
erkenning beschikken en als erkenningsvoorwaarde wordt opgelegd dat bemaling enkel kan
gebeuren indien vergund. Er is dus zeker wel een positieve evolutie in de sector merkbaar,
Òok de VVSG hield hierover een bijzonder overleg op 29 juli ll in samenwerking met de
gemeentebesturen. Hieruit bleek dat alle gemeentebesturen met dezelfde opmerkingen en
moeilijkheden te maken hebben,

In afwachting van een aanpassing van de Vlarem-wetgeving, legt het schêpencollege volgende
bijzondere voorwaarden op:
1. Volgende gegevens worden doorgegeven aan de milieudienst'.

bij de start van de werken: startdatum van de bemaling en beginstand debietmeter:
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na de uitvoering van de werken: eindstand van de debietmeter

2.

Volgende voorwaarde wordt opgenomen als er niet tijdig alle nodige informatie wordt
bezorgd): het opgepompte waterwordt terug in de grond gebracht buiten de

onttrekkingszone. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van infiltratieputten,
infiltratiebekkens of infiltratiegrachten, Indien dit technisch onmogelijk is mag het water
geloosd worden in het openbare of private hydrografische net. De infiltratie of de lozing
van het opgepompte grondwater mag geen wateroverlast voor derden veroorzaken.

3.

Bij de plaatsing van een ondergrondse constructie (regen- of septische put, kelder,
zwembad, ...) wordt de bronbemaling stopgezet van zodra deze constructie is geplaatst,
De exploitant voorziet de nodige gewichten (bouwmaterialen, water, ,..) om te vermijden
dat de constructie omhoog wordt gestuwd. Indien de constructie met water wordt
gevuld, zal naargelang de vordering van de werken dit gebufferde water geleidelijk aan
(om overstroming te voorkomen) opnieuw op het perceel (of een gracht, of een
aangrenzend perceel maar dan in overleg met die eigenaar) worden geinfiltreerd. Indien
dit technisch onmogelijk is, vraagt de exploitant een overleg aan met de milieudienst
vóór de start van de bronbemaling.

4.

De exploitant stett.het bemalingswater ter beschikking van de buren (enkel partìculieren)
die tot max. 500 m3 water kunnen gebruiken zonder dat hiervoor een bijkomende
melding nodig is. De exploitant vermeldt op een duidelijke plaats dat het water niet
geschikt is voor menselijke consumptie en dat elk gebruik op eigen risico is. Het water
kan afgetapt worden ter hoogte van de straat, afnemers mogen zich niet begeven op

privé terrein.
De bijzondere voorwaarden nr 3 en 4 werden toegevoegd sinds deze zomer.
Hoogachtend
Namens het schepencollege
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