
1  Stuk (2010-2011) – Nr. X 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zitting 2010-2011 
 

 
 

HOORZITTING 
 

over de problematiek van waterbeheer en wateroverlast 
 
 

VERSLAG (voorlopige versie !) 
namens de Verenigde Commissies voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en 

Onroerend Erfgoed en Mobiliteit en Openbare Werken  
uitgebracht door de dames Valerie Taeldeman en Gwenny De Vroe 

 



Stuk (2010-2011) – Nr. X  2 
 
 

Samenstelling van de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, 
Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed: 

Voorzitter: de heer Bart Martens. 

Vaste leden: 

de heren Robrecht Bothuyne, Lode Ceyssens, de dames Tinne 
Rombouts, Valerie Taeldeman; 
mevrouw Agnes Bruyninckx-Vandenhoudt, de heer Pieter 
Huybrechts, mevrouw Marleen Van den Eynde; 
de dames Gwenny De Vroe, Mercedes Van Volcem; 

mevrouw Michèle Hostekint, de heer Bart Martens; 

mevrouw Tine Eerlingen, de heer Wilfried Vandaele; 

de heer Ivan Sabbe; 

de heer Hermes Sanctorum. 

Plaatsvervangers: 

de dames Karin Brouwers, Veerle Heeren, de heren Johan 
Sauwens, Jan Verfaillie; 

mevrouw Katleen Martens, de heren Stefaan Sintobin, Wim 
Wienen; 
de heren Karlos Callens, Dirk Van Mechelen; 

de heer Philippe De Coene, mevrouw Els Robeyns; 

de dames Danielle Godderis-T'Jonck, Liesbeth Homans; 

de heer Boudewijn Bouckaert; 

de heer Dirk Peeters. 

 

Samenstelling van de Commissie voor Mobiliteit en Openbare 
Werken: 

Voorzitter: de heer Jan Peumans. 

Vaste leden: 

mevrouw Karin Brouwers, de heer Dirk de Kort, mevrouw 
Griet Smaers, de heer Marc Van de Vijver; 

de heren Pieter Huybrechts, Jan Penris, mevrouw Marleen 
Van den Eynde; 
de heren Marino Keulen, Sas van Rouveroij; 

de heren Steve D'Hulster, Jan Roegiers; 

mevrouw Lies Jans, de heer Jan Peumans; 

de heer Peter Reekmans; 

de heer Dirk Peeters. 

Plaatsvervangers: 

de heren Ludwig Caluwé, Carl Decaluwe, Ward Kennes, 
Johan Sauwens; 
mevrouw Agnes Bruyninckx-Vandenhoudt, de heer Johan 
Deckmyn, mevrouw Katleen Martens; 

de heer Jean-Jacques De Gucht, mevrouw Annick De Ridder; 

mevrouw Michèle Hostekint, de heer Bart Martens; 
de heer Bart De Wever, mevrouw Tine Eerlingen; 

de heer Lode Vereeck; 

de heer Luckas Van Der Taelen. 

 



3  Stuk (2010-2011) – Nr. X 
 
 

 

 

INHOUD 
Blz. 

I. Hoorzitting van 13 januari 2011 met de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid ..............................7 

1. Inleidende uiteenzetting ........................................................................................................................7 

1.1. Voorstelling CIW ........................................................................................................................7 

1.2. Rol CIW in de overstromingsproblematiek .................................................................................9 

1.3. Bekkenstructuren.......................................................................................................................12 

2. Vragen van de leden............................................................................................................................16 

3. Antwoorden.........................................................................................................................................23 

II. Hoorzitting van 20 januari 2011 met wetenschappers...............................................................................30 

1. Professor Jean Berlamont, K.U.Leuven ..............................................................................................31 

1.1. Inleidende uiteenzetting.............................................................................................................31 

1.2. Vragen van de leden ..................................................................................................................36 

1.3. Antwoorden ...............................................................................................................................38 

2. De heer Frank Mostaert, Waterbouwkundig Laboratorium ................................................................41 

2.1. Inleidende uiteenzetting.............................................................................................................41 

2.2. Vragen van de leden ..................................................................................................................47 

2.3. Antwoorden ...............................................................................................................................48 

3. Professor Patrick Meire, Universiteit Antwerpen ...............................................................................52 

3.1. Inleidende uiteenzetting.............................................................................................................52 

3.2. Vragen van de leden ..................................................................................................................58 

3.3. Antwoorden ...............................................................................................................................60 

4. Dr. Ann Crabbé, Universiteit Antwerpen............................................................................................63 

4.1. Inleidende uiteenzetting.............................................................................................................63 

4.2. Vragen van de leden ..................................................................................................................66 

4.3. Antwoorden ...............................................................................................................................68 

5. De heer Peter De Smedt, Universiteit Gent.........................................................................................69 

5.1. Inleidende uiteenzetting.............................................................................................................69 

5.2. Vragen van de leden ..................................................................................................................75 

5.3. Antwoorden ...............................................................................................................................77 

III.  Hoorzitting 25 januari 2011 met maatschappelijke actoren.......................................................................81 

1. Boerenbond en Algemeen Boerensyndicaat........................................................................................81 

1.1. Inleidende uiteenzetting.............................................................................................................81 

1.2. Vragen van de leden ..................................................................................................................84 

1.3. Antwoorden ...............................................................................................................................87 

2. Natuurpunt en Bond Beter Leefmilieu ................................................................................................89 

2.1. Inleidende uiteenzetting.............................................................................................................89 



Stuk (2010-2011) – Nr. X  4 
 
 

2.2. Vragen van de leden ................................................................................................................. 96 

2.3. Antwoorden .............................................................................................................................. 99 

IV. Hoorzitting van 10 februari 2011 met de waterloopbeheerders.............................................................. 103 

1. Waterwegen en Zeekanaal nv en nv De Scheepvaart ....................................................................... 103 

1.1. Inleidende uiteenzettingen ...................................................................................................... 103 

1.1.1. nv Waterwegen en Zeekanaal ..................................................................................... 103 

1.1.2. nv De Scheepvaart ...................................................................................................... 109 

1.2. Vragen van de leden en antwoorden....................................................................................... 113 

2. Vlaamse Milieumaatschappij ........................................................................................................... 128 

2.1. Inleidende uiteenzetting.......................................................................................................... 128 

2.2. Vragen van de leden ............................................................................................................... 134 

2.3. Antwoorden ............................................................................................................................ 137 

3. Vereniging van de Vlaamse Provincies............................................................................................ 141 

3.1. Inleidende uiteenzetting.......................................................................................................... 141 

3.2. Vragen van de leden en antwoorden....................................................................................... 145 

4. Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten............................................................................... 150 

4.1. Inleidende uiteenzetting.......................................................................................................... 150 

4.2. Vragen van de leden en antwoorden....................................................................................... 154 

5. Vereniging van Vlaamse Polders en Wateringen ............................................................................. 156 

5.1. Inleidende uiteenzetting.......................................................................................................... 156 

5.2. Vragen van de leden en antwoorden....................................................................................... 162 

V. Hoorzitting van 17 februari 2011 over de watertoets.............................................................................. 164 

1. Afdeling Ruimtelijke Planning van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en 
Onroerend Erfgoed ........................................................................................................................... 164 

1.1. Inleidende uiteenzetting.......................................................................................................... 164 

1.2. Vragen van de leden ............................................................................................................... 168 

1.3. Antwoorden ............................................................................................................................ 172 

2. Werkgroep Watertoets van de CIW.................................................................................................. 180 

2.1. Inleidende uiteenzetting.......................................................................................................... 180 

2.2. Vragen van de leden ............................................................................................................... 186 

2.3. Antwoorden ............................................................................................................................ 188 

VI. Hoorzitting van dinsdag 22 februari 2011 met de waterketenbeheerders ............................................... 193 

1. Vlaamse Milieumaatschappij ........................................................................................................... 193 

1.1. Inleidende uiteenzetting.......................................................................................................... 193 

1.2. Vragen van de leden ............................................................................................................... 197 

1.3. Antwoorden ............................................................................................................................ 200 

2. Nv Aquafin ....................................................................................................................................... 205 

2.1. Inleidende uiteenzetting.......................................................................................................... 205 

2.2. Vragen van de leden ............................................................................................................... 208 



5  Stuk (2010-2011) – Nr. X 
 
 

 

2.3. Antwoorden .............................................................................................................................208 

3. Vlaams overlegplatform voor de riolerings- en waterzuiveringssector.............................................210 

3.1. Inleidende uiteenzetting...........................................................................................................210 

3.2. Vragen van de leden en antwoorden........................................................................................213 

4. Samenwerking Vlaams Water...........................................................................................................214 

4.1. Inleidende uiteenzetting...........................................................................................................214 

4.2. Vragen van de leden en antwoorden........................................................................................216 

5. Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten ...............................................................................217 

5.1. Inleidende uiteenzetting...........................................................................................................217 

5.2. Vragen van de leden en antwoorden........................................................................................220 

6. Infrax/Riobra.....................................................................................................................................221 

6.1. Inleidende uiteenzetting...........................................................................................................221 

6.2. Vragen van de leden ................................................................................................................224 

6.3. Antwoorden .............................................................................................................................225 

VII.  Hoorzitting van 1 maart 2011 over de internationale dimensie...............................................................228 

1. Rijkswaterstaat Nederland en Unie van Waterschappen...................................................................228 

1.1. Inleidende uiteenzettingen.......................................................................................................228 

1.1.1. Rijkswaterstaat Nederland ...........................................................................................228 

1.1.2. Unie van Waterschappen .............................................................................................232 

1.2. Vragen van de leden ................................................................................................................236 

1.3. Antwoorden .............................................................................................................................239 

2. Internationale Maascommissie en Internationale Scheldecommissie................................................247 

2.1. Inleidende uiteenzettingen.......................................................................................................247 

2.1.1. Internationale Maascommissie ....................................................................................247 

2.1.2. Internationale Scheldecommissie ................................................................................251 

2.2. Vragen van de leden ................................................................................................................257 

VIII.  Hoorzitting van 3 maart 2011 over risicobeheer en verzekeringen .........................................................263 

1. Aon Belgium, COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement (Nederland) en CEMAC 
(België)..............................................................................................................................................263 

1.1. Inleidende uiteenzetting...........................................................................................................263 

1.2. Vragen van de leden en antwoorden........................................................................................273 

2. Assuralia............................................................................................................................................278 

2.1. Inleidende uiteenzetting...........................................................................................................278 

2.2. Vragen van de leden en antwoorden........................................................................................285 

IX. Hoorzitting van dinsdag 22 maart 2011 met de Vlaamse provinciegouverneurs ....................................288 

1. Inleidende uiteenzetting ....................................................................................................................289 

1.1. Rol van de gouverneur bij noodplanning.................................................................................289 

1.2. Rol van de gouverneur in het integraal waterbeleid ................................................................291 

1.3. Hervorming integraal waterbeleid ...........................................................................................293 



Stuk (2010-2011) – Nr. X  6 
 
 

2. Vragen van de leden en antwoorden................................................................................................. 298 
 
 
 



7  Stuk (2010-2011) – Nr. X 
 
 

 

Op 22 november 2010 besliste het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement om de problematiek van wa-
terbeheer en wateroverlast te verwijzen naar de Verenigde Commissies voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke 
Ordening en Onroerend Erfgoed en Mobiliteit en Openbare Werken. De overstromingen van midden novem-
ber 2010 in Vlaanderen waren de aanleiding voor deze beslissing. 
 
Van 13 januari tot 22 maart 2011 hielden de verenigde commissies hoorzittingen met de Coördinatiecommis-
sie Integraal waterbeleid en de bekkencoördinatoren, met diverse wetenschappers over de uitdagingen op het 
vlak van integraal waterbeleid en watersysteemkennis en met de maatschappelijke actoren en de waterloop- en 
waterketenbeheerders over hun analyse van het waterbeleid. Afzonderlijke hoorzittingen werden georgani-
seerd over de watertoets, de internationale dimensie van de waterproblematiek, risicobeheer en verzekeringen. 
De reeks werd afgesloten door een hoorzitting met Vlaamse gouverneurs over de problematiek van rampen-
planning en de werking van de bekkenstructuren. 
 

I.  HOORZITTING VAN 13 JANUARI 2011 MET DE COÖRDINATIEC OMMISSIE INTEGRAAL 
WATERBELEID 

1. Inleidende uiteenzetting 

 
De heer Bart Martens, voorzitter: Aan de orde is eerste hoorzitting van de verenigde commissies Openbare 
Werken en Leefmilieu over de problematiek van de wateroverlast. We beginnen vandaag met een uiteenzet-
ting door een afvaardiging van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid. Zij hebben reeds een algeme-
ne evaluatie op hoofdlijnen gemaakt van de overstromingen in november 2010, die straks zal worden toege-
licht. 
 
Ik ga ervan uit dat de heer Van Sevencoten en mevrouw De Roeck, respectievelijk voorzitter en secretaris van 
de CIW, ons wegwijs zullen maken in het landschap van de actoren uit het waterbeleid en de manier waarop 
zij samenwerken binnen de CIW. Nadien volgt de algemene evaluatie op hoofdlijnen die ons per mail is be-
zorgd. Dat document lijkt me een goede start om een overzicht te krijgen van het waterbeleid en de problema-
tiek van de overstromingen en om een aantal lessen te kunnen trekken voor de toekomst uit de overstromingen 
van november 2010. Die kunnen we dan tijdens de volgende hoorzittingen verder uitdiepen. 
 
Na de uiteenzetting door de CIW krijgen we, in een case-benadering, een toelichting van de coördinatoren van 
het Nete- en Denderbekken. Beide coördinatoren kunnen aangeven wat die overstromingen in hun bekken 
hebben betekend, welke maatregelen er al dan niet hebben gewerkt. Specifiek voor het Denderbekken is er 
ook de vraag hoe de afstemming met Wallonië op het vlak van de waterafvoer is verlopen en wat daarin even-
tueel beter kan en moet. Aan de hand van die twee cases zullen we dieper ingaan op de specifieke problema-
tiek van het waterbeheer. 

1.1. Voorstelling CIW 

De heer Frank Van Sevencoten, voorzitter CIW: Ik zal beginnen met een korte voorstelling van de CIW. 
Aansluitend zal mevrouw De Roeck de evaluatienota toelichten. Tot slot zullen de bekkencoördinatoren van 
Nete en Dender hun cases toelichten. 
 
Ik zal het hebben over de opdracht, de samenstelling, de werking, de taken en de realisaties van de CIW.  
 
Opdracht 
 
De CIW staat in voor de coördinatie van het integraal waterbeleid in Vlaanderen en is opgericht via het De-
creet Integraal Waterbeleid van 18 juli 2003. Aan dat decreet is een lange geschiedenis voorafgegaan, maar 
uiteindelijk is via dat DIWB de omzetting van de kaderrichtlijn Water verzekerd. De kaderrichtlijn Water 
betekent in heel Europa een kleine revolutie in het waterbeleid. In vroegere richtlijnen werd gesproken over 
middelenverbintenissen. Nu gaat het over een resultaatsverbintenis, met andere woorden een goede waterkwa-
liteit die moet worden bereikt.  
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Er zijn nog andere opzienbarende vernieuwingen in het waterbeleid door die kaderrichtlijn en het decreet, 
meer bepaald de bekken- en de stroomgebiedbenaderingen.  
 
Samenstelling 
 
Binnen de CIW zijn de organisaties vertegenwoordigd die een essentiële rol in het waterbeleid vervullen op 
verschillende bestuursniveaus. Op het Vlaamse niveau zitten de entiteiten die het meest betrokken zijn: Leef-
milieu, Natuur en Energie, Mobiliteit en Openbare Werken, Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend 
Erfgoed, Landbouw en Visserij en Economie, Wetenschap en Innovatie. Op het niveau van de lokale waterbe-
heerders zijn de provincies, gemeenten, polders en wateringen aanwezig in de commissie via hun koepelorga-
nisaties. Voor de waterbedrijven is de koepelorganisatie Samenwerking Vlaams Water in de commissie opge-
nomen.  
 
Werking 
 
In het beperkte aantal jaren dat de CIW bestaat en tot taak had het integraal waterbeleid in Vlaanderen van de 
grond te krijgen, werkt de CIW met een meerjarenplanning en met werkplannen. De commissie wordt in haar 
werking bijgestaan door een secretariaat, een permanente projectgroep en verschillende werkgroepen. De 
beslissingen die de CIW neemt, worden voorbereid in de permanente projectgroep en in de werkgroepen waar 
niet alleen leden van de CIW zitten, maar ook deskundigen. De CIW komt vijf keer per jaar samen. 
 
Het overzicht van de werkgroepen in de presentatie geeft een inzicht in de breedte van het werkveld en het 
takenpakket van de CIW. Voor elke werkgroep is een voorzitter aangeduid. De beslissingen die we nemen, 
worden voorbereid in de werkgroepen, waar vertegenwoordigers van de verschillende leden in zitten, zodat de 
CIW voorstellen van beslissing krijgt, waarover in de grootst mogelijke mate een akkoord is. Zo krijgen we 
daar consensus. In uiterst beperkte gevallen moeten we aan de regering een dossier voorleggen waarover we 
niet tot een consensus zijn gekomen. 
 
Taken 
 
De taken van de CIW zijn het coördineren van het integraal waterbeleid en ervoor zorgen dat er een uniforme 
aanpak is van de bekkenwerking in Vlaanderen. De taken zijn nader gedefinieerd in een uitvoeringsbesluit van 
de Vlaamse Regering van 2005. De CIW moet de waterbeleidsnota voorbereiden, waarin de Vlaamse Rege-
ring de krachtlijnen geeft van haar visie over integraal waterbeleid, moet de Vlaamse delen van de stroomge-
biedbeheerplannen van Schelde en Maas voorbereiden en staat ook in voor het openbaar onderzoek van deze 
plannen. De CIW moet de afstemming tussen de verschillende waterbeheerplannen verzekeren en werkt me-
thodieken en richtlijnen voor de opmaak van de bekken- en deelbekkenbeheerplannen uit.  
 
De CIW moet de toepassing van de instrumenten initiëren en begeleiden. Ik noem als voorbeeld de watertoets. 
Heel belangrijk is ook de rapportering aan de Europese Commissie inzake de uitvoering van de kaderrichtlijn 
Water en de Overstromingsrichtlijn. De CIW is bijgevolg aangeduid als de bevoegde autoriteit voor de im-
plementatie van de kaderrichtlijn Water en de Overstromingsrichtlijn in Vlaanderen. De CIW stimuleert ook 
de verspreiding en het verzamelen van watersysteemkennis.  
 
We waken over de uniforme aanpak van de bekkenwerking, onder andere door de uitwerking van richtlijnen. 
De CIW organiseert minstens een keer per maand een overleg met de bekkensecretariaten om de werking te 
stroomlijnen. 
 
Realisaties 
 
Sinds de oprichting in 2004 hebben we in Vlaanderen de verdere uitwerking van het integraal waterbeleid 
mogelijk gemaakt en geïnitieerd. Er zijn verschillende realisaties op het vlak van wetgeving, waterbeheer-
plannen, communicatie, watersysteemkennis en andere. Inzake wetgeving zijn we begonnen met een aantal 
uitvoeringsbesluiten bij het decreet. Het uitvoeringsbesluit voor de geografische indeling van de watersyste-
men en de organisatie van het waterbeleid van september 2005 hebben we eerst voorbereid. Nadien kwam het 
uitvoeringsbesluit watertoets in juli 2006 tot stand, en het uitvoeringsbesluit financiële instrumenten. Onlangs 
hebben we een voorstel tot aanpassing van het uitvoeringsbesluit watertoets voorbereid, onder andere in het 
kader van de vereenvoudiging van de toepassing van die watertoets. 
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Ook de omzetting van de Overstromingsrichtlijn naar de Vlaamse wetgeving via de aanpassing van het De-
creet Integraal Waterbeleid van juli 2010 en de recente beslissing van de Vlaamse Regering met betrekking tot 
de voorlopige risicobeoordeling is door ons voorbereid. De Europese Commissie kijkt steeds meer naar wat 
we doen en wat we rapporteren over de verschillende richtlijnen. Wat we nu bijvoorbeeld zeggen over de 
stand van zaken van de Nitraatrichtlijn, wordt nauwkeurig getoetst aan wat we zeggen in het kader van andere 
richtlijnen. 
 
Recent hebben we een voorstel tot vereenvoudiging van de plannen, overlegstructuren en procedures van het 
Decreet Integraal Waterbeleid uitgewerkt op vraag van minister van Leefmilieu Joke Schauvliege. In uitvoe-
ring van de kaderrichtlijn hebben we de nieuwe kwaliteitsnormen voor het oppervlaktewater, de waterbodems 
en het grondwater voorbereid. We hebben ook de leidraad en de code van goede praktijk voor bagger- en rui-
mingspecie, de ministeriële omzendbrief voor het onderhoud van de openbare rioleringen en collectoren en 
een voorstel van ministerieel besluit betreffende de beheerregeling van exoten voorbereid. Tot slot hebben we 
eind 2010 een voorstel tot aanpassing van het besluit betreffende de handelingen van algemeen belang voor-
bereid. 
 
Wat de plannen betreft, hebben we de eerste waterbeleidsnota voorbereid. De Vlaamse Regering heeft deze 
nota op 8 april 2005 goedgekeurd. We hebben de bekkenbeheerplannen en de jaarlijkse bekkenvoortgangs-
rapporten voorbereid. De bekkenbeheerplannen, die in januari 2009 door de Vlaamse Regering zijn goedge-
keurd, vormen een mijlpaal in het waterbeleid in Vlaanderen. We hebben het openbaar onderzoek ervan on-
dersteund. We hebben recent een herziening van de West-Vlaamse bekkenbeheerplannen voorgelegd. De 
stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas, die door de Vlaamse Regering op 8 oktober 2010 zijn 
goedgekeurd, zijn uiteraard ook door ons voorbereid. Aan de basis van deze stroomgebiedbeheerplannen lig-
gen de analyses van de stroomgebieden van de Schelde en de Maas en het monitoringprogramma watertoe-
stand. We hebben aan de Europese Commissie gerapporteerd over de vastgestelde stroomgebiedbeheerplan-
nen. Deze plannen kunnen op onze website www.ciwvlaanderen.be worden geraadpleegd. 
 
Wat de communicatie betreft, zijn we verantwoordelijk voor een aantal publicaties. De CIW publiceert vijf-
maal per jaar een nieuwsbrief. Er werden ook een aantal brochures gepubliceerd, meer bepaald over de eerste 
waterbeleidsnota in 2005, over het waterbeleid in Vlaanderen in 2007 en over de watertoets in het licht van 
ruimtelijke plannen in 2009. We hebben ook folders uitgegeven en studiedagen georganiseerd. Daarnaast on-
dersteunen we ook de communicatie van de bekkensecretariaten. 
 
Ik vestig hier specifiek de aandacht op de studiedag over water en landbouw die we in het voorjaar van 2010 
hebben georganiseerd. In het najaar van 2010 hebben we, in de context van het Europees voorzitterschap, de 
studiedag ‘Floods and economics’ georganiseerd. 
 
Wat de watersysteemkennis betreft, hebben we in 2007 een belangrijk congres georganiseerd. Naar aanleiding 
daarvan is er een congresboek verschenen. Verder zijn er nog de waterfora. In 2011 organiseren we een water-
forum over de adaptatie aan de klimaatverandering. 
 
Andere, maar daarom niet minder belangrijke realisaties, omvatten de operationalisering van de overlegstruc-
turen op het bekken- en het deelbekkenniveau. We hebben advies uitgebracht over de projecten waarvoor de 
CIW in het licht van de watertoets de adviesinstantie vormt. We hebben de subsidieaanvragen voor lokale 
projecten voor het Rubiconfonds van 2007 tot 2009 geadviseerd. We hebben een lijst van prioritair te onder-
zoeken waterbodems opgesteld. We hebben de strategische visie voor de watervoorziening en voor het water-
gebruik gefinaliseerd. In het kader van de herziening van de Benelux-beschikking hebben we een strategische 
prioriteitenkaart inzake vismigratie opgesteld. We besteden ook veel aandacht aan de verzekering van de in-
breng en de interesse van het middenveld. 
 
Ik hoop dat mijn algemene toelichting duidelijk heeft gemaakt wat in de loop van de voorbije vijf jaar op het 
getouw is gezet. Ik geef nu het woord aan mevrouw De Roeck, die de rol van de CIW in de actuele overstro-
mingsproblematiek zal toelichten. 

1.2. Rol CIW in de overstromingsproblematiek 

Mevrouw Lieve De Roeck, secretaris CIW: Voorzitter, ik zal ingaan op de lopende initiatieven van de CIW 
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naar aanleiding van de overstromingsproblematiek in november 2010 en op de activiteiten die in het werkplan 
voor 2011 en in de meerjarenplanning van de CIW zijn opgenomen. Tot slot zal ik concreet ingaan op de eer-
ste aanbevelingen die de CIW in haar eerste evaluatienota heeft geformuleerd. 
 
Lopende initiatieven 
 
Op basis van de input van de verschillende waterbeheerders is een eerste evaluatienota opgesteld. Momenteel 
wordt een grondige inventarisatie van de overstromingen van november 2010 opgemaakt. In dit verband be-
zoeken de bekkensecretariaten alle gemeenten. Op basis van de aldus verzamelde informatie worden de over-
stromingsgrenzen in kaart gebracht en wordt alle informatie van de lokale en de gewestelijke waterbeheerders 
verzameld. 
 
Het doel van de inventarisatie bestaat eruit informatie te verzamelen die maximaal bruikbaar is voor een aan-
passing van de modellen en de kaarten van de waterbeheerders, voor de implementatie van Overstromings-
richtlijn, voor de optimalisatie van het instrument van de watertoets en voor de toekomstige waterbeheerplan-
nen. Daarnaast loopt er een evaluatie van de effectiviteit van de watertoets in de recente overstromingsgebie-
den.  
 
Al deze lopende initiatieven zullen tegen mei 2011 resulteren in een grondiger globaal evaluatierapport van de 
voorbije overstromingen. Het is daarbij de bedoeling om ook verdergaande voorstellen tot bijsturing en aan-
vulling van het beleid te formuleren.  
 
Werkplan 2011 en meerjarenplanning 
 
Er zijn ook heel wat activiteiten die reeds ingepland werden in het werkplan 2011 en in de meerjarenplanning 
van de CIW met betrekking tot de overstromingsproblematiek.  
 
Concreet met betrekking tot planning en beleid zullen we in uitvoering van de Europese Overstromingsricht-
lijn overstromingsgevaarkaarten, overstromingsrisicokaarten en risicobeheerdoelstellingen opmaken, en tegen 
eind 2015, ook risicobeheerplannen. Ik benadruk dat we in Vlaanderen al jaren bezig zijn met een onderbou-
wing van het overstromingsbeleid. We hebben er al heel wat tijd en werk in geïnvesteerd, en er is al heel veel 
informatie en kaartmateriaal beschikbaar. Ook in de eerste generatie waterbeheerplannen werden al heel wat 
maatregelen opgenomen. We starten dus zeker niet van nul, maar de Overstromingsrichtlijn biedt een verder-
gaand kader. We plannen ook om tegen december 2011 vanuit de CIW een bijdrage te leveren aan het Vlaams 
adaptieplan.  
 
Met betrekking tot de regelgeving zullen we in 2011 verder werk maken van de actualisatie van de code van 
goede praktijk voor rioolstelsels met duidelijke richtlijnen voor de noodzakelijke buffercapaciteit, de aanleg, 
de inrichting en het beheer van infiltratiebekkens. Parallel hieraan werken we ook een aangepaste steden-
bouwkundige verordening uit in functie van het langer vasthouden en plaatselijk infiltreren van regenwater. 
We voorzien tegen eind 2011 al in een actualisatie van de kaart van overstromingsgevoelige gebieden bij het 
uitvoeringsbesluit inzake de watertoets, naar aanleiding van de recente overstromingen. Vervolgens voorzien 
we ook in een actualisatie van die kaarten om de twee à vijf jaar. Tegen mei 2011 werken we een regeling uit 
met betrekking tot de informatieplicht van notarissen bij de aankoop van onroerende goederen gelegen in 
overstromingsgevoelige gebieden. Nog tegen mei 2011 wordt een uitvoeringsbesluit bij het Decreet Integraal 
Waterbeleid uitgewerkt waardoor het mogelijk zal zijn om tussentijds overstromingsgebieden af te bakenen 
buiten de zesjaarlijkse cyclus van de waterbeheerplannen.  
 
Met betrekking tot het communiceren en sensibiliseren werden in het werkplan en de meerjarenplanning ook 
heel wat initiatieven opgenomen in het kader van de overstromingsproblematiek. Tegen maart 2011 wordt een 
bestek voorbereid voor de uitwerking van een portaalsite ‘crisiscommunicatie’. Er worden ook informatieda-
gen over de Overstromingsrichtlijn voor waterbeheerders georganiseerd en er wordt in de eerste helft van 
2011 een brochure opgemaakt die de gezinnen inlicht over overstromingsgevoelige gebieden. Specifiek in het 
kader van het instrument watertoets voorzien we in een vernieuwing en uitbreiding van het internetinstrument. 
Er komt een inhoudelijk luik met duidelijke richtlijnen voor ontwerpers, initiatiefnemers, vergunningverleners 
en adviesverleners. Er komen ook verdergaande opleidingen ter ondersteuning van de vergunningverleners en 
adviesverleners bij hun takenpakket in het licht van de watertoets.  
 
Ook kennis- en databeheer is een belangrijk aspect van ons werkplan. Op 11 februari 2011 organiseren we een 
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waterforum waarin de adaptatie aan klimaatverandering centraal staat. De resultaten van de besprekingen 
moeten zorgen voor een overzicht van de bestaande kennis en vooral ook van de nog ontbrekende kennis. We 
zijn ook bezig met de graduele uitbouw van een databank ‘Zoet- en Brakwater Vlaanderen’ zodat de informa-
tie beschikbaar wordt via één toegang.  
 
Dit was een kort overzicht van de acties die zijn opgenomen in het werkplan en het meerjarenplan van de 
CIW. Voor het volledige werkplan verwijs ik graag naar onze website, want daarop komen nog heel wat ande-
re aspecten en thema’s aan bod.  
 
Aanbevelingen CIW 
 
Ik kom tot de aanbevelingen in het eerste evaluatierapport van de CIW. Ze werden geformuleerd op basis van 
een eerste beschrijving van de situatie van de overstromingen, een aantal elementen moet nog verder worden 
onderzocht op basis van de lopende inventarisatie. De aanbevelingen werden gegroepeerd in zes punten: ruim-
te voor water en vasthouden aan de bron, infrastructuur en onderhoud, crisiscommunicatie, samenwerking, 
databeheer en watersysteemkennis, juridische instrumenten.  
 
De aanbeveling inzake ruimte voor water en vasthouden aan de bron luidt dat we verder maximaal moeten 
inzetten op een beleid dat tot doel heeft het water zo veel mogelijk vast te houden aan de bron, dat de buffer-
capaciteit moet worden verhoogd en dat de infiltratie moet worden bevorderd. Daartoe werden al een aantal 
initiatieven opgenomen in ons werkplan.  
 
De recente overstromingen hebben nogmaals aangetoond dat het cruciaal is om de beschikbare bergingscapa-
citeit maximaal te vrijwaren en waar mogelijk ook te herstellen. Dat zal niet volstaan, we zullen ook bijko-
mende bergingscapaciteit moeten creëren. In dit kader staan verschillende projecten op stapel bij de waterbe-
heerders.  
 
In het kader van ruimte voor water verwijs ik ook naar de uitvoering van de actie ‘toetsing signaalgebieden’, 
opgenomen in de bekkenbeheerplannen en waar straks Bram Abrams verder toelichting over zal geven. 
 
Met betrekking tot infrastructuur en onderhoud wijst de CIW op de noodzaak om noodherstelmaatregelen uit 
te voeren. Naar aanleiding van de recente wateroverlast zijn waterlopen en infrastructuur immers aangetast. 
Een versnelde uitvoering van die programma’s is dus noodzakelijk. 
 
De uitvoering van reeds geplande projecten, opgenomen in de waterbeheerplannen, moet verzekerd worden en 
in de mate van het mogelijke moeten projecten versneld uitgevoerd worden. Het is belangrijk om te investeren 
in een nog efficiëntere sturing van de infrastructuur onder meer door automatisering van alle kunstwerken. 
Andere belangrijke punten zijn het inzetten van noodpompen om overtollig water weg te pompen naar de zee 
en het garanderen van een veilige afvoer. 
 
De CIW wijst erop dat het in Vlaanderen niet mogelijk zal zijn om de bevolking te beschermen tegen elk 
overstromingsrisico. We moeten beleidsmatige keuzes maken en veiligheidsnormen bepalen voor het ontwer-
pen van infrastructuur. Het ideale moment om die veiligheidsnormen uit te werken, is de opmaak van de over-
stromingsrisicobeheerplannen. Het is gebleken dat het klassieke waterbeheer stilaan zijn limiet begint te be-
reiken. We moeten steeds meer inzetten op preventie en paraatheid. 
 
Met betrekking tot crisiscommunicatie moet worden gewerkt aan een toegang via één portaalsite. Dat aspect is 
reeds opgenomen in het werkplan van de CIW. Minstens even belangrijk is het verder bouwen aan de onder-
liggende voorspellingstools voor de overstromingen. Door die onderbouwing kunnen waterbeheerders en vei-
ligheidsdiensten gerichter geïnformeerd, beter ondersteund en gerichter geadviseerd worden over wat er moet 
gebeuren bij crisissituaties. Ook het meer robuust maken van meetsystemen is cruciaal om ervoor te zorgen 
dat meetsystemen en voorspellingssystemen operationeel blijven in crisissituaties. 
 
De CIW wijst ook op de noodzaak om bijzondere noodplannen voor overstromingen verder uit te werken, 
samen met de waterbeheerders, en vooral op de noodzaak om oefeningen hierover te organiseren zodat water-
beheerders en hulpdiensten maximaal voorbereid zijn op crisissituaties. 
 
Het is essentieel om te beschikken over een adequate permanentieregeling. Het is cruciaal dat bij kritieke situ-
aties een maximale beschikbaarheid is van elektromechanici, hydrologen, ingenieurs en terreinmedewerkers. 
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De samenwerking naar aanleiding van de overstromingen in november 2010, tussen de waterbeheerders en de 
hulpdiensten, tussen de waterbeheerders onderling en met de waterbeheerders van de andere gewesten en lan-
den, werd globaal genomen als goed beschouwd. Dat betekent niet dat er niet nog een aantal zaken kunnen 
worden geoptimaliseerd. Specifiek met betrekking tot de samenwerking tussen waterbeheerders en de hulp-
diensten, kan de informatiedoorstroming nog verder worden verbeterd. 
 
Het is aan te bevelen om voor bepaalde concrete situaties initiatieven te nemen om waterbeheerders en lokale 
besturen samen te brengen om probleempunten en oplossingen inzake wateroverlast gebiedsgericht en con-
creet te bespreken. Verdere afspraken met andere gewesten en landen zullen worden gemaakt binnen de be-
staande intergewestelijke en internationale overlegplatforms. Er is een optimalisatie mogelijk met betrekking 
tot de uitwisseling van gegevens inzake afvoervoorspellingen. Binnen de Internationale Scheldecommissie is 
in 2011 een oefening gepland met betrekking tot hoog water om te zien hoe daar nog verdere afstemming 
mogelijk is. 
 
Na crisissituaties moeten we steeds het moment aangrijpen om aan databeheer te doen. De CIW heeft tot taak 
om alle informatie die beschikbaar is bij de gewestelijke en de lokale waterbeheerders, te verzamelen en te 
documenteren. De partners van de CIW zullen een protocol opstellen met betrekking tot het inlassen van heli-
koptervluchten bij wateroverlast omdat helikopterbeelden een belangrijk hulpmiddel zijn bij het in kaart bren-
gen van overstromingen. 
 
Tot slot zijn er een aantal aanbevelingen met betrekking tot juridische instrumenten. Voor de snelle uitvoering 
van investeringen en beheerprogramma’s is het cruciaal dat de procedures ingekort en minder complex ge-
maakt worden. Voor onderhoudswerken en grondverwervingsprocedures is een vereenvoudiging noodzake-
lijk. Het instrument watertoets moet verder uitgewerkt worden tot een krachtig instrument en de lopende eva-
luatie in specifieke cases zal hiertoe heel wat informatie bieden. 
 
Vanuit de CIW wordt gevraagd het Rubiconfonds opnieuw operationeel te maken en te heroriënteren om ook 
planschade te betalen voor gebieden waar er een conflict is tussen bestemming van een ruimtelijk plan en de 
overstromingsproblematiek. 
 
Andere pistes die verder kunnen worden onderzocht, zijn het introduceren van publieke erfdienstbaarheid van 
waterbuffering, het creëren van een typevoorschrift overstromingsgebied in overdruk en de evaluatie van de 
toepasbaarheid van het Dijkendecreet in het kader van het versneld uitvoeren van infrastructuurwerken. 
 
Tot slot dient er een informatieplicht te komen naar potentiële kopers van onroerend goed gelegen in over-
stromingsgevoelig gebied. Zoals ik al heb toegelicht, is daarvoor een initiatief opgenomen in het werkplan van 
de CIW. 

1.3. Bekkenstructuren 

De heer Bram Abrams, coördinator Netebekken: Na de toelichting op Vlaams niveau geef ik een toelichting 
op bekkenniveau. Het juridische kader voor de werking op bekkenniveau is ook het Decreet Integraal Water-
beleid uit 2003. De structuren werden in alle bekkens in 2006 formeel gestart. We werken dus al vier jaar 
onder de huidige vorm. 
 
Praten over bekkens kan niet zonder iets te zeggen over de stroomgebiedbenadering die wordt opgelegd door 
de Europese kaderrichtlijn Water. Die bepaalt de grenzen van de werkingsgebieden. Er zijn in Vlaanderen elf 
bekkens afgebakend. De bekkengrenzen volgen dus de grenzen van het watersysteem en niet de administra-
tieve grenzen. 
 
De bekkenstructuren hebben drie pijlers. De bestuurlijke pijler, het bekkenbestuur, is samengesteld uit verte-
genwoordigers van het Vlaamse Gewest, ambtenaren die zijn aangeduid door de bevoegde ministers. Er zijn 
ook provinciale mandatarissen, meestal gedeputeerden. De mandatarissen vanuit de gemeenten zijn meestal 
schepenen, die per deelbekken zijn vertegenwoordigd in het bekkenbestuur. De bekkenbesturen worden voor-
gezeten door de provinciegouverneur. De maatschappelijke pijler bestaat uit de bekkenraad waarin de verte-
genwoordigers zetelen van de maatschappelijke belangengroepen die te maken hebben met het integrale wa-
terbeleid. De ambtelijke pijler bestaat uit twee delen. Enerzijds is er het ruimere ambtelijk bekkenoverleg, de 
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ambtelijke tegenhanger van het bekkenbestuur. Anderzijds is er het bekkensecretariaat, bestaande uit een bek-
kencoördinator en de planningsverantwoordelijken. Dit secretariaat kan worden beschouwd als de organisator 
van de werking van de verschillende structuren op bekkenniveau. 
 
Het bekkenbestuur neemt de beslissingen. Het moet het ontwerp van bekkenbeheerplan goedkeuren. Het moet 
elk jaar het bekkenvoortgangsrapport vaststellen. Het brengt vele decretaal opgelegde adviezen uit, onder 
andere een advies met betrekking tot de investeringsprogramma’s van de verschillende waterbeheerders. De 
bekkenraad zorgt, zeker bij de belangrijke dossiers, voor de maatschappelijke inbreng. Het bekkensecretariaat 
zorgt, samen met het ambtelijk bekkenoverleg, voor de ambtelijke voorbereiding van alles wat in de bekken-
raad en het bekkenbestuur wordt besproken. 
 
Er wordt op het bekkenniveau volgens de stroomgebiedbenadering gewerkt aan een integrale aanpak. Binnen 
een bekken zijn er verschillende beheerders en actoren die allemaal met water bezig zijn. De bedoeling van de 
bekkenwerking is om op een concreet niveau alle acties op elkaar af te stemmen, om er prioriteiten in aan te 
brengen en om ze op te volgen. Het Decreet Integraal Waterbeleid heeft daarvoor een aantal instrumenten in 
het leven geroepen, onder andere het bekkenbeheerplan, het bekkenvoortgangsrapport en de adviezen die deze 
structuren moeten uitbrengen. 
 
We proberen met deze aanpak ook de projecten op het terrein concreet te verbeteren of te versnellen. Er zijn 
voorbeelden die aantonen dat de besprekingen binnen de bekkenstructuren wel degelijk voor vooruitgang op 
het terrein zorgen. 
 
Wat doen nu de bekkenstructuren in het kader van de overstromingsproblematiek waarmee we voorbije perio-
de werden geconfronteerd? Een eerste actie is de toetsing van de signaalgebieden. Deze actie komt in alle 
bekkenbeheerplannen voor. Men is nu volop bezig met de uitvoering van die actie. Een signaalgebied is een 
onbebouwd gebied in een harde gewestplanbestemming – dat is een gebied dat is bestemd als woon- of indu-
strie- of recreatiegebied – waarvan we nu al vermoeden dat er mogelijk een watergevoeligheid is. Deze gebie-
den zijn aangeduid in de bekkenbeheerplannen, maar er zijn verder geen uitspraken over gedaan. Deze toet-
sing van de signaalgebieden wil nu net deze uitspraken doen. Aan de hand van een uitgebreide, proactieve 
analyse van deze gebieden wil men conclusies en aanbevelingen formuleren. Deze conclusies worden bespro-
ken in de bekkenstructuren om er een draagvlak voor te creëren. Dat is nodig, want die conclusies kunnen 
soms moeilijk liggen. Daarna moeten de conclusies worden doorvertaald via de geëigende planprocessen in-
zake ruimtelijke ordening. We hebben de ambitie om tegen eind 2012 het merendeel van de signaalgebieden 
in Vlaanderen te hebben behandeld. 
 
Om de relevantie van dit alles aan te tonen laat ik een figuur zien waarop u een voorbeeld ziet van twee sig-
naalgebieden in het Netebekken. Dit gebied ligt in woongebied. Een andere figuur toont dezelfde signaalge-
bieden, maar dan geprojecteerd op een digitaal hoogtemodel. Die gebieden liggen duidelijk in de laagste delen 
van de vallei. We zitten hier met een combinatie van woongebied in een uitgesproken valleigebied. 
 
Een andere concrete actie is minder preventief maar daarom niet minder belangrijk, met name de inventarisa-
tie van de overstromingen van november 2010. De bekkensecretariaten gaan alle gemeenten af om die over-
stromingen te karteren en om te polsen naar allerlei knelpunten. Het is belangrijk dat die knelpunten en over-
stromingen uniform en structureel worden geïnventariseerd om er nadien ook mee aan de slag te kunnen gaan. 
In een aantal bekkens gebeurt die inventarisatie ook in samenwerking met de deelbekkenstructuren. Er wordt 
op een zeer gedetailleerd niveau ingetekend waar het water in november 2010 heeft gestaan. 
 
Een volgende actie waar de bekkenstructuren een meerwaarde bieden, is het bekkenvoortgangsrapport 2010. 
De bekkenstructuren moeten jaarlijks een bekkenvoortgangsrapport goedkeuren dat eigenlijk een opvolging is 
van de uitvoering van het integraal waterbeheer en -beleid binnen het bekken. Uiteraard zal er in het voort-
gangsrapport voor 2010 bijzondere aandacht zijn voor die overstromingen. Op basis van die geïnventariseerde 
knelpunten moeten we proberen in dit bekkenvoortgangsrapport concrete aanbevelingen te formuleren voor de 
toekomst. Eventueel moeten sommige prioriteiten die zijn vastgelegd in dit voortgangsrapport worden bijge-
stuurd op basis van wat de voorbije overstromingen ons hebben geleerd. 
 
De bekkenwerking kan een meerwaarde bieden via de uitwerking van integrale projecten. De aanpak van wa-
teroverlast is vaak een complex gegeven met zeer veel betrokkenen en facetten. Het is dan ook belangrijk dat 
de juiste partners worden samengebracht. Het is de bedoeling dat de diverse Vlaamse en lokale betrokkenen 
worden samengebracht en dat zij een gemeenschappelijke aanpak uitwerken voor een bepaalde problematiek.  
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Netebekken 
 
Ik wil het nu in het bijzonder hebben over de situatie in het Netebekken. Ik heb de indruk dat hier en daar de 
perceptie leeft dat het Netebekken gevrijwaard is gebleven van problemen tijdens de voorbije periode van 
wateroverlast. Die stelling moet echter worden genuanceerd. De huidige inventarisatie leert ons dat de over-
last weliswaar niet grootschalig was, maar dat er op diverse plaatsen sprake is geweest van een ernstige drei-
ging van wateroverlast. 
 
In het Netebekken was er in vergelijking met andere bekkens minder grootschalige wateroverlast. Dat kan 
worden verklaard door een aantal specifieke kenmerken van het Netebekken. In het Netebekken hebben we te 
maken met relatief veel zandbodem. Die bodem heeft een vrij grote permeabiliteit waardoor er minder snel 
verzadiging zal optreden en de oppervlakkige afstroming minder groot is. Een aspect dat ook speelt, is het 
relatief vlakke reliëf van het bekken. Een ander niet-onbelangrijk aspect is het nog relatief natuurlijke karakter 
van het Netebekken. Dat natuurlijke karakter maakt dat het watersysteem de mogelijkheid heeft om de natuur-
lijke overstromingsgebieden die er nog zijn, ook aan te spreken.  
 
Deze context verklaart waarom we in het Netebekken geconfronteerd zijn met beduidend minder extreme 
debieten dan bijvoorbeeld in het Denderbekken. In het Denderbekken was er sprake van debieten die eens om 
de honderd jaar voorkomen, in het Netebekken was gemiddeld gezien sprake van debieten die eens om de tien 
jaar kunnen voorkomen. Dat verschil in terugkeerperiode van debieten zit voor een groot deel in die verschil-
lende context. 
 
Een andere reden waarom een grootschalige wateroverlast is vermeden, is uiteraard het accuraat ingrijpen van 
zowel de waterbeheerders als de hulpdiensten op verschillende plaatsen.  
 
Een ander aspect dat ook speelt, is dat de gedane investeringen binnen het Netebekken hun nut hebben bewe-
zen. Ik doel dan vooral op overstromingsgebieden en de noodpompen die hier en daar staan. Tijdens de voor-
bije overstromingen heeft een bepaalde, soms toevallige, samenloop van omstandigheden hier en daar geleid 
tot het uitblijven van grootschalige overlast. 
 
Dat brengt me bij de conclusie dat het aspect van ruimte voor water, dat ook aan bod komt als een van de eer-
ste aanbevelingen uit de eerste evaluatie van de CIW, een aandachtpunt is en moet blijven binnen het bekken.  
 
Een bekkenbeheerplan is een integraal plan met een visie op het watersysteem in het bekken. Maar een bek-
kenbeheerplan is ook een zeer concreet plan. Er zijn 117 acties opgenomen in het bekkenbeheerplan van het 
Netebekken. Van die acties gaan er 23 over het bestrijden van wateroverlast. Er zijn concrete acties geformu-
leerd over het vasthouden van water, het gecontroleerd bergen van water en het veilig afvoeren van overtollig 
water.  
 
In het bekkenbeheerplan van het Netebekken zijn ook twee overstromingsgebieden afgebakend. Binnen die 
afgebakende gebieden zijn de juridische instrumenten uit het Decreet Integraal Waterbeleid van toepassing. Ik 
denk dan aan het recht van voorkoop en de vergoedingsplicht. 
 
De integrale aanpak komt ook in de plannen naar voren. Zo is er voor de Kleine Nete een integraal project 
uitgewerkt. Een ander voorbeeld van een integrale aanpak is het Sigmaplan dat binnen het Netebekken een 
aantal zeer belangrijke projecten heeft.  
 
Uiteraard zijn er ook meer generieke zaken in een dergelijk bekkenbeheerplan, onder andere 96 aanbevelin-
gen. Een aantal van die aanbevelingen slaan concreet op het aanpakken of vermijden van die wateroverlast.  
 
Het voortgangsrapport van 2009 over de toestand eind 2009-begin 2010 leert ons dat 21 procent van al die 
acties die in bekken- en deelbekkenbeheerplannen zijn opgenomen, is uitgevoerd. Acht procent is in uitvoe-
ring. Onder de reeds uitgevoerde acties zijn er ook een aantal acties die de noodzakelijke bijkomende ruimte 
voor water hebben gecreëerd. Een voorbeeld is het overstromingsgebied aan de Duwijckloop te Lier. 
 
Als we het hebben over de realisaties, is het ook relevant om het voorbereidende en al zeer concrete studie-
werk te vermelden. Het Sigmaproject Grote Nete is voor het Netebekken een zeer belangrijk project dat al in 
een vergevorderd stadium zit inzake studiewerk. Ook voor een heel aantal projecten binnen de vallei van de 
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Kleine Nete zijn de dossiers ver gevorderd. 
 
Tot slot toon ik nog een overzicht van de projecten rond ruimte voor water die nog in de pijplijn zitten. Het 
zou me te ver leiden om al die projecten concreet te overlopen.  
 
Denderbekken 
 
Mevrouw Annelies Sevenant, coördinator Denderbekken: Ik wil graag mijn presentatie over het Denderbek-
ken beginnen met een sfeerbeeld van het meest afwaartse deel van de Bellebeek, ter hoogte van Liedekerke en 
Affligem. Dat gebied werd vrij zwaar getroffen. We kunnen ons natuurlijk afvragen waarom het Denderbek-
ken steeds zo zwaar wordt getroffen. Er zijn enkele specifieke redenen waarom dat bekken steeds in de brok-
ken deelt.  
 
De historische benaming van de Dender is Tanaris en betekent niets minder dan bruisende rivier. Ooit moet de 
Dender een naar Vlaamse normen vrij levendige rivier zijn geweest. De reden daarvoor is dat er een relatief 
groot verval is tussen Ath en Dendermonde, de plaats waar de Dender in de Schelde uitmondt. Van die ooit 
bruisende rivier heeft men een bevaarbare waterloop gemaakt. Men heeft de waterloop gekanaliseerd en er 
zijn stuwsluizen aangebracht, wat betekent dat de afvoer van het water wordt belemmerd. 
 
De Dender is ook een neerslagrivier, maar dat geldt ook voor de boven- en zijlopen van de Dender. Dat bete-
kent dat een kortstondige bui een was kan veroorzaken, waardoor er een heel hoog debiet is op korte tijd. Dat 
is te wijten aan het reliëf. Er zijn steile valleiranden, waardoor het regenwater heel vlug afstroomt. Daar bo-
venop is er de typische bodemsituatie. Ten zuiden van Aalst hebben we voornamelijk te maken met leembo-
dems die moeilijker infiltreren en het effect van de neerslagrivier versterken. 
 
In november 2010 hadden we te maken met een vrij verzadigde bodem, waardoor de afvoer werd versneld. Er 
is heel veel neerslag gevallen, en in Wallonië nog veel meer. Voor het Denderbekken is dat zeker van belang 
omdat een aantal bovenlopen en de Dender zelf er ontspringen. Het maximale debiet dat werd opgemeten in 
Overboelare was 120 kubieke meter per seconde. In vergelijking met de overstroming van eind 2002, begin 
2003 is dat 50 procent hoger. Daar bovenop komt dat de piekafvoer van het Waalse deel van de Dender bijna 
gelijktijdig verliep met de piekafvoer van de zijlopen van de Dender. Daardoor kwam er enorm veel water in 
de Dender en was er een grote afvoergolf die zich heel traag bewoog. Tot dinsdag 16 november werden er nog 
kritieke toestanden verwacht in Aalst. 
 
In het bekkenbeheerplan van het Denderbekken zijn er 104 acties. In de deelbekkenbeheerplannen zijn er 
meer dan 400 acties opgenomen. 41 van die 104 acties hebben rechtstreeks te maken met het bestrijden van 
wateroverlast door bergen, afvoeren en vasthouden. In ons bekkenbeheerplan zijn er twee overstromingsge-
bieden afgebakend. Voor die gebieden gelden de juridische instrumenten. Het betekent niet dat er slechts twee 
overstromingsgebieden worden aangelegd. Er zijn er nog veel meer gepland.  
 
Ook in ons bekkenbeheerplan zijn er veel aanbevelingen gemaakt voor gemeenten, de Vlaamse overheid, 
sectoren en burgers. Die hebben te maken met het gewenste beleid en zijn een vertaling van de visie in ons 
plan. Vanuit het bekkensecretariaat werken we daar concreet aan via sensibiliseringsacties. Volgens het bek-
kenvoortgangsrapport 2009 is 20 procent van de acties uitgevoerd, en 7 procent is in uitvoering. Er zijn ver-
schillende gecontroleerde overstromingsgebieden aangelegd in het Denderbekken. Er is een slibruiming ge-
beurd op het afwaartse, Oost-Vlaamse deel van de Marke. Voor het Denderbellebroek wordt een nieuwe gra-
vitaire ontwateringsconstructie gebouwd. Het Denderbellebroek ligt ter hoogte van de monding in de Schelde. 
Op die manier kan de afvoer naar de Schelde, die tijgebonden is, veel vlugger verlopen. Naar aanleiding van 
de wateroverlast in 2002-2003 zijn er enkele dijken aangelegd in Overboelare en zijn er op verschillende 
plaatsen langs de Dender New Jerseys geïnstalleerd. Dat zijn kleine dijkjes van 60 centimeter hoog. 
 
Er zullen bijkomende GOG’s worden aangelegd in het Denderbekken, op de zijlopen van de Marke, op de 
Molenbeek te Zandbergen en op de Molenbeek-Kalsterbeek. Ook voor de Marke is er binnen het bekkenbe-
heerplan een integraal project gedefinieerd. Een van de aspecten van het integraal project is het hermeanderen, 
dus de oude meanders opnieuw in verbinding stellen met de Marke, en ook de oude Marke als vismigratieloop 
gebruiken. Dat creëert bijkomende bergingscapaciteit. Van de bestaande wachtbekkens op de Bellebeek en de 
Vondelbeek zal men de sturing vernieuwen en van een groot aantal wachtbekkens zal men de capaciteit ver-
groten. 
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Op het Vlaamse deel van de Dender zijn er acht stuwsluizen. Deze zijn verouderd. In Wallonië is een groot 
aantal stuwsluizen vernieuwd en geautomatiseerd. Als alle stuwsluizen, ook de meest afwaartse in Wallonië, 
vernieuwd zullen zijn, kunnen we een snellere afvoer verwachten naar Vlaanderen. In die zin kan Vlaanderen 
niet achterblijven. Er zal gestart worden met de vernieuwing van de stuwsluis in Aalst en Geraardsbergen. 
Daarvoor zijn er nu studies en het vergunningstraject dat loopt. Meestal begint men stroomafwaarts, maar de 
arbeidsomstandigheden van de sluis te Geraardsbergen vereisen dat eerst Geraardsbergen wordt aangepakt. 
 
Een volgend project dat op stapel staat, is de herkalibrering van het traject van de Dender van Aalst tot Den-
dermonde. Dat wordt opgewaardeerd voor schepen tot 1350 ton. Die werken zullen dus hun implicaties heb-
ben op de afvoercapaciteit. De beheerder van de Dender zal ook een aantal dijken verhogen in Overboelare. 
Bij de recente overstromingen is gebleken dat die iets hoger moeten zijn, en dat wordt verder onderzocht. 
 
Een actie uit het bekkenbeheerplan is het evalueren van de bebouwing in overstromingsgebied en nagaan of 
het niet beter zou zijn om bepaalde bebouwingen te onteigenen en te verwijderen. Om die actie te kunnen 
uitvoeren is er voldoende draagvlak noodzakelijk op alle niveaus.  
 
Tot nu toe heb ik de nadruk gelegd op terreinrealisaties. Uiteraard zijn we in de bekkensecretariaten ook bezig 
met werk achter de schermen. Als voorbeeld wil ik één actie vermelden die gaat over erosie. In 2009 hebben 
we een studiedag georganiseerd in samenwerking met de voorzitter van het bekkenbestuur, gouverneur De-
nys, en met verschillende beleidsbetrokkenen. Uit die studiedag zijn enkele concrete beleidsaanbevelingen 
gegroeid, die we nu verder opvolgen. We ondernemen zelf actie en we rapporteren jaarlijks over de stand van 
zaken van de verschillende beleidsaanbevelingen in ons bekkenvoortgangsrapport. Aan de hand van de rap-
portering bekijken we waar er verder actie en overleg nodig is. 
 
Een van de aanbevelingen luidt dat het erosiebeleid meer op de andere beleidsaspecten moet worden afge-
stemd. We zoeken nu de link tussen de erosieprojecten en de afkoppelingsprojecten. We organiseren overleg 
tussen de verschillende beleidsverantwoordelijken. Op die manier trachten we ervoor te zorgen dat al deze 
projecten meer op elkaar kunnen worden afgestemd. 
 
Naar aanleiding van de evaluaties die nu plaatsvinden, zullen we nagaan welke projecten eventueel vroeger 
moeten worden uitgevoerd. Dit punt zal in het volgend bekkenvoortgangsrapport aan bod komen. 
 
Conclusie 
 
De bekkensecretariaten zijn van mening dat al veel is gerealiseerd. Er moet echter ook nog veel gebeuren. Het 
integraal waterbeleid is een vrij nieuw beleid. We staan voor grote uitdagingen, niet het minst de klimaatver-
andering. Door de verschillende betrokken partijen met elkaar te laten samenwerken, kunnen op het vlak van 
het integraal waterbeleid zeker nog efficiëntiewinsten worden geboekt. 

2. Vragen van de leden 

De heer Hermes Sanctorum: Ik begin met een algemene bemerking. Ik denk dat niemand het harde werk en 
de goede bedoelingen van de CIW en van de verschillende bekkenbesturen in twijfel trekt. De rode draad 
doorheen de presentaties bestaat eruit dat het water aan de bron moet worden vastgehouden en dat er ruimte 
voor water moet zijn. Niemand zal dat tegenspreken. De vraag is echter of die theorie ook in de praktijk wordt 
omgezet. Moeten we niet eens evalueren of dit in de loop van de voorbije tien jaar echt is gebeurd? Wordt op 
dit ogenblik voldoende aandacht geschonken aan het vasthouden van water aan de bron en aan ruimte voor 
water? 
 
De watertoets kan een krachtig instrument worden. Iedereen is het daar allicht mee eens. We zouden de water-
toets bindend kunnen maken. Misschien is er nog een andere mogelijkheid om dit instrument krachtiger te 
maken. Ik veronderstel echter dat er in de praktijk enige weerstand zal zijn. Hoe gebeurt dit nu in de praktijk? 
 
Er worden heel wat plannen goedgekeurd en initiatieven genomen. Hoe zit het met de budgettering en met het 
personeel? Is er voldoende financiële ruimte en personeel om werk te kunnen maken van een integraal water-
beleid? 
 
Ik zou graag zicht krijgen op de manier waarop de CIW werkt. Die vraag is misschien moeilijk te beantwoor-
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den. In de CIW zetelen heel wat vertegenwoordigers, die elk een eigen achtergrond en een andere visie heb-
ben. Hoe gemakkelijk is het tot een consensus te komen? Komen aanbevelingen en beslissingen op een vlotte 
manier tot stand of zijn er toch heel wat tegenstellingen? 
 
In het groenboek over de interne staatshervorming van minister Bourgeois wordt gesuggereerd de bekkenbe-
sturen af te schaffen. Ik weet niet of het ook de bedoeling is het hele bekkenniveau af te schaffen. Ik vind dit 
een verontrustende gedachte. Ik zou graag de mening van de CIW over de eventuele afschaffing van de bek-
kenbesturen horen. 
 
De natuurlijke overstromingsgebieden zijn al eerder aan bod gekomen in het Vlaams Parlement. Verschillende 
parlementsleden met uiteenlopende visies hebben tijdens de plenaire vergadering al meermaals over gecontro-
leerde en natuurlijke overstromingsgebieden gediscussieerd. Voorbeelden zijn het Netebekken en het Dijle-
bekken. Volgens mij moet meer aandacht naar de natuurlijke overstromingsgebieden gaan. Dat brengt in de 
praktijk natuurlijk heel wat moeilijkheden met zich mee. Is er nu voldoende aandacht voor de natuurlijke 
overstromingsgebieden? 
 
Ik zou de aanwezige bekkencoördinatoren willen vragen met welke moeilijkheden en opportuniteiten zij in de 
praktijk worden geconfronteerd. Daarnaast zou ik hen ook een concrete vraag over het Denderbekken willen 
stellen. Naar aanleiding van de toenmalige overstromingen is in 2003 een goed rapport opgesteld. Is het over-
grote deel van de aanbevelingen die hieruit zijn voortgevloeid ondertussen in de praktijk gebracht, of zijn er 
op dat vlak een aantal moeilijkheden? 
 
De heer Carl Decaluwe: De interessante en professionele presentatie van de sprekers toont aan dat er een 
onderbouwde globale visie is. Dit lijkt me zeer belangrijk. De specialisten hebben duidelijk gemaakt dat het, 
spijtig genoeg, niet mogelijk zal zijn alles uit te sluiten. 
 
Wat mij interesseert, is het budgettaire plaatje dat bij die diverse acties hoort. Is al eens berekend wat dit alle-
maal kost? Hoeveel geld is hiervoor beschikbaar? Zodra we dit weten, kunnen we eventueel prioriteiten stel-
len. 
 
Er is daarnet gesuggereerd het Rubiconfonds nieuw leven in te blazen. We weten dat er momenteel weinig tot 
niets in dit fonds zit. Ik vraag me dan ook af hoeveel geld nodig zou zijn om dit instrument enige slagkracht te 
geven. In welke orde van grootte situeert dat bedrag zich? Wat de planschade betreft, hebben we een fonds 
opgericht. Hoe zit het met de verhouding tussen beide fondsen? 
 
Er is hier verwezen naar een aantal ingewikkelde structuren waar mandatarissen en ambtenaren deel van uit-
maken. Ik zou graag een overzicht krijgen van de mankracht, zeker op ambtelijk vlak, die met deze problema-
tiek bezig is. 
 
Mevrouw Marleen Van den Eynde: Aangezien ik het rapport over de voorlopige evaluatie van de overstro-
mingen van 13 tot 16 november 2010 pas gisterenavond heb ontvangen, heb ik het maar even kunnen door-
nemen. 
 
Het is me onmiddellijk duidelijk geworden dat dit rapport is opgesteld op basis van de informatie die de ver-
schillende waterwegbeheerders hebben doorgegeven. Blijkbaar vindt elke waterwegbeheerder dat de structu-
ren goed hebben gewerkt en dat de betrokkenen goed hebben samengewerkt. Dit kan kloppen, maar ik wil er 
toch op wijzen dat de wateroverlast van midden november 2010 een fenomeen was dat we al lang niet meer 
hadden gezien. Nu, amper twee maanden later, krijgen we opnieuw alarmerende signalen. Er dreigt opnieuw 
wateroverlast, weliswaar op een minder grote schaal. 
 
In het document staan een aantal belangrijke passages. Zo wordt verwezen naar de historische achterstand van 
Waterwegen en Zeekanaal inzake het ruimen van waterlopen, maar er wordt in de studie ook op gewezen dat 
het ruimen van de Dender de overstromingsproblemen niet had kunnen voorkomen. Na de wateroverlast heb-
ben professoren nochtans andere dingen gezegd. Wellicht wordt dit nog duidelijk in de volgende hoorzitting 
waarvoor een aantal professoren wordt uitgenodigd.  
 
Het document verwijst naar de verschillende waterbekkens. Het ene is geautomatiseerd, het ander niet. Ik zou 
graag vernemen wat het meest doeltreffend is, want ik lees de ene keer dat de automatisering heel doeltreffend 
was en de andere keer staat er dat het belangrijk was om in te grijpen op de automatisering.  
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De komende jaren zou er fel moeten worden geïnvesteerd in spaarbekkens. Er is nog maar 20 procent van de 
werken uitgevoerd. Voor een aantal spaarbekkens is het nog wachten op een juridische uitklaring, voor andere 
op financiële middelen. Is het niet belangrijk om ook te denken aan de natuurlijke overstroombare gebieden? 
In de omgeving van Duffel kampte men jaren geleden met heel zware wateroverlast. Nu zijn er een aantal 
natuurlijke overstroombare gebieden die de wateroverlast opvangen. Ik meen dat ze tijdens deze overstromin-
gen hun nut hebben bewezen. Ik sluit me ter zake dus aan bij de vraag van de heer Sanctorum.  
 
Dan is er het ook het beleidspunt van het bouwen langs waterlopen. In heel veel gemeenten wordt nog steeds 
gebouwd langs bevaarbare en onbevaarbare waterlopen. Dat is natuurlijk aantrekkelijk, maar er moet ook 
ruimte zijn voor water in het geval van hoge waterstanden. Het water moet buiten de oevers kunnen treden in 
de oorspronkelijke bedding van de waterloop. Nu wordt er al te veel gestuwd en gestuurd. Zelfs de laatste 
dagen zijn er nog gemeentebesturen die bouwvergunningen afleveren voor bebouwing of nieuwe verkavelin-
gen in recent overstroomde gebieden en in watergevoelige gebieden. Hoe gaat de CIW daarmee om? Geeft u 
advies? Gaat u daartegen in?  
 
De heer Sas van Rouveroij: In 2009 heeft de Universiteit Antwerpen een evaluatie opgemaakt van de bek-
kenbeheerplannen. In de rubriek 4.1.5 met de titel ‘bekkenbeheerplannen als tussenniveau tussen de stroom-
gebieden en de deelbekkenbeheerplannen’ staat: “De bekkenbeheerplannen kunnen niet ingaan op waterpro-
blemen die internationale of regionale grenzen overschrijden. Die taak is weggelegd voor bilaterale overleg-
platforms en internationale stroomgebiedcommissies.” Twee van die commissies zullen we later nog horen. 
“Hoewel deze taakverdeling op zich wordt aanvaard, verklaren heel wat respondenten dat voor hen op bek-
kenniveau totaal onduidelijk is hoe die grensoverschrijdende problemen worden aangepakt, door wie en welke 
acties te verwachten zijn.” In een bijkomend commentaar staat dat het probleem zich vooral stelt in het Leie-
Scheldebekken en in het Denderbekken. Het rapport is van 2009, maar ervaart u dat nu nog zo? 
 
De heer Wilfried Vandaele: We weten dat er verschillende klemtonen worden gelegd door de verschillende 
partners binnen de CIW en het waterbeheer. Zo zijn er voorstanders van harde maatregelen en andere van 
zachtere maatregelen. Er zijn partners die het ruimen verkiezen boven de creatie van potpolders of overstro-
mingszones. In welke mate brengt het bestaan van die verschillende klemtonen het kiezen voor efficiënte 
maatregelen en acties in het gedrang? Of kunnen ze binnen de CIW worden overstegen?  
 
Hebt u het gevoel dat de bestaande plannen en acties op een voldoende snelle manier kunnen worden uitge-
voerd? Als dat niet het geval zou zijn, komt dat dan doordat er te weinig middelen zijn? En is dat het enige 
aspect of zijn er andere elementen die een flessenhals vormen? 
 
Mevrouw Valerie Taeldeman: Ik heb een aantal vragen over de procedure. In zijn voorstelling sprak de heer 
Van Sevencoten van een voorstel tot vereenvoudiging van de regelgeving inzake het integraal waterbeleid met 
betrekking tot de plannen, structuren en procedures. Kunnen er kort al een aantal zaken worden toegelicht? 
 
De evaluatie of het herzien van de watertoets kwam meerdere keren aan bod. Kunnen de suggesties van de 
CIW worden toegelicht? Er is ook sprake van een aanpassing van de gewestelijke stedenbouwkundige veror-
dening ‘hemelwater’. Wat is de visie van de CIW hierop? 
 
Ik heb ook een vraag over de elf bestaande bekkens in Vlaanderen. Velen hier zijn met het lokale niveau be-
gaan. Het is misschien interessant om een overzicht te bezorgen van de elf bekkenbeheersplannen. We kregen 
nu voor het Netebekken en het Denderbekken een overzicht van het percentage uitvoerde plannen. Kunt u het 
overzicht voor de elf bekkens aan de commissie bezorgen? Het lijkt me ook interessant om een overzicht te 
krijgen van de concrete acties, misschien met een aanstiplijst van wat uitgevoerd is en wat nog op stapel staat.  
 
Mevrouw Gwenny De Vroe: We willen allemaal een betere aanpak van het waterbeleid, en daarom werd 
deze bijzondere commissie opgericht. Het is de bedoeling dat de commissie haar taak in maart 2011 vol-
brengt. In de toelichting van mevrouw De Roeck over de watertoets staat dat er tegen mei 2011 een globale 
evaluatie van de voorbije overstromingen komt en er voorstellen inzake de bijsturing van het beleid zullen 
worden geformuleerd. Kan dat eventueel ook tegen maart? Dan kunnen we ze meenemen in onze werkzaam-
heden en in een eventueel gezamenlijk voorstel van resolutie. 
 
Mevrouw De Roeck, u sprak over het dringend uitvoeren van noodherstelmaatregelen. Over welke budgetten 
spreken we dan precies?  
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Inzake de crisiscommunicatie haalde u ook aan dat er aan onderliggende voorspellingstools voor overstromin-
gen wordt gewerkt. Hebt u een idee tegen wanneer die klaar zouden zijn?  
 
U haalde ook aan dat de communicatie tussen de waterwegbeheerders verder moet worden geoptimaliseerd. 
Concreet in verband met de samenwerking op het terrein zei u dat er een betere informatiedoorstroming moet 
zijn. Ik ben van mening dat dat heel belangrijk is omdat is gebleken dat er verkeerde keuzes zijn gemaakt, 
onder meer bij het openzetten van schotten bij de overstromingen in november. Ik had graag vernomen op 
welke manier men dat precies zal aanpakken. 
 
Globaal ben ik heel tevreden over de vele aanbevelingen die worden gedaan, en meer specifiek omdat men 
aanbeveelt dat het Rubiconfonds moet worden heropgestart, met daaraan gekoppeld de tool van de planscha-
de. 
 
Het gemeentelijk rioleringsbeleid is niet aan bod gekomen. Er zijn wachtlijsten bij de VMM voor gemeenten 
die rioleringen willen aanleggen. Vooral de landelijke gemeenten zijn de dupe en blijven lang op de wachtlijs-
ten staan. In veel gemeenten waar men gescheiden rioleringsstelsels heeft aangelegd, is gebleken dat dat tot 
een oplossing heeft geleid in gebieden met een licht overstromingsrisico. Wat denkt u daarover? 
 
De heer Ward Kennes: Ik was blij te horen dat we niet de illusie moeten creëren dat na de werkzaamheden 
van deze commissie en na de uitvoering van allerlei maatregelen op het terrein voor eeuwig en altijd alle pro-
blemen zullen zijn opgelost. Dat neemt niet weg dat we niet mogen vervallen in fatalisme. Vlaanderen doet 
dat ook niet. Er wordt op heel veel niveaus hard gewerkt om de waterproblematiek aan te pakken. Er wordt 
ook heel wat uitgevoerd. De volgende weken zullen we nog een beter zicht krijgen op de stand van zaken van 
de uitvoering in de verschillende bekkens. 
 
Er is gesproken over de natuurlijke overstromingsgebieden die zeker in het Netebekken voorhanden zijn. Er 
zijn ook heel wat plannen om kunstwerken uit te voeren, zoals bufferbekkens, winterdijken en dergelijke. Dat 
gaat gepaard met heel wat procedures, het is kostelijk en het brengt heel wat maatschappelijk debat teweeg. In 
welke mate weegt men die aspecten tegen elkaar af: kostenefficiëntie, maatschappelijke prijs, overleg met 
diverse sectoren? In welke mate is het niet beter te mikken op de natuurlijke overstromingsgebieden, met 
eventueel een goed vergoedingsstelsel voor de landbouwers wier gebied om de zoveel jaar overstroomt, eer-
der dan op kunstwerken? Het ene sluit het andere nooit helemaal uit. De vraag is of we niet meer keuzes moe-
ten maken en inzetten op het natuurlijke. 
 
Wat ervaren de bekkencoördinatoren als de grootste knelpunten om tot uitvoering van de acties te komen? 
Mogelijke problemen die ik zelf al heb gezien in de loop van de jaren zijn het overleg met de lokale besturen, 
overleg met de sectoren, en dan specifiek de landbouwsector, de kostprijs van bepaalde acties. Stoten de coör-
dinatoren ook op de procedures en de vergunningen die nodig zijn om acties uit te voeren? Wat zijn de groot-
ste problemen en welke oplossingen zien zij hier eventueel voor? 
 
Vandaag hebben we niets gehoord over slibruimingen en kruidruimingen. Dat onderwerp keert vaak terug in 
het debat. De ene keer zegt men dat er meer moet worden geruimd, want anders geraakt het water niet weg, 
met overstromingen tot gevolg. De andere keer zegt men dat als te veel wordt geruimd, het water te snel wordt 
afgevoerd. Op een bepaald moment zal in het kader van het draagvlak dat moet worden gevonden, duidelijk-
heid moeten worden gecreëerd over hoe we daarmee omgaan, wat de voor- en de nadelen zijn en waarom het 
in het ene geval wel moet gebeuren en in het andere niet. 
 
Mevrouw Vera Van der Borght: Ik dank de voorzitter van het parlement en het Bureau dat men de moge-
lijkheid heeft gegeven om deze verenigde commissies op te richten. Vandaag wordt immers opnieuw bewezen 
dat het nodig is om kort op de bal te spelen en de zaken goed te blijven opvolgen. In 2002 en 2003 hebben we 
een grote problematiek van overstromingen gekend. Daarna zijn een aantal initiatieven genomen. Zeven jaar 
na datum stellen we vast dat een aantal maatregelen die toen zijn aangekondigd, vandaag nog niet zijn uitge-
voerd. 
 
Ik sluit me aan bij de opmerking van de heer Vandaele en de heer Decaluwe. We weten inderdaad al heel wat, 
en het komt erop aan met wat we al weten, de prioriteiten en de budgetten vast te leggen. Daar wringt het 
schoentje bij de gebieden die recent zijn overstroomd. Ik verwijs naar de vele schriftelijke vragen die ik speci-
fiek over de Dender heb gesteld aan de verschillende ministers van Openbare Werken sinds 2004. Telkenmale 
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word ik met een kluitje in het riet gestuurd. Men belooft altijd maar resultaten van studies en uiteindelijk 
wordt er concreet weinig gewijzigd aan de situatie. 
 
Mijn aanvoelen is – maar verbeter me als ik fout ben – dat het mank loopt bij de prioriteiten en de budgetten. 
Daar worden we stiefmoederlijk behandeld, voornamelijk dan in Oost-Vlaanderen. Ik baseer mijn aanvoelen 
op de antwoorden op de schriftelijke vragen die ik telkenmale krijg. 
 
Mevrouw Tine Eerlingen: Er zijn al veel acties ondernomen, en er zullen er nog veel volgen. De CIW heeft 
al een aantal algemene aanbevelingen gedaan. Mijn vragen gaan vooral in de richting van het budget. Wordt 
er voor elk bekken een periodiciteit bepaald waarbij een overstroming mag voorkomen? Wordt dat bepaald 
door middel van een kosten-batenanalyse? Hoe wordt bepaald wat een aanvaardbaar veiligheidsniveau is? 
Gebeurt dat voor elk bekken of deelbekken? 
 
Wordt er bij het opstellen van de acties telkens gekeken naar het budget? Wordt er een afweging gemaakt 
tussen de verschillende opties, namelijk tussen de harde maatregelen en de meer natuurlijke maatregelen? Dat 
zal gebiedsgericht moeten worden bekeken. 
 
Er bestaan reeds een aantal natuurlijke overstromingsgebieden en een aantal zijn gepland. Is dat voldoende of 
zijn er nog meer nodig en mogelijk? Kan dat over het algemeen een goedkopere oplossing zijn? 
 
Welke knelpunten zien de bekkenbeheerders op het terrein? Waar zien ze de grootste moeilijkheden? Zien zij 
op korte termijn mogelijkheden tot verbetering, zonder de algemene plannen af te wachten? 
 
De CIW heeft erosiebestrijding aangehaald en gezegd dat er wordt gestreefd naar een integrale aanpak. Het 
kan mijns inziens interessant zijn om projectmatig en gebiedsgericht te werken. Aan de integrale aanpak kun-
nen misschien verschillende financieringsmogelijkheden worden gekoppeld. Werkt dat goed in de praktijk? Is 
er mogelijkheid tot meer projectmatig aanpakken? 
 
De heer Dirk Peeters: Er is al een paar keer gezegd dat de watertoets regelmatig wordt overruled. De water-
toets is recent wat bijgesteld en wordt nu een dwingend instrument. Het huidige beleid blijft deze verantwoor-
delijkheid doorschuiven naar de gemeentebesturen. Dat is een foute keuze, want men legt de totale verant-
woordelijkheid bij het zwakste bestuur. Is er een bereidheid om dit te herzien en om die verantwoordelijkheid 
naar het Vlaamse niveau op te tillen? 
 
We zijn allemaal voor natuurlijke overstromingsgebieden. Maar er komt een ander probleem om de hoek kij-
ken: de waterkwaliteit. Je kunt het water laten lopen in open gebieden, maar als het vuil is, kan dat achteraf 
weer nadelige invloeden hebben voor landbouw- en natuurgebieden. Dan raakt men van de regen in de drop. 
In hoeverre wordt het aspect waterkwaliteit bewaakt door en gekoppeld aan de mogelijkheid van het creëren 
van natuurlijke overstromingsgebieden?  
 
Het Rubiconfonds is tijdelijk stilgevallen. Ik hoor hier dat er een engagement is om het tegen 2012 te heracti-
veren. Zijn er nu gevolgen zichtbaar en voelbaar van het wegvallen van dat fonds? 
 
In de debietmetingen wordt enerzijds een onderscheid gemaakt tussen bevaarbare en onbevaarbare waterlo-
pen. De VMM houdt zich bezig met de onbevaarbare waterlopen en het Waterbouwkundig Laboratorium met 
de bevaarbare waterlopen. Men spreekt anderzijds over een bekken- en gebiedsgerichte benadering en de CIW 
moet die bewaken. Waarom wordt het onderscheid gemaakt tussen bevaarbaar en onbevaarbaar als beide in 
hetzelfde gebied zitten? Zou het niet efficiënter zijn om dit te uniformiseren? 
 
De heer Karim Van Overmeire: Ik sluit mij aan bij de vragen van mevrouw Van der Borght over het Den-
derbekken. In januari 2003 bespraken we dezelfde problematiek. Toen zei voormalig minister Stevaert dat er 
voor de Dender grosso modo vier oplossingen waren: een grote bufferingszone in Deux-Acren net over de 
taalgrens, een krachtig pompstation stroomafwaarts om het water van de Dender naar de Zeeschelde over te 
pompen, de aanslibbing uit de waterweg verwijderen – maar dat kon toen niet omdat er geen bergingslocaties 
waren voor de baggerspecie –, en het systematisch vernieuwen van de stuwen. Acht jaar later zijn niet alleen 
veel van die oplossingen niet gerealiseerd, ik zie ook dat we in een heel andere benadering zitten. Wat in 2003 
als een oplossing naar voren werd geschoven, is in 2011 geen oplossing meer. Op welk moment en om welke 
redenen is men tot andere oplossingen gekomen? 
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Aan de overkant van de taalgrens en stroomopwaarts baggert men de Dender wel uit. Hoe kan dit nu? Dit is 
geen ideologische discussie, maar een kwestie van efficiëntie. Hoe kan baggeren voor het Waalse gedeelte 
van de Dender wel een oplossing zijn en voor het Vlaamse gedeelte van de Dender niet? Ik wil hier geen 
communautair conflict van maken maar water is water, overstromen is overstromen en een oplossing is een 
oplossing. Hoe kan men nu aan de twee kanten van de taalgrens een totaal andere oplossing zien? 
 
Mevrouw Tinne Rombouts: Het integraal waterbeleid gaat over kwaliteit en kwantiteit. De overstromingen 
doen bij mij een aantal vragen rijzen.  
 
Ten eerste ben ik verrast door het waarschuwingsnetwerk dat werd uitgebouwd. Bij de recente overstromin-
gen bleek hoe belangrijk het is dat er voorspellingen kunnen worden gemaakt. 
 
We kunnen beveiligen, weten op welke manier we water moet opvangen en zeggen dat er meer moet gebeuren 
om de veiligheid te garanderen. Maar wat is onze beveiligingsgraad in Vlaanderen? Hanteren wij dezelfde 
beveiligingsgraad voor de onbevaarbare waterlopen? Weten de verschillende structuren, die de plannen moe-
ten opmaken, aan welke beveiligingsgraad hun waterlopen moeten voldoen? Kan men dit effectief overal na-
streven? Of zijn er specifieke knelpunten? 
 
We hebben de beveiligingsgraad en we kunnen waarschuwen. We weten wanneer we wat ongeveer kunnen 
opvangen. Maar kunnen wij voldoende flexibel inspelen in de voorbereiding? Er waren hier daarnet al vragen 
over natuurlijke overstromingsgebieden. Natuurlijkheid is belangrijk om bepaalde problemen te vermijden, 
maar ik zie dat er in de buurlanden heel wat gestuurde opvang is. Wanneer men, uitzonderlijk, met heel veel 
wateroverlast te kampen krijgt, is het de vraag of wij voldoende sturing kunnen doen, zodat wij ons voldoende 
kunnen voorbereiden en voldoende bekkens kunnen ledigen op het ogenblik dat er stroomafwaarts nog ruimte 
is. 
 
Mevrouw De Vroe haalde net aan dat er blijkbaar nog communicatieproblemen zijn. Ik las in het voorlopige 
evaluatieverslag dat de communicatie en de samenwerking tussen de diensten goed verlopen. Er zal waar-
schijnlijk altijd wel verbetering mogelijk zijn. Communicatie is toch belangrijk, zeker als we bepaalde zaken 
kunnen sturen. Iedereen moet op dezelfde manier sturen. Kunnen we voldoende sturen? Zijn er daar nog mo-
gelijkheden? 
 
Ik hoor andere leden zeggen dat het te traag vordert. We hebben allemaal het liefst dat alle maatregelen giste-
ren al werden uitgevoerd. Uit de verslagen van de opmaak van het Decreet Integraal Waterbeleid blijkt dat 
men toen al zei dat niet alles morgen zal worden gerealiseerd. Wat zijn de barrières om snellere vooruitgang te 
boeken bij bepaalde projecten? Vormen de structuren barrières, of gaat het om de aftoetsing met de betrokke-
nen? Zijn alle belanghebbenden voldoende betrokken bij het begin van de procedure? Of zijn er nog veel juri-
dische onzekerheden? Wij hebben heel grote problemen, maar beseft iedereen wat de juridische gevolgen 
kunnen zijn? Zijn er daar nog onzekerheden?  
 
Is de financiële impact een knelpunt? We weten allemaal dat het integraal waterbeleid uitvoeren veel midde-
len zal vergen. Daarom moeten er keuzes worden gemaakt en moeten er prioriteiten worden gesteld. In het 
integraal waterbeleid moet alles integraal worden bekeken. Maar overstromingen zijn toch belangrijk genoeg 
om te onderzoeken op welke manier we die zo snel mogelijk kunnen voorkomen. Kan het integraal, dan het 
liefst integraal. Maar kunnen we uit alle plannen niet voldoende opmaken welke maatregelen specifiek gericht 
zijn op het behalen van de beveiligingsgraad, zodat we de overstromingen kunnen overkomen? Als je keuzes 
moet maken, moet je ook weten wat de gevolgen zijn op het vlak van overstromingen en eventueel ook voor 
de impact op de kwaliteit. 
 
Kunnen we voldoende prioriteiten uit de plannen halen om effectief te zeggen wat de dringende maatregelen 
zijn ten aanzien van overstromingen? Wat is dan eventueel de financiële consequentie? Waar moeten de mid-
delen worden ingezet en op welke manier zullen we daarmee resultaten kunnen boeken? 
 
De heer Marnic De Meulemeester: Ik wil nog eens terugkomen op het luik communicatie, waar mevrouw 
De Vroe het daarnet al over heeft gehad. De communicatie zoals die in november is verlopen, kon beter. Het 
is mogelijk dat er vanuit de VMM te weinig is gecommuniceerd. Maar het kan natuurlijk ook aan de gemeen-
tebesturen liggen. Wanneer zich in de toekomst nog dergelijke grote wateroverlast voordoet, dan moet die 
coördinatie beter verlopen. Ik pleit dan ook voor een onmiddellijke communicatie tussen enerzijds de Vlaam-
se Milieumaatschappij, de provincies en Waterwegen en Zeekanaal en anderzijds de gemeentebesturen. Het 
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zijn immers de gemeentebesturen die op het terrein moeten optreden bij wateroverlast. Ik pleit voor een betere 
communicatie vanuit de hogere besturen. Daarmee bedoel ik niet dat alles verkeerd zou zijn gelopen. 
 
Wanneer zich grote wateroverlast voordoet, moeten de verschillende gemeentebesturen onmiddellijk maatre-
gelen treffen. Communicatie is dan essentieel. Mijn tussenkomst is een beetje in tegenspraak met wat me-
vrouw Rombouts heeft gezegd, namelijk dat de communicatie zeer goed zou zijn verlopen. Ik wil dat nuance-
ren. 
 
Het is een taak van ons allen, zowel van de VMM, W&Z als van de gemeentebesturen om te zorgen voor een 
betere communicatie in de toekomst. 
 
De heer Bart Martens, voorzitter: De vragen kunnen worden geclusterd in verschillende groepen.  
 
De eerste cluster gaat over de ‘ondraaglijke traagheid’ van het beleid. Het beleid is planmatig, gecoördineerd 
en bekkenspecifiek, wat we toejuichen. We stellen echter ook vast dat de voortgang in de uitvoering van de 
bekkenbeheerplannen traag verloopt. We hebben hier de voorbeelden van de Dender en de Nete waarover we 
concrete cijfers hebben gekregen. Er is ook gevraagd naar de voortgang van de andere bekkenplannen. Ik ga 
ervan uit dat de commissie die bekkenvoortgangsrapporten kan krijgen of dat ze raadpleegbaar zijn.  
 
De belangrijkste vraag die hier is gesteld en die meermaals aan bod is gekomen, is hoe die prioriteiten worden 
bepaald, gelet op het feit dat er niet veel beschikbare middelen zijn om alle maatregelen tijdig uit te voeren. 
Worden er verschillende veiligheidsnormen per bekken gehanteerd? Worden eerst die projecten aangepakt die 
het meest effect hebben op het verminderen van het overstromingsgevaar? Hoe maakt men de keuze tussen de 
harde maatregelen versus de zachte maatregelen, de bufferbekkens versus de natuurlijke overstromingsgebie-
den? Hoe zal men komen tot een optimale mix voor de aanpak van de talrijke problemen die zich in onze bek-
kens voordoen? 
 
Er zijn ook een aantal plannen die maar niet vastgesteld geraken. Ik verwijs dan naar het sectoraal uitvoe-
ringsplan bagger- en ruimingsspecie. Dat is jaren geleden in openbaar onderzoek gegaan. Los van het strate-
gisch belang dat aan ruiming moet worden gegeven, is de vraag in welke mate ruiming effectief bijdraagt tot 
een vermindering van het overstromingsrisico. Maar waar zit dat plan nu? Wellicht is ook hier een gebrek aan 
middelen de reden waarom de regering dit voor zich uit blijft schuiven. Het lijkt me echter nuttig om daarover 
een stand van zaken te krijgen. 
 
Sommige maatregelen slepen al jarenlang aan zonder dat die geld kosten aan de overheid. Ik denk dan aan de 
nieuwe stedenbouwkundige verordening over het plaatselijk vasthouden en bufferen van oppervlaktewater bij 
nieuwe verharde oppervlakten. Het Overlegplatform & kenniscentrum voor riolerings- en afvalwaterzuive-
ringssector in Vlaanderen heeft daarvoor jaren geleden een nieuw voorstel uitgewerkt, dat trouwens de in-
stemming kreeg van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. Ik heb vernomen dat het in 2011 op 
de agenda van de CIW zou staan. Hoe komt het dat dergelijke maatregelen zo lang op zich laten wachten? 
 
Er zijn ook een reeks vragen gesteld over de vereenvoudiging van de planprocedures en -processen. We heb-
ben hier het verhaal van de bekkenbeheerplannen gehoord. De deelbekkenbeheerplannen en de waterschappen 
zijn nog niet aan bod gekomen. Het is misschien nuttig om daar even bij stil te staan. 
 
De heer Peeters vroeg of het apart bijhouden van gegevens over bevaarbare en onbevaarbare waterlopen geen 
afstemmingsproblemen geeft. Dezelfde vraag geldt voor de opdeling zelf in bevaarbare en onbevaarbare wa-
terlopen Over de Demer is eigenlijk al jarenlang afgesproken dat het een onbevaarbare waterloop zou moeten 
zijn. Vooralsnog wordt die als een bevaarbare waterloop beheerd. Idem dito voor de Durme. Grote delen van 
de Nete worden gecatalogiseerd als bevaarbare waterloop hoewel er al lang geen boten meer op varen, tenzij 
een kano of roeiboot. Hoe komt het dat die opdeling in bevaarbare en onbevaarbare waterlopen niet wordt 
geactualiseerd? En moeten we die opdeling behouden?  
 
We stellen vast dat een aantal instrumenten die worden ingezet bij de voorspelling van overstromingen, ver-
snipperd zitten over twee departementen. We hebben de overstromingsvoorspeller van de VMM, die heel 
goed heeft gewerkt. Iedereen kan die raadplegen op de website www.overstromingsvoorspeller.be. Het depar-
tement Mobiliteit en Openbare Werken heeft voor de bevaarbare waterlopen dan weer de website 
www.waterstanden.be. Dit is een versnippering van informatie, mensen en middelen. Dit moet beter worden 
afgestemd. 
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Een anekdotisch voorbeeld is dat de helikopters enkel zijn gaan filmen bij de overstromingen van de bevaar-
bare waterlopen. Zij zijn ingeschakeld door MOW. Wanneer men een helikopter de lucht in stuurt, is het toch 
te gek dat men die enkel geogerefereerde informatiebeelden laat schieten van de overstromingen op de be-
vaarbare waterlopen. Moet er geen vereenvoudiging, of op zijn minst een betere afstemming gebeuren tussen 
het departement MOW en het departement Leefmilieu, Natuur en Energie?  
 
Toen ik gisteren het voorlopige evaluatierapport doornam, viel me op dat we eigenlijk door het oog van de 
naald zijn gekropen. We hebben ongelofelijk veel geluk gehad dat de overstromingen van november 2010 
samenvielen met doodtij, waardoor het estuarium van de Schelde zeer beperkt gevuld was met als gevolg dat 
de Grote en de Kleine Nete gemakkelijk konden afwateren in de Beneden-Nete en de ringvaart gemakkelijk 
kon afwateren in de Boven-Nete. We kunnen ons niet voorstellen wat er gebeurd zou zijn indien het op dat 
moment springtij was geweest. Dit toont ook aan dat er een zeer goede afstemming moet zijn tussen de be-
heerders van de bevaarbare waterlopen en die van de onbevaarbare waterlopen. Hoe worden die risico’s inge-
schat? Wanneer zullen bijvoorbeeld de potpolders van Lier worden ingeschakeld voor het opkomend water 
van het getij dan wel gebruikt worden voor het bergen van de neerslagafvoer van het bovenstroomse gebied? 
Hoe wordt die risicoafweging gemaakt? Er moeten ook andere risico’s worden afgewogen, specifiek voor het 
Netebekken. De problematiek van de drinkwatermaatschappij Antwerpse Waterwerken, die water inneemt uit 
het Netekanaal, maakt dat men niet heeft toegestaan dat het overtollig water werd geloosd in het Netekanaal 
om de drinkwatervoorziening niet in het gedrang te brengen. Dat zijn bepaalde risico’s die moeten worden 
afgewogen. Gebeurt dat geobjectiveerd? Is er een risicoanalysemethodologie voorhanden of gaat men op het 
gevoel af? Wordt er op het moment dat de ramp zich voordoet, overlegd over welke risico’s men neemt en 
welke niet?  

3. Antwoorden 

De heer Frank Van Sevencoten: Er zijn veel vragen gesteld over de visie, over de procedures en het functio-
neren van het waterbeheer, en ook technische vragen over budgetten.  
 
Het instrumentarium dat we de voorbije jaren hebben uitgebouwd en de afstemming die we hebben verzekerd, 
hebben resultaten opgeleverd. De sturing van de bekkens en de tijdige voorspelling zodat men acties heeft 
kunnen ondernemen, hebben er voor gezorgd dat het niet erger is dan het is. De overstromingen, waarvan 
sprake in het evaluatierapport, hadden veel erger kunnen zijn. 
 
Vandaag zijn we erin geslaagd een aantal potentiële dreigingen af te wenden op basis van wat we aan visie, 
structuren, overleg en instrumenten hebben. Vele vragen zullen ook aan de orde komen in de volgende hoor-
zittingen met de waterbeheerders.  
 
In verband met de wateroverlast is het van belang dat we geëvolueerd zijn naar een bekkenmatige benadering 
van het waterlopenbeheer. De wetgeving over de onbevaarbare waterlopen dateert uit een heel andere tijd. In 
functie van een aantal hectaren werden waterlopen toegewezen aan de een of andere categorie. Het is duide-
lijk dat waterlopen moeten worden beheerd op een niveau waar ze gestuurd en maximaal geautomatiseerd 
kunnen worden.  
 
Een eerste randbemerking: het waterlopenbeheer moet op het niveau van waterlopen worden georganiseerd; 
alleen daar kan dat efficiënt gebeuren en kunnen de nodige instrumenten en knowhow worden ontwikkeld. 
Een tweede bemerking heeft te maken met de werking van het systeem van het integraal waterbeheer in 
Vlaanderen. Het Vlaams Parlement heeft enkele jaren geleden de decretale basis gelegd voor wat wij gestalte 
hebben gegeven. Gelukkig en dankzij de inspanningen van velen, hebben we de samenwerking op touw kun-
nen zetten.  
 
De heer van Rouveroij vroeg hoe die samenwerking verloopt en er waren ook vragen over de verhouding tus-
sen efficiëntie en consensus. Dat is altijd een spanningsveld. In de CIW zijn we er met die groep mensen, die 
heel uiteenlopende standpunten, belangen en historieken vertegenwoordigen, in geslaagd, op een paar uitzon-
deringen na, een consensus te bereiken met weinig tijdverlies. Het tijdverlies dat we toch hebben opgelopen, 
heeft een tijdwinst opgeleverd op het niveau van de politieke besluitvorming. Het systeem zoals het is uitge-
bouwd, heeft zijn waarde bewezen.  
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Bij waterlopen zijn veel Vlaamse bevoegdheden betrokken. Er is dus een grote behoefte aan afstemming. Ik 
denk dat de CIW een pioniersrol heeft kunnen spelen. Het Ministerieel Comité Overstromingen, waarin minis-
ter-president Peeters en de ministers Muyters, Schauvliege en Crevits zitting hebben, is al een tweede keer 
samengekomen om een aantal conclusies te trekken op basis van ons voorlopige evaluatierapport, dat op 15 
december 2010 tot stand is gekomen.  
 
Ik stel voor dat mevrouw De Roeck straks een beeld geeft van de bedragen van de stroomgebiedbeheerplan-
nen. De ministers zeggen dat de vereiste budgettaire maatregelen bij de begrotingscontrole 2011 zullen wor-
den uitgewerkt.  
 
Er was ook een vraag over de grootste hinderpalen om onze visie te implementeren. Een grote hinderpaal is 
natuurlijk het budget. Dat is niet alleen in Vlaanderen, dat is overal zo. De besparingen die vandaag in Neder-
land worden doorgevoerd, zullen ook voor ons waterbeheer verstrekkende gevolgen hebben. Er zijn grondige 
discussies gaande in de Maas- en de Scheldecommissie. Daarover hebben de Luxemburgse en Duitse minis-
ters, die stroomopwaarts bevoegd zijn, brieven gestuurd aan de Nederlandse regering. Daarmee vergeleken is 
de situatie bij ons minder opvallend, alleszins voor onze buurlanden. Maar uiteraard is de budgettaire context 
heel bepalend. 
 
Er was ook een vraag over de verhouding tussen bevaarbare en onbevaarbare waterlopen. Het gaat natuurlijk 
allemaal over water. Er is ook nog grondwater, drinkwater en afvalwater. De taakverdeling is in het kader van 
Beter Bestuurlijk Beleid opnieuw geactualiseerd. De bevaarbare waterlopen worden in belangrijke mate ge-
stuurd in functie van economische oriëntaties. Bij de onbevaarbare waterlopen ligt het accent veel meer op het 
ecologische. Het is logisch dat dat twee afzonderlijke beheersvormen zijn en dat de toegevoegde waarde van 
de CIW in die samenwerking zit.  
 
Dat geldt ook voor de waarschuwingssystemen, die een verschillende finaliteit hebben en ingebed zijn in de 
verschillende beheersstructuren. In maart 2011 staat het bestek op de agenda om de portaalsite bij de CIW uit 
te bouwen, zodat de burger toegang krijgt via één site.  
 
De overstromingsvoorspeller is een onderdeel van de knowhow die wij hebben uitgebouwd, om te zorgen dat 
de waterlopen over de verschillende bekkens heen op de meest optimale manier worden aangestuurd, en dat 
de wachtbekkens tijdig worden leeggemaakt en gevuld. Dat heeft resultaten opgeleverd. Dit is een eerste, 
algemeen antwoord.  
 
Mevrouw Lieve De Roeck: Wat de planmatige, gecoördineerde aanpak betreft, zijn vooral vragen over de 
stand van zaken gesteld. De perceptie leeft dat het allemaal niet snel genoeg gaat. 
 
De Vlaamse Regering heeft de bekkenbeheerplannen pas in 2009 goedgekeurd. De uitvoering is dan ook nog 
geen jaren bezig. Uit de presentaties van de bekkencoördinatoren blijkt dat nu al 20 percent van de taak is 
uitgevoerd. Dat lijkt me redelijk. Een aantal beperkende factoren, onder meer met betrekking tot het budget en 
tot de procedures, spelen echter een rol. 
 
Er is om meer informatie over de stand van zaken in verband met de bekkenbeheerplannen gevraagd. Op de 
site www.bekkenwerking.be stellen we alle bekkenvoortgangsrapporten ter beschikking. In die rapporten staat 
de stand van zaken van elke specifieke actie. 
 
Het bekkenvoortgangsrapport voor 2010 zal tegen mei 2011 klaar zijn. In dit rapport zal specifiek aandacht 
aan de overstromingsproblematiek worden geschonken. We zullen nagaan waar acties nog meer prioriteit 
kunnen krijgen. 
 
De timing van het bekkenvoortgangsrapport is geen toeval. Er is een verband met de timing van het uitgebreid 
evaluatierapport waarin de CIW op basis van de lopende grondige evaluatie onderbouwde aanbevelingen wil 
formuleren. De grondige inventarisatie zal de bekkensecretariaten in staat stellen te zien wat de grootste knel-
punten zijn en waar de prioriteiten het best worden gelegd. 
 
De stroomgebiedbeheerplannen zijn pas zeer recent goedgekeurd. Er is hier al verwezen naar de enorme bud-
getten die hiermee gepaard gaan. De exacte cijfers ken ik niet uit het hoofd. De kaderrichtlijn Water vraagt om 
een goede toestand tegen 2015. Tijdens het opstellen van de plannen en het formuleren van de maatregelen is 
gebleken dat die timing niet haalbaar is. De kaderrichtlijn voorziet, mits een goede motivering, in de moge-
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lijkheid in fases te werken. 
 
In de stroomgebiedbeheerplannen werken we met verschillende scenario’s. Gezien de budgettaire problema-
tiek hebben we ervoor gekozen met speerpuntgebieden te werken. De verantwoordelijken van de verschillen-
de betrokken beleidsdomeinen hebben een aantal speerpuntgebieden geselecteerd. Die gebieden worden prio-
ritair behandeld. Daar kunnen de meeste efficiëntiewinsten worden geboekt en is de grootste garantie dat we 
een goede toestand kunnen bereiken. In de speerpuntgebieden zal een combinatie van kwantitatieve en kwali-
tatieve maatregelen worden uitgevoerd. De ervaringen die we daar opdoen, zullen ons helpen tijdens de uit-
voering van de andere maatregelen. 
 
Er is een vraag over de stand van zaken van het sectoraal uitvoeringsplan bagger- en ruimingsspecie gesteld. 
Bij het opstellen van de stroomgebiedbeheerplannen werd maximaal rekening gehouden met de acties die in 
het SUP waren opgenomen. 
 
Wat de vereenvoudiging van de structuren betreft, heeft de CIW een voorstel uitgewerkt. Deze vereenvoudi-
ging van het Decreet Integraal Waterbeleid houdt niet enkel een vereenvoudiging van de structuren in, maar 
ook van de plannen en van de procedures. 
 
Wat de vereenvoudiging van de plannen betreft, stellen we voor in de toekomst met twee stroomgebiedbe-
heerplannen, met name voor de Schelde en voor Maas, te werken. Op het ogenblik dat deze plannen worden 
opgesteld, moeten de bekkenspecifieke onderdelen hierin worden opgenomen. Hetzelfde geldt voor de acties 
die op het lokale bestuursniveau worden genomen. Deze werkwijze zal ertoe leiden dat de transparantie van 
die plannen in de toekomst heel wat groter zal worden. Alles zal op hetzelfde ogenblik in elkaar worden ge-
past. Dit betekent dat ook het openbaar onderzoek over het geheel op hetzelfde ogenblik zal worden gevoerd. 
De CIW is ervan overtuigd dat dit een meerwaarde inhoudt. De opdracht om alles tijdig klaar te krijgen, zal 
wel moeilijker en complexer worden. 
 
Wat de procedures betreft, worden verschillende vereenvoudigingen vooropgesteld. Dit geldt zeker voor het 
openbaar onderzoek en de hieraan verbonden verplichtingen. Voor de vereenvoudiging van de structuren 
wordt voorgesteld om een integratie van het deelbekkenniveau in het bekkenniveau tot stand te brengen. Door 
de bestaande krachten op de verschillende niveaus te bundelen, moet het mogelijk worden nog efficiënter te 
werken. 
 
Er zijn ook vragen gesteld over de stand van zaken in verband met de stedenbouwkundige verordening. Tegen 
mei 2011 zullen we voor een actualisering van de stedenbouwkundige verordening zorgen. Dit zal enigszins 
parallel verlopen met de uitwerking van de geactualiseerde code van goede praktijk voor rioleringsstelsels. De 
buffercapaciteit en dergelijke worden hierin opgenomen. Er zijn met betrekking tot dit thema nog een aantal 
discussies aan de gang. Professor Willems van de K.U. Leuven heeft dit bestudeerd.  
 
Wat de keuze tussen natuurlijke overstromingsgebieden en infrastructuur betreft, wil ik erop wijzen dat het 
een en-enverhaal betreft. We moeten de beschikbare bergingscapaciteit in ieder geval maximaal vrijwaren en 
herstellen. En we moeten in ieder geval bijkomende capaciteit creëren.  
 
Er staan heel wat initiatieven op stapel. We worden wel met onze voorgeschiedenis geconfronteerd, ik denk 
dan onder meer aan de ruimtelijke ordening in dit land. 
 
Er is tevens een vraag over de helicoptervluchten gesteld. De CIW heeft in dit verband een aanbeveling opge-
steld. We zullen samen met de waterbeheerders een protocol opstellen. Zodra we met een crisissituatie wor-
den geconfronteerd, moet dit protocol ons in staat stellen samen de prioriteiten te bepalen. Het is dan ook cru-
ciaal dat we de meest prioritaire gebieden in kaart kunnen brengen. Ik wil overigens opmerken dat de beheer-
ders van de onbevaarbare waterlopen momenteel ook een beroep kunnen doen op helicoptervluchten. Dit 
geldt dus niet enkel voor de beheerders van de bevaarbare waterlopen. Er is in elk geval behoefte aan een 
aantal optimalisaties. Hier wordt aan gewerkt. 
 
Vervolgens wil ik nog even op de communicatie en op de informatiedoorstroming ingaan. Er zijn al heel wat 
draaiboeken beschikbaar. Hetzelfde geldt voor noodherstel- en interventieplannen. Volgens ons moet de in-
formatiedoorstroming nog verder worden geoptimaliseerd. 
 
De vraag is natuurlijk hoe we dit concreet willen aanpakken. Naar aanleiding van de overstromingen van 2010 
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hebben een aantal waterbeheerders zich, in het bijzonder op de plaatsen waar er specifieke problemen zijn 
geweest, tot de lokale besturen en de hulpdiensten gewend om bijkomende uitleg te verstrekken. 
 
Er waren ook vragen over het instrument watertoets. Er is een evaluatie lopende in concrete cases. Er werd 
vrij recentelijk een enquête verstuurd naar de adviesverleners. Het is de bedoeling om op basis van de gege-
vens daaruit na te gaan hoe de adviezen doorgewerkt hebben in de vergunning. We verwachten de resultaten 
begin maart 2011. Ik kan nu geen andere timing vooropstellen. Het plan was om tegen mei 2011 de grondige 
evaluatie te doen.  
 
We vinden de watertoets een krachtig instrument. Het moet verder worden uitgebouwd en er kunnen nog een 
aantal aspecten geoptimaliseerd worden, zeker op het vlak van de vergunningenverlening door de gemeenten.  
 
Er werd gevraagd waarom de verantwoordelijkheid bij de gemeenten ligt. Op basis van onze ervaringen heb-
ben we ervoor gekozen om de verantwoordelijkheden op verschillende plaatsen te leggen. Zeker inzake de 
adviesverlening over de watertoets wordt ervoor geopteerd om de verantwoordelijkheid te leggen bij de be-
trokken waterbeheerders, want dat zijn de mensen die het terrein het beste kennen. Op basis van de evaluatie 
van de specifieke cases zal worden bekeken waar er nog verdere optimalisaties noodzakelijk zijn.  
 
Ik herhaal dat we ook in de toekomst niet overal elk overstromingsrisico zullen kunnen voorkomen. Er moe-
ten keuzes worden gemaakt, en het bepalen van de geschikte veiligheidsnormen is daarbij cruciaal. Het is de 
bedoeling om naar aanleiding van de opmaak van de overstromingsrisicobeheerplannen echt concreet voor elk 
gebied te bekijken wat de optimaal te hanteren veiligheidsnorm is.  
 
Er zullen keuzes gemaakt moeten worden, bijvoorbeeld op basis van ‘people at risk’: hoeveel mensen worden 
er bedreigd? Er zal een kosten-batenanalyse gemaakt worden en er is al een eerste oefening lopende, namelijk 
op de Poperingevaart.  
 
De heer Bram Abrams: Er werd gevraagd naar de concrete knelpunten die we als bekkencoördinator ervaren 
op het terrein. Ik begin met een aantal inhoudelijke knelpunten.  
 
We stellen vast dat het principe van ruimte voor water als oplossing om veel problemen te vermijden, wel 
ingeburgerd is en dat iedereen het er ook mee eens is. Als het principe moet worden vertaald in concrete pro-
jecten en die ook verder moeten worden uitgevoerd, dan knelt het schoentje echter vaak, want dan moet er 
immers concreet over vierkante meters worden gedebatteerd. Ik merk voor verschillende projecten dat we ons 
in het spanningsveld met landbouw begeven. Het is logisch dat dit tot discussies leidt en die werken ook ver-
tragend voor de projecten.  
 
We zullen een afweging moeten maken en naar een evenwicht zoeken tussen natuurlijke overstromingsgebie-
den en de meer artificiële, gestuurde aanpak. Mevrouw De Roeck merkte terecht op dat het sowieso een com-
binatie van beide moet worden. Ik wil er wel op wijzen dat wat soms een artificiële aanpak lijkt, bijvoorbeeld 
het verplaatsen van een winterdijk, dat in de praktijk niet altijd is. Veelal gaat het om het herstellen of het 
creëren van extra natuurlijke waterberging. Projecten die hard lijken, gebeuren wel degelijk in functie van het 
herstel van de natuurlijke waterberging.  
 
Vandaag wordt te weinig gedaan met de multifunctionaliteit. We merken dat we wegens de overstromingen, 
zeker in landbouwgebied, met discussies blijven zitten. In Nederland kunnen we een aantal goede voorbeelden 
van multifunctionaliteit vinden, maar bij ons is dit nog redelijk onderbelicht. We moeten er verder op inzetten 
om een aantal discussies te ontmijnen.  
 
Het beschikbare budget is uiteraard een ander belangrijk aspect. De bekkenstructuren moeten advies geven 
over de investeringsprogramma’s van de verschillende waterbeheerders. Uiteraard moet er in die investe-
ringsprogramma’s ieder jaar een keuze worden gemaakt. Zowel in de bekken- als in de deelbekkenbeheer-
plannen zijn er bijzonder veel concrete projecten opgenomen en het is onmogelijk om ze met de bestaande 
budgetten allemaal uit te voeren binnen de planperiode. Daarbij komt ook het probleem van de mankracht, 
want de waterbeheerders hebben vandaag niet het nodige personeel om tegelijkertijd aan al die acties te wer-
ken. Vandaar het belang van de prioriteiten die binnen de structuren worden gesteld en waarbij in debat, in 
onderling overleg, wordt bepaald waar er moet worden ingezet.  
 
In de praktijk worden we uiteraard ook geconfronteerd met de procedures die voor al die projecten moeten 
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worden doorlopen. Als het gaat over ruimte voor water en overstromingsgebieden, moet er soms een bestem-
mingswijziging gebeuren. Dat gebeurt via een ruimtelijk uitvoeringsplan en is een procedure die op zich al 
twee jaar duurt. Dan is er ook de MER-procedure en vaak moet er ook een landbouweffectenrapport worden 
opgemaakt. Het is in elk geval zo dat de procedures ervoor zorgen dat de uitvoering van bepaalde projecten 
lang op zich laat wachten. Er wordt ook volop gewerkt aan de integratie van de procedures om op die manier 
tijd te winnen.  
 
De heer Martens stelde een vraag over het Netekanaal. Dat kanaal is een bron van drinkwater en kan bijgevolg 
niet zomaar worden gebruikt om water te bufferen of om er overstroomd water in over te pompen. Ik denk 
niet dat er vandaag structurele en volledig uitgeredeneerde oplossingen voor bestaan. Het is een aandachtspunt 
en via verder debat zal er voor de juiste oplossing gekozen moeten worden, maar er liggen nog geen kant en 
klare oplossingen klaar. Op basis van de inzichten die we vergaren, onder meer tijdens de overstromingen van 
november 2010, kan binnen de structuren het debat over de juiste oplossing worden gevoerd.  
 
Naast de inhoudelijke moeilijkheden die we ervaren op het terrein, zijn er ook moeilijkheden in verband met 
de werking. In de toelichting kwam al aan bod dat het Decreet Integraal Waterbeleid van 2003 is. De bekken-
structuren werden formeel opgericht in 2006. Op zich zijn ze nog vrij pril en de bekkenstructuren zijn een 
bijkomende speler in het veld van het integraal waterbeleid geworden. Het is natuurlijk zo dat ze moeten zoe-
ken naar een evenwicht om die coördinerende en afstemmende rol op zich te nemen. Daarvoor is vertrouwen 
nodig en om dat vertrouwen te krijgen, is er tijd nodig. Alle partners die een rol spelen in het integraal water-
beleid en de structuren die alles moeten samenbrengen, zijn naar elkaar aan het toegroeien, maar het is een 
werk van lange adem. Er is op dat vlak zeker nog werk aan de winkel.  
 
Mevrouw Annelies Sevenant: Ik refereer aan de overstromingen van 2003, want die zijn vandaag al een aan-
tal keer aan bod gekomen. Net zoals er vandaag een inventarisatie en evaluatie gebeurt, was dat natuurlijk ook 
het geval in 2003. Door de toenmalige bekkenwerking werd een evaluatierapport opgemaakt. Er werd hier 
trouwens al uit geciteerd.  
 
Het is een integraal rapport met een inventarisatie en een onderzoek naar de oorzaken en een heel aantal voor-
stellen voor maatregelen. Ik heb het rapport doorgenomen en trek er een aantal conclusies uit. Er zijn toen 
heel wat maatregelen voorgesteld. Op het terrein zijn een heel aantal daarvan al effectief uitgevoerd. De uit-
voering van een ander deel is aan de gang. Dat maakt duidelijk dat, mochten die maatregelen niet zijn uitge-
voerd, het nog veel ernstiger had kunnen zijn. Dat is een positief aspect. 
 
Iets minder positief is dat bijna acht jaar later de procedures van een aantal maatregelen nog altijd lopen. Het 
kan niet altijd even snel gaan. Ook liggen nu een aantal van de oude discussies opnieuw op tafel. We moeten 
die opnieuw bekijken. Dat zal gebeuren via de evaluatie die we zullen maken met het bekkenbestuur van het 
Denderbekken. 
 
Wat betekent grensoverschrijdend overleg? Verschillende instanties staan in voor het grensoverschrijdend 
overleg: de Internationale Scheldecommissie, de Internationale Maascommissie, het intergemeentelijke over-
leg en bilaterale overlegorganen. Zij doen allemaal hun werk, ook in het kader van de aanpak van waterover-
last, zeker ook in het Denderbekken. Er is geëvalueerd dat de communicatie zeker goed is verlopen, maar wel 
kan worden geoptimaliseerd, onder meer ten aanzien van de uitwisseling van data in geval van overstromin-
gen. Er is ook een evaluatievergadering gehouden samen met gouverneur Denys. Daarin is gebleken dat het 
grensoverschrijdend overleg met Wallonië voor het beheer van de Dender specifiek nog kan worden geopti-
maliseerd. Uiteraard zijn wij daarvan op de hoogte en zullen we dat verder opvolgen. 
 
De vraag over het baggeren van de Dender is vaak gesteld. Het is sowieso een aspect dat aan bod zal komen 
wanneer Waterwegen en Zeekanaal, de beheerder van de Dender, naar de hoorzitting komt. Wel kan ik zeg-
gen dat volgens de metingen die W&Z heeft laten uitvoeren, er nauwelijks sedimentatie is. Waar nodig in 
functie van de scheepvaart, wordt wel degelijk gebaggerd of onder water geploegd, zoals men dat noemt. 
Vanuit het oogpunt van integraal waterbeleid wil ik benadrukken dat men de discussie ruimer opvat en zich 
niet alleen toespitst op baggeren en versneld afvoeren, wat de laatste trap is in onze drietrapsstrategie. Dat er 
blijvend naar bufferruimte wordt gezocht, eventueel gewestgrensoverschrijdend, is een van de conclusies van 
de evaluatievergadering met gouverneur Denys. 
 
Wat erosie betreft, werkt de integrale aanpak goed. We hebben een erosiedag georganiseerd en dat was een 
succes. Die werd georganiseerd door en in samenwerking met de verschillende instanties en sectoren die be-
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trokken zijn bij erosie. Dat is al een eerste stap in de aanpak van erosie. De aanbevelingen worden wel dege-
lijk opgevolgd, denk maar aan het Erosiebesluit dat in 2010 is gewijzigd en waarbij op een aantal vlakken de 
procedures vereenvoudigd zijn. Anderzijds verwijs ik naar een praktijkvoorbeeld buiten het Denderbekken: 
het waterschap Sint-Truiden bewijst dat een integrale aanpak van erosie kan werken. Daar kunnen andere 
bekkens een mooi voorbeeld aan nemen. 
 
Hoe beter samenwerken op het terrein? Het is al deels door mijn collega’s verwoord. Ik wil eraan toevoegen 
dat net door de budgettaire krapte samenwerking steeds meer nodig zal zijn, niet alleen tussen waterbeheer-
ders maar ook tussen andere actoren op de verschillende beleidsniveaus. Er wordt steeds meer gezocht naar 
win-winsituaties. In die zin kunnen we meer gebiedsgericht werken en integrale projecten uitwerken. Daar 
valt nog een grote efficiëntiewinst te boeken. 
 
De heer Bart Martens, voorzitter: Er zijn nog enkele vragen niet beantwoord, onder andere over de afstem-
ming met het rioleringsbeleid. In welke mate moeten daarover geen aanbevelingen worden geformuleerd, ook 
in het kader van het overstromingsrisico? Er was ook een vraag met betrekking tot het aspect waterkwaliteit 
versus natuurlijke overstromingsgebieden. In welke mate staat een slechte waterkwaliteit het inzetten van 
natuurlijke overstromingsgebieden in de weg? 
 
Ik heb een vraag genoteerd van de heer Decaluwe over planbaten en planschade. In welke mate zouden die 
elkaar in evenwicht gaan houden, zeker als we op ruimtelijk vlak meer werk gaan maken van het creëren van 
meer ruimte voor water? Als je terreinen gaat verwerven of een andere bestemming geven als signaalgebie-
den, zal daar ook een prijs voor moeten worden betaald. Hoe zit dat in de relatie tussen planbaten en plan-
schade? 
 
Mevrouw Lieve De Roeck: De vraag over de planbaten werd gesteld in het kader van het Rubiconfonds. Pas 
vanaf 2012 zullen beperkte middelen beschikbaar zijn. De vraag vanuit de CIW om het Rubinconfonds op-
nieuw operationeel te maken en te heroriënteren betekent dat er moet worden bekeken hoe de middelen in het 
fonds kunnen worden verhoogd. Momenteel zijn er voor planschade onvoldoende middelen.  
 
De rioleringsproblematiek was niet onmiddellijk de aanleiding van de overstromingen van november 2010. 
Daarom ligt het accent in de nota daar ook minder op. Niettemin is het een belangrijk aspect dat moet worden 
meegenomen. Het wordt ook geïntegreerd in het integraal waterbeleid. Die aspecten zitten mee in bekkenbe-
heerplannen, stroomgebiedbeheerplannen en dergelijke. 
 
Voor de rioleringsproblematiek wil ik nogmaals verwijzen naar de geplande hoorzitting waarop experten 
aanwezig zijn die meer informatie kunnen geven over bergingscapaciteit, wat de impact is van berging op het 
voorkomen van overstromingen en dergelijke. 
 
In overstromingsgebieden speelt waterkwaliteit uiteraard een rol. In het kader van het realiseren van die over-
stromingsgebieden wordt dat aspect meegenomen. 
 
De heer Bram Abrams: De waterkwaliteit in combinatie met de overstromingen is een pijnpunt. Daarom ook 
wordt er op bekkenniveau elk jaar een oefening gemaakt om de geplande investeringen in de rioleringen 
maximaal af te stemmen op de geplande overstromingsgebieden om die twee sporen zo veel mogelijk samen 
te laten lopen. In dat kader brengen de bekkenbesturen elk jaar een advies uit over het optimalisatieprogram-
ma: dat is het investeringsprogramma voor bovengemeentelijke zuiveringsinfrastructuur. Daar wordt net die 
integrale afweging gemaakt. Men plaatst er het overstromingsverhaal naast het rioleringsverhaal. 
 
Mevrouw Annelies Sevenant: Wij kunnen vanuit het bekkensecretariaat ook jaarlijks een input geven om het 
meetnet van de VMM op te stellen. Een van de zaken die wij bekijken, is waar er overstromingsgebieden zijn 
en zullen worden aangelegd en waar dus, voor ons althans, de waterkwaliteit goed moet zijn. 
 
De heer Sas van Rouveroij: Wij hebben een boeiende gedachtewisseling gehad over de werkzaamheden van 
de CIW. Daarna hadden we twee casussen: de Nete en de Dender. Dat is logisch omdat de feiten van novem-
ber 2010 zich vooral in deze twee bekkens hebben voorgedaan. Ik neem aan dat het hier niet het moment is 
om over het Scheldebekken te beginnen. Daarover zijn heel specifieke vragen te stellen.  
 
De heer Bart Martens, voorzitter: Wij hebben nog een hoorzitting gepland met de Internationale Schelde-
commissie en ook met de waterloopbeheerders.  
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U stuurt wellicht aan op de waterbalans, in het kader van het Schipdonkkanaal, mijnheer van Rouveroij? U 
hebt het hier tijdens discussies over het Schipdonkkanaal al meerdere keren aangekaart. Ook professor Patrick 
Meire heeft al gezegd dat er op een gegeven ogenblik keuzes zullen moeten worden gemaakt met betrekking 
tot waar we het water zullen afleiden dat binnenkomt van over de grens en dat uit de hemel valt. Zullen we het 
gebruiken om het Kanaal Gent-Terneuzen of de kanalen richting Noordzee te voeden? We zullen keuzes moe-
ten maken, zeker als we kiezen voor grotere zeesluizen. Betekent dat een versnelde waterafvoer? Water is 
schaars. Wie zal er op Vlaams niveau de knopen doorhakken met betrekking tot de waterbalans? Welke toe-
passing zal het schaarse voorradige water krijgen? 
 
De heer Sas van Rouveroij: Die vraagstelling kan ook worden geformuleerd naar aanleiding van het debat 
met de waterloopbeheerders. Maar dan zou het interessant zijn dat ook de CIW daarop zou worden uitgeno-
digd. 
 
Mevrouw Marleen Van den Eynde: Mevrouw De Roeck, u sprak over speerpuntgebieden, maar u bepaalde 
niet nader welke het zijn. Kunt u daar nog wat duidelijkheid over geven? 
 
U zegt dat dit rapport midden december 2010 is opgesteld door verschillende waterwegbeheerders. Iedereen 
heeft zijn eigen inbreng gedaan. Ik vraag mij af of er verder werd gediscussieerd over de problemen die door 
de waterwegbeheerders naar voren werden gebracht. Zo zegt bijvoorbeeld Waterwegen en Zeekanaal dat zij 
goed hebben gewerkt, dat bij hen alles in orde is. Maar het blijkt toch dat er bij W&Z een historische achter-
stand is inzake ruimen? Geven de andere waterwegbeheerders dan geen commentaar? Zeggen zij niet dat Wa-
terwegen en Zeekanaal extra inspanningen moet leveren?  
 
Ik vind dit belangrijk omdat ik mij afvraag of de CIW coördineert. Of laat zij iedere waterwegbeheerder zijn 
eigen verantwoordelijkheid opnemen? Ik heb de indruk dat iedereen voor zichzelf uitmaakt dat hij goed heeft 
gewerkt en dat alles goed gefunctioneerd heeft. Zou die bevinding anders zijn indien wij een extern iemand 
hadden aangeduid om bedenkingen te formuleren bij dit rapport? Komt er nog een herevaluatie van het rap-
port? Of blijven deze bevindingen wat ze zijn? 
 
De heer Frank Van Sevencoten: Over de speerpuntgebieden is alle informatie te vinden op onze website. 
 
Dit rapport moest op zeer korte tijd worden samengesteld. Het draagt de sporen van de haast waarmee het tot 
stand is gekomen. Uw kritiek is ten dele geldig. Wij werken nu aan een definitief rapport. Het wordt op de 
vergadering van mei 2011 voorgelegd. Wij zullen erover waken dat de afstemming en de interne discussie er 
veel grondiger worden gevoerd. 
 
Mevrouw De Vroe vroeg eerder of wij onze timing met betrekking tot de bijsturing van de watertoets zouden 
kunnen inkorten. Wij zullen dat zeker proberen. Voorzitter, de watertoets is ook cruciaal en vergt een bijko-
mende discussie. 
 
De heer Bart Martens, voorzitter: Wij zullen straks, bij de regeling van de werkzaamheden, uitmaken of wij 
dieper ingaan op de evaluatie van de watertoets. 
 
Mevrouw Van den Eynde, als u de aanbevelingen leest van het rapport, dat op een paar weken tot stand is 
gekomen, dan blijkt daaruit toch geen zelfgenoegzaamheid? Men stelt toch kritisch vast welke verbeteringen 
nodig zijn om in de toekomst problemen van die omvang te voorkomen? 
 
De heer Hermes Sanctorum: Mevrouw Sevenant, het zal met betrekking tot natuurlijke en gecontroleerde 
overstromingsgebieden inderdaad vaak een combinatie van maatregelen worden. Maar af en toe zal er een 
keuze moeten worden gemaakt. Ik merk dat in de commissie de meerderheid voorstander is van natuurlijke 
overstromingsgebieden. In welke mate is er een beleid om te kiezen voor de soms in de praktijk moeilijk uit te 
voeren natuurlijke overstromingsgebieden? Welke zijn de exacte criteria in de geplande maatregelen om die 
prioriteiten vast te leggen? Het is voor mij nog onduidelijk hoe dat precies gebeurt. 
 
De bekkenbesturen staan ter discussie. Wat is de visie van de CIW daarop? Ik veronderstel dat jullie betrok-
ken zijn geweest bij hun eventuele afschaffing.  
 
Er werden ook vragen gesteld over budgetten en personeel. Ik begrijp dat u niet exact kunt zeggen hoeveel er 



Stuk (2010-2011) – Nr. X  30 
 
 
het voorbije jaar werd geïnvesteerd in integraal waterbeleid. Maar is het niet nuttig om een overzicht te maken 
van personeel en budgetten voor integraal waterbeleid, en van hoeveel er nog nodig zal zijn om deadline van 
2015 te halen? Die deadline halen zal niet gemakkelijk zijn. Maar dan hebben we toch een duidelijk overzicht 
van wat er is gebeurd en wat er nog moet komen.  
 
De heer Frank Van Sevencoten: Het ministerieel comité heeft in verband met de budgetten beslist dat die bij 
de budgetcontrole 2011 zullen worden geactualiseerd. Ik kan vandaag geen vte-budgetten geven, maar we 
zullen daarvoor zorgen. 
 
U sprak over de afschaffing van de bekkenbesturen. Mevrouw De Roeck heeft net ons voorstel daaromtrent al 
toegelicht. Ze heeft de planniveaus uitgelegd. In het kader van de stroomgebieden zullen we één procedure 
voeren waar de bekkens onder zitten. Dat zal het moeilijker maken voor ons, maar wel veel transparanter voor 
anderen. 
 
Op het vlak van de structuren is een analoge oefening voorgesteld. Het grote probleem van versnippering in 
Vlaanderen zit op het niveau van de lokale waterbeheerder. Er zijn er zeer veel. Daar moet een oplossing voor 
komen. Misschien kan dat gebeuren naar analogie met de waterzuivering. De gemeenten konden daar zelf 
keuzes maken. Ik heb net verwezen naar de noodzaak om het waterlopenbeheer op het niveau te doen waar 
men dat technisch kan, en op een zo professioneel mogelijke manier. Er moeten creatieve oplossingen worden 
gevonden. De afschaffing van de bekkenstructuren werd niet voorgesteld.  
 
De heer Hermes Sanctorum: Dat staat in het groenboek over de interne staatshervorming.  
 
De heer Frank Van Sevencoten: Dat is een document van de Vlaamse Regering, dat veel breder is dan ons 
domein. 
 
Mevrouw Tinne Rombouts: Ik heb net vernomen dat er veiligheidsnormen zullen worden vastgelegd voor de 
verschillende gebieden. Mag ik daaruit afleiden dat er momenteel noch specifieke noch algemene veiligheids-
normen zijn? Als er maatregelen worden opgesomd in de verschillende plannen, weet men dan ook welke 
veiligheidsnorm men nastreeft in dat gebied? Als men projecten uitvoert, weet men dan welke veiligheids-
normen men daardoor gaat bereiken? Kunnen we vandaag een lijst opstellen met alle acties die nodig zijn om 
wateroverlast te voorkomen? In het kader van de overstromingsbeheersing en prioriteiten kan dat interessant 
zijn.  
 
Mevrouw Sevenant zegt dat we zoveel mogelijk naar win-winsituaties moeten zoeken. Als we projecten lan-
ceren moeten we inderdaad de kansen benutten om problemen in één keer op te lossen. Zo kunnen we bij-
voorbeeld de rioleringen afstemmen om uiteindelijk de overstromingsgebieden te bereiken omdat dan de wa-
terkwaliteit verbetert. Maar we moeten wel opletten dat we de projecten niet te groot maken en er alles probe-
ren in te stoppen zodat ze niet meer betaalbaar zijn. Mastodonten zullen misschien worden uitgesteld terwijl 
ze belangrijk zijn om de overstromingen tegen te gaan.  
 
Hebben wij zicht op de overstromingsmaatregelen en de huidige normen in die gebieden? Er komen nieuwe 
normen, maar wat is de situatie vandaag? 
 
De heer Frank Van Sevencoten: We zijn nog niet zover dat we nu al veiligheidsnormen hebben. Ik verwijs 
naar het Sigmaplan en de scenario’s waaraan wordt gewerkt, maar vandaag zijn er nog geen concrete normen. 

II.  HOORZITTING VAN 20 JANUARI 2011 MET WETENSCHAPPERS 

De heer Bart Martens, voorzitter: Vandaag horen we diverse wetenschappers over de problematiek van wa-
terbeheer en wateroverlast. Professor Berlamont zal ingaan op de aspecten die te maken hebben met de op-
vangsystemen. Hij zal de link leggen tussen het waterketenbeheer, de riolering en de problematiek van het 
watersysteembeheer. Hij is een van de drijvende krachten achter de code van goede praktijk voor rioleringen 
en collectoren.  
 
Ik hoop dat hij ook iets kan vertellen over de impact van de klimaatopwarming op ons watersysteem en de 
mate waarin de opwarming zal moeten leiden tot bijkomende investeringen op het vlak van wateropvang, 
waterberging enzovoort. Professor Berlamont heeft het woord.  
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1. Professor Jean Berlamont, K.U.Leuven 

1.1. Inleidende uiteenzetting 

Professor Jean Berlamont, K.U.Leuven, Departement Burgerlijke Bouwkunde, Afdeling Hydraulica: Als we 
over de oorzaken van overstromingen of wateroverlast spreken, dan moeten we een onderscheid maken tussen 
twee soorten overstromingen: de riooloverstromingen en de rivieroverstromingen.  
 
Wateroverlast – oorzaken 
 
De zogenaamde riooloverstromingen komen hoofdzakelijk voor in de zomer en zijn het gevolg van korte, 
hevige onweders, waarbij de afvoercapaciteit van het lokale rioolsysteem onvoldoende is. We moeten wel 
beseffen dat een dergelijk systeem niet wordt ontworpen om de allerhevigste buien te kunnen verwerken. Ook 
zijn er vaak problemen na een droge periode.  
 
De rivieroverstromingen zijn veeleer het gevolg van langere regenperiodes, meestal in de winter. Die over-
stromingen vinden plaats omdat de afvoer- en bergingscapaciteit van het riviersysteem, van de vallei, beperkt 
is. Ze kunnen ook het gevolg zijn van opstuwingseffecten, bijvoorbeeld als een rivier uitmondt in een andere 
rivier.  
 
Regenwater ophouden en infiltreren 
 
Wat kunnen we eraan doen? We moeten preventief werken en zorgen dat er zo weinig mogelijk regenwater in 
de rivier terechtkomt en dat dat zo traag mogelijk gebeurt. We moeten ook zorgen dat het niet allemaal met 
een piek in de rivier terecht komt. Als het water in de rivieren terecht komt, moeten we ervoor zorgen dat het 
weg kan, dat het desnoods voldoende kan worden geborgen om de snelheid van de afvoer en de grootte van de 
pieken te beperken. We kunnen het regenwater zo veel mogelijk ophouden en laten infiltreren.  
 
Het volgende plaatje komt uit een recent doctoraat over de verstedelijking in Vlaanderen, dat door Lien Poel-
mans aan de K.U.Leuven werd verdedigd. Ze heeft onderzocht wat de evolutie is van de verharde oppervlakte 
in Vlaanderen. Op dit moment is 20 procent van de oppervlakte verhard. Dat is zeer veel in vergelijking met 
globale verhardingspercentages in andere landen. Die verharding van Vlaanderen is heel snel gegaan. In de 
afgelopen tien à vijftien jaar is die toegenomen met 20 à 30 procent. Volgens dezelfde studie zou Vlaanderen, 
als er geen wijziging optreedt, in 2050 voor meer dan 40 procent uit verharde oppervlakte bestaan.  
 
We kunnen die verharde oppervlakte natuurlijk beperken, we kunnen zorgen voor doorlatende bekledingen op 
bijvoorbeeld parkings, op wegen. We kunnen zorgen voor een gescheiden riolering, waarmee we ook bezig 
zijn, zodat het regenwater apart afgevoerd wordt en niet lijnrecht in de rivier terecht komt. We kunnen ons 
grachtensysteem rehabiliteren. Grachten dienen in hoofdzaak om water van de wegen op te vangen. Grachten 
zijn er voor berging en infiltratie. Ze zijn geen kanalen die water afvoeren. Alleen als er te veel water is, kun-
nen ze water via een overloop afvoeren. 
 
Door het rechttrekken van beken, wat in het verleden helaas is gebeurd, en door de verandering van het land-
gebruik hebben we er ook echt toe bijgedragen dat regenwater zo snel mogelijk in de rivieren komt. We kun-
nen op lokale schaal regenwater bergen en putten. We kunnen het lokaal laten infiltreren. Dat is nuttig en no-
dig, maar lukt niet altijd, er moeten nog wat problemen worden opgelost. Maar daarmee kunnen we de grote 
overstromingen natuurlijk niet tegengaan. De infiltratiecapaciteit is te beperkt. Als het harder regent, volstaat 
de infiltratiecapaciteit niet. De infiltratie is ook bijzonder belangrijk voor het verbeteren van onze grondwa-
terhuishouding.  
 
Bergen en vertraagd afvoeren 
 
Bergen kan op privaat terrein, op terreinen van bedrijfsgebouwen, grote parkings en dergelijke. Die moeten 
worden verplicht om over berging te beschikken en mogen slechts een beperkt lozingsdebiet hebben. Bergen 
kunnen we echter vooral op het openbaar domein. We moeten de natuurlijke berging die we nog hebben, be-
houden of waar mogelijk herstellen. Dat gebeurt bijvoorbeeld in het project van de Grensmaas, de Gemeen-
schappelijke Maas. Daar geeft men een stuk van het winterbed aan de rivier terug.  
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Er zijn ook projecten van hermeandering. Door het rechttrekken van beken hebben we bergingscapaciteit ver-
loren en de afstroming versneld. Overal in Europa zijn er projecten om de rivieren opnieuw een meer natuur-
lijk verloop en dus een grotere bergingscapaciteit en een kleinere afvoersnelheid te geven. Restauratie van 
rivieren is geen loos begrip meer.  
 
We kunnen ook in kunstmatige berging voorzien. In de steden kan in bergingsvijvers worden voorzien, de 
zogenaamde wadi’s. In Nederland zijn die populair, al is men er niet voor 100 procent enthousiast over. We 
kunnen ons grachtenstelsel herstellen en dat kan hand in hand gaan met de ecologische ontwikkeling. Daarbij 
moeten we de volksgezondheid steeds in de gaten houden. Water dat te lang stilstaat in een dichtbebouwde 
omgeving kan voor ellende zorgen, en dat is een van de redenen waarom de wadi’s geen onverdeeld succes 
zijn in Nederland.  
 
We moeten naar een echt geïntegreerd beleid gaan. Waar berging niet kan worden gerealiseerd op een natuur-
lijke manier, moeten we in kunstmatige berging voorzien en wachtbekkens bouwen. Wachtbekkens, zoals in 
Schulensbroek, zijn bijzonder nuttig om pieken op te vangen en om de nadelige effecten van eerdere ingrepen 
te compenseren, maar het moet goed worden gestuurd. We mogen het bekken niet te vroeg vullen, want vaak 
zijn ze dan al vol op het moment dat de piek van de afvoer nog moet komen. We moeten ze op een verstandi-
ge manier leeg laten lopen, zodat we nadien geen groter probleem creëren dan het probleem dat we hebben 
vermeden.  
 
Naarmate we meer wachtbekkens zullen hebben, zullen we ze beter moeten leren sturen. Hiervoor hebben we 
een studie uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse overheid over het optimaliseren van de sturing van de 
wachtbekkens van Schulensbroek. Via wiskundige optimalisatietechnieken en in functie van de vele beper-
kingen en randvoorwaarden, zoals dijkpeilen en stuwbewegingen, zijn we in staat om de beschikbare volumes 
veel efficiënter te gebruiken. Het is immers heel belangrijk om wat we al hebben veel efficiënter te gebruiken 
zodat we meer effect kunnen ressorteren zonder bijkomende grote investeringen.  
 
Elk wachtbekken moet dus goed worden gestuurd, maar als er meerdere wachtbekkens in een rivierensysteem 
zijn, is het ook belangrijk om het geheel goed te beheren. Men moet precies weten waar men wanneer vult of 
leegt. We hebben daar modellen voor, dat kan precies worden gesimuleerd. Om dat effectief te doen, moet er 
een geïntegreerd beheer en beleid zijn in het gehele hydrografische bekken.  
 
Het bergen, ophouden en vertraagd afvoeren moet in balans zijn met de realisatie van een voldoende afvoer-
capaciteit. Het water komt uiteindelijk in de rivieren terecht en moet op een veilige manier worden afgevoerd.  
 
Schade door overstromingen 
 
Overstromingen vermijden is één zaak, het vermijden van de schade door overstromingen een andere. Over-
stromingen zijn niet altijd uit te sluiten, er zullen altijd gebeurtenissen zijn waartegen we niet gewapend zijn. 
We kunnen er echter wel voor zorgen dat de schade wordt beperkt. We hebben tegenwoordig ook veel meer 
kennis over wateroverlastproblemen. De perceptie is anders dan twintig jaar geleden. De media brengen on-
middellijk verslag uit.  
 
Er is de problematiek van onze ruimtelijke ordening, voor zover we dat ‘ordening’ kunnen noemen. Daardoor 
kan een kleine overstroming toch veel schade creëren. We hebben instrumenten zoals de watertoets, waarmee 
we het bouwen op watergevoelige plaatsen in principe kunnen vermijden, hoewel we dat niet altijd doen. Er 
zijn natuurlijk een groot aantal problemen uit het verleden. We kunnen niet van nul herbeginnen en die wo-
ningen of bedrijventerreinen allemaal afbreken. Misschien kunnen we wel lokaal een bescherming aanbrengen 
rond dat bedrijfsgebouw of die wijk. Dat is het enige dat nog rest. 
 
Minister Schauvliege heeft in november 2010 gezegd dat we moeten leren leven met overstromingen. Dat is 
haar niet in dank afgenomen. Nochtans heeft ze gelijk. We moeten daarmee leren leven, in die zin dat we niet 
alles kunnen vermijden, maar dat we moeten proberen om de schade te beheersen en het hele gebeuren zo 
goed mogelijk te sturen. Er moet een zekere ‘awareness’ worden gecreëerd bij de bevolking. Het collectieve 
geheugen is heel kort: een overstroming is ‘hot news’, maar na een paar weken is ze meestal vergeten, en op 
het ogenblik dat er maatregelen moeten worden genomen, is dat niet meer prioritair. 
 
We hebben in Vlaanderen heel wat instrumenten om overstromingen te voorspellen. We hebben de kaarten 
van de overstromingsgevoelige gebieden en de overstromingskaarten. We kunnen op deze kaart bijvoorbeeld 
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zien dat een belangrijk bedrijf zich overduidelijk in een overstromingsgebied bevindt. Dat bedrijf heeft dan 
natuurlijk geregeld last van overstromingen. Op een foto van Overboelare, dat recent in het nieuws is geweest, 
kunnen we heel mooi het verloop van het winterbed van de rivier zien, en we kunnen ook zien dat er precies 
in dat winterbed is gebouwd. De overstromingskaarten tonen overduidelijk aan dat dit inderdaad risicovol 
terrein is. 
 
In uitvoering van een Europese richtlijn worden er ook overstromingsrisicokaarten gemaakt. We hebben daar 
ook aan meegewerkt, in het kader van een samenwerking met de Vlaamse overheid. Die kaarten zijn het resul-
taat van computersimulaties. De kaarten van daarnet zijn het resultaat van ervaring, van de wetenschap waar 
er recent overstromingen zijn geweest. Bij die computerkaarten kunnen we ook rekening houden met toekom-
stige evoluties, met de effecten van de klimaatverandering. De kaarten geven aan met welke frequentie we op 
bepaalde plaatsen overstromingen mogen verwachten. Er is sprake van een terugkeerperiode van één jaar, van 
tien jaar en van honderd jaar. Dat is uiteraard belangrijk voor de verzekeringen en het kan eveneens leiden tot 
een beter ruimtelijk beleid. 
 
Ik had het over awareness. We beschikken over twee overstromingsvoorspellers: een van de Vlaamse Mili-
eumaatschappij voor de onbevaarbare waterlopen en een van het Hydrologisch InformatieCentrum voor de 
bevaarbare waterlopen. De voorbije weken hebben we gezien dat die overstromingsvoorspellers in het nieuws 
komen en dat de mensen stilaan beginnen te weten dat ze zich op die manier toch kunnen voorbereiden op wat 
heel waarschijnlijk zal komen. 
 
Toekomstige evolutie 
 
Iedereen vraagt zich af wat het effect is van de mogelijke klimaatverandering op de hydrologie, op overstro-
mingsrisico’s. We moeten heel voorzichtig zijn als we het hebben over de effecten van de klimaatverandering. 
We kennen natuurlijk de hockeystickcurve, die een forse stijging laat zien van de gemiddelde mondiale op-
pervlaktetemperatuur. Alle voorspellingen zijn het resultaat van modellen. Er worden heel veel verschillende 
modellen en scenario’s gebruikt, zodat er een hele waaier aan mogelijkheden is. De voorspellingen zijn dan 
ook vaak zeer uiteenlopend.  
 
Het is dus moeilijk om met grote nauwkeurigheid voorspellingen te doen. Wel kunnen we bekijken wat moge-
lijk is, wat niet onwaarschijnlijk is en waar we ons eventueel op moeten voorbereiden. Enerzijds is er de tem-
peratuursstijging die we de jongste jaren hebben waargenomen en waarover er voorspellingen zijn. Anderzijds 
is er het effect daarvan op de hydrologische cyclus. Dat is een heel andere kwestie. We kunnen niet eenvoudig 
stellen dat een stijgende temperatuur leidt tot meer verdamping, dus tot meer wolken, dus tot meer neerslag en 
dus tot meer overstromingen. Zo eenvoudig is het niet. Er is natuurlijk ook meer evapotranspiratie. Bovendien 
zijn de effecten van die klimaatwijziging niet eenvoudig, niet lineair en niet overal hetzelfde. Zo zijn er be-
langrijke verschillen in de voorspellingen tussen Noord- en Zuid-Europa. 
 
Er zijn ook meer gedetailleerde studies gedaan voor bijvoorbeeld Frankrijk. Ook daar ziet men dat er niet 
onbelangrijke verschillen zijn tussen het westen en het oosten, het noorden en het zuiden. Het is dus een heel 
complexe materie, zeker niet zo simpel als het soms wordt voorgesteld. 
 
Wat kunnen we doen? We kunnen vertrekken van de globale klimaatmodellen en hun voorspellingen. Die 
mondiale modellen kunnen we gaan ‘downscalen’ naar regionale modellen en uiteindelijk naar lokale model-
len voor een hydrologisch bekken. Dat is gebeurd voor Vlaanderen. We hebben uit die hele trompet van kli-
maatscenario’s een gemiddeld, een pessimistisch en een optimistisch scenario afgeleid, zonder daar echt 
waarschijnlijkheden aan te koppelen, want dat kan niet. Als er tien scenario’s zijn, is het gemiddelde van die 
tien niet juister dan eender welk van die tien. 
 
Er is dus een vork gemaakt van mogelijke evoluties. Daaruit is naar voren gekomen dat we over een tijdshori-
zon van 100 jaar neerslagvolumes mogen verwachten die in de winter zullen toenemen met 0 tot 16 procent, 
al naargelang je een pessimistisch of een optimistisch scenario kiest. In de zomer zullen we dan weer lagere 
neerslagvolumes krijgen, tussen de 6 en de 20 procent minder. De gemiddelde hoeveelheid zal een klein 
beetje toenemen, maar niet veel. Maar wat belangrijk is, is dat de neerslagextremen in de zomer belangrijker 
zullen worden. De totale hoeveelheid neerslag in de zomer zal dus verminderen en die mindere neerslag zal 
vallen in minder maar hevigere buien. 
 
Ik verwees in het begin van mijn uiteenzetting al naar de riooloverstromingen. Welnu, dit is het gevaar dat we 
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lopen in de toekomst: die hevige, korte onweders zullen vaker voorkomen, waardoor we meer problemen zul-
len hebben met riooloverstromingen. Voor grote overstromingen langs rivieren is dat minder belangrijk, om-
dat er daar een veel grotere buffermogelijkheid is. 
 
In plaats van naar die modellen kunnen we ook naar metingen kijken. Mijn collega Patrick Willems heeft een 
belangrijke studie gedaan over de evolutie van de neerslag in Ukkel. We hebben voor Ukkel een lange, homo-
gene reeks data. Hij heeft die studie ook uitgebreid naar andere weerstations in Europa. De resultaten zijn 
overal heel erg vergelijkbaar. Als we naar de evolutie over 100 jaar kijken van de neerslag in Ukkel, zien we 
een grafiek waar oscillaties in zitten. Er zijn periodes van natte jaren en periodes van droge jaren. De oorzaak 
daarvan kennen we niet. Heeft dat te maken met de Noord-Atlantische Oscillatie? Is het een secundair effect 
van El Niño en La Niña? We weten het niet, maar we stellen ze wel vast. We stellen ze niet alleen vast in Uk-
kel, maar ook op andere plaatsen. 
 
Er zijn dus decennia die eerder nat zijn en decennia die eerder droog zijn. En dat gaat over verschillen van 10 
à 20 procent. Maar afgezien daarvan zien we ook een evolutie naar boven. We zitten nu op de top van die 
oscillatie van begin de jaren 2000 en we gaan nu stilletjes aan naar beneden, maar intussen is ook de nullijn 
aan het stijgen. Er is een geleidelijke, weliswaar beperkte, stijging en die kunnen we alleen maar toeschrijven 
aan klimaatverandering. 
 
Hydrologische impact 
 
We hebben in opdracht van de Vlaamse overheid ook studies gedaan naar het effect van die mogelijke kli-
maatverandering op de hydrologie van de hydrografische bekkens in Vlaanderen. We hebben dat gedaan op 
de uurlijkse piekafvoeren. In het pessimistische scenario zien we dat er van plaats tot plaats toenames kunnen 
optreden tot 30 à 35 procent. Als we daarentegen het optimistische scenario nemen, zitten we zelfs met nega-
tieve waarden en krijgen we minder hoge dagelijkse pieken. Om maar te zeggen hoe onzeker de resultaten van 
die klimaatmodellen zijn. 
 
Als we pessimistisch zijn, mogen we dus een toename verwachten van de dagelijkse piekdebieten in een 
grootteorde van 30 procent. We moeten daar rekening mee houden als we ontwerpen maken en in elk geval 
zorgen dat we de toekomst niet hypothekeren. Ik zeg niet dat we nu moeten investeren voor wat misschien 
over tachtig jaar zal gebeuren. Dat zou niet bijzonder slim zijn. Maar we moeten wel zorgen dat we nu geen 
maatregelen nemen die ons over tachtig jaar beletten om de nodige aanpassingen te doen. 
 
Een ander punt zijn de laagwaterdebieten. Of we nu pessimistisch of optimistisch zijn, uit alle scenario’s komt 
naar voren dat de laagwaterdebieten zullen afnemen in de zomer. Zoals al gezegd, zal het iets minder regenen 
in de zomer, maar de regen die valt, zal in kortere, hevigere buien vallen en dus veel minder tijd hebben om te 
infiltreren. Dat wil zeggen dat een grote uitdaging voor de komende jaren onze grondwaterhuishouding is. We 
moeten ervoor zorgen dat we voldoende voeding van het grondwater hebben. En daarbij is de problematiek 
van de infiltratie heel belangrijk. Dit is eigenlijk essentieel voor onze toekomst. 
 
Ik ga nog even verder in op de grondwaterhuishouding. De resultaten die ik nu aanhaal, komen uit een studie 
van de Universiteit Gent. U ziet dat op sommige plaatsen in het zuiden van West- en Oost-Vlaanderen de die-
pe grondwaterlagen met meer dan 100 meter gedaald zijn in de afgelopen veertig à vijftig jaar. Zelfs als we nu 
drastische maatregelen nemen, zoals het verminderen van de vergunde pompdebieten, zal het nog vijftig jaar 
duren vooraleer er een spoor van herstel optreedt.  
 
De gemiddelde waterbeschikbaarheid blijkt in Vlaanderen ook beperkt te zijn, zeker in het Scheldebekken. 
Als we kijken naar de afgelopen tien jaar, zien we dat de waterbeschikbaarheid, de hoeveelheid water per 
hoofd van de bevolking, op het randje of net onder het niveau is van wat men op wereldschaal een watertekort 
noemt. Dat is voornamelijk omdat de noemer zo groot is: op een relatief kleine oppervlakte is er een relatief 
grote bevolkingsdichtheid. Dat is nog een argument om te zeggen dat de zorg voor het grondwater heel be-
langrijk is, ook met het oog op de komende effecten van de klimaatverandering. 
 
Aanbevelingen 
 
Ik heb getracht hieruit een aantal aanbevelingen te distilleren. De meeste problemen met wateroverlast kunnen 
worden vermeden. De grote boosdoener is de grote verharde oppervlakte. We kunnen die wat verminderen 
door waterdoorlatende parkings enzovoort. We kunnen die vooral compenseren door lokale buffering, door 
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lokale infiltratie. We kunnen overgaan naar een gescheiden afvoer van water en regenwater, waarbij het re-
genwater op een aparte, eigen manier wordt behandeld, en het niet onmiddellijk naar de rivier wordt afgeleid. 
We moeten ons grachtensysteem herwaarderen om te vermijden dat het water in pieken naar de rivieren 
stroomt. Iedere gemeente zou eigenlijk een regenwaterafvoerplan moeten hebben.  
 
We moeten ook het bergend vermogen van onze rivieren herstellen en de afvoer vertragen. Waar het kan, 
moeten we het winterbed teruggeven aan de rivier. We mogen in elk geval niet meer winterbed inperken en de 
fouten uit het verleden blijven maken. De berging die we op die manier toch verloren zijn, kunnen we vervan-
gen door kunstmatige berging, door wachtbekkens, die goed moeten worden gestuurd. Anders kunnen ze meer 
negatieve gevolgen hebben dan positieve. De verschillende wachtbekkens in een volledig hydrografisch bek-
ken moeten gecoördineerd en coherent worden gestuurd en niet door de lokale overheid. Maatregelen in ver-
band met de veiligheid kunnen tot op zekere hoogte hand in hand gaan met natuurontwikkeling. Dat is natuur-
lijk positief. Alleen mogen we niet vergeten dat het gaat om maatregelen voor de verhoging van de veiligheid. 
 
Naast die zachte en vriendelijke ingrepen zijn ook harde maatregelen nodig. We moeten de belemmering van 
de afvoer wegnemen. Het gaat om de balans tussen een zo klein mogelijke toevoer en de afvoer. Vanzelfspre-
kend moeten we ervoor zorgen dat de dijken in goede staat zijn. Een voldoende afvoercapaciteit kan ook te 
maken hebben met rivieren of riviertjes die uitmonden in tijgebonden gebied, zoals de Schelde, waar bijvoor-
beeld alleen maar kan worden geloosd als het tij laag genoeg is. Het kan zijn dat de periode dat kan worden 
geloosd te klein is. Ook in dat geval kunnen harde maatregelen helpen door gravitaire uitwateringssystemen te 
complementeren met pompsystemen, zoals men dat in Nederland op heel veel plaatsen doet. 
 
Overstromingen in een dichtbebouwd land zijn niet altijd te vermijden. We kunnen wel proberen om de scha-
de te beperken. We moeten niet meer bouwen in overstromingsgevoelige gebieden. Waar het kan, moeten we 
proberen terug te keren naar de oorspronkelijke toestand. Meestal zal dat niet lukken. We kunnen ook in een 
lokale bescherming voorzien. Als we dan toch willen bouwen in overstromingsrisicovol gebied, dan moeten 
we waterschadeproof bouwen. We hebben alle instrumenten om de bevolking op tijd te waarschuwen. Ik denk 
dan niet zozeer aan een komende overstroming, maar aan wat in de toekomst kan gebeuren. Iedereen kan we-
ten waar er risico op overstroming is en waar het risico gering is.  
 
Inzake de gevolgen van mogelijke klimaatveranderingen gaat het om voorspellingen voor binnen honderd 
jaar. We moeten ermee rekening houden dat we misschien meer overstromingen zullen hebben in de winter en 
meer riooloverstromingen in de zomer. We moeten dus adaptieve maatregelen nemen om ons aan te passen 
aan die geleidelijk evoluerende toestand. Omdat we ons aan droge zomers mogen verwachten, is een goede 
grondwaterhuishouding van groot belang. Het is belangrijk om regenwater zo veel mogelijk te laten infiltreren 
en de natuurlijke toestand zo veel mogelijk te herstellen. 
 
Als we zuiniger omgaan met water, zorgen we indirect ook voor ons grondwater. Als we regenwater herge-
bruiken, dan gebruiken we ook geen kraantjeswater, dat voor een groot deel van het grondwater komt. De 
aanpak van de laagwaterproblematiek en het vermijden van wateroverlast kunnen tot op zekere hoogte hand in 
hand gaan. 
 
Om dat allemaal te laten gebeuren, hebben we nood aan een meer geïntegreerd waterbeleid, minder versnippe-
ring van bevoegdheden. Iedereen heeft de mond vol van een integraal waterbeheer, maar iedereen interpreteert 
dat ook op een eigen manier. Een integraal waterbeheer betekent dat we met alle functies van een riviersys-
teem rekening houden en dat we de maatregelen die we nemen, aftoetsen op al die mogelijke functies en ze op 
die manier proberen te optimaliseren. Het watersysteem is een geheel en moet ook zo beschouwd worden. Het 
trekt zich niets aan van gemeente- of nationale grenzen. De Europese kaderrichtlijn Water legt expliciet op dat 
het waterbeheer moet gebeuren volgens de natuurlijke structuren van de hydrografische bekkens. De natuur-
lijke schaal om aan waterbeheer te doen, is het bekken- of het subbekkenniveau.  
 
We hebben in Vlaanderen alle instrumenten en hebben voldoende competentie in huis. We moeten die samen-
brengen en doen werken. Het allerbelangrijkste is dat er zonder budget niets gebeurt. Mooie plannen hebben 
geen zin als er geen budget is.  
 
Ik wil er u tot slot nog aan herinneren dat we nu alleen spreken over de bovenrivieren, die niet onderhevig zijn 
aan het getij. Daarnaast is er natuurlijk de Schelde, het Sigmaplan, dat nog niet af is. Er is ook een kustveilig-
heidsplan, waar ook nog heel wat geld voor nodig is. Voor de veiligheid van Vlaanderen is dat zeker even 
belangrijk als de werken en ingrepen op de bovenrivieren. 
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1.2. Vragen van de leden 

De heer Jan Peumans: Professor, ik denk dat de aanbevelingen vanzelfsprekend zijn. Een paar jaar geleden 
hebben we in de commissie Leefmilieu een resolutie aangenomen over de Europese richtlijn met betrekking 
tot de sanering van afvalwater (Parl. St. Vl. Parl. 2007-08, nr. 1504/6). Daarin zaten een aantal elementen die 
u hier aanhaalt.  
 
U hebt gezegd dat de meeste overstromingen kunnen worden vermeden en u had het dan over zachte ingrepen. 
Die zachte ingrepen hebben wel een zeer harde kostprijs. Ik verwijs naar de miljarden die Vlaanderen zou 
moeten investeren voor de gescheiden afvoer van afval- en regenwater.  
 
U merkt heel terecht op dat er nood is aan een minder versnipperd beleid. Een van de essentiële zaken voor 
deze verenigde commissies is hoe die zaak wordt aangepakt om tot een integraal waterbeheer te komen. 
 
De gemeente is vaak de eerste die de problemen opvangt. Op 17 november 2010 hebben we hierover in de 
plenaire vergadering een actualiteitsdebat gevoerd, dat door bepaalde kwaliteitskranten als dorpspolitiek werd 
bestempeld. Ik ben het daar fundamenteel mee oneens. Een volksvertegenwoordiger ervaart de overstromin-
genproblematiek vooral in de eigen straat.  
 
Als burgemeester heb ik genoeg overstromingen meegemaakt in mijn gemeente, en ik heb toen machteloos-
heid ervaren wegens de besluitvormers ‘stroomopwaarts’. Volgens mij zijn er veel te veel waterloopbeheer-
ders. Er zijn polders en wateringen, er zijn waterlopen van eerste, tweede en derde categorie en daarvoor zijn 
respectievelijk Vlaanderen, de provincie of de gemeente bevoegd. In het kerntakendebat zou een uitzuivering 
moeten gebeuren zodat er veel minder aansturing is.  
 
Wat me het meeste interesseert is of er ook benchmarking met het buitenland is. Wordt het integraal waterbe-
heer daar met andere modellen aangepakt en hebben die een beter effect? 
 
De heer Hermes Sanctorum: U somt een aantal aandachtspunten op inzake het ophouden en de infiltratie 
van regenwater. Uit diverse artikels die ik over waterbeleid heb gelezen, heb ik begrepen dat ook ontbossing 
een heel belangrijke factor is. Water kan onvoldoende geborgen worden of wordt versneld afgevoerd en dat is 
niet alleen een kwestie van een verhard oppervlak, maar vooral van een glad oppervlak.  
 
Professor Berlamont: De ontbossing valt onder de noemer veranderd landgebruik.  
 
De heer Hermes Sanctorum: U gaf ook meer uitleg over de klimaatveranderingsscenario’s. Het causaal ver-
band tussen meer overstromingen en klimaatveranderingen kan wetenschappelijk niet worden gelegd. Dat 
blijkt te moeilijk te zijn, maar dat betekent niet dat er geen causaal verband is. De grote vraag is wat we met 
de klimaatscenario’s zullen doen. Terecht haalde u aan dat er een heel grote onzekerheid bestaat over de kli-
maatmodellen. Er zullen worstcasescenario’s onstaan en meer optimistische scenario’s. Welke moeten we in 
rekening brengen in ons integraal waterbeleid? 
 
Graag kreeg ik wat meer uitleg over de bufferingscapaciteit van natuurlijke overstromingsgebieden versus 
kunstwerken. Ik besef dat er altijd een combinatie zal moeten zijn. Over het natuurlijk overstromingsgebied 
langs de Dijle is er heel wat discussie geweest. Ook mensen die rond natuur werken, bleken geen voorstander 
te zijn van sporadische overstromingen van het gebied rond de Dijle. Het is niet altijd zo dat de landbouwers 
aan de ene kant staan en de mensen die heel actief bezig zijn met waterbeheer, aan de andere kant. Er werd 
een afweging gemaakt en uiteindelijk bleek dat de optie van een natuurlijk overstromingsgebied veel interes-
santer was dan het bouwen van wachtbekkens. Het was niet alleen veel goedkoper om het natuurlijk over-
stromingsgebied te gebruiken, ook de waterbufferingscapaciteit bleek veel groter te zijn. Dit zal natuurlijk 
verschillen per gebied, maar ik neem aan dat hierover al studies werden uitgevoerd. Op welke manier kunnen 
we deze zaken afwegen? 
 
Uw opmerking dat het bekkenniveau de natuurlijke schaal is, is een heel belangrijk aandachtspunt. In het 
groenboek Interne Staatshervorming wordt gesuggereerd om de bekkenbesturen af te schaffen. Het is belang-
rijk om te benadrukken dat het bekkenniveau van groot belang is, want voor het integraal waterbeleid moet er 
in de eerste plaats gebiedsgericht worden gewerkt. Dit staat niet in contrast met de opmerking van de heer 
Peumans dat er een vorm van centralisatie moet komen. De waterlopen van tweede categorie stoppen niet aan 
de provinciegrenzen. In het licht van een degelijk waterbeheer is centralisatie nodig.  
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Langs de Dijle loopt een project waarbij fietssnelwegen worden aangelegd. Het is een initiatief van minister 
Crevits dat op zich heel interessant en belangrijk is, fietsers willen immers snel en veilig van de ene naar de 
andere plaats geraken. In dit geval wil men een strook grond langs de Dijle asfalteren. Wat doen we daarmee? 
Staat dit niet haaks op een degelijk waterbeleid? Ik weet niet of er op die plaats dijken zijn, maar asfalt leggen 
naast een natuurlijke rivier kan mijns inziens voor problemen zorgen. Hoe moeten we de verkeersveiligheid 
afwegen tegen de maximale dynamiek die we aan de waterwegen willen geven? 
 
De heer Wilfried Vandaele: U merkt terecht op dat er veel geld nodig is, maar dat geld blijkt er momenteel 
niet te zijn. Er zijn investeringen nodig, zowel voor de harde als voor de zachte maatregelen, maar we moeten 
vooraf orde op zaken stellen in de beheersstructuren van de bekkens om te komen tot een gecoördineerd be-
leid en beheer. Zo niet gooien we met die investeringen wellicht geld over de balk. Deelt u die analyse of 
vindt u ze overdreven?  
 
U zei dat u over modellen voor de wachtbekkens beschikt, dat ze werken en performant zijn, maar u merkte 
ook op dat er een beleid per bekken moet zijn en dat dit gecoördineerd moet gebeuren. Ik leid daaruit af dat er 
investeringen gebeurd zijn, maar dat ze niet voldoende renderen door een gebrek aan een gecoördineerd be-
leid.  
 
Dan is er de problematiek van het grondwater en als afgeleide daarvan de drinkwaterproductie en -winning. Ik 
neem aan dat u het uitvoeren van drinkwater naar Qatar geen goed idee vindt.  
 
Mevrouw Tinne Rombouts: U zegt dat de berging in grachten en rivieren een cruciaal element is. Zowel bij 
de natuurlijke als kunstmatige berging hebt u het daarover: hermeandering van rivieren en het herstel van 
grachtenstelsels. Wat verstaat u precies onder de ‘restauratie’ van rivieren en grachtenstelsels? De term ‘rui-
ming’ kwam niet aan bod in uw presentatie, maar vormt hier vaak een element van debat. Vormt het ook een 
belangrijk element van herstel of restauratie?  
 
De nood aan een goede sturing komt heel duidelijk naar voor. De VMM heeft ter zake blijkbaar een studie 
laten maken. U haalt aan dat we de instrumenten die we al hebben, beter zouden kunnen benutten met een 
betere sturing. Is een betere sturing vandaag al een geïntegreerde aangelegenheid? Is er ook een budgettair 
aspect aan verbonden? Voor de riolering en het verdere waterbeheer zijn immense budgetten nodig. We moe-
ten prioriteiten leggen. Kan een betere sturing resulteren in een efficiënter beheer van het budget en in bespa-
ringen? 
 
Inzake het integraal waterbeleid verwijst u heel duidelijk naar de bevoegdheden. Het gaat daarbij niet enkel 
over de vraag wie wat doet, maar ook over een totaalvisie op het waterbeleid. Hoe zullen we het integraal 
waterbeleid uitvoeren? Wat met de huidige opbouw en de huidige instrumenten? Integraal waterbeleid gaat 
over kwaliteit, ecologie, maar ook over veiligheid. Werken we voldoende integraal met de instrumentenmix?  
 
Vorige hoorzitting heb ik begrepen dat we nog niet met veiligheidsnormen werken. We kunnen al wel heel 
wat inschatten. We beschikken over risicokaarten en overstromingsvoorspellers. We hebben nu al zicht op de 
gebieden die in principe om de 10 of 20 jaar overstromen. Worden die gegevens voldoende benut bij de aan-
pak van het integraal waterbeleid? Ik heb het niet zozeer over maatregelen die worden genomen bij een voor-
spelde dreiging, maar vooral over beleidsmatige ingrepen. 
 
U hebt sterk benadrukt dat we ook oog moeten hebben voor riooloverstromingen. Op welke manier wordt 
daar vandaag bij het rioolbeleid in Vlaanderen al rekening mee gehouden, met eventuele veiligheidsnormen? 
 
Mevrouw Gwenny De Vroe: In tegenstelling tot de sprekers van de voorgaande hoorzitting hebt u heel sterk 
de nadruk gelegd op de grondwaterhuishouding. U stelt heel duidelijk dat dit toch ook een heel belangrijk 
element is. Net als mevrouw Rombouts zou ik willen weten wat u precies vindt van het huidige rioleringsbe-
leid. We weten allemaal dat er momenteel sprake is van wachtlijsten. Vooral landelijke gemeenten die wach-
ten op subsidies om stelsels van gescheiden rioleringen te kunnen aanleggen, zijn daarvan de dupe. Wat is uw 
visie hierop? Zeker uit uw slides met betrekking tot de klimaatverandering blijkt immers dat we in de toe-
komst steeds meer te maken zullen hebben met die riooloverstromingen. 
 
U hebt ook het belang van de stuwen benadrukt. Die moeten op een correcte en coherente manier worden 
aangestuurd. Onze ervaringen met de overstromingen in november 2010 leren ons dat op dat vlak fouten zijn 
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gemaakt, ook gemeentelijk, met gevolgen op andere plaatsen die hadden kunnen worden vermeden. Ik ben 
van mening dat we met een efficiëntere aanpak in november een aantal overstromingen hadden kunnen ver-
mijden, en dat zonder grote investeringen. Er moet dus een andere aanpak komen. 
 
U hebt het gehad over het versnipperde beleid. Dat hebben we ook gehoord bij de vorige sprekers en tijdens 
de vorige hoorzitting. Er moet een andere aanpak komen en een andere structuur. Vorige hoorzitting hebben 
de vertegenwoordigers van de CIW uiteengezet hoe zij dat zouden aanpakken. Welke wijzigingen vindt u dat 
er zouden moeten gebeuren? 
 
Wadi’s populair zijn in Nederland, maar u merkt op dat men er toch niet echt enthousiast over is en dat ze 
mogelijk ook voor ellende zouden kunnen zorgen. Kunt u dat wat verduidelijken? 
 
Dan is er de watertoets. U stelt enerzijds dat bouwen op watergevoelige of overstromingsgevoelige gronden in 
principe niet zou mogen worden toegestaan. Anderzijds kan men echter ook zo bouwen dat men bestand is 
tegen waterschade. Kunt u dat verduidelijken? Wat is uw visie? Welke stappen zouden we volgens u ter zake 
het best zetten? 
 
De heer Bart Martens: Professor, u hebt heel treffend geïllustreerd dat er ook een probleem van laagwater-
debieten rijst. Dat heeft niet alleen een impact op de wijze waarop we onze rioleringen moeten aanpakken. U 
pleit heel sterk voor het scheiden van afvalwater en hemelwater. Is er ook geen nood aan het opknippen van 
een aantal afvoerketens? Nu zien we soms collectoren die afvalwater over kilometerslange afstanden transpor-
teren. Ik kan me dan voorstellen dat bij langere periodes van droogte in de zomer de vuilvracht niet meer tot 
in het zuiveringsstation geraakt en gaat bezinken op de bodem van de collectoren, zodat de bacteriën in het 
actieve slib die ons afvalwater moeten opeten, gaan verhongeren. Doordat er in de zomer sprake is van korte-
re, maar hevigere regenbuien, ontstaat het probleem van de overstorten, dat ook een gevolg is van dat verza-
melen van afvalwater door die zeer lange waterzuiveringsketens. Moet er niet een meer decentrale aanpak van 
het collecteren van afvalwater komen? 
 
Vooral in die laagwaterperiodes is er dus waterschaarste. We zijn grotendeels afhankelijk van het buitenland 
wat water betreft: het is verdragsrechtelijk vastgelegd hoeveel water we via het Albertkanaal van de Maas 
mogen afnemen. We worden dus ten zeerste beperkt. Gelet op dat alles, bestaat er zoiets als een waterbalans 
en hoe wordt omgegaan met nieuwe claims op bijkomende waterbehoeften? Dan denk ik bijvoorbeeld aan het 
Schipdonkkanaal. Dan denk ik aan de aangekondigde waterlevering aan Qatar die de heer Vandaele al heeft 
aangehaald. Is er een methode? Wordt er gewerkt met kosten-batenanalyses om, gelet op de schaarse beschik-
bare voorraad, uit te maken op welke manier we dat nu het best toewijzen aan de diverse maatschappelijke 
behoeften die er zijn?  
 
Mijnheer Vandaele, misschien kan het meer opleveren om dat water via die ballasttanks van die LNG-schepen 
naar Qatar te voeren dan het via het Schipdonkkanaal naar de zee te sturen. Dat zal moeten blijken. Er moet 
echter toch een methode zijn om die claims tegenover elkaar af te wegen. Nu gebeurt dat eigenlijk allemaal 
stoemelings. Er wordt een nieuwe sluis in Terneuzen gebouwd. Die zal veel sneller het zoetwater uit het ka-
naal Gent-Terneuzen afvoeren naar de Westerschelde. Daarbij stelt men zich eigenlijk niet de vraag welke 
claim daarmee wordt gelegd op toekomstige andere maatschappelijke behoeften waaraan met datzelfde water 
kan worden voldaan. We kunnen een liter water maar éénmaal bestemmen. 

1.3. Antwoorden 

Professor Jean Berlamont: Hoe zouden we het geïntegreerd waterbeleid kunnen aanpakken? Het is niet aan 
mij om te zeggen hoe dat administratief en organisatorisch moet gebeuren, maar het moet alleszins gebeuren 
op de schaal van het bekken of het subbekken. Daarmee zeg ik niet dat het de bekkencomités zijn die het moe-
ten doen, maar het moet op die schaal gebeuren. Op die schaal moeten de modellen worden gebruikt, moeten 
de diverse behoeftes worden bekeken, de diverse risico’s, de veiligheidseisen, de milieuvereisten enzovoort. 
Dan moeten er beslissingen worden genomen – zij het dat ik me niet uitspreek over de vraag wie dat moet 
doen – voor dat bekken, en niet voor een bepaalde gemeente of bepaalde stukken beek of een bepaalde wa-
terwinning. 
 
Al die beslissingen moeten coherent zijn, ook in de tijd. Men kan immers niet alles tegelijk doen, en wat men 
nu doet, zal een invloed hebben op wat over vijf jaar zal gebeuren. Per bekken moet er dus een visie, een stra-
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tegie zijn, een plan over de richting die men uit wil, over wat men met de watervoorraden wil doen. Er moet 
bijvoorbeeld worden bekeken wat het gevolg is van bepaalde ruimtelijke ordeningplannen op andere gebrui-
kers, op de natuur, op waterbeschikbaarheid, op overstromingsrisico’s. Alle belanghebbenden, die nu ook mee 
op hun niveau beslissingen nemen – gemeenten, provincies, de VMM enzovoort –, hebben natuurlijk allemaal 
hun inbreng. We kunnen niet zeggen dat een van hen nu de beslissingen zal nemen, en al de anderen niet. Ik 
vind dat ze allemaal een inbreng moeten hebben als het gaat over de belangen en het beleid in dat bekken. Het 
is aan het parlement en de overheid om uit te maken wie het dan moet doen. 
 
Iemand vroeg of er goede voorbeelden zijn in het buitenland. Het meest markante en oudste voorbeeld is dat 
van de Engelse Water Authorities en bekkenmaatschappijen, zoals Severn Trent. Die kent u misschien nog 
van destijds, bij de oprichting van Aquafin. Er is ook Thames Water in Londen. Dat zijn – weliswaar gepriva-
tiseerde – organisaties die instaan voor het waterbeheer in hun hydrografisch bekken. Ze zijn verantwoordelijk 
voor alles: de waterlevering, het collecteren en zuiveren van het afvalwater, het grondwater, het oppervlakte-
water. Wie zelf water wint en het ook zelf verkoopt, heeft aandacht voor de zuiverheid van dat water, voor het 
vermijden van verontreiniging. Wie dat doet, kijkt naar het totaalbeeld. Misschien is dat wel een goed voor-
beeld. Ik zeg niet dat er een privémaatschappij per bekken moet komen, maar in dit voorbeeld worden alle 
beslissingen die te maken hebben met water in een bepaald hydrografisch bekken, aan eenzelfde bestuurstafel 
genomen. 
 
Het is natuurlijk ook zo dat we betere resultaten zouden kunnen boeken met wat we nu aan instrumenten heb-
ben. Sommige leden hebben daar ook op gewezen. Met kleine aanpassingen, met een betere informatiestroom 
en een beslissingslijn kunnen we vermijden dat er lokaal beslissingen worden genomen die nadelig zijn voor 
andere plaatsen. Dat komt echter op hetzelfde neer: ook dergelijke beslissingen moeten op de schaal van het 
hydrografisch bekken worden genomen. Dan kunnen er ook keuzes worden gemaakt. Het is onmogelijk ons 
tegen alles te beschermen. We hebben een dichtbebouwd land en kunnen niet alle wachtbekkens bouwen waar 
we die zouden willen en met de volumes die we zouden willen. Als er eenmaal om de twee, vijf of tien jaar 
overstromingen zijn, kunnen we kiezen waar we het bij die zeldzame gebeurtenissen dan wel willen laten 
overlopen, namelijk op die plaats waar de schade het geringst zal zijn. Dat vraagt dat we plannen maken. Ik 
durf dat dan geen overstromingsgebieden te noemen, maar het gaat over stukken land die we dan kunnen af-
bakenen met een bandijkje. Occasioneel kan dat terrein dan overstromen, want de schade daar is veel beperk-
ter dan op andere plaatsen en daarmee beschermen we andere loacties, waar de schade veel belangrijker zou 
zijn. Dat vergt echter ook een totaalvisie op termijn en een beleid dat ‘hands-on’ en geïntegreerd gebeurt. 
 
Hoe gaan we om met mogelijke gevolgen van een klimaatwijziging bij het ontwerpen van onze systemen? 
Ook gezien onze financiële beperkingen lijkt het me niet slim om nu alles zo te bouwen dat het bestand is 
tegen het slechtste scenario binnen honderd jaar. Wel moeten we ervoor zorgen dat wat we nu doen, zo veel 
mogelijk rekening houdt met negatieve effecten later, maar dat we ook later aanpassingen kunnen doen. Dat 
wordt adaptief bouwen genoemd. Dat is momenteel een modewoord, ook binnen de EU. 
 
De heer Marino Keulen: Een voorbeeld daarvan is het Grensmaasproject, dat samen met de Nederlanders tot 
stand kwam. Ik kom uit een streek die vroeger altijd als eerste prijs had. Herbricht is in dat verband een gebied 
dat iedereen kent. In de jaren ‘90 en de periode van de eeuwwisseling heeft men dan het Grensmaasproject 
uitgevoerd. In Herbricht en in het gebied dat in het verlengde ervan ligt, heeft men de rivier opnieuw de vrije 
loop gegeven. Er is in overstromingsgebieden voorzien. Daarover is lang onderhandeld met een aantal secto-
ren die daar zeer gevoelig voor zijn. Er zijn dijken verhoogd. Het is een combinatie geweest van diverse in-
grepen. Het is niet zo dat Vlaanderen nog nergens staat wat dit betreft. Toen het hele gewest overstroomde, 
zijn net die gebieden die vroeger als eerste prijs hadden, daarvan gespaard gebleven, door die gerealiseerde 
projecten en werken. 
 
Professor Jean Berlamont: Dat is inderdaad een succesvol project geweest. Daar heeft men inderdaad een 
deel van de natuurlijke bedding teruggegeven aan de rivier. 
 
Een rivier is één met zijn winterbedding. Die bedding is een deel van de rivier. Op veel plaatsen hebben ze de 
rivier ingedijkt en er een kanaal van gemaakt. Zo verstopt en versmacht men de rivier, er is geen enkele ber-
gingsruimte meer en het water wordt sneller afgevoerd. Nu zijn er geen problemen geweest in de Maas, niet-
tegenstaande er heel veel water van stroomopwaarts is gekomen. Dat was dus omdat er die bergingscapaciteit 
is. 
 
Een winterbed is een natuurlijke berging. Iemand vroeg naar het verschil tussen kunstmatige en natuurlijke 
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berging. Het is moeilijk om op die vraag te antwoorden. Technisch gezien is de meest efficiënte manier om x 
kubieke meter berging te gebruiken een offline berging, in tegenstelling met ‘inline’ berging. Als men een 
winterbed gebruikt, is dat eigenlijk ‘in lijn’. Dat wil zeggen: het water dat stroomt, stroomt door de berging. 
Het is veel efficiënter om een apart reservoir te hebben dat men pas begint te vullen vanaf een bepaald peil. 
De inlijnberging is meestal al grotendeels vol op het moment dat de piek nog moet komen. Met dezelfde ku-
bieke meters kan men dus meer doen als men het systeem volledig onder controle heeft en het begint te vullen 
op het moment dat de piek nog moet komen. 
 
Een winterbed is op zichzelf wel nuttig. Men gaat terug naar de oorspronkelijke, natuurlijke situatie. Zelfs met 
kleine waterdieptes heeft men heel grote volumes ter beschikking. Men krijgt niet alleen de berging, maar ook 
het effect van een demping. Als een wasgolf op een rivier komt en die moet zich bij manier van spreken ver-
spreiden over een grote, ondiepe oppervlakte, is er veel hydraulische weerstand en krijgt men een dempend 
effect. Het is dus niet alleen een kwestie van kubieke meters. 
 
Ik wil nog even terugkomen op de adaptieve maatregelen. We moeten nu geen paniek zaaien en overal grote 
investeringen doen voor wat we misschien over 100 jaar kunnen tegenkomen. Laten we voorzichtig zijn en 
geen maatregelen nemen waar we later spijt van kunnen hebben. Laten we maatregelen nemen die we kunnen 
aanpassen. Het kan zijn dat de voorspellingen de werkelijkheid onderschatten. Misschien zitten we over 100 
jaar in een nog ergere situatie dan wat wij nu het hoge scenario noemen. Het kan ook zijn dat het niet zo een 
vaart loopt. 
 
Laat ons de situatie zorgvuldig opvolgen. Over enkele jaren zullen we kunnen zien wat het verschil is tussen 
de voorspellingen van tien jaar geleden en wat er uiteindelijk gebeurd is. Dat is zelfs al een beetje gebeurd, en 
ik moet tot mijn spijt zeggen dat het niet positief uitvalt. Het blijkt erger te zijn dan we hadden gevreesd. Maar 
niemand weet of zich dat doorzet. Het is heel moeilijk om daar analyses van te maken, want er zijn zo veel 
factoren die een rol spelen en die samen moeten worden bekeken. 
 
Ik wil een pleidooi houden om voorzichtig te zijn en adaptief te werken, en ervoor te zorgen dat men later op 
een relatief gemakkelijke manier de nodige bijkomende maatregelen kan nemen. Als men nu bijvoorbeeld een 
dijk maakt, zou ik die niet maken op het peil dat we misschien over 100 jaar nodig hebben. Maar maak hem 
dan breed genoeg, zodat je er nadien met heel weinig kosten een meter bij kunt zetten. Als je die dijk bijvoor-
beeld over 100 jaar hoger wilt maken, moet je hem ook breder maken. En dat kun je dan niet als het terrein 
ernaast bebouwd is enzovoort. 
 
Dat noemen we adaptieve maatregelen: zorgen dat je later met relatief weinig bijkomende kosten de noodza-
kelijke aanpassingen kunt doen op het moment dat ze nodig blijken. 
 
Er zijn ook veel vragen gekomen over het rioleringsbeleid. De code van goede praktijken, die al dik tien jaar 
oud is, wordt op dit moment herzien. Het is de bedoeling om tot een coherent geheel te komen, zodat er geen 
verschillen meer zijn tussen wat er in de code staat, wat er in VLAREM staat, wat er in de stedenbouwkundi-
ge verordeningen staat enzovoort. 
 
Hoe wordt er rekening gehouden met de evoluties, bijvoorbeeld met die hevige zomeronweders? In het voor-
stel dat op tafel ligt, wordt daar inderdaad rekening mee gehouden. Op dit moment worden rioolsystemen 
ontworpen voor een bui die gemiddeld eens om de twee jaar voorkomt, en willen we geen wateroverlast door 
buien die eens om de vijf jaar voorkomen. Waarschijnlijk zal in de nieuwe code gesteld worden dat we ook 
gaan kijken wat er zal gebeuren voor een bui die eens om de 20 jaar voorkomt. Men zal een soort gevoelig-
heidsanalyse doen. Uit de milieustudie is namelijk naar voren gekomen dat wat nu een terugkeerperiode heeft 
van 20 jaar, over 100 of 50 jaar misschien een terugkeerperiode van 5 jaar zal hebben. Op die manier kan men 
daarop anticiperen. 
 
Er wordt tezelfdertijd geprobeerd om zo veel mogelijk verharde oppervlakte geleidelijk aan af te koppelen. Op 
het moment dat die onweders belangrijker zullen zijn, zal er waarschijnlijk ook veel minder verharde opper-
vlakte zijn en kunnen die twee elkaar compenseren. Het voorstel zal dus zijn om het voor toekomstige toe-
standen, op de lange en middellange termijn, na te rekenen met een heviger bui, maar ook rekening houdend 
met wat er ondertussen gebeurd zal zijn. 
 
Er was ook nog een vraag over gescheiden rioolstelsels. Wij kunnen niet ineens van een gemengd naar een 
gescheiden systeem gaan. We zullen ook nooit overal een gescheiden systeem hebben. Er zijn plaatsen, in 
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steden bijvoorbeeld, waar de bebouwingsdichtheid groot is, waar het praktisch bijna onmogelijk is. Niets is 
onmogelijk, maar het moet betaalbaar en doenbaar zijn. Volgens mij gaan we nog heel lang voor een belang-
rijk deel met gemengde riolen blijven zitten, maar we zullen ook op veel plaatsen hybride systemen hebben. 
Een rioolsysteem vervang je niet zomaar. 
 
Op termijn gaan we naar minder verharde oppervlakten en naar hier en daar nieuwe systemen. Het voordeel is 
dat men daarmee het regenwater apart en doelbewust kan behandelen. Men kan het laten infiltreren, men kan 
het geleiden naar grachten of oppervlaktewaters met een beperkt debiet, men kan het tijdelijk bufferen, men 
kan de afvoer smoren. 
 
Het is belangrijk op te merken dat een gracht geen beek is. Een beek is een rivier die water afvoert. Die moet 
natuurlijk geruimd worden en voldoende afvoercapaciteit hebben. Een gracht is in principe een infiltratie-
instrument dat water verzamelt en die een overloop heeft, voor het geval er meer zou toekomen dan hij kan 
verwerken. Beken moeten worden geruimd, bij grachten is het een andere problematiek. 
 
Er was ook nog een vraag over de waterbalansen. Er zijn in het verleden al wat studies gemaakt over waterba-
lansen, maar er is niet één globale waterbalans of waterstudie gemaakt voor Vlaanderen. Per project kan dat 
natuurlijk wel. Dat gebeurt ook, bijvoorbeeld in het kader van de milieueffectenrapportage. Maar het is niet 
gemakkelijk, omdat men daar met verschillende tijdsschalen zit. Er is de korte termijn en de middellange ter-
mijn. Grondwater reageert zeer traag op wijzigingen, oppervlaktewater net heel snel. Maar misschien is het 
wel een goed idee om, ook in het licht van de schaarste aan goed water, voor Vlaanderen te bekijken hoeveel 
we krijgen, wat we ermee doen en wat we in de toekomst nog meer kunnen doen. 
 
Het is ook belangrijk om zuiniger om te gaan met water. Ik pleit daarmee niet voor minder comfort. We kun-
nen mijns inziens hetzelfde comfort hebben met minder water. Het waterverbruik in Vlaanderen is de laatste 
jaren afgenomen, weliswaar maar met enkele procenten. Dat komt bijvoorbeeld omdat we vaatwasmachines 
en wasmachines hebben die veel minder water gebruiken dan vroeger. Niemand heeft daar minder comfort 
door, en toch verbruiken we minder water. 
 
Mevrouw Tinne Rombouts: In welke mate kan een goede sturing invloed hebben op het budget? Wij hebben 
een hele reeks maatregelen, maar u sprak ook over een efficiënter beheer. Mag ik daaruit afleiden dat dat ook 
qua budget interessant is? 
 
Professor Jean Berlamont: Men kan met dezelfde investering een beter resultaat bereiken. Het project over 
de betere sturing van de wachtbekkens is nog maar een project. Die studie is nog niet zo lang geleden afge-
rond. Het is niet eenvoudig want er zijn heel veel parameters en het is ook afhankelijk van de voorspellingen. 
Maar het is zeker een pad dat we verder kunnen volgen. 
 
Het is ook belangrijk dat we de verschillende wachtbekkens die we hebben of zullen hebben in een bepaald 
hydrografisch gebied, gecoördineerd gaan bedienen. Dat kunnen we morgen al doen. 

2. De heer Frank Mostaert, Waterbouwkundig Laboratorium 

2.1. Inleidende uiteenzetting 

De heer Frank Mostaert, Waterbouwkundig Laboratorium: Voorzitter, ik heb de opdracht gekregen om deze 
commissie informatie te geven over wat het Waterbouwkundig Laboratorium, en meer specifiek het Hydrolo-
gisch InformatieCentrum, allemaal te betekenen heeft voor de problematiek rond wateroverlast. 
 
Inleiding 
 
Ik wil eerst het Waterbouwkundig Laboratorium even voorstellen en situeren, zodat u zult begrijpen dat mijn 
uiteenzetting niet over alles zal gaan, maar over een aantal specifieke deelaspecten. Het Waterbouwkundig 
Laboratorium ondersteunt de Vlaamse overheid met studies en advies. Wij zijn dus eigenlijk een onderzoeks-
instelling, die geparkeerd is bij het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. De focus ligt dan ook op de 
activiteiten die in het departement gebeuren. 
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Wij worden geacht om te helpen, te adviseren en onderzoek te doen rond de veiligheid van de scheepvaart, de 
verbetering van de nautische toegankelijkheid van de Vlaamse havens en wateroverlast en eventuele waterte-
korten, om die op een effectieve en efficiënte wijze aan te pakken. Daaraan gekoppeld is het de bedoeling om 
veilige, efficiënte en effectieve watergebonden infrastructuur te helpen ontwikkelen en bij te dragen tot het 
waterwegen-, kust- en havenbeleid als deel van de economische ontwikkeling, natuurlijk altijd rekening hou-
dend met de leefmilieucomponenten en de integrale waterbeheercomponenten die zich daarbij manifesteren. 
 
Ik heb de voorstelling van het departement Mobiliteit en Openbare Werken in de volgende afbeelding organi-
satorisch gedecimeerd tot enkel die aangelegenheden die water omvatten. Wegen en Verkeer, De Lijn en der-
gelijke zijn hier buiten beschouwing gelaten om het Waterbouwkundig Laboratorium als een technisch onder-
steunende dienst binnen het departement te situeren ten opzichte van zijn belangrijkste klanten. Wij werken 
als dienst voor onder meer de externe verzelfstandigde agentschappen die bevoegd zijn voor het waterbeheer 
van de bevaarbare waterlopen, respectievelijk Waterwegen en Zeekanaal en De Scheepvaart, maar tegelijk 
ook voor onze beleidsafdelingen. We doen dus aan beleidsondersteunende activiteiten betreffende de mari-
tieme toegang, het havengedeelte, de toegankelijkheid van de Schelde. Voor de zeescheepvaart en de scheep-
vaart op de Schelde werken we samen met het intern verzelfstandigd agentschap Maritieme Dienstverlening 
en Kust. Voor problematieken die rechtstreeks of onrechtstreeks met potentiële overstromingen te maken heb-
ben, zoals de kustverdediging, werken we samen met de afdeling Kust. 
 
Wij hebben een eigen werkwijze. Als ik ons werk situeer ten opzichte van de positie van een universiteit, bij-
voorbeeld ten opzichte van professor Berlamont en zijn groep, hebben zij als hoofdopdracht om fundamenteel 
vernieuwend onderzoek te brengen, waarbij de universiteit vaak ook een excursie maakt op het vlak van het 
toegepaste onderzoek. Wat het Waterbouwkundig Laboratorium binnen de overheid aan onderzoek moet 
doen, is uiteraard vooral toegepast onderzoek. Dat betekent: concrete vragen proberen op te lossen. Wij doen 
dat in hoofdzaak voor de overheid en vaak in samenwerkingsverbanden met andere overheidsdiensten. We 
hebben vaak niet de capaciteit om die onderzoeken alleen te doen en zoeken dan ook de hulp van de universi-
teiten, onder de vorm van structurele samenwerking of via de klassieke contracten, en van studiebureaus. 
 
We kunnen onze activiteit voor een deel benchmarken op internationaal niveau door mee te werken aan pro-
jecten voor derden met andere Vlaamse studiebureaus of met andere Vlaamse instituten, zoals universiteiten. 
Die derden kunnen zich in het buitenland situeren. De rol van de universiteit is dan ook belangrijk. 
 
Voor ons onderzoek gebruiken we onderzoeksinfrastructuur. Het gaat dan om het meten op het terrein, wat 
essentieel is om over water, wateroverlast of watertekort zinnige zaken te vertellen. We helpen ook mee bij 
het opmaken van numerieke, wiskundige en, voor bepaalde toepassingen, fysische modellen. De combinatie 
van de drie maakt ons in Vlaanderen vrij uniek. Het biedt ons de mogelijkheid om voor de specifieke activitei-
ten zinnige antwoorden te geven. De drie grote onderzoekstopics – waterbeheer, hydraulica en het nautisch 
onderzoek – zijn betrokken bij de problematiek van de overstromingen. Uiteraard hebben we dat afgezonderd 
in een aparte entiteit, het HIC.  
 
Bedreigingen 
 
De bedreigingen voor ons watersysteem van vandaag en morgen werden al opgesomd door professor Berla-
mont. We hebben regenrivieren, die vooral in het zuidelijke deel van Vlaanderen een belangrijke impact heb-
ben op de waterstanden en debieten. We hebben een getijgebied, met een uiteraard heel andere problematiek. 
We weten dat er in het getijgebied een aantal bedreigingen zijn, zoals stormen vanuit het westen/noordwesten 
samen met de springtijcyclus en, in het allerergste geval, met hoge waterstanden door felle regens. Dat vormt 
een grote bedreiging. Dat heeft onder meer aanleiding gegeven tot het Sigmaplan.  
 
Bij regenrivieren kan de bedreiging uitgaan van zomeronweders, of van langdurige neerslagperiodes. Op de 
getoonde afbeelding ziet u dat er een belangrijk aspect niet uit het oog mag worden verloren, namelijk de gro-
te aanvoer van water uit het zuiden, uit Frankrijk en Wallonië. Er zijn ook structuren die dwars doorheen de 
bekkens lopen, zoals het Albertkanaal. Het kruispunt van de Maas met het Albertkanaal is met een kruisje 
aangegeven. Er is ook een kruispunt in de buurt van Terneuzen. Dat betekent dat we daar gebonden zijn aan 
verplichte afvoer naar Nederland. Het betekent ook dat we op dat kruispunt een groot stuk van het water uit de 
Maas capteren in het Albertkanaal. Dat water moet niet alleen dienen om scheepvaart toe te laten op het Al-
bertkanaal, er is ook een belangrijke input voor het drinkwater. De menselijke beïnvloeding van het watersys-
teem is dus intens. Er zijn verschillende waterbehoeftes. Bij de grote systemen staan we toch voor een groot 
probleem, omdat we moeten zorgen voor de compatibiliteit van de verschillende waterlopen. 
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Professor Berlamont heeft al gewezen op het feit dat we met velen zijn. Door de evolutie hebben we in Vlaan-
deren te maken met een eigenzinnige ruimtelijke ordening. Er is een bekkenoverschrijdende problematiek. 
Water uit het stroomgebied van de Maas komt in het Scheldebekken terecht. De afvoer van bepaalde systemen 
tijdens natte periodes of in winterperiodes is soms vrij complex. Gent is een heel belangrijk knooppunt; er 
moet verplicht water geleverd worden via het kanaal van Terneuzen. In hoge nood moet er ook heel veel wa-
ter geëvacueerd worden langs de kanalen, die Brugge, Zeebrugge en zelfs Oostende bereiken. Dat er droge 
periodes zijn in de zomer heeft natuurlijk ook een effect. Het getij baart ons dagelijks zorgen.  
 
Hydrologisch InformatieCentrum 
 
Het HIC werd ongeveer tien jaar geleden opgericht en is meer dan een voorspeller met een centrum en een 
website. Het heeft een portaal naar een groot publiek. In essentie zijn we ondersteuners van de waterbeheer-
ders, aan wie we advies geven. Ze organiseren het waterbeheer op basis van die adviezen. De hoofdfocus ligt 
bij ons niet op de ondersteuning voor hulpverlening bij calamiteiten. We zorgen wel voor voorspellingen en 
ondersteuning via informatie. Onze focus ligt op de grote riviersystemen en kanalen. Die hebben een eigen 
problematiek, waarbij scheepvaart belangrijk is. Er spelen ook grote economische belangen. De meeste van 
die grote riviersystemen en kanalen zijn vrij kunstmatig. De constructies moeten op elkaar worden afgestemd. 
De hoeveelheid water die er stroomt en de impact van overstromingen hebben een andere schaalgrootte dan 
die langs kleinere systemen.  
 
Het HIC gaat er ook van uit dat de expertise die wordt opgebouwd belangrijker is dan de instrumenten. Onze 
experts vormen het fundament van onze organisatie. Het HIC, dat is ook afdelingsoverschrijdend groepswerk. 
We gaan ervan uit dat het zonder de terreinkennis en de ervaring van de waterbeheerders onmogelijk is zinni-
ge voorspellingen te geven. 
 
We zijn compatibel en complementair met andere onderzoeksinstituten die activiteiten hebben in de watersec-
tor. We werken regelmatig samen met het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, de Vlaamse Instelling voor 
Technologisch Onderzoek, maar ook universitaire centra. We zijn ook compatibel en complementair met an-
dere nichevoorspeldiensten. Ze zijn bijna allemaal Belgisch, maar er zijn er ook uit Frankrijk en Nederland. 
Uiteraard zijn we ook compatibel en complementair met onze klanten. 
 
Het HIC doet meer dan alleen maar voorspellen. De cyclus begint onderaan, bij het meten op het terrein. We 
beheren zelf meetnetten. We verzamelen ook heel wat gegevens van andere beheerders, zelfs van buitenlandse 
centra, en brengen die in een databank. Die databank dient onder meer voor de opbouw en het beheer van de 
watersysteemkennis. Het beheer ervan gebeurt met aparte instrumenten, zoals een eigen informatiecentrum 
dat wordt opgebouwd.  
 
Uiteraard is die watersysteemkennis noodzakelijk om modellen te kunnen opbouwen. Die modellen worden 
opgebouwd in functie van de problemen. De verschillende modellen moeten geadapteerd, gemodificeerd of 
specifiek worden gemaakt in functie van het probleem dat zich stelt. Het kan zijn dat we berekenen wat de 
mogelijke gevolgen zijn van een combinatie van ingrepen. Als bij het Sigmaplan bijvoorbeeld gezorgd moet 
worden voor een aantal overstromingsgebieden, dan moet men op de een of andere manier vooraf een vorm 
van zekerheid hebben dat ze ook nuttig zijn en een indicatie hebben hoe men ze best ontwerpt, zodat een over-
stromingsgebied optimaal wordt benut.  
 
Dat is iets heel anders dan modelleren om te voorspellen. Bij de voorspellingen moeten we heel snel informa-
tie hebben voor de volgende 48 uur. Scenarioanalyses mogen gerust enkele dagen of weken duren. Bij voor-
spellingen moeten we ook rekening kunnen houden met een dijkbreuk, want dan is de situatie helemaal an-
ders. De voorspellingen monden dan uit in wat aan de buitenwereld wordt getoond, maar ook in heel wat an-
dere zaken. We maken op maat van de klant modules die ze nodig hebben en gebruiken voor het beheer. 
 
Modellen 
 
U weet ondertussen wat risicobenadering inhoudt. De modellen die we hebben gemaakt, laten ook toe om 
effectief risico’s te berekenen. Ik zal dat straks illustreren aan de hand van een voorbeeld. Uiteraard wordt de 
opgedane kennis nuttig gebruikt in regionale, nationale, internationale overlegorganen. Op die manier bieden 
we ook een vorm van beleidsondersteuning. 
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We verzamelen alle voor ons relevante gegevens van de verschillende waterbeheerders in een databank. Uit 
die databank kunnen we metingen en tijdsreeksen destilleren. Voor bepaalde rivieren hebben we tijdsreeksen 
die 20 à 40 jaar teruggaan. Dat is absoluut noodzakelijk om te kunnen weten welke fenomenen zich frequent 
herhalen. Op de Schelde kunnen we voor bepaalde reeksen zelfs 100 jaar teruggaan in de tijd.  
 
De problematiek van het waterbeheer in Vlaanderen is voor een groot deel afhankelijk van wat op natuurlijke 
wijze binnenkomt vanuit het zuiden. Er is voor het Franse gedeelte ook een belangrijk gestuurd systeem, dat is 
bijvoorbeeld het geval voor de bovenloop van de Leie, waardoor de waterhuishouding zelfs tot in het Gentse 
wordt beïnvloed.  
 
We werken met alle waterbeheerders en -centra achter de schermen. We kunnen niet alles publiceren, maar 
we maken afspraken over de informatie die naar de buitenwereld kan gaan. Alle informatie wordt in een apart 
systeem gebruikt en is vooral voor de waterbeheerders van rechtstreeks nut.  
 
Ik ga niet in detail in op de wiskundige modellen. Het principe is het volgende: wij integreren de voorspellin-
gen van het KMI over de neerslag in onze hydrologische modellen. We bepalen op basis van de hoeveelheid 
neerslag, de hoeveelheid water die in het grondwater terechtkomt en de hoeveelheid die uiteindelijk in de ri-
vier terechtkomt. Die hoeveelheid water die we bepalen, is het hydrologische gedeelte. Dit is een eerste mo-
dellering. 
 
Een andere vorm van modellering is het onderzoek naar hoe het water evolueert in de rivier, al dan niet gehin-
derd door stuwen of constructies of door een alluviale vlakte.  
 
Als we de gegevens combineren met digitale hoogtemodellen, dan kunnen we voor eender welk ogenblik of 
eender welke voorspelling, berekenen welk gebied al dan niet kan overstromen.  
 
Voorspellen 
 
Het is echter geen absolute wetenschap. Van een voorspellingscentrum kunt u nooit voor 100 procent zekere 
resultaten verwachten. Omgaan met onzekerheden is een van onze grote uitdagingen. Het gaat makkelijker 
met een aantal weersfenomenen, maar het lukt niet zo goed wanneer het KMI bijvoorbeeld geen sneeuw heeft 
voorspeld en er toch 15 centimeter ligt.  
 
We doen elke dag permanente operationele voorspellingen voor de bevaarbare of grote waterlopen. Dat ge-
beurt ook voor de niet-bevaarbare, maar ik beperk me nu tot het domein waarin mijn groep werkt. We kunnen 
scenario’s simuleren en voorspellen wat de te verwachten overstroomde gebieden zijn.  
 
Dat gaat nog verder, want we kunnen ook de effecten voorspellen indien we weten wat het bodemgebruik is, 
welke activiteit er is, bijvoorbeeld de aanwezigheid van huizen, en hoe diep het water zit. We kunnen mone-
tair, voor de economische aangelegenheden, een schatting maken van de schade. Dat is weliswaar geen schat-
ting huis per huis, want we beschouwen elk huis als een gemiddeld huis.  
 
Er werd al uitgelegd dat de schade in combinatie met de kans op het voorkomen, het risico is. Uit de schade 
kunnen we dus het risico afleiden. We schatten het gevaar in en de impact van overstromingen door een risi-
cobenadering.  
 
Om onze modellen te verbeteren en om onmiddellijk te kunnen assisteren bij activiteiten binnen die binnen de 
VMM en de CIW worden ontwikkeld om de inventaris op te maken van alle mogelijke overstromingen, ge-
bruiken we helikoptervluchten.  
 
We voorspellen ook het getij en we kunnen de overstroombare gebieden en de kans op het voorkomen van een 
overstroming voorspellen, en tegelijkertijd ook de waterstanden die er in de toekomst zullen zijn. De onzeker-
heden in die voorspellingen zijn bijzonder groot. Een voorspeller die meent dat het alarmpeil ergens zal wor-
den overschreden, heeft een grote verantwoordelijkheid. Hij beschikt over ervaring en deskundigheid en 
pleegt heel veel intern overleg.  
 
Helikoptervluchten 
 
We werken met technologie die afgeleid is van de beelden die worden gemaakt door helikopters bij sporteve-
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nementen, en die worden omgezet en vertaald in geografische informatie. We kunnen dit dankzij de samen-
werking met AGIV en met alle waterbeheerders. Ook voor de VMM werden al helikoptervluchten uitgevoerd. 
Op die manier hebben we een onmiddellijke kartering van de recent overstroomde gebieden. Die informatie is 
van absoluut nut voor het verbeteren van onze modellen. Een model is immers een soort voorspelling en moet 
worden geverifieerd. We moeten permanent bewaken dat wat we erin staat, correct is. Als er verschillen zijn, 
moeten wij op zoek gaan naar de reden daarvoor. Die reden kan een fout zijn in het digitaal hoogtemodel, in 
het model zelf of in het concept van het model. Het kan zijn dat de metingen niet juist waren. Dit alles moet 
worden afgetoetst. Op de dag van de overstromingen van 14 november 2010 kon er al een kaart worden ge-
presenteerd op de site. Het is dus een heel interessant instrument.  
 
Risicobenadering 
 
Het Waterbouwkundig Laboratorium heeft de risicobenadering geïnitieerd. De benadering gebeurt in eerste 
instantie op basis van economische en geografische beschikbare informatie die gemakkelijk monetair vast te 
leggen is. We doen dat om de potentiële schade van een evenement te kunnen berekenen. In combinatie met 
de kans op voorkomen, kan die tot een risico worden herleid. Dit moet nog veel verder worden ontwikkeld. 
Als we de Europese Overstromingsrichtlijn die in opmaak is, willen implementeren, moeten we nog heel wat 
bijschaven en aanpassen. We zullen ons moeten afvragen of we dit voor het hele Vlaamse grondgebied op een 
analoge manier kunnen analyseren.  
 
Op de website staat ook een link naar de website die alle informatie bevat voor het technisch beheer bij cala-
miteiten. Als er overstromingen zijn, worden de websites ongelofelijk veel geconsulteerd en moeten wij ga-
randeren dat ze operationeel blijven.  
 
Uitdagingen 
 
Om zulke systemen en modellen op te zetten in Vlaanderen zijn er een aantal randvoorwaarden. Het is essen-
tieel dat de modellen goed zijn. Er zijn ook randvoorwaarden die worden bepaald door de omgeving waarin 
we leven. Ik heb geen ambitie noch een mandaat om suggesties te doen om de wereld te veranderen, dus ga ik 
uit van de bestaande toestand. Er zijn meerdere uitdagingen waarmee we rekening moeten houden. Uitdagin-
gen zijn op zich positief, want we proberen er iets aan te doen.  
 
Zo zijn er meerdere voorspellingscentra met eigen accenten en met een eigen problematiek. Dat is duidelijk, 
maar dat is niet zo erg.  
 
Dat we moeten omgaan met bevoegdheden en met afspraken die werden gemaakt, hoeft ook niet noodzakelijk 
belemmerend te zijn, integendeel.  
 
Het is normaal dat we ook breder moeten gaan dan Vlaanderen, al was het maar om aan de juiste informatie te 
geraken over wat er gebeurt op de Maas of op de bovenlopen van de Dender. We moeten alle aspecten grens-
overschrijdend bekijken, daar kunnen we niet onderuit.  
 
Een andere uitdaging is dat we moeten omgaan met talloze onzekerheden. Als voorspellers hebben we de 
opdracht om te informeren, maar ook om aan de bevolking en de specialisten duidelijk te maken dat de voor-
spellingen beperkingen hebben. Als het KMI, een gerespecteerd meteorologisch instituut met een heel goede 
naam in Europa, 1 tot 10 milliliter neerslag voorspelt, dan is het verschil tussen 1 en 10 voor ons soms een 
wereld van verschil, maar soms ook niet.  
 
Uiteraard is er de crisiscommunicatie. Als Hydrologisch InformatieCentrum informeren we absoluut niet over 
het waterbeheer en de maatregelen die moeten worden getroffen, maar enkel over waterstanden en vooruit-
zichten van waterstanden. Toch ondervinden we dat die communicatie moeilijk is. Het is in een complex land-
schap met heel veel betrokken partijen nooit voor iedereen goed. We zijn ons daarvan bewust en willen daarin 
verbeteren. Wij zijn ISO-gecertificeerd, dat wil zeggen dat we een zeker kwaliteitsniveau halen, maar vooral 
dat we ons ertoe engageren om ons permanent te verbeteren.  
 
Met een aantal verbeteringen zijn we al bezig. Uit iedere overstroming of calamiteit wordt er geleerd. We 
diepen de samenwerking op verschillende vlakken uit, want dat is absoluut nodig. De nood aan overkoepelen-
de informatie voor de buitenwereld is enorm; we werken daaraan. Ook de terminologie moet duidelijk en een-
vormig zijn voor alle organisaties. We moeten die op elkaar afstemmen.  
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Alle instituten hebben een onbelemmerde data-uitwisseling nodig, maar dat is makkelijker gezegd dan ge-
daan, en is informaticatechnisch heel intensief en belastend.  
 
We moeten ervoor zorgen dat onze infrastructuur robuust is en het niet om de haverklap laat afweten.  
 
We moeten ook ingeoefende draaiboeken hebben inzake hoogwater en overstromingen. Binnen het departe-
ment Openbare Werken werden die gerealiseerd, maar de draaiboeken volgen en inoefenen, is een andere 
zaak.  
 
Flankerend onderzoek 
 
Wij voeren flankerend onderzoek uit, meestal samen met een universiteit of een studiebureau, onder meer 
over de bresgevoeligheid van dijken. Dat is zeer belangrijk, ook voor mogelijke calamiteiten. Ook is er de 
vraag in welke mate de klimaatverandering de openbare werken van de toekomst zal beïnvloeden. Ook met 
betrekking tot de watertekorten worden er studies gedaan. Het Albertkanaal is daar een voorbeeld van: het 
gaat tegelijkertijd over drinkwater en Maaswater dat men in het Albertkanaal moet krijgen. Als het een droge 
zomer is, is dat een probleem, want tegelijk moeten we ook aan Nederland een vast percentage water geven.  
 
Zoals professor Berlamont al heeft gezegd, worden er daadwerkelijk waterbalansen gemaakt, in de mate van 
het mogelijke, voor bepaalde deelaspecten. Voor heel Vlaanderen is dat momenteel niet aan de orde.  
 
We helpen mee aan het ontwerpen van waterbouwkundige constructies en houden natuurlijk rekening met de 
verwachtingen met betrekking tot overstromingen en met betrekking tot de gevolgen van klimaatwijzigingen. 
Dan zijn we opnieuw aanbeland bij het Sigmaplan, met onder meer het inrichten van overstromingsgebieden. 
Daar zijn we ook bij betrokken. Het inrichten van een dergelijk gebied is niet alleen een kwestie van hydrauli-
ca. Het gaat niet alleen over de vraag hoeveel water erin komt, hoeveel water eruit kan, wanneer het moet 
worden gevuld en moet worden leeggemaakt. Die overstromingsgebieden hebben ook nog andere functies. In 
bepaalde gevallen is dat een natuurfunctie, in andere een landbouwfunctie. Daar moeten we dus buiten ons 
domein treden en samenwerken met andere specialisten, van studiebureaus of universiteiten. 
 
Overstromingsrichtlijn 
 
Bij de Europese richtlijn over de beoordeling en het beheer van overstromingsrisico’s, die nu moet worden 
omgezet, zijn we als Waterbouwkundig Laboratorium nauw betrokken geweest, uiteraard niet als enige in-
stantie. We kunnen stellen dat Vlaanderen beschikt over toch wel een van de meest geavanceerde afwegings-
kaders voor het vergelijken en prioriteren van overstromingsmaatregelen. Voorbeelden zijn het Sigmaplan en 
het Geïntegreerd Kustveiligheidsplan. We hebben in de voorfase achter de schermen heel belangrijke studies 
verricht om die risico’s en effecten te berekenen. Als afwegingskader heeft dat de doorslag gegeven om te 
komen tot de besluiten van het Sigmaplan zoals u dat kent. In de nabije toekomst zal dit leiden tot de besluiten 
van het Geïntegreerd Kustveiligheidsplan.  
 
Ook voor kleinere projecten die worden voorbereid, worden dergelijke technieken toegepast. Er is zelfs soft-
ware ontwikkeld om andere beheerders toe te laten de schade en de risico’s te berekenen en op kaart te bren-
gen. Die kunnen dan met die software werken of hem verder uitbreiden.  
 
De beoordelingen met betrekking tot economische bedrijvigheid, sociale aspecten, waaronder gezondheid, 
ecologie en cultureel erfgoed moeten we nog integreren. Dat is een opdracht die we nog tot een goed einde 
moeten brengen.  
 
Alleszins zijn voor heel Vlaanderen, ook dankzij de samenwerking tussen de diverse entiteiten, het concept, 
de technologie en de middelen aanwezig om de overstromingsgevaarkaarten en overstromingsrisicokaarten te 
maken. Die zijn weliswaar nog niet drukklaar. De overstromingsrisicobeheerplannen moeten nog worden 
opgemaakt. Vlaanderen integreert die plannen in de internationale stroomgebiedbeheerplannen. Daarin zijn 
we voorlopers. 
 
CIW Watersysteemkennis 
 
Nu ga ik even uit mijn rol als afdelingshoofd vallen en spreken in mijn hoedanigheid van voorzitter van de 
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CIW-werkgroep Watersysteemkennis. Uiteraard is het Waterbouwkundig Laboratorium daar nauw bij betrok-
ken. We proberen een geïntegreerd informatiesysteem met betrekking tot de waterproblematiek te maken. 
Professor Berlamont merkte al op dat er middelen nodig zijn voor dergelijke onderzoeken. Dat geldt hier ook. 
Met de mogelijkheden die er nu zijn, proberen we dat toch uit de startblokken te krijgen. 
 
De leemten in de kennis over geïntegreerd waterbeleid zijn in kaart gebracht door een initiatief dat de CIW-
werkgroep Watersysteemkennis is gestart, met een groot congres in 2007. Daaruit is een onderzoekspro-
gramma met betrekking tot water voortgevloeid. Dat wordt nu nog niet systematisch uitgevoerd; er is ook nog 
geen sprake van een achterliggende structuur die dat bijvoorbeeld kan financieren. Het is echter wel een richt-
snoer voor huidig en toekomstig onderzoek, binnen de universiteiten, maar ook binnen de overheidsdiensten. 
We proberen systematisch vorderingen te maken. Uiteraard is de werkgroep een forum voor overleg, kennis-
deling en netwerking, onder meer met de Waterfora. Ik wil u graag uitnodigen op het eerstkomende Waterfo-
rum, op 11 februari 2011, getiteld ‘Adaptatie van het Vlaamse watersysteem aan klimaatverandering en be-
volkingstoename’. Dat sluit heel goed aan bij de activiteiten die hier worden ontplooid.  
 
Besluit 
 
Hopelijk hebt u kunnen vaststellen dat we een performant uitgebouwd instrumentarium hebben. Ik kan u ga-
randeren dat dit ook geldt voor de andere diensten. Er is al heel wat samenwerking. Er zijn nu al heel wat ini-
tiatieven en organisatorische instrumenten voorhanden om de overstromingsproblematiek gestroomlijnd aan te 
pakken. Alles kan echter nog veel beter. Dan spreek ik in eigen naam en in naam van het Waterbouwkundig 
Laboratorium, ons streven naar een kwaliteitszorgsysteem indachtig. 

2.2. Vragen van de leden 

De heer Wilfried Vandaele: Mijnheer Mostaert, u hebt een gedetailleerd overzicht gegeven van de werk-
zaamheden van uw instelling. Dat was zeer interessant. U bent echter zuinig geweest met het signaleren van 
knelpunten en eventuele oplossingen daarvoor. Ik begrijp echter dat u op de eerste plaats een andere rol hebt. 
Mocht u echter aandachtspunten hebben waarvan u denkt dat het parlement er prioritair werk van kan maken 
in het kader van deze werkzaamheden, dan hoor ik dat vooralsnog graag. 
 
U ondersteunt de diverse diensten die bezig zijn met waterbeleid en -beheer. U levert hen materiaal. Hebt u 
het gevoel dat er voldoende gebruik wordt gemaakt van dat materiaal? Of zijn er ook concrete gevallen waarin 
men uw wijsheid eigenlijk naast zich heeft neergelegd? 
 
Mevrouw Gwenny De Vroe: U hebt het gehad over de overstromingsvoorspellingen. Worden die gegevens 
gebruikt voor de overstromingsvoorspeller van de VMM? Ik meen te hebben begrepen dat de voorspellingen 
van het Hydrologisch Informatiecentrum enkel betrekking hebben op de bevaarbare waterlopen. Hoe zit het 
dan met de onbevaarbare waterlopen? Ik heb de indruk dat er sprake is van versnippering. Ik had graag uw 
visie daarop gekend. 
 
U zegt dat er al op veel vlakken wordt samengewerkt, maar dat alles beter kan. Ik zie een contradictie met de 
voorgaande spreker, die heel duidelijk stelt dat het beleid momenteel versnipperd is en dat dit echt beter moet. 
Daarover had ik graag uw mening gekend. 
 
De heer Hermes Sanctorum: Over de risicobenadering inzake het gevaar en de impact van overstromingen 
zou ik graag weten voor welk aandeel ongeveer van uw werkingsgebied dit gebeurt. Gebeurt het op grote 
schaal of bij specifieke gebieden? In welke mate is dit al uitgewerkt? Ik denk dat de VMM dit ook regelmatig 
doet, maar niet voor de hele zone. Kunt u daar meer informatie over geven? 
 
U hebt terecht benadrukt meer te zijn dan een voorspellingscentrum. Toch ben ik niet overtuigd van het nut 
van diverse voorspellingscentra. Wat dat betreft, sluit ik me enigszins aan bij mevrouw De Vroe. U hebt er 
terecht op gewezen dat crisiscommunicatie niet evident is in een complex landschap, maar diverse voorspel-
lingscentra maken de zaak misschien nog complexer. 
 
Over de integratie van de beoordelingen – met betrekking tot economische bedrijvigheid, de sociale aspecten, 
waaronder gezondheid, het ecologische en het cultureel erfgoed – heeft u opgemerkt dat die nog niet helemaal 
op punt staat. Het is me nog altijd niet duidelijk wat de precieze criteria zijn bij het kiezen van de meest priori-
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taire overstromingsdossiers. Tijdens de vorige zitting heb ik ook geen eenduidig antwoord op die vraag gekre-
gen. Misschien kunt u me daar wat meer duidelijkheid over geven. 
 
Mevrouw Tinne Rombouts: Het is heel boeiend om eens een totaaloverzicht te krijgen van de kennis die het 
Waterbouwkundig Laboratorium heeft en de diverse vormen van samenwerking die er zijn. 
 
U hecht veel belang aan de risicobenadering en bent vernieuwend op dat vlak. Ik heb ook begrepen dat ter 
zake nog wel veel vooruitgang kan worden geboekt, dat dit nog meer kan worden ontwikkeld en verdiept. 
Europa vraagt dat eigenlijk, zo stelt u, maar het is me niet duidelijk waarop die vraag precies is gebaseerd. 
  
Uw opdracht betreft de bevaarbare waterlopen. Ik heb begrepen dat er aan de hand van de risicobenadering 
modellen worden opgesteld en dat op basis daarvan advies wordt gegeven voor de opbouw en het beheer van 
die watersystemen. Tot welk niveau gaan die adviezen? Hebben die modellen enkel betrekking op de bevaar-
bare waterlopen? Omvatten ze ook de eventuele effecten op lagere watersystemen en geeft u op die manier 
ook kennis door? Op welke manier wordt ter zake samengewerkt? 
 
Professor Berlamont heeft gesteld dat het bekken de natuurlijke organisatieschaal is. U hebt echter ook gewe-
zen op de bekkenoverschrijdende problemen die moeten worden bekeken. U richt zich vooral op de eigen 
problematiek van de grote riviersystemen, maar merkt op dat de terreinkennis en de ervaring van de lokale 
waterbeheerders ook wel onmisbare factoren zijn. 
 
Er is ook de discussie over de versnippering van bevoegdheden. We zijn soms geneigd om ons sterk toe te 
spitsen op bevoegdheden. Het zijn echter de maatregelen die me het belangrijkst lijken. Samenwerking staat 
centraal. U hebt het gevoel dat er verbeterpunten zijn, maar dat het wel goed loopt met die samenwerking. Stel 
dat er wordt gesleuteld aan de bevoegdheden, of dat er verschuivingen gebeuren, kunt u dan aangeven wat de 
cruciale elementen zijn die overeind moeten blijven om de bekkenoverschrijdende problematiek voldoende 
aandacht te geven? 
 
U hebt aangehaald dat er nog een aantal leemtes zijn in de watersysteemkennis. Die leemtes zijn in kaart ge-
bracht. Kunt u, specifiek voor de wateroverlastproblematiek, een overzicht geven van wat dan de precieze 
leemtes in die kennis zijn? 

2.3. Antwoorden 

De heer Frank Mostaert: Mevrouw Rombouts, het onderzoeksplan over watersysteemkennis beslaat een 
heel breed spectrum. Het is niet zo dat er een apart hoofdstuk in staat over wateroverlast, maar bijna in alle 
deelaspecten worden er links gelegd. Ik kan al die aspecten nu niet voor de vuist overlopen. Het gaat in elk 
geval over watersysteemkennis in de brede zin van het woord, niet alleen gefocust op wateroverlast. 
 
Er zijn vragen gesteld over het feit dat er meerdere voorspellingscentra zijn. Er zijn er negen of tien die van 
belang zijn voor Vlaanderen. Het is ook normaal dat men zich gaat specialiseren. Het is niet mogelijk om los 
van de waterloopbeheerders dergelijke activiteiten te ontwikkelen. We hebben die terreinkennis absoluut no-
dig. Onze mensen die in die voorspellingscentra werken, worden ook getraind op terreinkennis, maar de recht-
streekse link met de beheerders blijft onmisbaar. Het is cruciaal dat wij de mensen die op het terrein staan, 
kennen en er dagelijks mee omgaan. Hoe men dat ook wil reorganiseren, die band moet worden gegenereerd. 
Dat wil ik sterk benadrukken. 
 
De risicobenadering is uiteraard uitbreidbaar. Die tool is gemaakt vanuit een filosofie waarbij de economische 
en de materiële aspecten in rekening werden gebracht. Al heel snel kwamen we tot de constatering dat ook het 
begrip ‘slachtoffer’ in rekening moet worden gebracht, en zelfs prioritair. Een slachtoffer in euro uitdrukken, 
vonden wij niet echt kies. Daarmee komen we al tegemoet aan wat Europa bedoelt met de sociale aspecten, 
waaronder gezondheid. Het gaat hem dus ook over de gezondheid van slachtoffers, mensen die door de water-
overlast gezondheidsproblemen krijgen, en in het uiterste geval zelfs moeten zwemmen om weg te raken of 
verdrinken. 
 
Wij nemen de versnippering van het beleid aan als een randvoorwaarde. We weten dat we ons moeten aanpas-
sen aan de toestand zoals hij is en niet aan een ideale wereld. Professor Berlamont heeft al duidelijk aange-
toond dat bijna iedereen betrokken is bij het waterbeleid. De burger, die met zijn voeten in het slijk staat, de 
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sectoren zoals bouw, landbouw en industrie, en het beleid zelf. De waterkwaliteitsaspecten worden bij water-
overlast vaak uit het oog verloren, maar ze zijn er ook. 
 
Al die aspecten samen kan men niet in één entiteit beheren. Men zal toch moeten verkavelen. Mijn persoonlij-
ke mening is dat die verkaveling er toch zal moeten komen, en dan komt men weer tot de essentie van de 
zaak, namelijk dat we op de een of andere manier moeten samenwerken. We hebben met de Vlaamse overheid 
al een aantal reorganisaties doorlopen, zoals recent Beter Bestuurlijk Beleid. Die reorganisaties vergen heel 
wat energie en komen altijd op hetzelfde neer, namelijk dat men uiteindelijk die samenwerking moet creëren. 
 
Die samenwerking moet misschien wat anders gefocust zijn dan in de beginfase na een dergelijke reorganisa-
tie. In de beginfase wordt het terrein afgebakend. De samenwerkingsakkoorden die dan worden gemaakt, zijn 
vooral akkoorden waarin een rolverdeling wordt afgesproken. Men denkt los van elkaar en probeert de sa-
menwerking te zoeken om zijn eigen opdracht te kunnen uitvoeren. Nu zitten we in de fase dat de posities 
gevestigd zijn. We moeten ertoe komen dat de gemeenschappelijke doelstellingen gezamenlijk worden gerea-
liseerd. Zeker op het vlak van onderzoek en voorspellingen kan er significante vooruitgang worden geboekt, 
zonder dat men daarvoor de wereld weer op zijn kop moet zetten. Dat is mijn persoonlijke mening. 
 
Men moet de links leggen met de klant. De belangrijkste klant is degene die het water moet beheren en die 
ervoor moet zorgen dat op korte en op lange termijn mensen niet alle dagen met hun voeten in het water staan. 
 
De heer Hermes Sanctorum: De risicobenadering is mij nog altijd niet helemaal duidelijk. Kunt u dat uit-
drukken in een percentage of een grootteorde? 
 
De heer Frank Mostaert: Wij hebben de berekening gemaakt voor alle bevaarbare waterlopen en hebben 
daar software voor aangemaakt. We rekenen dat ook iedere keer door als we advies geven over specifieke 
ingrepen. Stel: men gaat een dijk verhogen. Dat betekent dat heel de waterhuishouding van die rivier wijzigt. 
Als het waterpeil een bepaalde hoogte heeft, zal het niet meer overstromen waar de dijk werd verhoogd. Maar 
dat water komt dan eventueel op een andere plaats ook in een overstroming terecht. Voor elke afzonderlijke 
ingreep wordt er een doorrekening gemaakt met die risicomethode. Voor de activiteiten die wij ontplooien, is 
dat essentieel. 
 
We hebben samen met de Universiteit Gent een product gemaakt, Latis, waarmee men op basis van informatie 
dergelijke berekeningen kan doen. De VVM heeft zich nu op de Latis-software gebaseerd om dat verder te 
ontwikkelen en te verfijnen voor de specifieke problematiek waarmee zij moeten werken. Het is duidelijk dat 
voor een bevaarbare waterloop het economische aspect zwaarder weegt dan ecologische aspecten, die welis-
waar ook nog op een of andere manier moeten worden verrekend. Dat is heel moeilijk. We laten ons daarbij 
assisteren door gespecialiseerde instituten, zoals bijvoorbeeld VITO dat daar op hoog niveau mee bezig. 
 
In principe kan men die software toepassen voor het hele Vlaamse grondgebied. De basisgedachte in de peri-
ode voor BBB was dat we moesten proberen op een gelijke manier het risico op overstromingen te berekenen 
voor heel Vlaanderen. Of men nu langs de Schelde, de Dender of de Molenbeek woont, de burger moet een 
min of meer analoge bescherming kunnen genieten ten opzichte van overstromingen. Toen werd er nog ge-
dacht in normen. Uiteindelijk is de conclusie dat het eerst allemaal in kaart moet worden gebracht. Een norm 
is heel moeilijk te bepalen en ook een risico is een behoorlijk abstract begrip. Wat wij nu maken, is maar een 
benadering voor de kwantificering van risico’s. 
 
De heer Bart Martens, voorzitter: Voor alle duidelijkheid: het veiligheidsniveau zal waarschijnlijk worden 
uitgedrukt in een aanvaardbare overstromingsschade, eerder dan in een overstromingsrisico? 
 
De heer Frank Mostaert: Het zou moeten worden uitgedrukt in een risico, waarbij je de terugkeerperiode én 
de schade in rekening brengt. Neem nu een stad als Antwerpen. In een dergelijke stad zou de schade van een 
overstroming enorm groot zijn. Maar als de kans heel klein is, moet er geen enorm grote infrastructuur zijn 
om dat te vermijden. Het is dus kans maal schade dat bepalend is. Dat is ook het eerlijkst, bijvoorbeeld als 
men Antwerpen met de problematiek van de Molenbeek vergelijkt. 
 
De heer Bart Martens, voorzitter: Zolang het geactualiseerde Sigmaplan niet is uitgevoerd, zou de Antwerp-
se ring of de binnenstad wel de eerste potpolder kunnen zijn die onderloopt. 
 
De heer Frank Mostaert: Dat denk ik niet. Antwerpen ligt behoorlijk hoog. Ik heb misschien een verkeerd 



Stuk (2010-2011) – Nr. X  50 
 
 
voorbeeld genomen. Aalst is een beter voorbeeld om met de Molenbeek te vergelijken.  
 
Met de ingedijkte Schelde is het risico ook anders dan het overstromingsrisico door te veel regen, omdat de 
infrastructuur ook nog kan falen. Dat is een bijkomend aspect. 
 
Mevrouw Gwenny De Vroe: U hebt daarnet gezegd dat er negen à tien voorspellingscentra zijn. Is het moge-
lijk om daar een overzicht van te krijgen, met hun specialisaties en de overlappingen? 
 
De heer Frank Mostaert: Het zijn voor alle duidelijkheid niet allemaal Vlaamse. Er zijn er ook Waalse, 
Franse en Nederlandse centra die van belang zijn voor ons. Voor sommige deelbekkens is dat misschien irre-
levant, maar voor de grote riviersystemen is dat absoluut noodzakelijk. 
 
Mevrouw Gwenny De Vroe: Het lijkt mij nuttig dat wij daar als parlementsleden een overzicht van krijgen, 
met hun specialisaties en de eventuele overlappingen, en de verhouding, op Vlaams niveau dan, tussen be-
vaarbare en niet-bevaarbare waterlopen. 
 
De heer Frank Mostaert: In Frankrijk en Wallonië heeft men overigens ook de opdeling bevaarbare en niet-
bevaarbare waterlopen. 
 
Mevrouw Gwenny Devroe: Ik heb van veel gemeentebesturen, burgemeesters en schepenen de reactie ge-
kregen dat zij van het overstromingsgevaar op de hoogte waren door naar het televisienieuws te kijken. Ik heb 
het dan over de overstromingen in november 2010. Op welke manier kan die communicatie met de gemeente-
besturen worden verbeterd? 
 
De heer Frank Mostaert: Dat is een delicate kwestie. Wanneer er calamiteiten zijn door regen, worden 
meestal eerst de kleine waterlopen getroffen. Het is logisch dat de waterwegbeheerder van de kleine waterlo-
pen en de VMM dan het eerst in het nieuws komen. Daardoor verloopt de communicatie in het begin vooral 
vanuit die hoek. Het water uit die hogere bekkens komt uiteindelijk, en soms zelfs een paar dagen later, in de 
lagere bekkens terecht. Voor de Maas is dat bijvoorbeeld een paar dagen nadat de sneeuw is beginnen te smel-
ten. Dan doet de problematiek zich niet meer voor in de kleinere waterlopen. Op dat ogenblik worden de 
communicatietrajecten die zijn afgesproken binnen Openbare Werken gevolgd. Wanneer het dan gaat over 
waterstanden en debieten, dan krijgt u op het nieuws de communicatie van de voorspellingscentra zelf. 
 
Wanneer de wateroverlast op gemeentelijk niveau escaleert, zijn het de gemeentelijke ambtenaren die aan bod 
komen. Ook de provinciegouverneur kan in het nieuws komen afhankelijk van de stand van zaken van het 
rampenplan, allemaal met hun eigen communicatie. De communicatie over die overstromingen is een spel met 
heel veel partijen. Op een of andere manier moet dat allemaal worden gevat in protocols. Er moet worden 
afgesproken wie wat meedeelt. Wat Openbare Werken betreft, hebben wij daarover heel duidelijke instructies.  
 
Sinds de voorspeller er is en heel proactief werkt, hebben wij afspraken met de communicatieverantwoorde-
lijken. Het is belangrijk dat de doorstroming van informatie goed gebeurt en dat er geen chaos van tegenstrij-
dige communicatie ontstaat. Dat is onze grote bezorgdheid. Iedere letter in een verslag kan van belang zijn. 
We willen vermijden dat mensen panikeren wanneer zij bijvoorbeeld een verkeerde interpretatie maken.  
 
Mevrouw Tinne Rombouts: De kennis en risicobenadering waar u het over hebt, gaat over bevaarbare water-
lopen. U berekent en geeft adviezen aan diegenen die instaan voor de regie van die categorie. Dan geeft u het 
model door aan de VMM voor wat betreft de onbevaarbare waterlopen. Is daar een wisselwerking? Wanneer 
men een beslissing neemt voor de ene waterloop, kan de andere dat dan opvangen? 
 
De heer Bart Martens, voorzitter: Dat hoort bij het calamiteitenbeheer. Ik heb al eerder verwezen naar het 
voorbeeld van de potpolder in de omgeving van Lier. Die ligt langs een stuk dat bij de bevaarbare waterlopen 
hoort. In het kader van de versnelde bovenstroomafvoer vanuit de beide Netes, kan het echter interessant zijn 
om die mee in te schakelen voor het waterafvoerprobleem uit regenwaterrivieren, zonder dat die Potpolder als 
buffer moet dienen voor het opkomend tij. Hoe gebeurt die afstemming tussen de bevaarbare en onbevaarbare 
rivieren? Naast de protocollen waar u het over hebt, moet er een goede afstemming zijn. 
 
De heer Frank Mostaert: Wij sturen permanent data door. De data die belangrijk zijn voor de bevaarbare 
waterlopen, stuurt de VMM naar ons. De gegevens die van belang zijn voor de grote waterlopen, gaan naar de 
VMM. Het is heel intensief dataverkeer. Alle informatie wordt meegenomen in de verschillende voorspel-
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lingscentra. We hebben ook goed bekeken wat we nodig hebben en wat niet, want ballast hoeft niet te worden 
getransporteerd, zeker niet bij calamiteiten. We hebben permanent contact met elkaar. Als er een waterloop is 
waarop wij een meetpost hebben die te weinig frequent meet, nemen de collega’s contact met ons op en wijzi-
gen wij de instellingen zodat de gegevens toch beschikbaar zijn. Achter het kleine beetje dat de burger te zien 
krijgt, zit er achter de schermen operationeel een hele machinerie aan samenwerking. We staan niet los van 
elkaar.  
 
Een aantal cases ken ik helemaal niet, ik kan me er ook niet over uitspreken. Ik wil ze wel op het labo bespre-
ken.  
 
Bij de risicobenadering spelen heel veel modellen tegelijkertijd een rol. Hoe werkt de rivier en bij welke hoe-
veelheid water? Welke waterstanden en welk overstromingsrisicogebied wordt gegenereerd? De onbevaarbare 
waterlopen hebben daar modellen voor, wij ook. We moeten ze niet uitwisselen met elkaar om deze risicobe-
nadering toe te passen.  
 
Als het echter om de risicobenadering gaat, dan leggen we lagen bovenop het kaartmateriaal. Zo is er de laag 
van het bodemgebruik. Als het om een landbouwgebied gaat, is er een verschil in schade als het gaat om ak-
kers met graan of weiden met koeien. Een ander bodemgebruik heeft een andere schade tot gevolg als er water 
over komt. Al die lagen zijn beschikbaar als geografische informatie voor heel Vlaanderen. Een andere laag 
die erboven komt, is de specifieke laag waar woonhuizen staan. Ook de waterdieptes kennen we. Deze gege-
vens moeten we dus niet uitwisselen. De algemene lagen zijn voor iedereen beschikbaar, ook de waterstanden 
en debieten.  
 
Wat wij beschikbaar maken, kunt u zich voorstellen als een programma op een cd dat u op de computer moet 
installeren. Als u er de beschikbare informatie aan toevoegt en dan op de knop ‘berekenen’ duwt, krijgt u wat 
wij doorgeven. Ook dat noemen wij een model.  
 
De heer Hermes Sanctorum: Over de voorspellingscentra werd gevraagd wat het nut is van de bestaande 
versnippering. U antwoordde dat er specifieke expertise aanwezig is en dat er specifieke contacten zijn met de 
waterbeheerders. Dat klopt natuurlijk, maar is geen argument pro versnippering. Wat is het nut van een voor-
spellingscentrum voor de bevaarbare waterlopen en een ander voor de onbevaarbare, die afzonderlijk commu-
niceren?  
 
De heer Frank Mostaert: We beseffen dat die afzonderlijke communicatie een moeilijkheid is. Voor onze 
eigen waterbeheerders, die bezig zijn met de bevaarbare waterlopen, is alles wat te maken heeft met de kleine-
re waterwegen ‘ballast’. Ze hebben cruciale, gefilterde informatie nodig. We moeten voor onze specifieke 
klanten, specifieke modules en mogelijkheden hebben. nv De Scheepvaart en Waterwegen en Zeekanaal heb-
ben andere domeinen. nv De Scheepvaart bijvoorbeeld heeft geen interesse in de stand van het water en het 
debiet van bijvoorbeeld de IJzer.  
 
De burger die wordt geconfronteerd met dergelijke problemen, moet langs één kanaal toegang krijgen tot alle 
informatie, vandaar dat we de portaalsite zullen realiseren. Het maakt niet uit dat daar 25 instituten achter 
zitten. Als die niet met elkaar zouden communiceren, is dat een ramp voor de kwaliteit. Samenwerking is 
nodig. Hoe men dit organiseert, maakt niet uit, er zullen altijd aparte cellen zijn voor de bevaarbare waterlo-
pen, voor de kust en voor de onbevaarbare waterlopen. Het is een kwestie van samenbrengen van expertise. 
Alles zit nu ingebakken in kaders en structuren. Als we de waterproblemen willen oplossen, zijn er belangrij-
ker zaken dan de voorspellingscentra.  
 
De heer Bart Martens, voorzitter: Er zou natuurlijk ook een verkaveling per stroomgebied kunnen komen in 
plaats van de artificiële opdeling tussen bevaarbare en onbevaarbare waterlopen.  
 
De heer Frank Mostaert: Voor de bevaarbare waterlopen is de bestaande bekkenindeling niet nodig. Wij 
werken bekkenoverschrijdend. We zitten natuurlijk bijna volledig in het stroomgebied van de Schelde, maar 
hebben binnen dit stroomgebied ook bekkenoverschrijdende problemen. Als de Dender in de Schelde komt, 
dan beïnvloeden die elkaar in zeer hoge mate. Er zit getij op de Schelde en er komt water in de Dender, soms 
veel te veel op het verkeerde moment. Die twee systemen hangen voor ons onlosmakelijk aan elkaar vast. 
Voor de mensen van de VMM zijn bijvoorbeeld de Dender en de bovenloop van de Mark ook onlosmakelijk 
met elkaar verbonden. We moeten ervoor zorgen dat de links er zijn, maar we moeten er vooral voor zorgen 
dat de expertise gekoppeld blijft aan de waterbeheerders. Hoe er wordt gereorganiseerd, doet er minder toe. 
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3. Professor Patrick Meire, Universiteit Antwerpen 

3.1. Inleidende uiteenzetting 

Professor Patrick Meire, Universiteit Antwerpen, Onderzoeksgroep Ecosysteembeheer en Leerstoel Inte-
graal Waterbeheer: Er is mij gevraagd om in twintig minuten de knelpunten van het waterbeheer te brengen en 
dan ook nog eens dé oplossingen te formuleren. Dat is te hoog gegrepen.  
 
Uitgangspunten 
 
Ik wil in de eerste plaats benadrukken dat er in de afgelopen jaren al heel wat gerealiseerd is. Het waterbeheer 
van vandaag is totaal anders dan dat van twintig jaar geleden. De bekkenstructuren en de CIW werden opge-
richt. De planvorming is op gang gekomen. De wetgeving voorziet in heel wat instrumenten die veel moge-
lijkheden bieden voor het waterbeleid.  
 
Er is heel wat gerealiseerd maar we zijn er natuurlijk nog niet. De recente wateroverlast bewijst dat wel. 
Vlaanderen is op het vlak van waterbeheer allesbehalve veerkrachtig. Dat betekent dat een externe verstoring 
zoals wat extra regen direct resulteert in problemen. Het watersysteem als geheel is niet in staat om die exter-
ne verstoring op te nemen zonder negatieve gevolgen. 
 
Er wordt nogal eens gefocust op de wateroverlast en de overstromingen, maar de serie problemen is veel uit-
gebreider dan dat. De droogte is in elk geval ook een zwaar probleem. De heer Berlamont heeft dat vanmor-
gen uitgebreid uit de doeken gedaan. Droogte wordt in de toekomst een groot probleem, maar is dat eigenlijk 
al een tijd. U ziet op het scherm (dia’s 5-7) dat we in 2006, 2009 en 2010 ook al grote droogtes hadden.  
 
We hebben ook nog de problemen van waterkwaliteit. De volgende figuur geeft de meetplaatsen aan die vol-
doen aan de norm voor zuurstof. Nog niet de helft van de meetplaatsen voldoet.  
 
We kennen het aanzienlijke probleem van slib. Deze tabel (dia 9) geeft een idee van de volumes slib die jaar-
lijks worden aangevoerd in de waterlopen die moeten worden gebaggerd. Het zijn gigantische hoeveelheden. 
De kostprijs is ook gigantisch. Veel waterbodems zijn ook nog eens vervuild (dia 10). Het rood wijst op sterke 
verontreiniging, het geel is verontreinigd. Drie vierde van de bodems kampt dus met problemen. 
 
Al deze problemen hebben felle consequenties voor alle gebruiksfuncties: voor scheepvaart, watercaptatie, 
drinkwater, proceswater, recreatie, natuur en veiligheid. Essentieel is dat al deze problemen resulteren in zeer 
hoge economische kosten voor de maatschappij. Hoe kunnen we kostenefficiënter gaan werken? Daar zal ik 
het vooral over hebben. In een eerste deel zal ik het hebben over de integrale benadering, de ruimtelijke orde-
ning en het ecologisch herstel. 
 
Waarom is Vlaanderen niet veerkrachtig met betrekking tot water? Geen integrale benadering – Ruimtelijke 
ordening – Geen ecologisch herstel 
 
Voor een integrale benadering is helaas nog te weinig oog. Het watersysteem is een complex geheel. De inte-
grale benadering is niet vanzelfsprekend. Er zijn bijzonder veel interacties. In een watersysteem is er een ster-
ke interactie tussen het land en de atmosfeer. Verdamping speelt daarin een cruciale rol. Er is een belangrijke 
interactie tussen boven- en benedenstroomse gebieden; tussen de aard van het landgebruik en het grond- en 
het oppervlaktewater; tussen de rivieren en de kustzee; tussen oppervlakte- en grondwater. Binnen de water-
lopen zelf zien we een sterke interactie tussen de geomorfologie of structuur van de waterloop, de hydrody-
namiek die de waterkwaliteit en -kwantiteit omvat en de ecologische functies en structuren. Die drie vormen 
een soort triumviraat. Het is intellectueel gezien niet gemakkelijk om dat systeem te beheren en al die interac-
ties te overschouwen. 
 
Het volgende probleem is de ruimtelijke ordening. Die heeft op heel veel plaatsen voor versnippering gezorgd 
van de interactie tussen de rivier en zijn valleigebied door onaangepast ruimtegebruik. U ziet dat op deze foto 
van de Nete. De enorme toename van de hoeveelheid bebouwde oppervlakte heeft tot gevolg dat heel veel van 
de bebouwing in overstromingsgebieden komt.  
 
De IJzervallei is van oudsher een van de grootste overstromingsvlaktes van Vlaanderen. Hier ziet u een be-
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bouwing die geen enkele last heeft van de overstromingen. Daar is het altijd zo geweest. Daar heeft de mens 
zich tot nu toe uit de vallei gehouden, op een spaarbekken na. Op andere plaatsen werd en wordt er juist wel 
in die valleien gebouwd. Iedereen weet dat. De media hebben er ook de mond van vol, maar ik wil het nog-
maals benadrukken. Nu moeten we immers de gevolgen van dat gebrek aan ruimtelijke ordening betalen. In 
de IJzervallei zijn die kosten nihil, in andere valleigebieden zijn ze enorm. Er zijn gevolgen voor de water-
kwantiteit en -kwaliteit door de versnippering. Het collecteren van afvalwater in soms zeer versnipperde be-
bouwing is ofwel bijzonder duur ofwel gewoon niet haalbaar, met alle gevolgen van dien.  
 
De roep om ruimte voor water is zeer terecht. Vlaanderen is zeer dichtbevolkt en het is misschien paradoxaal 
maar in principe is die ruimte er nog. In het Sigmaplan zijn grote oppervlaktes overstromingsgebied nodig, 
een paar duizend hectare. Er is een zoekzone gedefinieerd van meer dan 15.000 hectare waar er 3000 tot 4000 
hectare uit geselecteerd is. Het aanbod is dus groter dan de behoefte. Een grondige analyse van de gegevens 
over de geschiktheid van het gebied en de ruimteclaims van de verschillende sectoren die voor het Netebek-
ken is uitgevoerd, laat zien dat er op verschillende plaatsen inderdaad nog ruimte over is (dia 22). 
 
Zeker als we de ruimte ook nog multifunctioneel kunnen inbouwen, is het zaak om de ruimte nu in te vullen. 
Professor Berlamont heeft u laten zien hoe het Vlaamse land er in 2050 mogelijk zou uitzien. Als we in dat 
Vlaamse land neerslag en overstromingen hebben zoals de voorbije weken, dan zal dat bijzonder problema-
tisch zijn en dan is de mogelijkheid om in dit landschap nog voldoende ruimte te hebben voor water absoluut 
niet meer haalbaar en de gevolgen zullen niet meer te overzien zijn. 
 
Ik denk dat het niet genoeg benadrukt kan worden om nu alle open ruimte die er is – al is het nu niet onmid-
dellijk nodig voor het waterbeheer –, op zijn minst te vrijwaren om in de toekomst geen grotere problemen te 
hebben. Het zal ook alleen maar duurder en duurder worden hoe langer men wacht. 
 
Dat betekent dat we de ruimte optimaal moeten gaan benutten. Dat vereist een zeer gebiedsgerichte benade-
ring waarbij we op de juiste schaal gaan kijken en waarbij een multifunctioneel ruimtegebruik voorop moet 
staan. Het is bijzonder belangrijk om na te gaan waar we in ruimte voor water moeten voorzien. Die ruimte 
voor water moet er komen langs de hele gradiënt: van de bron tot de monding. Hoe verder je benedenstrooms 
gaat, hoe moeilijker het soms is. Hoe meer je bovenstrooms water kan capteren, hoe makkelijker het gaat.  
 
Voor het multifunctioneel ruimtegebruik zijn er een heleboel mogelijkheden bijvoorbeeld voor een koppeling 
met de landbouw. Denk aan blauwgroene diensten, aan een koppeling met natuurbehoud, aan een eventuele 
koppeling met andere recreatieve activiteiten. Er is ruimte genoeg voor een samenwerking voor multifunctio-
neel ruimtegebruik.  
 
Een aantal sceptici vragen of de ruimte voor de rivier wel efficiënt is omdat men een aantal zaken natuurlijk 
minder gecontroleerd in handen heeft dan bepaalde technische structuren. Ik denk dat er heel veel voorbeelden 
zijn die aantonen dat ruimte voor water ook effectief werkt. Er zijn voorbeelden uit eigen land zoals de Doode 
Bemde, stroomopwaarts van Leuven, waar de voorbije periode een aantal positieve ontwikkelingen zijn ge-
beurd. In heel veel van onze buurlanden wordt op zeer grote schaal ruimte voor de rivier vrijgemaakt. Op zich 
is dat niets nieuws of niets specifieks voor Vlaanderen, maar het is gewoon een algemene visie die zeer breed 
wordt gedragen. 
 
Het is een feit dat de realisatie moeilijk blijft. Waarom? Ik weet het niet. Ik heb niet de bedoeling om op een 
aantal individuele cases in te gaan, maar in West-Vlaanderen is er een klein beekje (Rivierbeek-
Hertsbergebeek) waar de bergingscapaciteit in de vallei mogelijk 1,3 miljoen kubieke meter is. Toch gaat men 
liever een bekken bovenstrooms aanleggen van 25.000 kubieke meter en de rest verdiepen en verbreden, om 
een snelle afvoer tot gevolg te hebben. Zo ziet u hoe keuzes worden gemaakt. Ook op andere plaatsen, Web-
bekom bijvoorbeeld, zijn er grote discussies over uitbreiding van wachtbekkens of natuurlijke buffering in de 
vallei. 
 
Waarom blijft het conflict bestaan? Ik denk dat het voor een deel een gevolg is van wat jarenlang ingebakken 
is in de geest van een aantal waterbeheerders en dat nog een restant is van de wet op de onbevaarbare waterlo-
pen van weleer. Daarin was versnelde afvoer het enige adagio. Het idee dat versnelde afvoer pas de aller-
laatste noodoplossing is, moet nog doordringen. Het integrale denken is absoluut nog niet bij iedereen inge-
burgerd. Bij een heleboel mensen leeft het gevoel dat het watersysteem aan onze noden moet worden aange-
past. In het verleden hebben we inderdaad op een aantal plaatsen het watersysteem succesvol aangepast aan de 
behoefte van de mens, maar daar zijn grenzen aan. We moeten nu onze noden aanpassen aan de mogelijkhe-
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den van het watersysteem. De mogelijkheden om het watersysteem aan onze noden aan te passen, zijn lang-
zaamaan opgebruikt. De vele problemen wijzen daar ook op. Die aanpassing vereist een verandering in den-
ken die we absoluut nog verder moeten bewerkstelligen. 
 
Een ander element is de afweging tussen technische infrastructuur of meer natuurlijke oplossingen. Velen 
denken dat technische oplossingen de voorkeur verdienen boven meer natuurlijke oplossingen. Technische 
oplossingen zoals versneld afvoeren, maximaal bergen in wachtbekkens zouden de ruimteclaim van het wa-
terbeheer op de omgeving reduceren.  
 
Het is bijzonder duidelijk dat technische oplossingen essentieel zijn. Het is onmogelijk om in Vlaanderen het 
water te beheren zonder technische oplossingen, zonder structuren, zij het dat er op het vlak van sturing, zaken 
kunnen worden verbeterd. Professor Berlamont heeft op dat vlak ook een aantal elementen aangehaald. Op 
sommige plaatsen is er ook gewoon geen alternatief. Als er geen ruimte is, is een technische oplossing de 
enige mogelijkheid. Het moet echter ook duidelijk zijn dat technische oplossingen alleen zeker niet zaligma-
kend zijn.  
 
Ruimte voor de rivier en voor het water met een natuurlijke berging is in veel gevallen een beter alternatief. 
Het heeft een grotere impact op het slibtransport. Als je het water over een veel grotere oppervlakte kan laten 
stromen, dan zal het slib worden afgezet op een grotere oppervlakte. Het kan veel kostenefficiënter zijn. Een 
natuurlijk overstromingsgebied biedt bedrijfszekerheid. Er is geen technische infrastructuur die kan falen. Het 
kan ook een ecologische meerwaarde realiseren en dat is heel belangrijk voor de waterkwaliteit. De stappen 
die in het Sigmaplan gezet zijn, hebben duidelijk aangetoond dat de overstromingsgebieden daar een heel 
belangrijke rol kunnen spelen in de waterkwaliteit voor de Schelde.  
 
Het vrijwaren van de natuurlijke valleien is niet alleen hic et nunc een heel belangrijke optie. We moeten dat 
ook bekijken met de aan de gang zijnde klimaatswijziging. Het is al gezegd dat de klimaatswijziging zal resul-
teren in mogelijk meer overstromingen in de winter, maar in ieder geval in meer verdroging in de zomer. Er 
zullen lagere debieten zijn, waardoor er lagere waterstanden in de rivieren zijn. Lagere waterstanden brengen 
de facto lagere grondwaterstanden met zich mee die dan weer problemen teweegbrengen in de landbouw. Als 
een van de adaptiestrategieën voor de toekomst zal het bijzonder belangrijk zijn dat we in de winter het water-
peil in de valleigebieden zo hoog mogelijk houden om op die manier een buffer te creëren zodat er in de zo-
mer voldoende water is.  
 
In de huidige omstandigheden is dit voor de landbouw geen optie. Ze willen de grond zo droog mogelijk in 
het begin van het voorjaar. Ik ben er zeker van dat, wanneer de verdroging zich voortzet, ook de landbouw 
vragende partij zal zijn om zo veel mogelijk water te bufferen in de valleigebieden met het oog op het behou-
den van de productiviteit in de drogere zomers. 
 
Dat zijn een aantal elementen rond ruimtelijke ordening en het behouden van de ruimte voor water. Het komt 
hierop neer: behoud maximaal alle openbare ruimte die er nu nog is zodat ze kan worden aangesneden op het 
moment dat het nodig is, ook met het oog op de klimaatswijziging. 
 
Naast de problematiek van overstromingen en droogte, moeten ook de doelstellingen die vastgelegd zijn in de 
Kaderrichtlijn Water, bereikt worden. We zijn het er ook over eens dat het bereiken van die doelstellingen 
momenteel nog niet helemaal in zicht is, op een beperkt aantal gebieden na misschien. Die ecologische toe-
stand is er dus nog niet. In de tabel op dia 33 ziet u, op basis van data van de VMM, hoe de biologische kwali-
teit van oppervlaktewateren evolueert over de jaren heen. Er is duidelijk een verbetering, wat positief en heel 
belangrijk nieuws is. Aan de andere kant voldoet de kwaliteit van twee derde van de waterlopen niet. 
 
Ik ben er zeker van dat de goede ecologische toestand en de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water niet 
bereikt zullen worden zonder extra investeringen in het herstel van het ecosysteem. Alle zuiveringen van 
Aquafin, alle andere maatregelen zoals het Mestactieplan, spelen een cruciale rol en zijn een conditio sine qua 
non, maar ze zijn op zich onvoldoende. Het is het zelfreinigend vermogen van de waterloop zelf dat bijzonder 
belangrijk is en dat er op een bepaald moment voor zal zorgen dat de ecologische kwaliteit zal worden bereikt. 
Dat zelfzuiverend vermogen, het ecosysteem in de rivier en in het riviergebied, is heel belangrijk. Maar ook 
een heleboel andere habitats zoals bufferzones en overstromingsgebieden spelen een zeer belangrijke rol in 
het reduceren van de vracht nutriënten, stikstof, fosfor vanop het land naar de waterlopen en zo naar de zee. 
De rol van die ecosystemen is bijzonder belangrijk. 
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We weten allemaal dat het realiseren van het ecologisch herstel niet van een leien dakje loopt. Er is vaak een 
conflict tussen landbouw en natuurbehoud en eventueel een aantal andere sectoren als gevolg van de concur-
rentie voor de open ruimte. Het element van het integraal denken is eigenlijk nog helemaal niet overal door-
gedrongen. Ik geef toe dat het inderdaad wel een moeilijke zaak is. Het ecologisch herstel wordt gezien als 
een niet-rendabele activiteit. Het is leuk voor die paar mensen die graag vogeltjes en plantjes zien, maar het 
wordt voor de rest niet als een serieuze activiteit gezien en zeker niet als een economische activiteit. Daarom 
wordt het bij besparingen vaak als eerste van het lijstje geschrapt.  
 
Maar ecosystemen zijn meer dan plantjes en beestjes en meer dan waar die biologen met geitenwollen sokken 
naartoe willen gaan. Ecosystemen leveren een heleboel ecosysteemdiensten. Ecosysteemdiensten zijn alle 
directe en indirecte bijdragen die door de ecosystemen worden geleverd aan het menselijk welzijn. Het klinkt 
misschien zeer abstract maar het is een benadering die de laatste jaren zeer sterk aan belang heeft gewonnen. 
Ze gaat ervan uit dat er een ecosysteem is met structuren, processen en functies. Die ecosystemen resulteren in 
bijvoorbeeld een vertraging van de waterstroom in de captatie van water. Daardoor leveren ze een dienst of 
een service: bijvoorbeeld de bescherming tegen overstroming. Die diensten zijn allemaal belangrijk voor het 
menselijk welzijn. Ze leveren op die manier een voordeel voor de mens dat dan weer een economische waarde 
heeft. Die manier van denken – dat een ecosysteem een aantal diensten levert die voor de maatschappij be-
langrijk zijn en die ook een economische waarde vertegenwoordigen – is een heel belangrijke ontwikkeling in 
de denkwereld van de voorbije jaren. 
 
Die ontwikkeling komt niet van die fameuze biologen met de geitenwollen sokken, maar van de economen 
zelf. Ik wil even een citaat geven van Pavan Sukhdev, een van de directeurs van Deutsche Bank en trekker 
van de Europese TEEB-studie, The Economics of Ecosystems and Biodiversity. In december 2008, op het 
hoogtepunt van de financiële crisis, zei hij: “We are losing natural capital worth between 2 and 5 trillion US 
dollars every year as a result of deforestation alone. The losses incurred so far by the financial sector amount 
to between 1 and 1,5 trillion US dollars.” Dat is gewoon het verlies aan economische waarde door het verlies 
van alleen de regenwouden in dit geval. Een heleboel van de diensten zoals het leveren van zuiver water en 
het vastleggen van koolstof gaan verloren waardoor je economische problemen krijgt. Als de bossen verloren 
gaan, gaan ook de diensten verloren waardoor er economische problemen komen. Het inzicht dat ecosystemen 
die diensten leveren en dat die diensten op zich een belangrijke economische waarde vertegenwoordigen, is 
een heel belangrijke ontwikkeling in het denken over ecosystemen. 
 
Dat idee is ook opgenomen door de Europese Unie die de studie ‘The economics of ecosystems and biodiver-
sity’ financiert. De studie vertrekt van het idee dat ecosystemen een grote economische waarde hebben. Ook 
de Verenigde Naties en anderen hebben dat idee overgenomen. Het zijn niet alleen overheden of overheidsin-
stanties of politieke instanties die het concept van ecosysteemdiensten overnemen en het belang van ecosys-
temen inzien. Ook de World Business Council for Sustainable Development, een verzameling van de grootste 
bedrijven ter wereld, heeft recent een rapport uitgegeven, ‘The corporate ecosystem services review’, waarin 
wordt nagegaan wat het belang is van het concept van ecosysteemdiensten voor de economische ontwikke-
ling. Een van de conclusies is dat het een bijzonder belangrijk issue is en dat ook de industrie en de grote be-
drijven moeten nagaan wat de mogelijkheden zijn om te investeren in de ontwikkeling van ecosysteemdien-
sten.  
 
Het concept van ecosysteemdiensten is dus een bijzonder belangrijk concept dat aangeeft dat het ecologisch 
herstel niet over plantjes en beestjes gaat, maar over de fundamentele ontwikkeling van een gebied met een 
belangrijke economische waarde.  
 
Met genoegen kan ik u een klein voorbeeldje geven om het wat concreter te maken. Het is het werk van Karel 
Vandaele, watermanager van de Watering van Sint-Truiden. Het is het voorbeeld van de Melsterbeek. Het 
gaat over een valleigebied dat een heel belangrijk landbouwgebied is. Hierdoor is de bodemstabilisatie afge-
nomen en is er ook heel wat erosie. De landbouw, het huidige landgebruik, heeft een effect op de piekdebie-
ten. Door de ontbossing is er ook een globaal effect op de broeikasgassen. Op regionale schaal is er door het 
landgebruik een impact op grondwaterzuivering en op grondwateropslag. 
 
Dat heeft geresulteerd in een aantal lokale problemen die iedereen ook zeer goed kent. Er zijn enorme mod-
derstromen die soms de wegen helemaal bedelven en voor plaatselijke overstromingen zorgen. Dit is de aan-
leiding geweest voor een aantal zeer kleinschalige maatregelen: grasbufferzones, heel kleine bekkens, een 
afvoer die in trapjes gaat, de aanleg van strobalen op een depressie. Deze kleine maatregelen hebben ertoe 
geleid dat het aantal interventies van de brandweer in de voorbije periode drastisch is afgenomen, hoewel de 
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erosiviteit van de neerslag, die een maat voor erosie kan zijn, zeer sterk toegenomen is.  
 
Door die hele kleine maatregelen hebben de ecosysteemdiensten niet alleen de landbouw, die uiteraard nog 
aanwezig is, maar ook de bodembescherming verbeterd. Ze hebben ook een effect op de regionale grondwa-
terstromingen, waardoor de ecosysteemdiensten voor het geheel van het gebied verbeteren. 
 
De kosten in het gebied zonder de maatregelen lagen per hectare tussen 100 en 300 euro. Na de uitvoering van 
de maatregelen schommelen ze rond 100 euro. Op die manier kan men dus zeer veel geld besparen. Investeren 
in ecosysteemdiensten is bijzonder rendabel.  
 
Ecologisch herstel is dus al lang niet meer het herstel van wat plantjes en diertjes. Het gaat over fundamentele 
wijzigingen en over hoe we omgaan met onze omgeving. Het heeft een zeer belangrijke economische conse-
quentie. 
 
De zogenaamde fameuze clash tussen economie en ecologie is absoluut een verkeerde clash. De ecosysteem-
diensten zijn een concept dat die twee net aan elkaar gaat linken en dat aangeeft dat ecologisch herstel een 
belangrijk onderdeel is van economisch herstel. 
 
Op basis daarvan kan ik concluderen dat een gebiedsgerichte benadering van bron tot monding bijzonder be-
langrijk is. Ook een verbrede doelstelling is bijzonder belangrijk voor het waterbeheer. Het gaat over het be-
reiken van de doelen voor de Kaderrichtlijn Water, maar zeker niet alleen daarover. Er is ook het optimalise-
ren van ecosysteemdiensten die veel breder gaan dan de kaderrichtlijn alleen. Uiteraard is het ook bijzonder 
belangrijk om ons te adapteren aan de klimaatwijziging. Er zijn drie mogelijkheden: mitigation, adaptation of 
suffering. Als we die eerste twee niet doen – en de eerste doen we al niet bijzonder goed, dan zal de volgende 
generatie alleen maar afzien. 
 
Uiteraard moeten we de juiste maatregelen nemen op de juiste plaats. Vele maatregelen bovenstrooms kunnen 
veel problemen benedenstrooms vermijden. Ze zijn soms ook veel makkelijker te nemen dan grote maatrege-
len benedenstrooms, wat niet wil zeggen dat grote maatregelen benedenstrooms niet noodzakelijk zullen zijn 
en in veel gevallen ook nodig zullen zijn. De juiste spreiding van de maatregelen is zeer belangrijk. Het is ook 
goed te beseffen dat het waterbeheer een reflectie is van het landbeheer. De sedimentproblematiek is gebon-
den aan de landbouwmethoden. De maatregelen zijn niet alleen nodig in en rond de waterlopen, maar ook 
gebiedsdekkend. Ik denk dat professor Berlamont het hier ook over heeft gehad.  
 
Waarom is Vlaanderen niet veerkrachtig met betrekking tot water? Versnipperde bevoegdheden – Gebrek aan 
wetenschappelijke onderbouwing 
 
In het eerste deel kwamen de integratie, de problematiek van de ruimtelijke ordening en het ecologisch herstel 
aan bod. In het tweede deel wil ik het nog even hebben over versnipperde bevoegdheden en over een gebrek 
aan wetenschappelijke onderbouwing. 
 
Er zijn heel veel waterbeheerders. Misschien zal een sanering noodzakelijk worden, maar het is niet aan mij 
om gedetailleerde uitspraken te doen. Wanneer er heel veel waterbeheerders zijn, zijn de mogelijkheden op 
problemen natuurlijk veel groter. Misschien moet er een reductie komen, waarbij de kleinere waterlopen meer 
integratie vergen dan de grotere. Misschien moeten er een drietal niveaus overblijven: de provincies, het 
Vlaamse Gewest voor de onbevaarbare waterlopen en het Vlaamse Gewest voor de bevaarbare waterlopen. 
Als er zo’n herziening nodig is, dan is er uiteraard ook een herziening nodig van de begrenzingen van de be-
heersgebieden. Nu zijn die vaak zeer onlogisch ingedeeld.  
 
De bevoegdheden blijven versnipperd: voor de waterkwantiteit, voor de waterkwaliteit, voor de ecologische 
kwaliteit, voor de economische sectoren. Dat is een gegeven. Eén dienst maken die voor alles bevoegd is, is 
ook onmogelijk. Zo’n dienst zal gigantisch groot zijn en moet ook weer worden opgesplitst.  
 
Er zijn ook tegenstrijdigheden en onduidelijkheden in de wetgeving. Dat is ook een gevolg van de versnippe-
ring. Tussen natuurbehoud, ruimtelijke ordening en de waterwetgeving zijn er vaak heel wat discussiepunten, 
die dan lokaal voor problemen kunnen zorgen.  
 
Wat moeten we doen om veerkracht te krijgen? Los van de structuren is een gebiedsgerichte werking bijzon-
der essentieel. We moeten ook bijzonder goed beseffen dat voor waterbeheer niet een iets zaligmakend is. 
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Oplossingen die in een bekken zeer goed zijn, zijn het niet noodzakelijk in een ander bekken omdat de om-
standigheden overal verschillend zijn: de fysieke omstandigheden, de behoeften aan water. De mogelijkheden 
die bijzonder goed zijn in het ene gebied, kunnen zelfs nefast zijn in het andere gebied. 
 
Binnen de bekkenbeheerplannen, die een zeer essentieel element zijn en een belangrijke vorm van vooruit-
gang in het waterbeheer in de voorbije decennia, zou de gebiedsgerichte benadering eigenlijk een hoeksteen 
moeten zijn. Er moet een diepere integratie op het gebiedsgerichte niveau komen, gekoppeld aan een verdere 
stroomlijning. Dat vereist een versterking en een optimalisering van de bekkenwerking. 
 
Het is soms leuk om als wetenschapper te zeggen dat de administratie versnipperd is, maar ik vrees dat ook 
wetenschappers versnipperd zijn. Ik wil het even hebben over het gebrek aan wetenschappelijke onderbou-
wing.  
 
Ik ben er absoluut van overtuigd dat in welk beleidsdomein dan ook, een goed beleid en beheer maximaal 
moeten worden ondersteund door wetenschappelijke kennis. Op het vlak van water is in Vlaanderen bijzonder 
veel wetenschappelijke kennis aanwezig. Een aantal jaren geleden zijn in opdracht van de CIW een negental 
studiedagen georganiseerd en een afsluitend tweedaags congres1. Er waren meer dan 1200 verschillende deel-
nemers, meer dan 200 presentaties die voor het merendeel gepubliceerd zijn in het tijdschrift Water2. Het geeft 
aan dat er in Vlaanderen heel veel kennis aanwezig is.  
 
Toch blijft er op een aantal punten een sterke versnippering. Als we denken aan de monitoring en de over-
stromingen, is het een bekend fenomeen dat er overstromingsvoorspellers zijn van het Waterbouwkundig La-
boratorium in Borgerhout en van de VMM. Ik denk niet dat een onmiddellijke fusie een oplossing is, maar een 
nauwere samenwerking in de vorm van een overeenkomst, kan wel een oplossing zijn. Het is allemaal iets 
ingewikkelder dan het op het eerste gezicht lijkt. De voorspellingen voor bevaarbare en onbevaarbare water-
lopen zijn niet met elkaar te vergelijken. Een nauwe samenwerking zou volgens mij bijzonder goed zijn. 
 
Heel wat instellingen doen aan monitoring. Ze brengen verslagen over de waterkwaliteit en over de water-
kwantiteit. Een meer geïntegreerde analyse en eventueel een geïntegreerde rapportage zou bijzonder nuttig 
zijn, niet alleen met de nadruk op rapportage maar ook op een gedetailleerde en geïntegreerde analyse. Wat is 
de interactie tussen de verschillende metingen die gebeuren? 
 
Uit het congres Watersysteemkennis kwam ook naar voren dat het databeheer zeer versnipperd is. Het Vlaam-
se Gewest verliest heel veel geld aan studies. Als er voor een studie data moeten worden verzameld, dan moe-
ten die vaak via moeilijke wegen worden bereikt. Dat kost tijd en inspanning. In Vlaanderen is er een zeer 
goed voorbeeld: het Vlaams Instituut voor de Zee, dat een soort van dataportaal is voor de mariene data. De 
conclusie van het congres was dat een datacentrum voor het zoetwater een goede zaak zou zijn. Het gaat er 
niet om dat alle data in dat centrum verzameld moeten zijn, maar wel dat het centrum de mogelijkheid zou 
bieden om de verschillende databanken te ontsluiten. 
 
Het onderzoek zelf is ook zeer versnipperd. De studies van de overheid zijn zeer versnipperd. Iedere prof die 
met water bezig is, doet een onderzoek en er is geen afstemming, wel samenwerking, tussen wat de verschil-
lende laboratoria doen. Een consistent onderzoeksprogramma Water – als een soort strategisch basisonder-
zoek – waar ook de gevolgen van de klimaatsverandering aan bod komen, zou zeer belangrijk zijn.  
 
In de ons omringende landen worden daar enorm veel middelen aan besteed. In Nederland zijn er heel wat 
onderzoeken over de impact van de ‘climate change’ op water en het waterbeheer. In Duitsland is er een gi-
gantisch onderzoeksprogramma, ‘KLIWAS’, van 25 miljoen euro, dat alleen maar nagaat wat de consequen-
ties zijn van de climate change op de bevaarbaarheid van de rivieren en de estuaria.  
 
Mijn oproep is dus geen pleidooi pro domo, maar heeft de bedoeling ons voor te bereiden op de toekomst. 
 
Ik kan dus concluderen dat de problemen van versnippering van bevoegdheden en structuren a priori moeten 
worden tegengegaan door een betere samenwerking, met een gemeenschappelijk doel voor ogen: het realise-
ren van een integraal waterbeheer, dat essentieel is om van Vlaanderen een welvarende regio te maken. Het 
waterbeheer speelt daarin een cruciale rol.  

                                                        
1 Congres Watersysteemkennis, 6 en 7 december 2007, Universiteit Antwerpen. 
2 Tijdschrift Water, < http://www.tijdschriftwater.be/tijdschrift_water.html>. 
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Het beheren van onze omgeving, met als centraal element het waterbeheer, wordt een van de grootste uitda-
gingen van de 21e eeuw, zeker in het licht van de toename van de wereldbevolking en de klimaatwijziging. 
Dat vereist evenveel innovaties als er zijn op het vlak van ICT, nanotechnologie, biotechnologie en andere; 
alleen wordt dit veel minder gezien als innovatief onderzoek. Nochtans is het bijzonder belangrijk. Vlaande-
ren heeft een unieke kans om zich te profileren op het vlak van waterbeheer. We kunnen misschien gaan kij-
ken bij onze noorderburen, die dat met brio doen en waterbeheer exporteren en er een bijzonder belangrijke 
economische sector van hebben gemaakt. 
 
Er is een degelijke wetgeving. Alles kan natuurlijk verbeteren, maar er zijn ook goede instrumenten. Er is heel 
veel kennis, zowel bij kennisinstellingen als bij de administraties. Het bundelen van die krachten voor het 
uitwerken van het innovatief beheer en waterbeleid, zou volgens mij voor Vlaanderen een heel belangrijke 
economische troef kunnen zijn. Het waterbeheer is geen kost. Het is eigenlijk een zeer grote economische 
winst: winst omdat er minder kosten door overstromingen zullen zijn en winst omdat we van waterbeheer een 
belangrijk exportproduct kunnen maken. Integratie, samenwerking en kennis zijn de essentiële elementen voor 
een goed waterbeheer.  
 
Ik wou met deze bijdrage absoluut niet volledig zijn. Dat is de facto niet mogelijk, maar ik hoop toch een aan-
tal punten onder de aandacht te hebben gebracht. 

3.2. Vragen van de leden 

Mevrouw Marleen Van den Eynde: U vraagt ruimte voor de rivieren. Uiteraard is dat heel belangrijk, maar 
het betekent volgens mij ook ruimte in de rivieren. U hebt daar weinig over gezegd, maar u kunt natuurlijk op 
die korte tijd niet alles vertellen. U zegt dat vele kleine maatregelen bovenstrooms vele problemen beneden-
strooms kunnen vermijden. Wat betekent dat volgens u concreet in het geval van de Dender? De Dender is 
uitgebaggerd in Wallonië, maar niet in Vlaanderen. Er moesten eerst nog andere maatregelen worden getrof-
fen voor de uitbaggering kon gebeuren, zoals het aanleggen van wachtbekkens op het grondgebied van Wal-
lonië. 
 
Er worden nog altijd bouwvergunningen toegestaan in watergevoelige gebieden. Burgemeesters beloven dan 
de waterafvoer goed te regelen, maar dat is geen oplossing. In sommige gebieden mag gewoon niet gebouwd 
worden. Hoe ziet u daar een oplossing? Moeten we het gewoon verbieden? Welke maatregelen zijn volgens u 
mogelijk om op korte termijn grote overstromingen te voorkomen? 
 
De heer Hermes Sanctorum: U gaf een strenge maar rechtvaardige uiteenzetting. U haalde het gebrek aan 
wetenschappelijke onderbouwing in het waterbeleid aan. Daarmee hebt u een bommetje gedropt. Wat bedoelt 
u daar precies mee? Kunt u voorbeelden geven?  
 
De wet op de onbevaarbare waterlopen dateert van 1967. Het is me niet duidelijk waarom dat nog altijd fede-
rale wetgeving is. Het kan een eerste suggestie zijn om die bevoegdheid over te dragen. De inhoud mag dan 
niet meer alleen over de versnelde afvoer gaan, maar over een iets breder verhaal. 
 
Het gedeelte over de ‘ecosystem services’ was zeer interessant. Hebt u nog andere voorbeelden? In welke 
mate wordt daar al naar gekeken? Er zijn tal van landbouwgebieden die grond verliezen ten gevolge van een 
veranderde dynamiek van de rivier. We moeten inderdaad een compensatiesysteem opzetten. Hoe ver staan 
we daarin? 
 
De watertoets moet krachtiger worden. Hoe moeten we dat aanpakken? Zou het niet nuttig zijn om de water-
toets op het bekkenniveau te organiseren? U hebt meermaals gewezen op het belang van dat niveau. U hebt 
gesuggereerd om de waterlopen van categorie 3 door te schuiven naar de provincies. Zo zouden zij de bevaar-
bare en onbevaarbare waterlopen in beheer hebben. Denkt u dat dat voldoende is? Er moet toch nog wat an-
ders gebeuren voor de reorganisatie van het integraal waterbeheer? 
 
Voorzitter, het belang van het bekkenniveau werd hier al herhaaldelijk toegelicht. Ik vind dat er nog meer 
sprekers moeten worden uitgenodigd. We hebben de bekkencoördinatoren gehad, maar dat zijn ambtenaren. 
Misschien is het nuttig om een gouverneur uit te nodigen. Die zit immers het bekkenbestuur voor. Ik wil 
meteen voorstellen om de provinciegouverneur van Vlaams-Brabant, Lodewijk De Witte, uit te nodigen. Het 
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is belangrijk om de gouverneurs aan het woord te laten. 
 
De heer Bart Martens, voorzitter: Ik stel voor dat we dat straks bij de regeling der werkzaamheden bekijken. 
De bekkenstructuren zijn vorige week aan bod gekomen in de hoorzitting. De waterloopbeheerders zien we 
ook nog. Misschien is het wel interessant dat we de gouverneurs in hun hoedanigheid van coördinator van 
rampenplannen uitnodigen. Dat zou op de laatste zitting kunnen die we hebben geprogrammeerd. Daar zullen 
we het over rampenplannen, risicobeheer enzovoort hebben. Voor mij is het geen probleem om dan ook een 
gouverneur uit te nodigen om na te gaan hoe dat praktisch in z’n werk gaat, en wat de knelpunten zijn bij de 
coördinatie van zo’n rampenplan. 
 
De heer Wilfried Vandaele: Ik vraag me af of er wel een gebrek is aan wetenschappelijke onderbouwing. 
Professor, u zegt dat er voldoende kennis en structuren zijn in Vlaanderen, maar dat er wel versnippering is 
van het databeheer en het onderzoek. De rode draad die ik nu al ontwaar, is dat er heel veel materiaal en struc-
turen bestaan, maar dat er misschien te veel wordt gepalaverd en dat er te weinig daden komen. 
 
Mevrouw Tinne Rombouts: Bij een groot deel van het pleidooi had ik een vreemd gevoel. De natuurlijke, 
ecologische maatregelen werden sterk verdedigd. Wilt u zeggen dat het integraal waterbeleid vandaag totaal 
geen rekening houdt met die ecologische invulling? Volgens mij moeten we het integraal waterbeleid totaal 
bekijken: ecologie, waterkwaliteit en wateroverlast. Die drie aspecten moeten integraal aan bod komen om het 
probleem te kunnen oplossen. 
 
Over welke bescherming spreken we als er nog maatregelen nodig zijn ten aanzien van wateroverlast? Kunt u 
daar een overzicht van geven? De basis is achterwege gebleven, ook in het decreet. In de acties die al zijn 
genomen, is daar toch duidelijk rekening mee gehouden. Het is belangrijk dat er naar win-winsituaties wordt 
gezocht, maar het signaal van uw pleidooi is dat daar totaal geen rekening mee wordt gehouden. Dat is in te-
genstelling met wat ik elders heb vernomen. Het is wel een belangrijk luik. 
 
Het voorbeeld van Sint-Truiden dat u aanhaalde, is een goed voorbeeld. Er is samen met lokale mensen ge-
zocht naar manieren voor verbetering. De erosiemaatregelen die genomen zijn, hebben inderdaad effect. Dat 
is zeer positief. Bij de recente wateroverlast is men daar gelukkig gespaard gebleven. We moeten eerlijk zijn: 
het zijn niet enkel de erosiemaatregelen. Het is een en-enverhaal: de bekkens die zijn aangelegd en een woon-
gebied dat is geschrapt en waarbij er ruimtelijk een impact is geweest door de watertoets. 
 
Ik wil even stilstaan bij de vallei. U haalt aan dat de grondwatertafel een belangrijk element is dat we in de 
toekomst in het oog moeten houden en dat in de vallei in de winter het peil zo hoog mogelijk moet worden 
gehouden. Ik maak een sprong tussen natuurlijkheid en sturing. Het is interessant dat het water hoog kan staan 
in de winter. Kan er niet worden gezocht naar dubbel gebruik en kan men niet zorgen dat er op het moment 
dat er een piek is in wateroverlast, sturende maatregelen zijn om tijdig het water weg te krijgen zodat je op-
nieuw buffering krijgt? Hoe staat u tegenover sturende maatregelen? Ik denk dat dat een belangrijk element is, 
zelfs om een aantal natuurlijke zaken zo efficiënt mogelijk te kunnen benutten. 
 
Ik kom op de herverkaveling van de structuren. Uw voorstel is om te werken op drie niveaus: de provincie en 
wat het gewest betreft de bevaarbare waterlopen en de onbevaarbare waterlopen. U zegt ook dat de gebiedge-
richte aanpak heel belangrijk is. We hebben professor Berlamont horen zeggen dat een natuurlijke structuur 
een bekkenniveau is. Ik ben het ermee eens dat we een gebiedgerichte benadering moeten doen, maar dan is 
het belangrijk te weten wat het gebied is waar het water stroomt. Als ik dan naar de bekkenniveaus kijk en 
naar de provinciegrenzen, stel ik vast dat die niet gelijklopen. 
 
Als u met een blanco blad zou kunnen beginnen, zonder enige overheidsstructuur, op welke manier zou u dan 
het waterbeleid aansturen? Ik heb het gevoel dat we naar een voorstel zoeken waarbij we ons afvragen wat we 
vandaag hebben en waar we eventueel een verschuiving kunnen doen. De gebiedsgerichte aanpak en daar 
waar het water stroomt stemmen niet volledig overeen. 
 
Een van de belangrijke conclusies bij het integraal waterbeleid is flexibele werking en betere afstemming. Het 
is echter tijd voor daden. Als we kijken naar structuren en naar de maatregelen die moeten worden genomen, 
hoe kijkt u dan aan tegen een eventuele bijsturing van het integraal waterbeleid? Is het investeren in middelen 
daarvoor geen belangrijk element? 
 
Ik kom op het gebrek aan wetenschappelijke onderbouwing. Doet men gewoon maar op? Ik heb daarstraks 
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ook het verhaal gehoord dat er hiaten zijn in de wetenschappelijke kennis. In de wetenschap komen er nu 
eenmaal steeds nieuwe inzichten en komen er nieuwe technieken. Het is belangrijk om te blijven investeren in 
de wetenschap. Ik ga ervan uit dat we niet zomaar wat bezig zijn en dat we niet weten waarmee we bezig zijn. 
 
U zegt dat het interessant zou zijn dat er een programma wordt opgemaakt. Het lijkt me interessant om de 
verschillende studies en onderzoeken op elkaar af te stemmen. Programma’s en onderzoek zijn een zaak van 
middelen en budgetten. Ligt daar een knelpunt, of is er genoeg geld voor de opmaak van een dergelijk pro-
gramma? 
 
Bij het samenstellen van het programma is de betrokkenheid van alle mensen te velde en waterbeheerders een 
heel belangrijk punt is. Vindt u dat de waterbeheerders moeten worden betrokken bij de opmaak van een pro-
gramma? 
 
Mevrouw Gwenny De Vroe: De rode draad in uw voorstelling zijn twee termen: niet veerkrachtig waterbe-
leid enerzijds en versnippering alom anderzijds. Wat versnippering in de bevoegdheden betreft, hebt u een 
suggestie gedaan. Ik ben benieuwd naar het antwoord op de vraag van mevrouw Rombouts. U hebt gesproken 
over tegenstrijdigheden in de wetgeving en een gebrek aan wetenschappelijke onderbouwing. Opnieuw kwam 
de grote versnippering in de monitoring aan bod. U hebt het gehad over fuseren. Dat is volgens u niet de op-
lossing, maar wel een betere samenwerking. Op welke manier ziet u dat precies? Door de monitoring en deze 
uiteenzetting heb ik grote vraagtekens en ben ik heel benieuwd naar wie met wat precies bezig is. Waar zijn er 
overlappingen? Welke specialisaties zijn er? Ik vind het onbegrijpelijk hoe die monitoring vandaag verloopt. 
 
Er is ook versnippering in databeheer en onderzoek. Alom is er versnippering en is betere samenwerking no-
dig. Dat kan volgens mij gebeuren zonder daarvoor in grote budgetten te voorzien. 
 
U hebt gezegd dat het beheer innovaties vereist op verschillende vlakken en dat Vlaanderen de unieke kans 
heeft om zich te profileren op het vlak van waterbeheer. U zegt ook dat we kunnen afkijken van onze noor-
derburen en dat Vlaanderen op een bepaald moment erbij stond en ernaar keek. Ik concludeer daaruit dat u 
meent dat we in het verleden te weinig hebben gedaan. 
 
Wat de watertoets betreft, vond ik de suggestie van de heer Sanctorum niet slecht. Hoe ziet u dat precies? 

3.3. Antwoorden 

Professor Patrick Meire: Ik zal beginnen bij de laatste vragen. Wat betreft het zich profileren op het vlak van 
water, kan ik zeggen dat er heel wat bedrijven zijn, zowel studiebureaus als uitvoerende bedrijven, en er veel 
expertise is binnen laboratoria, universiteiten, de VMM en het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. 
 
In Vlaanderen is de samenwerking minder intens dan in Nederland. Ik geef een voorbeeld. In september heeft 
er in Nederland een groot congres plaatsgevonden: ‘Deltas in times of climate change’, georganiseerd door de 
Nederlandse overheid met de universiteiten en de studiebureaus waar ze een ‘delta alliance’ hebben afgeslo-
ten, een samenwerking tussen vijf grote werelddelta’s, zijnde de delta in Nederland, de Mekongdelta, de Mis-
sissippidelta en twee andere delta’s. Het is de bedoeling om de Nederlandse knowhow van waterbouw te ex-
ploiteren naar die andere delta’s. 
 
De grote Nederlandse studiebureaus zijn nu al bezig in de Mississippidelta en de Mekongdelta. Het congres is 
gestart met een lezing van prins Willem-Alexander die over water met enige présence een speech kan geven 
die de moeite is. Daarna volgde de minister van leefmilieu en waterbeheer van Vietnam, waarbij directe sa-
menwerking en export van de Nederlandse knowhow in die richting doorgaat. Ik moet constateren dat in 
Vlaanderen zoiets organiseren, vrij moeilijk is, en dat er daardoor kansen blijven liggen. De watersector is een 
heel belangrijke economische sector. Er gaan heel veel middelen naartoe. Wereldwijd gezien, zal het beheer 
van water de grote uitdaging van deze eeuw zijn. Daar een bijdrage aan leveren, kan economisch belangrijk 
zijn. Je moet dat niet vertellen aan de mensen van de holding Suez, want die weten dat al lang.  
 
Over de monitoring vroeg iemand of men niet beter met een wit blad zou beginnen. Dat is misschien leuk als 
academische oefening, maar het is niet realistisch. Er is een langzame groei. We komen uit een situatie waar-
bij ieder in zijn hokje zat. Als we kijken naar het academisch onderwijs, moet ik eerlijk toegeven dat we daar 
ook nog in ons hokje zitten. Een burgerlijk ingenieur krijgt amper les over ecologie, een bioloog krijgt geen 
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les over economie. Het multidisciplinair denken is in ons onderwijs nog helemaal niet ingebouwd. Wanneer 
dan de structuren die in de loop der jaren zijn opgebouwd, plots moeten fuseren, dan kan dat niet met een 
vingerknip. Dat heeft zijn tijd nodig, want er moet ook over worden nagedacht.  
 
Er zijn belangrijke ontwikkelingen bezig, maar ik denk dat we veel beter discussiëren over een vorm van sa-
menwerking dan over structuren. Stel dat je waterbeheer in één administratie onderbrengt, dan moet je toch 
weer opsplitsen. Het is onmogelijk om 10.000 mensen onder een baas te brengen. Er komen dan weer veel 
diensten en als die diensten ook niet samenwerken, dan gaat het ook niet. Samenwerken is belangrijk. Het 
belang van de institutie op zich, moet misschien ondergeschikt worden gemaakt aan het belang van het doel 
waarvoor je werkt. De doelstelling moet vooropstaan. Iedereen die in de dienst werkt, moet bereid zijn om 
zijn bijdrage aan die doelstelling te leveren, onafhankelijk van het belang van de instelling zelf. Dat kan een 
academicus natuurlijk gemakkelijk zeggen, maar uiteindelijk zal dat het einddoel moeten zijn. De filosofie 
van samenwerken is heel belangrijk. Misschien ga ik nu een domme uitspraak doen, maar Vlaanderen voelt 
misschien meer behoefte aan versnipperen dan aan samenbrengen. Nochtans denk ik dat de enige kracht ligt 
in samenbrengen en niet in verder versnipperen. 
 
Ik denk dat mijn woorden over het wetenschappelijk onderzoek niet correct worden geïnterpreteerd. Een ge-
brek aan wetenschappelijk onderzoek wil natuurlijk niet zeggen dat er geen wetenschappelijk onderzoek en 
geen wetenschappelijke kennis worden gebruikt voor de onderbouwing van het beleid. Dat zou absoluut fout 
zijn. Alleen zijn er heel wat mogelijkheden om meer wetenschappelijke kennis te gebruiken dan men tot nu 
toe doet. Het gaat ook over budgetten. Ik geef een heel concreet voorbeeld. Voor de uitwerking van de criteria 
voor de goede kwaliteit van de Kaderrichtlijn Water zijn een serie opdrachten uitgeschreven tegen zeer lage 
budgetten. De hoeveelheid onderzoek die zou moeten gebeuren, kan met die middelen niet gebeuren. Er zou 
dus meer wetenschappelijk onderzoek kunnen zijn dan er nu is.  
 
Het gebruik van wetenschappelijk onderzoek vereist ook een zeer goede samenwerking tussen de academi-
sche wereld, de studiebureaus en de overheid. Het is niet de bedoeling dat academische instellingen studies 
doen die bijzonder praktisch zijn want dat moeten studiebureaus doen in opdracht van de overheid. Die stu-
diebureaus moeten ook een goede samenwerking hebben met de universiteiten, want als wij de meest recente 
kennis niet kunnen doorgeven aan studiebureaus, dan kunnen zij die ook niet vertalen in de concepten en de 
ontwerpen die zij maken. Maar ook de overheid moet die kennis natuurlijk hebben, anders kan zij aan een 
studiebureau niet vragen om het in een bepaalde richting te laten evolueren. 
 
Door de ontwikkeling in de universitaire wereld enerzijds en door de reductie van budgetten anderzijds, zien 
we dat universiteit en administratie weer verder uit elkaar groeien. Universiteiten moeten alleen nog leven van 
A1-publicaties, waar een waterbeheerder niet mee gediend is. Maar als ik geen A1-publicaties heb maar wel 
een heleboel rapporten voor de waterbeheerder, dan betekent dat het einde van mijn carrière. De mogelijkhe-
den voor de waterbeheerder om budgetten voor onderzoek vrij te maken, zijn ook kleiner. Dat zijn dus knel-
punten. Maar er zijn wel degelijk mogelijkheden. Ik verwijs voor het databeheer naar het Vlaams Instituut 
voor de Zee, dat een succesverhaal is. Het toont aan dat investeren in onderzoek uiteraard een kost is, maar 
ook in belangrijke mate op een heleboel manieren kan renderen. Hierop ingaan, zou me nu te ver leiden. 
 
Als de waterbeheerders niet betrokken zijn bij het opstellen van een onderzoeksprogramma, dan is dat ver-
keerd. Dan krijg je een discrepantie tussen wat de wetenschapper wil en wat het beleid wil. Van een prof ver-
wacht je dat hij de recentste ontwikkelingen van het onderzoek kent. Dat moet je niet verwachten van iemand 
uit de administratie, maar die weet wel wat zijn probleem is. Uit die koppeling kan je net een interessant on-
derzoeksprogramma maken, wat niet onmiddellijk vertaald wordt in een ontwerp maar dat wel een voldoende 
basis geeft om in een volgende aanbesteding in een ontwerp te vertalen. Daar moeten we naartoe. 
 
Er werd gezegd dat we meer daden moeten stellen want dat er te veel gepalaverd wordt. Er werd ook gevraagd 
of we op het ecologische vlak te weinig doen. Ik denk dat er zeker meer zou moeten gebeuren en dat er ook 
meer kan gebeuren. Voor een deel komt dat omdat er te weinig budgetten zijn. Er zijn een aantal ecologische 
projecten van hermeandering enzovoort die als eerste geschrapt worden wanneer er in de budgetten wordt 
gesnoeid. Ze zijn wel opgenomen in het concept, maar in de realisatie worden ze vaak geschrapt. Er zijn na-
tuurlijk ook een aantal goede realisaties. Mijn pleidooi om die te behouden, is niet ingegeven door het feit dat 
die projecten er niet zijn, maar door de wil om aan te tonen dat het ecologisch herstel veel breder is dan wat 
men oorspronkelijk beschouwt als ecologisch herstel. Het gaat niet alleen over biodiversiteit, het is veel meer 
dan dat. Het is een kostenefficiënte manier om een aantal doelstellingen te bereiken.  
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Een bekken is een logisch geheel en de bekkenbeheerplannen en bekkenstructuren zijn aan een bekken opge-
hangen. Het is een belangrijke stap van de kaderrichtlijn Water om tot stroomgebiedbeheersplannen te komen. 
In Vlaanderen is men dan van stroomgebiedbeheerplannen naar bekkens en deelsbekkens gegaan. Dat is een 
zeer logische stap. Er is geen enkele administratie die een begrenzing heeft op basis van het bekken. Mocht je 
van nul kunnen beginnen en een aantal administraties kunnen opstarten met als begrenzing de bekkenbegren-
zing, zou dat een stap vooruit zijn, maar het is niet realistisch. Bovendien gaan een aantal zaken over de bek-
kens heen: bevaarbare waterlopen, interbekkentransfers enzovoort. Het meest essentiële is de manier waarop 
er wordt samengewerkt voor dat ene doel.  
 
Men zal altijd een aantal opsplitsingen hebben. Als men alles organiseert op bekkenniveau, dan zal men ook 
daar een aantal zaken moeten opsplitsen, waarvoor men dan weer moet samenwerken. Mevrouw Crabbé, die 
meer beleidswetenschapper is, kan daar waarschijnlijk meer over vertellen. Ik denk hoe dan ook dat de sa-
menwerking op zich eigenlijk de essentie is waarnaar we moeten streven. 
 
In een van de slides heb ik heel duidelijk aangegeven dat we er zonder sturing niet komen. Het waterbeheer in 
Vlaanderen of in een regio in West-Europa, of waar dan ook, zonder sturing is niet mogelijk. Men moet juist 
die combinatie zoeken tussen sturing, tot waar die gaat en waar er minder sturing nodig is. Ik wil wel bena-
drukken dat de sturing alleen niet de oplossing is. Het Sigmaplan is ook een voorbeeld van een heel goede 
combinatie tussen sturing en geen sturing. Een overstromingsgebied loopt vanzelf over. Men heeft het wel 
geconcipieerd. Er zijn dus verschillende mogelijkheden om dat te doen. Men moet de combinatie van de twee 
vinden.  
 
De watertoets zou inderdaad een bijzonder belangrijk instrument moeten zijn. Een van de commissieleden 
heeft aangegeven dat er nog wordt gebouwd in overstromingsgevoelige zones. Dat zou niet mogen. Degene 
die dat nu toelaat, zou men eigenlijk de rekening moeten presenteren bij de eerstvolgende overstroming. Ie-
dereen zal het ermee eens zijn dat er nu velen staan te roepen die in een vorig leven misschien de vergunnin-
gen hebben gegeven of ervoor gezorgd hebben dat een bepaalde wijk verkaveld kon worden. Er is een heel 
belangrijk element van verantwoordelijkheid. De enige oplossing is in die gebieden het bouwen te verbieden. 
Men moet die gebieden vrijwaren. Als men dat nu niet doet, zal de kost exponentieel toenemen. Uiteindelijk 
draait de belastingbetaler daarvoor op. De watertoets zou een belangrijker gewicht moeten krijgen. Het kan op 
bekkenniveau worden georganiseerd, tenminste als er dan een congruentie is op Vlaams grondgebied. Voor 
iets dergelijks kan het niet dat aan het ene bekken op een bepaalde manier wordt gereageerd en elders op een 
andere. 
 
Van de ecosysteemdiensten zijn er heel wat voorbeelden. Wat de Melsterbeek betreft, wil ik wel aangeven dat 
de strikte ecologische winst, met uitzondering van een paar kleine overstromingsgebieden, bijzonder klein is. 
De grasbufferstroken bestaan nu gewoon uit Engels raaigras. Als men die zou inrichten als een bloemrijke 
zone, zou ze veel belangrijker zijn. Voor de bestuiving van vele boomgaarden in de buurt zou dat een belang-
rijke meerwaarde betekenen. Een van de cruciale problemen van dit moment is de achteruitgang van de ho-
ningbij. Dat is een gigantisch probleem voor de bestuiving in die regio. Er zijn nog heel wat koppelingen mo-
gelijk. Om het concept van de grasbufferstroken bij de lokale landbouwer in te brengen, is het beter te starten 
met een grasbufferstrook dan onmiddellijk af te komen met een bloemrijk hooiland. Als ze zien dat het goed 
werkt, zal de volgende stap erin kunnen bestaan er een veel betere ecologische functie aan te koppelen.  
 
Er zijn nog veel voorbeelden. Voor het Sigmaplan is ook een studie gebeurd, waarbij de kosten-
batenverhouding van de hogere uitgaven voor gecontroleerde gereduceerde getijdengebieden uiteindelijk ren-
dabeler is dan als men dat niet doet. De watervoorziening van New York, waar men vijf miljard liter per dag 
nodig heeft, is volledig gesteund op ecosysteemdiensten. Er zijn een aantal stroomgebieden in het noorden 
van New York waar men water capteert. Door ontwikkelingen in die stroombekkens ging de waterkwaliteit 
achteruit en moest men een zuiveringsstation bouwen dat een paar miljard dollar zou kosten. Men heeft beslist 
de urbanisatie in dat bekken tegen te houden en het bos te herstellen. Op die manier heeft men nu de toelating 
gekregen om geen zuiveringsstation te bouwen. Het water dat uit dat bosrijk gebied komt, heeft een voldoende 
kwaliteit en kan na een minimale zuivering aan de stad geleverd worden. 
 
Het is heel belangrijk om te beseffen dat het waterbeheer en de huidige structuren het resultaat zijn van de 
afgelopen honderd, tweehonderd jaar. Al die infrastructuur van vandaag op morgen vervangen en veranderen, 
is gewoon onmogelijk. Het is goed dat er na een overstroming een reflectie is over de toestand. Men moet 
echter ook weten dat het nooit mogelijk zal zijn een oplossing te bieden voor de hele problematiek van de 
overstromingen. Ik ben me er beginnen mee bezig houden begin de jaren negentig. In 1993-1994 werd ik ge-



63  Stuk (2010-2011) – Nr. X 
 
 

 

confronteerd met het eerste nood- en urgentieplan Waterbeheersing en de versnelde afwerking van het Sigma-
plan. In 2011 is dat nog niet afgewerkt. Er waren ook nog honderden andere maatregelen voor alle mogelijke 
bekkens in Vlaanderen. Een aantal zaken zijn ondertussen gerealiseerd. Van andere zijn we ook zeer blij dat 
ze nog niet klaar zijn. Een integrale benadering is sowieso geen gemakkelijke zaak. Er is samenwerking, par-
ticipatie nodig van verschillende stakeholders. Dat kost tijd.  
 
In Vlaanderen wordt soms gezegd dat men niets meer kan realiseren zonder dat een actiegroep zich verzet. 
Dat klopt. Het probleem voor de overheid is dat die actiegroepen ondertussen zeer slim zijn geworden. Soms 
komen leden van die ngo’s uit de Vlaamse administratie zelf. Actiegroepen zullen succesvol zijn als de on-
derbouwing van het project niet degelijk genoeg is. Het Sigmaplan is een zeer groot project. De realisatie van 
Kruibeke-Bazel-Rupelmonde werd vijfentwintig jaar tegengehouden door een burgemeester. Over een à twee 
jaar is het gerealiseerd. De hele ontwikkeling van de Antwerpse Linkeroever, een gigantische investering, 
wordt momenteel gerealiseerd. Er is jaren aan gewerkt. Het dossier staat degelijk in de steigers. Er was geen 
speld tussen te krijgen. Als men dat doet, kan men vooruit.  
 
Men kan niet verwachten dat alles van vandaag op morgen wordt verbeterd. Iedereen die deel uitmaakt van 
het proces, moet de tijd hebben om dat proces te leren. Economische elementen van water zijn even belangrijk 
als de natuur. Iedereen moet de tijd hebben om zijn visie te kunnen verbreden. 

4. Dr. Ann Crabbé, Universiteit Antwerpen 

4.1. Inleidende uiteenzetting 

Mevrouw Ann Crabbé, Universiteit Antwerpen, Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen: Ik wil het 
vandaag hebben over een aantal sterke en zwakke punten in het integraal waterbeleid in Vlaanderen. Mijn 
invalshoek is die van de politieke en sociale wetenschappen. De uitnodiging om hier te komen spreken, was 
redelijk breed opgevat. We hadden enige ruimte om er zelf een invulling aan te geven. Ik heb er voor gekozen 
om vandaag de techniek van de SWOT-analyse te gebruiken om een aantal sterke en zwakke punten te belich-
ten. Binnen de beperkte tijd die we vandaag hebben, kan ik niet al te veel in detail treden, maar ik ga toch 
proberen om de belangrijkste elementen eruit te halen.  
 
Ik licht even toe op welke empirische stukken ik mij baseer om deze uiteenzetting te geven. Ik verwijs in de 
eerste plaats naar mijn proefschrift dat ik in 2008 heb verdedigd. Het ging over de institutionalisering van het 
integraal waterbeleid in Vlaanderen. Bij het steunpunt Milieubeleidswetenschappen, dat zich bezighoudt met 
het onderzoeken van langetermijnkeuzes die het best in het milieubeleid worden gemaakt, kreeg ik de kans 
om een aantal case studies te doen, onder meer naar de ontwikkeling en de groei van de deelbekkenwerking 
en naar de ontwikkeling en de groei van de bekkenwerking. In 2009 heb ik nog een onderzoek gedaan in op-
dracht van de afdeling Haven- en Waterbeleid van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, namelijk 
een evaluatie van de opmaak van de bekkenbeheerplannen. Dat paste in het werkprogramma van de CIW. Ik 
ben vandaag bezig met onderzoek naar ‘governance’ van klimaatadaptatie in Vlaanderen. Daarbij komen on-
der meer de bestuurlijke aspecten van het invoeren van een nieuw type van beleid en van de ontwikkeling van 
een nieuwe beleidsector aan bod. Al die onderzoeken hebben mij geïnspireerd om vandaag met u een aantal 
conclusies te delen.  
 
Sterktes van de bekken- en deelbekkenwerking 
 
Laat ons beginnen met het vermelden van een aantal sterktes van het integraal waterbeleid en meer specifiek 
van de bekken- en de deelbekkenwerking. Ik wil niet te veel in herhaling vallen want ik denk dat vorige week 
en vanmorgen al een aantal sterke punten van het integraal waterbeleid aan bod zijn gekomen. Ik neem er 
enkele uit waarvan ik vind dat ze mogen benadrukt worden.  
 
Een sterk punt is het goedkeuren van de bekken- en deelbekkenbeheerplannen. Sinds het begin van de jaren 
negentig doet men in Vlaanderen al aan bekkenwerking, zij het heel informeel en kleinschalig. Het goedkeu-
ren van de plannen is een hoogtepunt geweest in een heel lang traject van geleidelijk aan alle neuzen in de-
zelfde richting krijgen rond het integraal waterbeleid. Ondanks het feit dat er toch wat kritiek op de inhoud 
van de plannen kan worden gegeven, moet toch benadrukt worden dat het de eerste keer is dat men erin ge-
slaagd is om alle acties van de verschillende beheerders bij elkaar te brengen en te ordenen. De koppeling met 
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een algemene visie op het beleid mangelt nog af en toe, maar dat kan in de tweede generatie plannen hersteld 
worden.  
 
Een tweede belangrijke verdienste van het integraal waterbeleid is dat er structuren zijn gekomen, onder meer 
als gevolg van het decreet Integraal Waterbeleid van 2003. Begin jaren 90 was het heel informeel geregeld. 
Nu zijn die structuren decretaal verankerd. Het belang van die structuren kan niet onderschat worden: gewoon 
al voor het samenbrengen van de verschillende beheerders en het creëren van betere interpersoonlijke contac-
ten. Het feit dat in de bekkenraden de natuurverenigingen en de landbouworganisaties zitten, heeft bijgedra-
gen tot het geleidelijk maatschappelijk doorsijpelen van het belang van de principes van integraal waterbe-
heer.  
 
Ik wil ten slotte een pluim op de hoed steken van een aantal zeer gedreven mensen die actief zijn in het inte-
graal waterbeheer, namelijk de medewerkers van de bekken- en waterschapssecretariaten, die vaak in moeilij-
ke omstandigheden hun werk op een behoorlijke manier invullen.  
 
Zwaktes van het integraal waterbeleid 
 
Al die lof mag ons uiteraard niet blind maken voor een aantal zwaktes. Ik maak een onderscheid tussen pro-
blemen in verband met de plannen en problemen in verband met de structuren.  
 
Met twee stroomgebiedbeheerplannen, elf bekkenbeheerplannen en nog eens plannen voor 103 deelbekkens 
zitten we met een enorme extra planlast. Op zich zou het misschien niet slecht zijn, mochten er wat gesnoeid 
worden in het aantal plannen.  
 
Naast de hoeveelheid plannen bestaat er ook een probleem met betrekking tot de toegankelijkheid van de in-
formatie die in de plannen staat. Ik denk zelfs dat het voor de meest gespecialiseerde mensen niet eenvoudig is 
zich er een weg in te vinden. Ze zijn dan ook zeer technisch. De moeilijke inhoudelijke toegankelijkheid 
maakt het ook moeilijk om over die plannen een maatschappelijke discussie te voeren, hoewel in dat verband 
het sensibiliserende belang van de ambtenaren van de bekken- en waterschapssecretariaten niet onderschat 
mag worden. 
 
Ik had het daarnet over het belang van de bekken- en deelbekkenbeheerplannen voor het inventariseren en 
ordenen van acties in het waterbeleid. Een zwak punt is de koppeling met de gemeenschappelijke visie op het 
gehele bekken en deelbekken: die relatie is nog een beetje flou. Dat blijkt ook uit de evaluatie van de opmaak 
van de eerste generatie bekkenbeheerplannen.  
 
Een ander problematisch punt inzake de plannen is dat ze worden vastgelegd voor vijf jaar. Tegen de tijd dat 
ze de goedkeuringsprocedure hebben doorlopen, zijn er soms al acties uitgevoerd of zijn de gedachten al zo-
ver geëvolueerd, dat men tot andere inzichten is gekomen. Het is belangrijk dat die plannen er zijn: ze vormen 
een gezagsbron waar men naar kan verwijzen, maar ze ontberen ook wat flexibiliteit. Binnen de administraties 
wordt gediscussieerd over de vraag of van de bekkenvoortgangsrapporten geen flexibeler instrument kan wor-
den gemaakt, zodat een oplossing wordt gevonden voor het probleem van al te statische plannen.  
 
In het integraal waterbeleid zijn nieuwe structuren gecreëerd. Om het met een beeldspraak uit te drukken: men 
heeft een nieuw huis gebouwd maar het oude nooit verlaten. Dat creëert natuurlijk, zoals men het nog al eens 
pleegt te noemen, extra bestuurlijke drukte. Het is niet onlogisch of onwenselijk dat men nadenkt over ver-
eenvoudiging, maar als men vereenvoudigt, is het belangrijk goed te overwegen hoe en in welke mate dat 
gebeurt.  
 
Er is nog een ander probleem in verband met de werking van die structuren. De bekken- en waterschapssecre-
tariaten worden aangestuurd vanuit de CIW. Door de noodzaak om een compromis te vinden tussen die ver-
schillende beheerders in de CIW, worden de ambtenaren van de bekken- en waterschapssecretariaten deels 
immobiel gehouden: ze moeten wachten om te weten wat ze kunnen, mogen doen. De ruimte om zelf initiatief 
te nemen, is beperkt. Precies omdat ze gebiedsspecifieke problemen door bemiddeling en netwerking kunnen 
helpen oplossen, zou er wat meer aandacht mogen worden geschonken aan hun ruimte tot werken. 
 
Een derde punt is dat de Vlaamse waterbeheerders die in de bekkenbesturen vertegenwoordigd zijn, verschil-
lende loyaliteiten hebben. Ze zitten daar met het doel bij te dragen tot het integraal waterbeleid, maar tegelijk 
zitten ze met de loyaliteit naar hun eigen administratie die soms andere belangen heeft en met de loyaliteit ten 



65  Stuk (2010-2011) – Nr. X 
 
 

 

aanzien van hun minister. Dat maakt het moeilijk om, bijvoorbeeld in het kader van zo’n bekkenstructuur, tot 
overeenstemming te komen tussen de verschillende waterbeheerders. Het is soms moeilijk hen te forceren tot 
het opnemen van een concreet engagement.  
 
Op het punt van de structuren zijn dat dus een aantal zaken die voor verbetering vatbaar zijn. Die kritieken 
zijn uiteraard niet volledig nieuw. Uit de beleidsnota en dergelijke heb ik begrepen dat er een evaluatie komt 
en een herziening van het decreet. Uiteraard is de CIW in dat verband ook al bezig met het formuleren van 
een aantal voorstellen.  
 
Risico’s voor het integraal waterbeleid 
 
Een SWOT-analyse omvat ook het aanduiden van bedreigingen, ‘threats’, die ervoor zorgen dat het realiseren 
van het uiteindelijke doel moeilijk is. In een klassieke SWOT-analyse gaat men ervan uit dat die bedreigingen 
extern zijn, van buitenaf op ons afkomen. Ze komen echter gedeeltelijk ook intern op ons af. Naar aanleiding 
van de voorziene hervormingen van het integraal waterbeleid, worden er door diverse actoren en in diverse 
fora voorstellen geformuleerd. De politiek heeft uiteraard de vrijheid om keuzes te maken, maar toch denk ik 
dat het nuttig is om een aantal waarschuwingstekens te plaatsen bij sommige voorstellen die circuleren.  
 
Een van de waarschuwingstekens die ik wil plaatsen is dat er, bij de beoogde vereenvoudiging van het aantal 
plannen en structuren, een tendens is om te kijken naar wat we minimaal voor Europa moeten doen. Dat is een 
redenering: we kijken naar de kaderrichtlijn Water en die zegt ons dat we stroomgebiedbeheerplannen moeten 
maken. Dat is wat Europa ons oplegt. Eventueel kunnen we daar – op kleinere schaal – ook nog bekkenbe-
heerplannen bij maken.  
 
In deze redenering – dat we ons beperken tot wat Europa minimaal oplegt - zou het kunnen dat er voor de 
deelbekkenbeheerplannen misschien geen plaats meer is. Dat is een verdedigbaar voorstel, maar het risico 
bestaat dat, als je de sturing volledig naar het Vlaamse Gewest gaat brengen – dat verantwoordelijk is voor het 
opstellen van die stroomgebiedbeheerplannen –, je dreigt de link met het lokale niveau te verliezen. Stroom-
gebiedbeheerplannen zijn interessant en relevant in het kader van bijvoorbeeld rapporteringen naar Europa, 
maar als je daarmee een gemiddelde schepen of burgemeester aanspreekt, is de kans klein dat die – wegens de 
techniciteit – volledig begrijpt wat erin staat en beseft wat de draagwijdte is. 
 
Centralisatie van een aantal taken heeft het voordeel dat je op een groter schaalniveau kan werken, dat je daar 
ook de expertise en capaciteit hebt om een aantal dingen op papier te zetten die relevant en noodzakelijk zijn. 
Je mag echter niet vergeten dat je die band met dat lokale niveau moet trachten te behouden, in welke hervor-
ming dan ook die je uitvoert op het vlak van het integraal waterbeleid.  
 
Er zijn nog een aantal interne bedreigingen die de toekomst van het integraal waterbeleid hypothekeren. Een 
belangrijk ‘threat’ is het gebrek aan vertrouwen in de mogelijkheid om via samenwerking tot resultaten te 
komen. Ondanks het feit dat er jarenlang heel wat inspanningen zijn gedaan om tot een samenwerking te ko-
men, is het onderlinge wantrouwen niet geheel verdwenen. Ook het geloof ontbreekt dat het mogelijk is om –
– via de realisatie van win-winoplossingen – ecologische en economische doelen met elkaar te verenigen. Dat 
ongeloof hindert het integraal waterbeleid.  
 
Er bestaan geen wonderoplossingen voor, maar het stimuleren van mede-eigenschap is een absolute vereiste 
in het kader van het integraal waterbeleid. Er werden daartoe al initiatieven genomen. Zo zijn bij de bekken-
secretariaten waterbeheerders van de VMM en ambtenaren van Ruimtelijke Ordening aanwezig. We moeten 
die inspanningen nog opdrijven. Dat geldt ook in de richting van Landbouw en andere belangrijke spelers. 
 
Opportuniteiten voor het integraal waterbeleid 
 
Naast bedreigingen zijn er ook opportuniteiten. Het kwam al vaak aan bod: de klimaatverandering zorgt voor 
nieuwe uitdagingen voor het waterbeleid. We moeten ervoor zorgen dat we onze adaptieve capaciteit vergro-
ten. Klimaatadaptatie kan ervoor zorgen dat het integraal waterbeleid in Vlaanderen wordt versterkt. Een van 
de belangrijkste voorwaarden om tot adaptieve capaciteit te komen, is te trachten de verkokering tussen de 
beleidsdomeinen te doorbreken. Dat kan op verschillende manieren. Dat kan door hiërarchische sturing: alle 
beleidsdomeinen moeten luisteren naar de plannen en toetsen. Dat kan ook via samenwerkingsverbanden: 
over de grenzen van de bestuurslagen en beleidsdomeinen heen samenwerken met allerlei stakeholders. In het 
integraal waterbeleid zitten sleutels om de adaptieve capaciteit te vergroten.  
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Op Europees niveau wordt in toenemende mate gesproken over ‘integrated risk management’. Er is recent nog 
een technisch rapport van het Europees Milieuagentschap gepubliceerd over ‘natural en technological ha-
zards’ en hoe daarmee om te gaan. Daarin wordt zeer sterk de nadruk gelegd op het belang van integraal risi-
cobeheer. De huidige structuren en plannen van het integraal waterbeleid dragen nu al sterk bij tot preventie. 
Ook de implementatie van de richtlijn overstromingsgebieden geeft mogelijkheden om het integraal waterbe-
leid verder te versterken. 
 
Conclusie 
 
Technische ingrepen volstaan gewoonweg niet om een goed waterbeheer te voeren. We kunnen stuwen aan-
passen en rivieren baggeren, dat is waardevol, maar dat moet in een integrale visie passen. Een integrale visie 
betekent niet alleen denken vanuit een ecosysteembenadering, maar ook het integreren en coördineren van alle 
mogelijke belangen en actoren. De klimaatadaptatie en de Europese tendensen maken het eigenlijk evident dat 
daar verder wordt op ingezet. Ze stimuleren het om op die lijn verder te werken. Een vereenvoudiging van de 
plannen en structuren is nodig, onder die voorwaarde dat er ruimte blijft voor gebiedsspecifiek maatwerk. Ook 
ad-hocstructuren of projectmanagement kunnen daarvoor een oplossing bieden. Overleg en gebiedsspecifiek 
maatwerk blijven essentieel. 

4.2. Vragen van de leden 

De heer Jan Peumans: We kennen een enorme versnippering. We hebben een gebiedsgericht geïntegreerd 
beleid nodig. Uw aanbevelingen lijken me logisch. Wij kennen wel autonomie van bestuur, een gemeente is 
autonoom, en dat is maar goed ook. De lokale bestuurders snappen niet altijd waarover dat integraal waterbe-
leid gaat. Geleerde ingenieurs komen hen dat dan uitleggen. De provincies beheren de waterlopen van tweede 
categorie. Als we werken willen doen aan een gracht moeten we wel 27 keer overleggen met de bevoegde 
gedeputeerde. Het zit onnodig ingewikkeld in elkaar. De Vlaamse overheid beheert de waterlopen van eerste 
categorie en de gemeente die van de derde. Daar nog boven staat Europa. 
 
De Vlaamse Gemeenschap heeft ontzettend veel moeite gedaan voor de herstructurering van haar administra-
tie: de operatie beter bestuurlijk beleid. Een onderdeel daarvan was de omvorming van het departement Leef-
milieu en Infrastructuur naar het departement Leefmilieu, Natuur en Energie en het departement Mobiliteit en 
Openbare Werken. We hebben EVA’s en IVA’s opgericht en er zijn administrateurs-generaal en secretaris-
sen-generaal.  
 
De waterbeheerders, Waterwegen en Zeekanaal nv en nv De Scheepvaart, gaan natuurlijk op hun strepen 
staan. Zij zijn de grote beheerders en moeten gaan overleggen met de kleine jongens. Ik verneem dat het bek-
kenbeheer tegengewerkt wordt. Dat is een moeilijk uitgangspunt om tot integraal waterbeleid te komen. We 
zullen de minister daar moeten over ondervragen. In plaats van beter werkt het slechter, dat hoor ik u toch 
zeggen. U hebt het over: “(...) een aanhoudend gebrek aan vertrouwen en bereidheid om samen te werken”. 
Dat moet wel tot moedeloosheid leiden bij de deelbekkensecretariaten. Ze staan tegenover die grote kolossen 
van waterwegbeheerders waar heel veel mensen werken. Dat is vrij essentieel. Iedereen wil dit wel oplossen, 
maar het BBB werkt averechts. Dat is niet de bedoeling. 
 
De heer Hermes Sanctorum: Het is interessant om onafhankelijke sprekers te horen. U kunt beter de pro-
blemen blootleggen dan een ambtenaar dat kan doen. Als ik u goed begrijp, bestaat het integraal waterbeleid 
wel op papier maar komt er weinig, of toch te weinig, van in huis. Er is een mentaliteitsprobleem en koker-
denken. Het geheel is te complex. Hoe gaan we dat oplossen? Ik heb ook niet meteen een pasklaar antwoord. 
Ik veronderstel dat er een weg is afgelegd sinds het decreet Integraal Waterbeleid, maar in de praktijk is er 
nog veel werk. 
 
De CIW heeft een voorstel in voorbereiding voor de vereenvoudiging van de afstemming van de regelgeving 
in het integraal waterbeleid. Ik veronderstel dat daar nota’s over bestaan. Ik zou willen dat wij die kunnen 
inkijken. 
 
De heer Ward Kennes: Hoe zit het met de financiering van het plan? Wie gaat wat betalen? Op welke ter-
mijn? Wat is het terugverdieneffect van de maatregelen? Waar situeert u dat in uw SWOT-analyse? Plannen 
zonder de financiering ervan te waarborgen, verschilt niet veel van bezigheidstherapie. 
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De heer Wilfried Vandaele: Hiermee kunnen we echt aan de slag. Het is simpel: er zijn te veel plannen en te 
veel structuren, en er is te weinig samenwerking tussen diensten en personen. 
 
Mevrouw Tinne Rombouts: Ik ga het een beetje cru stellen: gaan we door de verandering van onze structu-
ren echt voorkomen dat ons huis onder water komt te staan? Ik erken wel dat we onze structuren beter kunnen 
organiseren. Die twee wil ik naast elkaar zetten. Dat zijn twee verschillende invalshoeken. 
 
Ook voor mij is dat een zeer opvallende uitspraak: “gebrek aan vertrouwen en bereidheid om samen te wer-
ken”.  
 
In welke mate speelt de financiering een rol? Het budget bepaalt mee de keuzes. 
 
Deze voormiddag zeiden de sprekers dat we met nieuwe structuren gestart zijn en dat die nog moeten groeien. 
Hebt u inzicht in de evolutie op dat vlak? Zijn er kinderziektes?  
 
Hoe zit het met de koppeling tussen uw tweede risico ‘evolutie naar nog meer top-downsturing en centralisa-
tie’ en het derde element, ‘het gebrek aan vertouwen’? De top-downwerking heeft al meermalen bewezen dat 
ze de samenwerking en het vertrouwen vaak schaadt. De mensen voelen dat ze verantwoordelijk worden ge-
steld maar tegelijk worden gedicteerd door anderen. Dat heeft een negatief effect op het vertrouwen. 
 
De lokale medewerking en betrokkenheid zijn van groot belang. Dat kan via mede-eigenschap of andere sa-
menwerkingsverbanden. De medeverantwoordelijkheid en samenwerking moeten vorm krijgen. 
 
De gebiedsspecifieke maatregelen zijn belangrijk. U hebt geen voorstel gedaan. Hoe zou u de structuren ver-
anderen als u van nul zou kunnen beginnen? Hoe belangrijk is het voor ons waterbeleid dat het geprangd 
wordt in een van onze politieke structuren, zoals vandaag het geval is? Misschien hebt u bewust geen uitspra-
ken gedaan over de belangrijkheid van de bestuursniveaus. Als we de structuren veranderen, wat moet er dan 
overeind blijven? 
 
De heer Bart Martens: Ik wil daar verder op ingaan, mevrouw Crabbé. U stipt interessante punten aan, maar 
u hebt nog niet het achterste van uw tong laten zien.  
 
U spreekt van vereenvoudiging van de planfiguren. Aan de andere kant, als we te veel van die stroomgebied-
beleidsplannen en de deelbekkenbeheerplannen afschaffen of integreren in de bekkenbeheerplannen, wordt 
het voor sommige lokale besturen misschien een ver-van-mijn-bedshow, want er blijft ook nood aan gebieds-
specifiek maatwerk. Begrijp ik u goed dat u voor het behoud van het deelbekkenbeheerplan bent? Zo ja, waar 
zit dan juist de vereenvoudigingsoperatie? Welke plannen moeten er dan verdwijnen? 
 
Hoor ik daar ook een pleidooi voor het behoud van de waterschappen, die juist op het deelbekkenniveau actief 
zijn? Zo nee, hoe gaan we dan wel vereenvoudigen? 
 
De heer Peumans had het over het BBB. Vroeger zat alles bij het departement Leefmilieu en Infrastructuur. Ik 
weet niet of de toenmalige samenwerking tussen Aminal, de vroegere administratie Leefmilieu, en Admini-
stratie Waterwegen en Zeewezen zoveel beter was dan de huidige tussen Waterwegen en Zeekanaal, nv De 
Scheepvaart en de Vlaamse Milieumaatschappij. Volgens mij was er toen ook verkokering, ook al zat het 
allemaal onder het zelfde departement. De fundamentele vraag is: hoe gaan we die verschillende instanties 
beter doen samenwerken? 
 
De waterbeheerders tonen een gebrek aan engagement binnen de bekkenbesturen waar de integratie moet 
plaatsvinden. Hoe kunnen we dat engagement versterken? Hoe kunnen we de waterbeheerders beter doen 
samenwerken op het niveau van de bekkens?  
 
Professor Meire pleit voor de afschaffing van de waterlopen van categorie drie. Hij wil de onbevaarbare wa-
terlopen aan de provincies en het gewest geven. Hoe staat u daartegenover? Bent u ook voorstander van de 
samenvoeging van de categorieën twee en drie? Welk niveau mag er voor u sneuvelen, in de veronderstelling 
dat we er twee behouden? Dat is overigens een uitgangspunt in het groenboek Interne Staatshervorming. 
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4.3. Antwoorden 

Mevrouw Ann Crabbé: Het beheer van de bevaarbare en onbevaarbare waterlopen is versnipperd. Dat wordt 
als problematisch bestempeld. Dat komt nu aan bod door de wateroverlast, maar kwam ook al ter sprake bij de 
totstandkoming van het decreet Integraal Waterbeleid. De herverdeling van de bevoegdheden kwam toen ook 
al aan bod. Vaak was het grote struikelblok het ontnemen van bevoegdheid aan een bepaald bestuursniveau. 
Zoiets slaat altijd wonden. Vlaanderen kan twee dingen doen: rond de hete brij blijven draaien ofwel er iets 
aan doen met het risico dat ook dat wonden slaat, maar met de hoop dat de wonde op termijn geneest.  
 
Hoe die herverdeling van bevoegdheden er moet uitzien, daar heb ik vanuit mijn ervaring geen uitgesproken 
ideeën over. Ik zie maar één voorwaarde. Als het beheer van de onbevaarbare waterlopen derde categorie, 
naar een ander niveau zou gaan, moet dat op zijn minst een niveau zijn met voldoende capaciteit: technische 
expertise, personeelskracht en een visie die past binnen het bredere kader dat in het integraal waterbeleid 
wordt vooropgesteld. Professor Meire heeft enkele voorstellen gedaan. Die zijn het overwegen waard, maar 
dat kan het best worden beoordeeld na het horen van alle verschillende waterbeheerders. Indien ik het goed 
heb begrepen, staat dit ook op het programma van de verenigde commissies. 
 
Bevoegdheden kunnen in verregaande mate worden bijeengebracht. Dit leidt automatisch tot een superstruc-
tuur waarin automatisch weer onderverdelingen worden gemaakt. In vaktermen heet dit functionele specialisa-
tie. Zo ontstaat een nieuwe versnippering en wordt samenwerking weer noodzakelijk. Er zullen altijd een aan-
tal beheerders overblijven. De uitdaging bestaat erin hun werkingen zo goed mogelijk te coördineren. De 
structuren van het integraal waterbeleid bieden hiervoor een mooie kapstok. Het probleem zit niet bij het feit 
dat steeds opnieuw verschillende afdelingen en diensten moeten samenwerken. Het komt erop aan alles goed 
te coördineren. 
 
De heer Bart Martens, voorzitter: Ik denk dat nog twee vragen onbeantwoord zijn gebleven. Mevrouw 
Rombouts heeft gevraagd of we de klassieke bestuursorganen en grenzen moeten behouden. Kunnen we een 
bestuursniveau sui generis op het niveau van de bekkens creëren? Wij kunnen verwijzen naar het systeem van 
waterschappen met rechtspersoonlijkheid, zoals het in Nederland bestaat. Daar staan de aparte bestuursorga-
nen per stroomgebied in voor de beleidsvoorbereiding, -formulering en -uitvoering. Bij ons is het meer een 
overlegorgaan zonder eigen uitvoeringsbevoegdheden. 
 
Mevrouw Tinne Rombouts: Er is onder meer naar het belang van de lokale betrokkenheid verwezen. Moet 
dit in een politieke structuur zitten? Mevrouw Crabbé heeft in feite geen voorstellen gedaan. Indien dit op 
provinciaal vlak wordt georganiseerd, vraag ik me af hoe de lokale betrokkenheid kan worden gegarandeerd. 
 
De heer Bart Martens, voorzitter: De andere onbeantwoorde vraag betreft de toekomst en de financiering 
van de deelbekkenbeheerders. 
 
De heer Jan Peumans: We hebben het rapport ontvangen van de evaluatie van de opmaak van de bekkenbe-
heerplannen, dat mevrouw Crabbé in opdracht van het departement heeft opgesteld. Dat gaat eigenlijk precies 
over deze vraagstelling. De bekkenbeheerplannen zijn moeizaam op gang gekomen. Mevrouw Crabbé heeft 
haar conclusies overgemaakt. Wat heeft de overheid hiermee al gedaan? 
 
Dit sluit enigszins aan bij de vraag van de heer Sanctorum over het voorstel van de CIW om de regelgeving 
betreffende het integraal waterbeleid te vereenvoudigen en af te stemmen. Ik veronderstel dat het ene in het 
verlengde van het andere ligt.  
 
Mevrouw Ann Crabbé: We hebben dat rapport aan de afdeling Haven- en Waterbeleid opgeleverd. De ad-
ministratie, die de bedoeling heeft tot vereenvoudigingen te komen, heeft een aantal conclusies in het werk-
programma van de CIW verwerkt. In de aanbevelingen achteraan het rapport staat onder meer een schema met 
pijltjes. Het is steeds een dichotomie. Indien we in de ene richting gaan, moeten we dit doen. Indien we in de 
andere richting gaan, moeten we dat doen. De conclusies zijn in feite een ex ante impactbeoordeling, waaruit 
duidelijk wordt waartoe welke keuze leidt. Ik weet niet wat er voorts met die conclusies is gebeurd. 
 
De waterschappen met rechtspersoonlijkheid zouden een manier kunnen zijn om de bekkenstructuren meer 
slagkracht te verlenen. Het belangrijkste voordeel daarvan is de zelfstandigheid om financiële middelen in te 
stellen: dat stelt hen in staat eigen integrale acties te ondernemen. Dit zou vooral een meerwaarde kunnen 
betekenen met betrekking tot de afstemming en de afwerking van dossiers die, indien ze aan de aparte water-
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beheerders worden overgelaten, gevoelig liggen. De vraag is op welke schaal waterschappen moeten worden 
gecreëerd. Nu zijn er 53: een aantal deelbekkens geclusterd. We kunnen ook waterschappen op het niveau van 
de bekkens maken. 
 
De heer Bart Martens, voorzitter: In Nederland zijn er plannen om naar een schaalvergroting te gaan. 
 
De heer Marino Keulen: Volgens mij is het in Nederland, waar het waterbeheer een existentiële kwestie is, 
de bedoeling dit in de reguliere structuren van de provincies te integreren. 
 
Mevrouw Tinne Rombouts: De waterschappen komen nog naar hier. We kunnen die vraag dan stellen. 
 
De heer Bart Martens, voorzitter: Ik moet toch zeggen dat 53 waterschappen met rechtspersoonlijkheid me 
een beetje te veel van het goede lijkt. 
 
Mevrouw Ann Crabbé: In Nederland is een geleidelijke evolutie aan de gang. De waterschappen zijn op 
dezelfde manier van start gegaan als de polders en wateringen bij ons. Ze hebben een andere evolutie doorlo-
pen. Nu zijn er fusies aan de gang. Momenteel krijgen de Nederlandse waterschappen ook kritiek omdat ze in 
verhouding te groot zouden zijn. 
 
Eigenlijk bestaat er geen ideaal schaalniveau. De keuze voor een schaal is een afweging. Welk niveau is op 
het vlak van mankracht, capaciteit en technische kennis het beste in staat bepaalde zaken in beweging te bren-
gen? Dat is het primordiale criterium. Ik wil me hier niet over uitspreken. Afhankelijk van de aard van de 
problemen die moeten worden aangepakt, moet een schaalniveau worden gekozen.  
 
Het deelbekkenniveau laat mooie dingen zien, vooral met betrekking tot de sensibilisering van de lokale be-
sturen. Het binnenbrengen van de polders en wateringen in de structuren die gaan over integraal waterbeleid: 
op dat vlak heeft het deelbekkenniveau een aantal mooie verdiensten. Of de deelbekkenbeheerplannen apart 
moeten behouden blijven of kunnen worden geïntegreerd in de bekkenbeheerplannen; of de bekkensecretaria-
ten meer gebiedsgericht gaan werken – bijvoorbeeld door het creëren van deelbekkenspecifieke werkgroepen 
– al die opties zijn voor mij perfect mogelijk en denkbaar. Misschien kunnen zij tot efficiëntiewinst leiden. 

5. De heer Peter De Smedt, Universiteit Gent 

De heer Bart Martens, voorzitter: Ik geef het woord aan de heer Peter De Smedt, verbonden aan het Centrum 
voor Milieurecht van de Universiteit Gent, auteur van talloze werken over watertoetsen, integraal waterbeleid 
en dies meer en ook vennoot en advocaat bij Larmuseau, De Smedt & Roelandts. Mijnheer De Smedt, u zou 
ons wat meer wegwijs maken in het instrument van de watertoets en hoe we die slagkrachtiger moeten maken. 

5.1. Inleidende uiteenzetting 

De heer Peter De Smedt, Centrum voor Milieurecht van de Universiteit Gent: Mijn waardering voor dit initi-
atief. U geeft daarmee gehoor aan de nadrukkelijke vraag van de burgers naar een krachtdadig overstromings-
risicobeheer met duurzame oplossingen. 
 
Vaststellingen 
 
Ik stel vast dat water alleen maar scoort als er overstromingen zijn. De sense of urgency loopt opnieuw achter 
de feiten aan. Dat verbaast me nog steeds. Sinds 2003 hebben we een breed instrumentarium waarmee we op 
het terrein aan de slag kunnen. Daartoe behoort onder andere de mediagenieke watertoets. Intussen kunnen we 
terugblikken op ruim zeven jaar toepassingspraktijk. We stellen dus vast dat de watertoets wel leeft maar de 
vraag rijst of hij wel goed werkt. En wat zijn de beperkingen van dit instrument in de strijd tegen overstro-
mingsrisico’s? Deze vragen zullen in mijn bespreking aan de orde zijn. 
 
Een eerste vaststelling is dat de wijze waarop burger en overheid omgaan met de watertoets, niet zonder meer 
zonder problemen verloopt. In mijn onderzoek van de rechtspraak van de Raad van State heb ik kunnen vast-
stellen dat de watertoets in vele gevallen niet of gebrekkig wordt toegepast. Ik heb ook begrepen dat de bevra-
ging die de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) heeft laten uitvoeren, deze vaststelling in een 
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bepaalde zin bevestigt. Wat precies de oorzaken zijn, laat ik in het midden. Er kunnen er vele gegeven wor-
den. Er is echter nog verder onderzoek nodig.  
 
Voorts is de watertoets in de vastgoedpraktijk nog weinig bekend. Dat blijkt ook uit een recente enquête in de 
bouwsector door het maketingbureau Essencia3.  
 
Tot slot blijkt – en dat hangt wellicht samen met mijn vorige vaststellingen – dat de watertoets niet heeft ver-
hinderd dat er nog steeds wordt gebouwd in overstromingsgevoelig gebied, zonder dat daar adequate maatre-
gelen tegenover staan. Als er al maatregelen worden opgelegd, beperken die zich vaak tot maatregelen binnen 
de kavel of verkaveling, zonder oog voor de ruimere omgeving. Op die manier wentelt men de waterbeheer-
problemen gewoon af op een ander gebied. 
 
Belangrijk is ook in te zien dat de watertoets geen meid voor alle werk is. Het is een krachtig instrument dat 
preventief wateroverlast of overstromingen of de gevolgen ervan kan beperken, maar het heeft een aantal con-
ceptuele beperkingen.  
 
Een ervan is dat de watertoets een passief instrument is. Enkel wanneer een plan wordt opgemaakt of een ver-
gunning aangevraagd, moet de watertoets worden uitgevoerd. Als er geen dergelijk initiatief wordt genomen, 
gebeurt er op het terrein helemaal niets. Dat voert me tot de conclusie dat de watertoets een belangrijk instru-
ment is maar op zich niet volstaat om een offensief, strategisch waterbeleid te onderbouwen. Een dergelijk 
waterbeleid is in deze tijd nochtans nodig.  
 
Bovendien – en dat is unanieme rechtspraak van de Raad van State – kan de watertoets alleen maar worden 
betrokken op de schadelijke effecten die voortkomen uit het nieuwe plan of de nieuwe vergunning. Met ande-
re woorden: bestaande waterbeheerproblemen kunnen niet via de watertoets worden geremedieerd.  
 
De watertoets heeft een beperkt toepassingsgebied. Hij is van toepassing op sommige plannen, op program-
ma’s en op sommige vergunningen. Er is nochtans een – wellicht maatschappelijk te rechtvaardigen – tendens 
vast te stellen om meer handelingen van de vergunningsplicht vrij te stellen of aan een eenvoudige meldings-
plicht te onderwerpen. Deze handelingen ontsnappen evident aan de toepassing van de watertoets. Nochtans 
zijn niet al die handelingen, in waterhuishoudkundig opzicht, onschuldig. 
 
In de huidige regeling gelden er geen verplichtingen voor de aanvrager. Hij moet zijn aanvraag niet vooraf aan 
een watertoets onderwerpen. Het is nochtans, zeker als men wil bouwen of ontwikkelen in risicogebied, zoals 
overstromingsgevoelige gebieden, van cruciaal belang dat het bouw- of verkavelingsproject de watergerela-
teerde aspecten ervan, zoals waterbuffering of waterberging, onmiddellijk integreert in het project. 
 
Tot slot is aan de watertoets geen specifieke informatieverlening gekoppeld. Daardoor zijn grondverwervers 
of gebruikers van een onroerend goed dat ooit aan een watertoets werd onderworpen, niet noodzakelijk op de 
hoogte van de mogelijke rechtsgevolgen daarvan. 
 
Cascadestrategie 
 
Deze vaststellingen voeren mij tot een aantal aanbevelingen en oplossingsrichtingen, die ik hierna zal formu-
leren. Ik zal al deze aanbevelingen niet uitgebreid kunnen behandelen. Ik verwijs dan ook heel graag naar de 
schriftelijke discussienota die ik ter beschikking heb gesteld4. 
 
De recente overstromingen hebben opnieuw pijnlijk duidelijk gemaakt – en ik sluit hier zeer nadrukkelijk aan 
bij het betoog van professor Meire – dat naast de noodzaak van een maximaal behoud en, waar mogelijk, her-
stel van ruimte voor water, er ook de noodzaak is van bijkomende bufferingscapaciteit. De klimaatverandering 
zal die noodzaak alleen maar aanscherpen. In dit kader zijn de overstromings- of overstromingsgevoelige ge-
bieden van cruciaal belang omdat zij de dragers zijn van de natuurlijke bufferingscapaciteit. 
 
In het verleden werden in deze gebieden nochtans meermaals harde bestemmingen ingeplant. Volgens een 
enquête van de Vlaamse Confederatie Bouw zou dat in 2006 neergekomen zijn op 6200 hectare woongebie-

                                                        
3 B. Deps, Wateroverlast of waterschaarste in België. Waar ligt de Belgische bouwsector wakker van?, Tessenderlo: Essencia 
bvba november 2010. 
4 Zie bijlage: P. De Smedt, De watertoets leeft? Discussienota ten behoeve van de hoorzitting over de problematiek van water-
beheer en wateroverlast. 
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den en 1600 hectare industriegebied. Ik vraag me echter af of die cijfers nog actueel zijn. Ik heb immers de 
indruk dat het gaat over meer hectaren. 
 
De vraag rijst hoe we die noodzakelijke ruimte voor water gaan vrijwaren. Ik pleit in dit verband voor het 
toepassen van een cascadestrategie.  
 
In eerste instantie moet voor de meest kritische zones die overlappen met harde bestemmingen, gezocht wor-
den naar een planologische oplossing waarbij zo nodig, vanwege het overstromingsrisico, de bebouwingsmo-
gelijkheden worden ‘wegbestemd’. 
 
De volgende stap in de cascade is het toepassen van een verscherpte watertoets in overstromingsgevoelig ge-
bied.  
 
Tot slot, waar bebouwing absoluut onmogelijk is vanwege het risico en waar geen planologische oplossing in 
het vooruitzicht staat, pleit ik voor het toepassen van een erfdienstbaarheid voor het openbaar nut, waarbij op 
het perceel in kwestie of een deel ervan een absoluut bouwverbod wordt opgelegd. In dat kader rijst de vraag 
of en onder welke voorwaarden moet worden voorzien in een vergoedingsregeling.  
 
Ruimtelijke ordening op waterbasis 
 
Wat de eerste stap betreft in de cascadestrategie, knoop ik uitdrukkelijk aan bij de historische verantwoorde-
lijkheid van ruimtelijke ordening. Het vrijwaren van ruimte voor water moet gebeuren via de ruimtelijke plan-
ning en niet via de vergunning. Het gaat inderdaad niet op, zoals nu het geval is, dat men verkeerde plankeu-
zes uit het verleden of achterhaalde planbestemmingen, systematisch via de watertoets gaat corrigeren op ver-
gunningsniveau. Dat is vanuit waterbeleid niet efficiënt. Het stuit ook op de rechtspraak van het Grondwette-
lijk Hof, dat stelt dat wanneer vanwege specifieke beschermingsvoorschriften de ruimtelijke bestemming ach-
terhaald is, die ruimtelijke bestemming ook aangepast moet worden.  
 
Maar hoe kan en moet men de ruimtelijke ordening dan op orde stellen?  
 
Met een goede toepassing van de watertoets kom je al redelijk ver. Maar, nog afgezien van het feit dat wordt 
vastgesteld dat de watertoets vaak nog stiefmoederlijk wordt toegepast, is de watertoets een passief instru-
ment. Ik pleit er dan ook voor om meer proactief op zoek te gaan naar gebieden die van belang zijn voor 
hoogwaterbescherming en voor waterberging. Men komt dan bij de ruimtelijke planning. 
 
Ik pleit al een tijdje voor de opmaak van de zogenaamde blauwe RUP’s. Dat zijn thematische ruimtelijke uit-
voeringsplannen waarbij de overstromingsgevoelige gebieden worden afgebakend binnen de bestaande be-
stemmingen. Men kan die operatie kaderen binnen de afbakening van de ‘blauwe structuur’, naar analogie met 
de afbakening van de agrarische en de natuurlijke structuur. We hebben een aantal interessante voorbeelden, 
zoals in Nederland, meer bepaald de groen-blauwe structuurvisies. Er zijn ook voorbeelden dichterbij, in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waar men het Blauwe Netwerk kent.  
 
Het planologisch doorvertalen van de blauwe structuur in ruimtelijke planning zal ongetwijfeld een invloed 
hebben op de klassieke grondgebruikfuncties zoals wonen, industrie en landbouw. Waar nodig, zullen via de 
ruimtelijke planning de bestaande bebouwingsmogelijkheden moeten worden ‘wegbestemd’ of aan strenge 
beperkingen worden onderworpen. Dat is logisch vanuit de acceptatie van het beginsel dat de watersystemen 
een ordenend inrichtingsbeginsel zijn.  
 
De typevoorschriften die wij kennen uit het besluit van de Vlaamse regering van 11 april 2008, omvatten al 
een aantal voorschriften die interessant zijn bij de realisatie van de waterdoelstellingen. Ik ben nochtans van 
oordeel dat die typevoorschriften te conservatief zijn, in die zin dat de waterfunctie als ondergeschikt wordt 
beschouwd aan andere functies. Het valt dan ook te overwegen om in een aantal nieuwe specifieke typevoor-
schriften te voorzien, waarbij waterberging of andere waterfuncties nevengeschikt zijn aan de andere functies, 
zoals wonen, landbouw of industrie. Er kan worden gedacht aan een typevoorschrift erosiegevoelig gebied, 
een typevoorschrift infiltratiegevoelig gebied of een typevoorschrift overstromingsgevoelig gebied, die in 
overdruk kunnen worden gehanteerd in andere bestemmingen. 
 
Via de typevoorschriften gaat men dan op een generieke wijze de eigendoms- of gebruiksbeperkingen in dat 
gebied regelen. Met de watertoets, die nog altijd speelt bij het aannemen van het plan of het afleveren van de 
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vergunning, kan men nog steeds, waar nodig, in gebiedsspecifieke maatwerkvoorschriften voorzien.  
 
Waterbeleid moet op zijn strepen staan  
 
De input voor die blauwe RUP’s zal uiteraard moeten gebeuren in het waterbeleid. Het is logisch dat de wa-
terbeheersplannen daar de basis voor vormen. Artikel 36 en artikel 42 van het decreet Integraal Waterbeleid 
zijn daar trouwens op gericht. 
 
Recent is in artikel 50bis van het decreet een versnelde mogelijkheid tot het afbakenen van stroomgebieden 
opgenomen. Dit artikel kan vooral nuttig zijn in die gebieden waar een dringende noodzaak bestaat tot het 
voorzien van bijkomende bufferingscapaciteit. Het daartoe nodige uitvoeringsbesluit zou dan ook best zo 
spoedig mogelijk worden vastgesteld. 
 
Hoe hoog moet de lat worden gelegd?  
 
In de eerste generatie bekkenbeheerplannen werden er dertien overstromingsgebieden afgebakend. De ambitie 
moet ongetwijfeld hoger liggen. Waterbeleid moet op zijn strepen staan. De Overstromingsrichtlijn verplicht 
ons daartoe.  
 
Bij het selecteren van de prioritair door de ruimtelijke ordening te herbestemmen gebieden zal men zich moe-
ten richten tot de meest kritische zones. Dat zijn de onbebouwde, overstromingsgevoelige gebieden die over-
lappen met de harde bestemmingen. Dat zijn de gebieden waar nog ruimte voor water te winnen is en waar het 
overstromingsrisico het grootst is.  
 
Die oefening werd al gedeeltelijk gemaakt bij de eerste generatie bekkenbeheersplannen via het concept van 
de signaalgebieden. De overstromingsrisicokaarten die tegen 2013 moeten worden opgemaakt in uitvoering 
van de overstromingsrichtlijn, zullen ongetwijfeld bijkomende informatie opleveren. 
 
Een verscherpte watertoets in overstromingsgevoelige gebieden 
 
Het is niet realistisch om elk perceel op het kleinste perceelsniveau te vatten in de blauwe RUP’s en daarvoor 
een absoluut bouwverbod op te leggen. We moeten ook rekening houden met de lange doorlooptijden, zeker 
wanneer men de ruimtelijke plannen wil ijken op de nieuwe generatie waterbeheerplannen.  
 
Dan komt de watertoets opnieuw aan bod, en ditmaal op vergunningsniveau. Omwille van de specifieke risi-
co’s is het echter verdedigbaar om in overstromingsgevoelige gebieden een verscherpte watertoets toe te pas-
sen. In de huidige regeling is dit niet het geval. 
 
Daar zijn verschillende opties voor mogelijk. Men kan kortweg bepalen dat elke aanvraag in een dergelijk 
gebied wordt geweigerd. De vraag is of dat haalbaar en realistisch is. Vanuit juridisch oogpunt is dat niet het 
geval, lijkt me. Bij de watertoets kan de vergunning immers pas worden geweigerd op het moment dat er geen 
schadebeperkende of compenserende maatregelen mogelijk zijn. Net die trapsgewijze benadering heeft het 
Grondwettelijk Hof ertoe gebracht te stellen dat de watertoets het eigendomsrecht niet buitensporig beperkt. 
Bovendien is het ene overstromingsgevoelige gebied het andere niet. Mits er sprake is van een slimme combi-
natie van water en wonen, zijn er perfect oplossingen denkbaar. Toch moet er in overstromingsgevoelige ge-
bieden een verscherpte watertoets gelden.  
 
Ik knoop dan ook aan bij de aantoonplicht van de aanvrager. Het voornemen om te bouwen in dergelijke over-
stromingsgevoelige gebieden rechtvaardigt mijns inziens dat de bewijsplicht dat er geen bijkomend overstro-
mingsrisico ontstaat, wordt gelegd bij diegene die het gevaar eventueel veroorzaakt. Dat is de aanvrager. 
 
Hoe kan men dat doen? Er zijn diverse mogelijkheden denkbaar. Een mogelijkheid is het opleggen aan de 
aanvrager van de bijkomende verplichting om bij zijn aanvraagdossier een waterstudie of watertoetsstudie te 
voegen. Via de voornoemde studies zou de aanvrager zijn project dus in eerste instantie toetsen aan de water-
toets. 
 
Dit idee is revolutionair noch nieuw. Ook in het kader van de mobiliteit wordt bij sommige aanvragen voor 
bouw- of verkavelingsprojecten een mobiliteitsstudie verplicht gesteld. Ook in de praktijk is het geen nieuw 
idee. De Essenciastudie bevestigt dat men voor het ‘waterproof’ maken van grotere bouwprojecten vaak nu 
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ook al op vrijwillige basis gebruik maakt van door experts opgestelde waterstudies. Het verplicht stellen van 
die studie kan worden beargumenteerd vanuit oogpunt van de bescherming van de bouwheer zelf, maar ook 
de bescherming van de ruimere omgeving.  
 
Het valt wellicht te verdedigen om niet alle bouwprojecten aan een dergelijke verplichting te onderwerpen, 
maar die voor te behouden voor die bouwprojecten waarvan de omvang een bepaalde drempel overschrijdt. 
Het is ook allerminst de bedoeling om nieuwe procedures te ontwikkelen of de complexiteit van de procedures 
te vergroten. De aanvullende verplichting kan perfect worden ingepast in de bestaande reglementering, zoals 
de uitvoeringsbesluiten met betrekking tot de dossiersamenstelling. Er is ook de MER-verplichting, waarin nu 
al een watertoets is geïntegreerd. Ook kan dit eventueel worden geïntegreerd op planniveau. Er is immers een 
specifiek typevoorschrift dat voorziet in de mogelijkheid een inrichtingsstudie op te leggen.  
 
Opleggen van bouwverbod als erfdienstbaarheid tot algemeen nut 
 
In bepaalde gevallen zal men op basis van de watertoets vaststellen dat er helemaal niet kan worden gebouwd 
en dat de vergunning dan ook moet worden geweigerd.  
 
Het lijkt me dat in die gevallen, waarbij een perceel of deel van een perceel wegens de overstromingsproble-
matiek de facto onbebouwbaar is, ook juridisch moet worden voorzien in een absoluut bouwverbod, door 
middel van een erfdienstbaarheid tot algemeen nut. Het algemeen nut is dan het vrijwaren van de maatschap-
pelijke veiligheid. 
 
Deze juridische techniek biedt meer duidelijkheid voor het rechtsverkeer dan een gewone negatieve water-
toets. Het feit dat men op een bepaald ogenblik een vergunning weigert op basis van de watertoets, verhindert 
immers niet dat dezelfde eigenaar, of zijn rechtsopvolgers, later een nieuwe aanvraag kan indienen, met een 
ongewenste vergunningscarrousel als gevolg. Bovendien verhindert de negatieve watertoets niet dat men toch 
nog handelingen stelt binnen dat te beschermen gebied die niet vergunningsplichtig zijn en dus buiten het 
bereik valt van de watertoets. 
 
Deze techniek is ook niet volledig nieuw. Er is ook in voorzien in andere contexten, zoals in het Brownfield-
decreet.  
 
Door die techniek te gebruiken, creëert men een effect dat vergelijkbaar is met de situatie waarin men het 
ruimtelijk plan zou hebben gewijzigd en via dat plan voor het betrokken perceel of percelencluster een bouw-
verbod zou hebben opgelegd. Het opleggen van een dergelijk erfdienstbaarheid verloopt echter veel sneller 
dan een plan, zodat er snel bijkomende buffercapaciteit kan worden gecreëerd. Het is mogelijk om die erf-
dienstbaarheid te beschouwen als een bewarende maatregel, in afwachting van een latere planwijziging. Even-
tueel kan omwille van de rechtszekerheid aan die maatregel een welbepaalde timing worden gekoppeld, waar-
binnen dan een planinitiatief moet worden genomen. Die juridische techniek is niet helemaal onbekend. Die 
wordt bijvoorbeeld ook toegepast in de regelgeving met betrekking tot planologische attesten. 
 
Nadeelcompensatie 
 
Als we het hebben over het opleggen van een absoluut bouwverbod, dan rijst natuurlijk ook over de vraag 
naar de nadeelcompensatie.  
 
De eerste vraag is echter of er in die gevallen überhaupt een vergoeding nodig is. Volgens de vaste recht-
spraak is dat in principe niet het geval. Het is perfect geoorloofd dat de overheid omwille van het algemeen 
belang eigendomsbeperkingen oplegt zonder te voorzien in een schadevergoeding. Natuurlijk is er ook de 
Europese rechtspraak met betrekking tot artikel 1 van het eerste protocol van het Europees Verdrag voor de 
Rechten van de Mens, zoals die wordt geïnterpreteerd en toegepast door het Europees Hof voor de Rechten 
van de Mens. Het artikel stelt dat elke eigendomsbeperking aan een evenredigheidstoets moet worden onder-
worpen. Wanneer men een absoluut bouwverbod oplegt op een perceel, is die evenredigheidstoets ongetwij-
feld precair. In het licht van die rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, die wordt 
gevolgd door het Grondwettelijk Hof, lijkt het me noodzakelijk te voorzien in een vergoedingsregeling, om 
niet in aanvaring te komen met dat artikel 1. 
 
De vraag rijst vervolgens welk vergoedingsstelsel we kunnen gebruiken.  
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De meest klassieke weg is overgaan tot onteigening, om het perceel vervolgens in te schakelen in het water-
beheer. In sommige gevallen zal dat zinvol zijn, in andere niet. Dan zullen we natuurlijk moeten kunnen te-
rugvallen op alternatieve vergoedingsstelsels.  
 
De bestaande regelgeving voorziet in een aantal stelsels. Is het betrokken perceel bijvoorbeeld gelegen binnen 
een afgebakend overstromingsgebied, dan kunnen we terugvallen op de vergoedingsregeling uitgewerkt in 
artikel 17 van het decreet Integraal Waterbeleid. Ligt het perceel binnen de perimeter van een ruimtelijk uit-
voeringsplan, dan kan er een beroep worden gedaan op planschade. In andere gevallen moeten we uitwijken 
naar alternatieve vergoedingsstelsels. 
 
Een mogelijkheid is het inzetten van het instrument van de equivalente grondruil. Dit instrument wordt ook in 
andere contexten gebruikt. Het kan eventueel zelfs planmatig een plaats in ruilverkavelingsprojecten krijgen. 
Dit houdt in dat de onbebouwbare gronden in woonzones worden ingeruild voor gronden die in andere be-
stemmingsgebieden gelegen zijn. Vervolgens worden de bestemmingen dan gewijzigd. 
 
Het zal niet in alle gevallen mogelijk zijn tot een grondruiling over te gaan. Dan moet de overheid naar een 
alternatief vergoedingenstelsel kunnen teruggrijpen. Het lijkt me logisch artikel 17 van het decreet Integraal 
Waterbeleid uit te breiden ten behoeve van de gevallen waarin het wegens de overstromingsproblematiek niet 
mogelijk is te bouwen waar dat planologisch is voorzien. 
 
Andere aanbevelingen: informatieplicht – zuinig met vergunningsvrijstellingen – integraler en gestroomlijnd 
wateradvies, ook voor plannen en programma’s – innovatieve financieringsmechanismen – tools voor een 
betere toepassing van de watertoets 
 
Ik pleit voor de opname van een waterparagraaf in vastgoedcontracten. Dit komt neer op de invoering van een 
decretale informatieverplichting, zoals die binnen de ruimtelijke ordening al bestaat. Het is voor potentiële 
kopers belangrijk dat ze worden gewezen op de mogelijke gevaren die ze ten gevolge van de specifieke con-
stellatie van een terrein lopen. 
 
Over de manier waarop die informatieplicht moet worden geconcipieerd en over de informatie die moet wor-
den geleverd, valt nog te discussiëren. Het lijkt me noodzakelijk aan te geven of een perceel al dan niet in een 
overstromingsgevoelig gebied ligt. Dit leidt immers tot een voorwaardelijke watertoets. 
 
Ik pleit er ook voor om in overstromingsgevoelige gebieden zuinig met vrijstellingen om te springen. Ik heb 
het nieuwe Vrijstellingsbesluit gelezen. Ik stel vast dat er, met uitzondering van drainagewerken, geen koppe-
ling met de overstromingsgevoelige gebieden is gemaakt. Er is nochtans wel een koppeling met de oeverzo-
nes, waarin de risico’s eigenlijk minder groot zijn. Ik pleit ervoor de van stedenbouwkundige vergunnings-
plicht vrijgestelde handelingen die mogelijk een nadelig effect op het overstromingsgevoelig karakter van een 
perceel hebben, door middel van een koppeling aan de overstromingsgevoelige gebieden uit te sluiten van de 
vergunningsvrijstelling. 
 
Het wateradvies dat in het licht van een watertoets wordt geleverd, is niet bindend. Ik heb uit diverse beleids-
documenten afgeleid dat dit ook geen optie is. Het wateradvies betreft nochtans een belangrijk document. 
Voor veel vergunnende overheden vormt dit advies het enige houvast om een gedegen watertoets tot stand te 
brengen. Ik stel vast dat de huidige adviesregeling relatief complex is. In functie van een schadelijk effect en 
afhankelijk van de ligging van een perceel wordt doorverwezen naar specifieke waterbeheerders die slechts bij 
een aspect van de watertoets, bijvoorbeeld het grondwater, zijn betrokken. 
 
Ik heb er steeds voor gepleit om die adviezen integraal op te vatten en door een beleidsdomeinoverschrijdende 
adviesinstantie te laten formuleren. Ik heb hierbij de bekkensecretariaten voor ogen. Dit kan eventueel ook in 
een andere constellatie. De idee lijkt me waardevol, hoewel ik hiervoor nooit een draagvlak heb gevonden. 
 
Indien de huidige aanwijzingsregeling toch behouden blijft, lijkt het me een goede zaak in een betere stroom-
lijning van het wateradvies te voorzien. We stellen immers vast dat vaak de verkeerde adviesverlener wordt 
aangesproken. Uit de bevraging van de CIW blijkt wel dat we dit niet moeten overdrijven. Maar het gebeurt 
toch nog. 
 
We zouden die wateradviesprocedure kunnen stroomlijnen door de adviesvraag aan een centraal waterloket te 
laten stellen. Dit kan in de huidige context perfect worden ingepast. Het zogenaamde watertoetsbesluit van 
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2006 maakt het al mogelijk een dossier elektronisch over te dragen. 
 
Ik pleit ook voor een wateradvies op basis van plannen en programma’s. De argumenten staan in mijn discus-
sienota. 
 
In diezelfde nota staat ook dat volgens mij innovatieve financieringsmechanismen moeten worden gezocht. 
Een waterbeleid vergt veel budgettaire ruimte. Een watertoets kan enkel functioneren mits in de nodige finan-
ciële omkadering wordt voorzien. Ik heb het in mijn nota even gehad over de onthardingsheffing, een systeem 
dat ook in de Verenigde Staten wordt toegepast. Het Vlaams Parlement heeft in dit verband trouwens in 2008 
een resolutie goedgekeurd. Aangezien dit punt ver van de watertoets staat, ga ik hier niet dieper op in. 
 
De tools van de watertoets moeten ook worden versterkt. Ik vertrek vanuit de vaststelling dat de bekendheid 
met de watertoets bij de vergunnende overheden, bij sommige adviesverleners en bij de burgers niet altijd 
aanwezig is. Het lijkt me van groot belang de ingeslagen weg door middel van opleidingen verder te bewande-
len. Die opleidingen moeten zelfs nog verder worden verdiept. De CIW heeft een schitterende brochure ge-
maakt voor de instanties die in het licht van de ruimtelijke plannen advies moeten verstrekken. Dergelijke 
handleidingen lijken me een welgekomen hulp bij het formuleren van wateradviezen of waterparagrafen. 
 
 
Om te besluiten, wil ik in eerste instantie opmerken dat we zelfs zonder ingrijpende decreetswijzigingen al 
beschikken over heel wat instrumenten die het mogelijk maken de overstromingsrisico’s beter te beheersen. 
De watertoets is een van die instrumenten. Die instrumenten moeten natuurlijk goed worden gebruikt en daar 
knelt vaak het schoentje. 
 
Ondanks de berichtgeving in de pers en in andere fora wordt de watertoets nog vaak als het instrument bij 
uitstek gepercipieerd. Het is geen meid voor alle werk. De watertoets moet door andere instrumenten worden 
geflankeerd en moet deel uitmaken van een integraal beleid waarin ook de planning een duidelijke rol moet 
spelen. 
 
Dit laatste punt is trouwens het uitgangspunt van mijn cascadestrategie geweest. Die strategie gaat heel wat 
verder dan een aantal aanbevelingen voor de verbetering van de watertoets. 
 
Mijn aanbevelingen hebben niet de pretentie voldragen of zaligmakend te zijn. Ik heb deze aanbevelingen 
naar voren gebracht om op die manier bij te dragen tot het debat over hoe de watertoets, onder meer in de 
strijd tegen overstromingen en wateroverlast, nog beter kan functioneren. 

5.2. Vragen van de leden 

De heer Wilfried Vandaele: Ik ben het grotendeels eens met de analyses en aanbevelingen van de heer De 
Smedt. Ik stel me echter een aantal vragen bij de blauwe ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s). Ik ben het 
ermee eens dat die RUP’s vanuit juridisch oogpunt verdedigbaar zijn. Een RUP is nu eenmaal juridisch slui-
tend en de heer De Smedt is een jurist. We hebben allemaal onze gebreken. Indien we aan het RUP voor elk 
gebied een blauwe RUP en later misschien ook een erfgoed-RUP of een toeristisch RUP, moeten toevoegen, 
vrees ik dat we de zaken er niet eenvoudiger op maken. Ik vrees ook dat een planningsinitiatief, zoals een 
RUP, tijd in beslag neemt. Het is administratief zeer zwaar. Je bent toch een tijdje bezig om dat voor alle 
overstromingsgevoelige gebieden rond te krijgen.  
 
De watertoets is zeker voor verbetering vatbaar, maar ik zou hem niet helemaal weggooien. U doet dat niet. 
Ook al is dat advies – helaas misschien – niet bindend, een gemeentebestuur dat zichzelf een beetje respec-
teert, kan in de vergunningen voorwaarden inschrijven die het uit die watertoets haalt. Dat is toch effectief. 
Verbeteren dus, maar zeker niet overboord gooien. 
 
Mevrouw Valerie Taeldeman: Mijnheer De Smedt, hoe staat uw cascadestrategie, met daarin het punt over 
de erfdienstbaarheid met openbaar nut, waar dan een bouwverbod van toepassing zou zijn, in relatie met die 
belangrijke uitspraak van het Grondwettelijk Hof, dat zegt dat de watertoets niet op een buitensporige wijze 
afbreuk mag doen aan het eigendomsrecht? Daar moeten wij rekening mee houden. Daaraan gekoppeld doet u 
een aantal voorstellen op het vlak van vergoeding. U hebt het over onteigeningen of over grondruil. Ik weet 
niet of dat allemaal realistisch is. En dan zijn er die blauwe RUP’s. Het enige wat daar ongelukkig aan is, is 



Stuk (2010-2011) – Nr. X  76 
 
 
dat het blauw op het gewone gewestplan bij ons bekendstaat als een gemeenschapszone. 
 
Ik had nog een vraag over uw voorstel van watertoetsstudie. In mijn lokaal bestuur leggen wij de aantoon-
plicht altijd in handen van de aanvrager of de verkavelaar. In uw nota staat dat de aantoonplicht bij het lokale 
bestuur ligt.  
 
De heer Bart Martens: Vandaag is het de vergunningleverende overheid die de watertoets vraagt. 
 
De heer Hermes Sanctorum: Ik had – ik denk zoals de heer Vandaele – een dubbel gevoel. U reikt een aantal 
juridische instrumenten aan en duidt een aantal pijnpunten aan. Maar ik had het gevoel dat we het niet nog 
complexer kunnen maken, vooral bij de watertoetsstudie. Dat kan op zich een heel nuttig instrument zijn, 
maar tegenwoordig bestaan er veel van die juridische instrumenten, zoals MER’s, mobiliteiteffectenrapporta-
ges, mobiliteitstudies enzovoort. Dat maakt het allemaal ingewikkelder. Het is de vraag of het dan ook effec-
tief is. Als we nu een watertoetsstudie invoeren, zal dat een groot verschil uitmaken in vergelijking met de 
huidige studie? U zei daarnet dat de watertoets niet bindend is. Is het vaak niet het probleem dat de inhoud 
van de watertoets ontoereikend is en dat men te gemakkelijk als adviesverlener stelt dat er mag worden ge-
bouwd mits een aantal aanpassingen? 
 
Ik vond de nadeelscompensatie en die vergoedingsnoodzaak interessant. Is daar geen rol weggelegd voor het 
Rubiconfonds? Ik dacht dat dat de bedoeling was bij de oprichting ervan. Maar uiteindelijk is het geëvolueerd 
naar een fonds voor infrastructuurwerken in overstromingsgebieden, in plaats van naar een fonds om die ver-
goedingsnoodzaak in te vullen.  
 
De heer Jan Peumans: Ik kom uit Zuid-Limburg. Mijn voorouders waren heel verstandig. Met hun paalwo-
ningen hadden zij nooit last van overstromingen noch van gevaarlijke dieren. 
 
Mijnheer De Smedt, ik heb begrepen dat u medeauteur was van het watertoetsbesluit van 2006. U zegt dat de 
watertoets op dit moment niet correct wordt toegepast. Sorry voor de niet-juridische uitdrukking maar daarin 
steekt een zeker gevoel van frustratie. U zegt dat het besluit te weinig wordt toegepast.  
 
Het is niet mijn gewoonte, maar ik ga even naar mijn eigen achtertuin. Ik ben nu 29 jaar lokaal bestuurder. Ik 
ben 12 jaar burgemeester geweest. Als ik met u door mijn gemeente zou rijden, zou ik u zo de overstromings-
gevoelige gebieden kunnen aanwijzen. Ik heb daar geen ingenieurs of juristen voor nodig. Onze chef van de 
technische dienst kan u dat zo zeggen. Indien men uw systeem van de watertoets zou toepassen, zou blijken 
dat er in mijn gemeente heel wat plaatsen zijn die niet langer voor een bouwvergunning in aanmerking komen. 
U weet dat u er vroeg of laat wordt geconfronteerd met het probleem dat de zaak onderloopt. Met alle nega-
tieve gevolgen van dien. En dan wonen wij nog in het droge Haspengouw. Bij ons loopt het water vlug weg, 
in tegenstelling tot de vochtige streken. 
 
Het punt is nu welke politieke besturen de moed hebben om die watertoets toe te passen. Men moet dat in de 
lokale context zien. Dat vertaalt zich uiteindelijk altijd op perceelsniveau. In de lokale context moet ik tegen 
de burger zeggen of tegen een jong koppel dat een bouwvergunning komt vragen: “Het spijt me maar als u 
daar bouwt, zult u de nodige problemen hebben.” Zo zijn er heel veel situaties. 
 
U stelt voor om met RUP’s te werken. Maar in heel veel regio’s in dit land, misschien niet in Zuid-Limburg, 
krioelt het van de lintbebouwing. Vroeger heeft men te pas en te onpas overal gebouwd. Het gevolg is dat 
men, zelfs met een RUP, heel moeilijk bijkomende onteigeningen kunt doen en bijkomende bergingscapaciteit 
maken. Dat noemt men nu erfdienstbaarheid van openbaar nut. Als men bijkomende bergingscapaciteit wil 
maken, heeft men al een flinke oppervlakte nodig. 
 
Het systeem is volgens mij moeilijk toepasbaar wegens onze ruimtelijke ordening. Men heeft al die jaren 
overal gebouwd. Dan heeft men gewestplannen gemaakt die nooit rekening hebben gehouden met dit soort 
uitgangspunten. Het Maasland is een mooi voorbeeld. Daar heeft men zelfs boerderijen midden in de winter-
bedding laten bouwen, met alle negatieve gevolgen van dien. Daar kun je verdrinken. Ik vind die evaluatie bij 
u niet onmiddellijk terug.  
 
Wat is nu eigenlijk de toepasbaarheid van de watertoets op gemeentelijk niveau in een zeer dichtbebouwd 
Vlaanderen, met heel veel lintbebouwing? En daaraan gekoppeld, wie gaat die facturen betalen? De vergun-
ningleverende overheid, die zegt dat je daar niet mag bouwen? U hebt het dan over erfdienstbaarheid van 
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openbaar nut, maar hoe kan men dat toepassen in Vlaanderen? Met het oog op het ontwikkelen van die RUP’s 
lijkt mij dat een geweldige administratieve uitdaging. 
 
Mevrouw Gwenny De Vroe: Mijnheer De Smedt, u noemt de watertoets een krachtig instrument, dat welis-
waar moet verscherpt worden. De watertoets biedt niet de grote oplossing voor de hele waterproblematiek. 
Dat werd ook bij de vorige sprekers duidelijk. Er zijn historische fouten gemaakt door de gebieden die water-
gevoelig waren niet in te tekenen als watergevoelig gebied. Momenteel is het zo dat er heel wat woningen 
gebouwd zijn in watergevoelig gebied. De watertoets biedt enkel een oplossing voor nieuwe toekomstige wo-
ningen. De bestaande woningen vormen nog een groot probleem. 
 
Mijnheer Peumans, ik deel uw mening voor wat de uitdaging van de blauwe RUP’s betreft. Voor gemeentebe-
sturen zal dit geen gemakkelijke opdracht zijn. Veel gemeenten hebben het lef niet om de watertoets toe te 
passen. De vastgoedsector en de kopers zijn momenteel niet goed geïnformeerd over watergevoelige gebie-
den. Het zou een goede zaak zijn indien dit zou worden opgenomen in vastgoedcontracten en in de steden-
bouwkundige inlichtingen die notarissen en vastgoedmakelaars aanvragen bij de gemeentebesturen. Zo hoeft 
men kopers niet teleur te stellen. Het is belangrijk dat eventuele kopers goed geïnformeerd zijn. 
 
Mevrouw Tinne Rombouts: Wat die blauwe RUP’s betreft, is het inderdaad zo dat een kleur of een aandui-
ding rechtszekerheid kan bieden. RUP’s zijn echter tijdrovend. Mijnheer De Smedt, u hebt het ook gehad over 
een aanvullend typevoorschrift. Als ik denk aan een infiltratiezone of een overstromingsgevoelig gebied, dan 
is er nog altijd een basisinvulling. Die gebieden zullen misschien een of twee keer onder water staan, maar 
wat gebeurt daar voor de rest mee? Kunnen die andere functies krijgen? 
 
We hebben al een watergevoeligheidskaart. Ik begrijp dat we dit enerzijds willen weergeven in het gewest-
plan. Anderzijds stel ik me de vraag of we niet hetzelfde stukje kunnen creëren door de watergevoeligheids-
kaart. Via die kaart kan men de burger wijzen op watergevoelige gebieden. Wat wil men daar verder mee 
doen in die rechtszekerheid om het een apart type voorschrift en kleur te geven op het gewestplan? 
 
Er zijn woongebieden waar op een bepaald moment al dan niet een absolute bouwstop kan worden toegepast. 
Als geen absolute bouwstop wordt ingevoerd met een watertoets, hoe zal de verzekering daar dan op reage-
ren? Waar staat de burger dan ten aanzien van zijn verzekeraar? Als er wel een absolute bouwstop wordt 
doorgevoerd, dan moet er een vergoeding worden toegekend. Als een burger een perceel heeft gekocht in een 
woongebied en verplicht wordt om waterproof te bouwen, en dus extra kosten moet maken, heeft hij dan ook 
recht op een vergoeding of compensatie? Er komen immers extra kosten bij kijken. Toen de burger die grond 
kocht, stond op het gewestplan dat het gewoon woongebied was. 
 
Stel dat er wel een absolute bouwstop is, dan stelt u voor om geen planwijziging te doen. Vanwaar komt dat 
voorstel? Wat is daar het voordeel van? Als je overgaat naar een bouwverbod, dan zou het toch voor iedereen 
duidelijker zijn dat het op het gewestplan geen bouwzone meer is. Dan is de vergoedingsnoodzaak ook inge-
vuld, want ondertussen is er een planbaten-planschaderegeling.  
 
De heer Bart Martens: Er zijn vragen gesteld over de blauwe RUP’s. De bedoeling mag niet zijn om een 
nieuwe grondkleur in te voeren, het moet gaan om overdrukken die worden gekleefd op basiskleuren die we al 
kennen, groen, geel, landbouw, natuur, bos. Daarop kleeft men dan een overdruk: infiltratiegebied, overstro-
mingsgebied, erosiegevoelig gebied. Het sluit ook aan met wat de CIW vorige week vertelde. In een van hun 
aanbevelingen wilden ze een nieuwe overdruk in het leven roepen. In functie van een typegebied – erosiege-
voelig, overstromings- of infiltratiegebied – kun je aparte typevoorschriften uitwerken en beperkingen inzake 
grondgebruik, teeltkeuze enzovoort. Het is geen enkel probleem dat een overstromingsgebied ook een land-
bouwgrondkleur heeft, als er maar beperkingen zijn inzake teeltkeuze.  
 
Vroeger had men de hooilanden in de winterbeddingen. Vandaag wordt daar vaak aan akkerbouw gedaan, 
waardoor overstromingen wel schade en problemen meebrengen. Als men het grondgebruik beperkt volgens 
de overstromingsmogelijkheid, kan men dergelijke schadegevallen uitsluiten. Als dat de bedoeling is van wat 
u blauwe RUP’s noemt, kunnen er veel misverstanden uit de wereld worden geholpen. 

5.3. Antwoorden 

De heer Peter De Smedt: Mijn voorstel over de blauwe RUP’s gaat niet zo ver dat elk perceel in een derge-
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lijk plan moet worden gevat. Het is inderdaad niet de bedoeling om elk perceel tot op postzegelniveau te be-
kijken. Daarom wijk ik uit naar een alternatief, met name de erfdienstbaarheid tot algemeen nut, dat dezelfde 
rechtsgevolgen heeft en waar ook een vergoedingsregeling aan verbonden is. Dat is een pragmatische insteek.  
 
Gaan we nu alles moeten be-RUP’en om rechtszekerheid te creëren? Als men kiest voor blauwe RUP’s, dan 
gaat het over samenhangende gebieden met een bepaalde omvang. Met de typevoorschriften die ik in dit ver-
band voorstel, creëert men een overdruk in een bestaande bestemming. Aan die overdruk kan men bepaalde 
beperkingen koppelen die het gedrag sturen. Dat is het belang van de blauwe RUP’s. Het geeft rechtszeker-
heid; het is voor iedereen generiek hetzelfde. Dat verhindert natuurlijk niet dat de watertoets, die moet worden 
toegepast op vergunningsniveau, ook nog gebiedspecifiek voorwaarden kan opleggen in dat concreet project. 
 
RUP’s opstellen heeft inderdaad heel wat tijd nodig, zeker als men ze ent op de stroomgebiedbeheerplannen, 
wat toch altijd de filosofie is geweest van het decreet Integraal Waterbeleid. Men kan sleutelen aan de op-
maakprocedures Ruimtelijke Ordening of aan de opmaakprocedure waterbeheerplannen, maar finaal zal dat 
niet leiden tot een gigantische tijdwinst. Europa verplicht ons om bepaalde procedurestappen te doorlopen, 
minder voor ruimtelijke ordening, maar wel voor waterbeheerplannen. Vandaar het pleidooi voor een mix van 
instrumenten. Als men vaststelt dat je geen mogelijkheid hebt om een bepaald perceel te bebouwen en men 
wil een wachttoestand creëren, dan kan men dat doen via de erfdienstbaarheid tot openbaar nut in afwachting 
dat het plan zal worden gewijzigd. Zo vrijwaart men het gebied voor verdere aansnijding of andere handelin-
gen die onverenigbaar zijn met de overstromingsgevoeligheid van het gebied. 
 
Mijnheer Vandaele, de administratieve overbelasting waarvoor u vreest bij het ‘be-RUP’en’, kan op die ma-
nier opgevangen worden. Uw bedenking dat de watertoets een interessant en te behouden instrument is, kan ik 
natuurlijk alleen maar bijtreden, ik ben er fan van. Ik heb zeker geen pleidooi gehouden voor het afschaffen 
ervan, wel voor het inbedden in een algemene strategie.  
 
Iemand stelde een vraag over de erfdienstbaarheid die men oplegt bij een bouwverbod en de rechtspraak van 
het Grondwettelijk Hof met betrekking tot de buitensporige afbreuk die zou worden gedaan aan het eigen-
domsrecht. Binnen de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof is er een duidelijk signaal dat absolute bouw-
verboden niet door de beugel kunnen in het licht van de bescherming van het eigendomsrecht als er geen ver-
goedingsrecht aan verbonden is. Vandaar de koppeling: zodra men vaststelt dat bebouwing wegens de feitelij-
ke overstromingsrisico’s niet meer kan, en de watertoets eigenlijk bindend zou moeten worden gemaakt, moet 
men een instrument kunnen inzetten dat daartoe juridisch in staat is, namelijk de erfdienstbaarheid tot alge-
meen nut. Tegelijk moet ook worden voorzien in een vergoedingsregeling, want anders lopen we juridisch 
vast.  
 
Mevrouw Taeldeman, u suggereerde dat in uw gemeente de aantoonplicht bij de verkavelaar en bij de aanvra-
gen van de bouwvergunning wordt gelegd. U bent visionair, maar ik moet u wel waarschuwen: wellicht hebt u 
een heel goede advocaat nodig, want de Raad van State heeft herhaaldelijk, en zelfs recent nog, geoordeeld 
dat de watertoets geen verplichtingen oplegt aan de aanvrager zelf. Die praktijk is dus onwettig en kan de 
rechtszekerheid van uw vergunningenbeleid ondergraven. 
 
Mijnheer Sanctorum, het Rubiconfonds kan inderdaad worden ingeschakeld in de vergoedingsregelingen. Het 
is een mogelijkheid, maar natuurlijk moet u opletten, want als u bepaalde instrumenten, zoals de grondruil, 
inschakelt, dan zit men eigenlijk bij de verkeerde instelling, want het is dan de Grondenbank die bevoegd is. 
Oorspronkelijk was het de bedoeling dat het Rubiconfonds ook zou instaan voor de financiering van de finan-
ciële instrumenten van artikel 17. In de hypothese dat ik word gevolgd en dat u via artikel 17 de compensaties 
verruimt voor de gevallen waar er wegens de overstromingsgevoeligheid een bouwverbod moet worden opge-
legd, kan dat inderdaad via het Rubiconfonds worden gefinancierd. De vraag is natuurlijk hoe men aan de 
nodige middelen zal komen.  
 
De politieke moed bij het toepassen van de watertoets, of beter het gebrek eraan, is een oud zeer. We ervaren 
dagelijks dat bestuurders zeker niet van slechte wil zijn, maar dat ze, geconfronteerd met een concreet geval, 
dat vaak ook sociaal schrijnend is, niet kunnen worden overgehaald om de watertoets naar behoren toe te pas-
sen. Dat is een vaststelling. Wij kunnen alleen maar proberen om het vergunningenbeleid in die concrete om-
standigheden te ondersteunen en dat kan met een mix aan instrumenten, waaronder een aangepast ruimtelijk 
planbeleid en een schadevergoedingsregeling. Ook de informatieplicht is daarbij belangrijk, net als het uit-
bouwen van een kwalitatief wateradvies en het opleggen van een studieverplichting aan de aanvrager.  
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Ik stel in de praktijk vast dat door de studie de projecten doorgaans kwantitatief beter zijn. Voor de vergun-
ningverlenende of adviserende overheid is de studie vaak een goede houvast om het concrete wateradvies of 
de watertoets aan vast te knopen. Het maakt de toepassing van de watertoets niet complexer, integendeel. 
Volgend voorbeeld verduidelijkt dit. Er is me een geval bekend – uiteraard heeft de Raad van State de ver-
gunning ondertussen vernietigd – waarbij de vergunnende overheid aan de verkavelaar stelde dat hij in het 
kader van de watertoets alle nodige maatregelen diende te nemen om wateroverlast bij de buren en de nabijge-
legen percelen te voorkomen. Dat is nietszeggend! Door de projectontwikkelaars van bij het begin bewust en 
geïntegreerd te laten nadenken over de watergebonden aspecten van het project, kan men zulke praktijken 
voorkomen. Daarmee helpt men de vergunnende overheid en de adviesverleners.  
 
Het klopt dat dit alles soms heel veel moed vergt en ik kan vanuit menselijk standpunt begrijpen dat die soms 
ontbreekt. De situatie zal altijd bestaan, men kan alleen maar beter omkaderen, onder meer door toch in finan-
ciële compensaties te voorzien voor de betrokken eigenaars of gebruikers.  
 
Er zijn historische fouten gebeurd in de ruimtelijke ordening. Voor bestaande woningen of de percelen die 
gelegen zijn in een cluster van bestaande woningen, wordt het soms moeilijk om op basis van de watertoets 
negatief te adviseren of voorwaarden op te leggen en om, a fortiori, een ‘postzegel-RUP’ op te stellen of om 
bij wege van erfdienstbaarheid van openbaar nut een bouwverbod op te leggen. Het moet in bepaalde omstan-
digheden en op advies van de betrokken waterbeheerders mogelijk zijn om in die gevallen het perceel op zich 
tegen overstromingen te beveiligen door externe maatregelen te nemen. Die mogelijkheid wordt nu al toege-
past in lintbebouwingen: waar nog één perceel gelegen is in een overstromingsgevoelig gebied, worden maat-
regelen genomen om het te beschermen tegen overstromingen. Dat is maatwerk, ik kan u daar geen vaste re-
gels voor geven. Het is de kracht en het unieke van de watertoets dat er maatwerk kan worden geleverd binnen 
het vergunningenbeleid. Ik kan dan ook alleen maar bijtreden dat kopers en de vastgoedsector bewuster moe-
ten omgaan met de watertoets.  
 
Er werd een vraag gesteld over de blauwe RUP’s die rechtszekerheid bieden en over het omgaan met het 
tijdsaspect en met de typevoorschriften. Ik bevestig nogmaals dat het gaat om overdrukken waarmee beper-
kingen, al dan niet verregaand, worden geregeld via het typevoorschrift zelf.  
 
Een heikel punt is inderdaad ook de combinatie van de watertoets en de verzekeringen. Momenteel geldt een 
rampenverzekering binnen de brandpolis waarbij een uitsluiting kan worden opgenomen voor woningen die in 
risicozones gelegen zijn. Een nuance: de overstromingsgevoelige gebieden en risicozones overlappen niet 
volledig. Het gaat om een kleiner aantal woningen of gebieden en dat komt doordat men met andere parame-
ters werkt. Het blijft een probleem en dat is een reden te meer om in die gevallen de aspirant-kopers te be-
schermen met de informatieplicht en om in voorkomend geval over te gaan tot het inzetten van de instrumen-
ten om een bouwverbod op te leggen.  
 
In het licht van de heersende rechtspraak moet er geen vergoedingsregeling worden ingesteld bij het opleggen 
van beperkingen in het kader van de watertoets. De overheid mag eigendomsbeperkingen opleggen, voor zo-
ver ze de evenredigheidstoets doorstaan. De analyse van de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof en van 
Cassatie leert dat die toets relatief ruim wordt ingevuld. Het moet gaan om erg vergaande beperkingen voor-
aleer het eigendomsrecht als aangetast wordt beschouwd. Alleen als de economische rendabiliteit van het on-
roerend goed bijna volledig wordt ontnomen, zoals bij het opleggen van een absoluut bouwverbod, wordt de 
vraag naar een vergoedingsregeling acuut. 
 
De heer Bart Martens: Er wordt hier gezegd dat een RUP opstellen zo lang duurt. U zegt dat de erfdienst-
baarheid een soort wachtinstrument kan zijn, in afwachting van de planologische regeling. Zou het niet denk-
baar zijn dat een ontwerpbekkenbeheerplan ook ontwerp-RUP’s inhoudt voor de infiltratiezones, overstro-
mingszones enzovoort, zonder dat op het niveau van het hele bekken te doen? Is dat mogelijk voor de gebie-
den die overstromingsgebiedwaardig zijn? Voor de dertien overstromingsgebieden uit de eerste generatie bek-
kenplannen zouden we de procedures kunnen koppelen. We zouden het openbaar onderzoek van het ontwerp-
bekkenbeheerplan kunnen laten samengaan met dat van de ontwerp-RUP’s die daar eigenlijk integraal deel 
van uitmaken. Dan kunnen we de zaken parallel in plaats van serieel laten lopen zodat we enkele jaren kunnen 
winnen. 
 
De heer Peter De Smedt: De waterbeheerplannen en ruimtelijke ordening lopen inderdaad gescheiden. De 
waterbeheerplannen geven aan wanneer de opmaak van een RUP of een planwijziging nodig is en vervolgens 
moet dan een planinitiatief worden genomen in de ruimtelijke ordening. Zo staat dat in het decreet Integraal 
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Waterbeleid. De filosofie daarachter was vooral de bezorgdheid om elk beleidsdomein tot zijn recht te laten 
komen. De wetgever vreesde dat het waterbeleid de ruimtelijke ordening zou gaan dicteren. Grotere samen-
werking zou zeker een enorme tijdswinst betekenen. Dat zou natuurlijk betekenen dat elk beleidsdomein een 
deel van zijn autonomie prijsgeeft.  
 
Mevrouw Tinne Rombouts: U stelt een algemene bouwstop voor zonder planwijziging. Waarom? Een plan-
wijziging biedt toch veel duidelijkheid inzake het gewestplan en de vergoeding? U spreekt van een wachtin-
strument. Hebben we dat wel nodig? De watertoets geeft aan in welke gebieden iemand in de problemen kan 
geraken. Als we het recht krijgen om op basis van een watertoets een bouwvergunning te weigeren, start er op 
dat moment een RUP op, en dan komt de compensatie er automatisch door de planwijziging. Er zijn al in-
strumenten. 
 
De heer Peter De Smedt: Herbestemming creëert de grootste rechtszekerheid, ook in het licht van de recht-
spraak van het Grondwettelijk Hof. Dit is niet overal even realistisch. We kunnen niet overal individuele per-
celen be-RUP’en. We kunnen ze wel opnemen in een later RUP dat een groter gebied bestrijkt. Er zijn nog 
altijd de tijdseffecten. Daarvoor moeten er wachttoestanden komen. 
 
Mevrouw Tinne Rombouts: Waarom wilt u een wachttoestand creëren? Een gemeente is toch verplicht om 
een watertoets toe te passen? Als de gemeente het recht krijgt om op basis van de watertoets een bouwvergun-
ning te weigeren, is dat toch voldoende? Bij elke bouwaanvraag kan de gemeente dan de watertoets aanhalen 
om de vergunning te weigeren. Dat er een vergoeding moet komen, creëren we doordat er een planwijziging 
plaatsvindt. U spreekt van één perceel. Er is altijd sprake van grotere gebieden die watergevoelig zijn; één 
perceel op zich kan dat niet zijn. Het is dus echt de moeite om er een RUP voor op te stellen. 
 
De heer Jan Peumans: In het licht van deze opmerkingen is voetnoot 7 in uw tekst zeer interessant, mijnheer 
De Smedt. “Veelzeggend is dat een relatief hoog aantal gemeentelijke advies- en vergunningverleners de wa-
terparagraaf niet zelf schrijven en dat een aantal gemeenten aangeeft dat de watertoets nog niet wordt uitge-
voerd waarbij de administratielast of de beperkte meerwaarde als reden worden aangevoerd of slechts toeval-
lig ontdekt wordt.” 
 
Mevrouw Tinne Rombouts: Dat gaat over het al dan niet toepassen van de toets en de verantwoordelijkheid 
van de gemeente. Die discussie hebben we al gevoerd. Als de gemeente haar verantwoordelijkheid neemt en 
de watertoets uitvoert, moeten we dan nog nieuwe instrumenten installeren of is dat voldoende om de wacht-
termijn te doorlopen en op een bepaald moment de planologische wijziging te doen? 
 
De heer Peter De Smedt: De reden waarom ik die erfdienstbaarheid van openbaar nut daartussen schuif, is 
om te voorkomen dat men in vergunningscarrousels terechtkomt. Dat is in de praktijk nu ook zo. Een vergun-
ning wordt eventueel geweigerd op basis van de watertoets. Daarna begint men opnieuw, gaat men in beroep. 
Zo krijgen we carrousels. Die kunnen vermeden worden.  
 
Op basis van de watertoets kan de overheid ook niet verhinderen dat handelingen worden gesteld die niet ver-
gunningsplichtig zijn. Dat kunnen we wel regelen via de erfdienstbaarheid van openbaar nut.  
 
U hebt gelijk dat we die tussenschakel zouden kunnen vermijden als de watertoets consequent wordt uitge-
voerd en bindend doorwerkt. Vanuit juridisch oogpunt zouden we kunnen regelen dat een negatieve water-
toets, dit wil zeggen dat er absoluut niet gebouwd kan worden, van rechtswege een erfdienstbaarheid doet 
ontstaan. De juridische architectuur van de erfdienstbaarheid kan worden gekoppeld aan de negatieve water-
toets. Zo creëren we rechtszekerheid, dan weten de mensen ook dat ze geen nieuwe aanvraag meer moeten 
indienen. 
 
De heer Bart Martens: Dan krijgen we een watertoets op de wijze van een stedenbouwkundig attest. Daar-
mee zeggen we dan dat dergelijke bouwwerken op die plek niet langer toegestaan zijn, en dat binnen de zo-
veel jaar een planningsinitiatief genomen moet zijn. 
 
De heer Peter De Smedt: De rechtsgevolgen van een stedenbouwkundig attest zijn natuurlijk iets anders. 
 
De heer Bart Martens: Nu zijn er heel wat meldingsplichtige of vrijgestelde werken die toch een impact 
kunnen hebben op het watersysteem. Werken die niet vergunningsplichtig zijn, moeten geen watertoets on-
dergaan. Voor bijbouwen tot 40 vierkante meter is er enkel een meldingsplicht.  
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Mevrouw Tinne Rombouts: Ze zijn dan ook vrijgesteld van de watertoets. Als het gaat over niet-
vergunningsplichtige activiteiten, gaan we die ook niet met de erfdienstbaarheid kunnen aantonen, want ze 
hebben nooit een vergunning gevergd. 
 
De heer Peter De Smedt: Juist wel. 
 
Mevrouw Tinne Rombouts: Neen, want een activiteit die niet vergunningsplichtig is, wordt evenmin onder-
worpen aan een watertoets. U gaat de erfdienstbaarheid niet kunnen instellen. 
 
De heer Peter De Smedt: Toch wel. De erfdienstbaarheid – al dan niet gekoppeld aan de watertoets – kan 
worden ingesteld op het moment dat wordt vastgesteld dat ergens niet gebouwd kan worden. 

III.  HOORZITTING 25 JANUARI 2011 MET MAATSCHAPPELIJKE AC TOREN 

De heer Bart Martens, voorzitter: Vandaag horen we de landbouworganisaties en de natuurverenigingen als 
belangrijke maatschappelijke actoren in het waterbeheer. We starten met een gezamenlijke presentatie van 
Boerenbond en Algemeen Boerensyndicaat. Nadien horen we Natuurpunt en Bond Beter Leefmilieu. 

1. Boerenbond en Algemeen Boerensyndicaat 

1.1. Inleidende uiteenzetting 

De heer Peter Broeckx, ondervoorzitter Boerenbond: Dames en heren, het zal u niet verbazen dat wij ons 
vooral baseren op de inbreng van onze achterban. Het waterbeleid en -beheer zijn voor de landbouwsector als 
belangrijke gebruiker van de open ruimte dagelijks van belang. 
 
Waterbeheer – knelpunten en aanbevelingen 
 
Een eerste knelpunt, letterlijk zelfs, is de gebrekkige ruiming van de waterlopen. De waterafvoer wordt op 
veel plaatsen gestremd. Ik kan daar straks voorbeelden van geven als u dat wilt. Er is in de afgelopen jaren op 
dat vlak echt geen vooruitgang geboekt, integendeel. De ruiming van waterlopen staat rechtstreeks in verband 
met de afvoercapaciteit. Voor het verhogen van die afvoercapaciteit moet niet alleen bovenstrooms worden 
gewerkt, het volledige waterlichaam moet worden bekeken. 
 
Het slechte onderhoud van oevers en dijken zorgt voor meer wateroverlast op de velden en meer overstromin-
gen in het algemeen. Er is onvoldoende afstemming tussen de verschillende waterbeheerders op de verschil-
lende categorieën van waterlopen. Dit punt zal niet voor het eerst en evenmin voor het laatst naar voren wor-
den gebracht. 
 
De verschillende visies van de openruimtegebruikers leiden tot conflicten. Iedereen legt andere accenten. Zo 
vergt het in natuurgebieden meer moeite om de waterlopen te kunnen en mogen ruimen. Daar zit begrijpelij-
kerwijs een andere doelstelling achter, namelijk vernatting van natuurgebieden versus landbouwgebruik. Het 
verhogen van het waterpeil heeft een verlaging van de buffercapaciteit tot gevolg. Als we meer water laten 
samenkomen, is er minder ruimte voor afvoer als het nodig is.  
 
We willen als landbouworganisatis ook enkele aanbevelingen doen. Efficiënt en degelijk waterbeheer spreekt 
voor zich. Ik leg zo dadelijk duidelijk uit wat ik bedoel met ‘beheer dicht bij de beek’. Het waterbeheer moet 
zeker rekening houden met de verschillende functies van het omliggende gebied. Dat is niet alleen landbouw, 
maar wij zijn natuurlijk vragende partij om dit vanuit de landbouwfunctie te bekijken. 
 
Uiteraard beseffen wij heel goed dat iedereen zijn verantwoordelijkheid moet nemen in noodsituaties zoals in 
november 2010. De noodmaatregelen moeten goed overdacht worden genomen. 
 
Polders en wateringen zijn een goed voorbeeld van efficiënt waterbeheer kort bij de rivier. De actoren zijn 
sterk betrokken bij het beheer. Waar er goedfunctionerende polders en wateringen zijn, is er een goede wis-
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selwerking en kan er vrij snel worden gereageerd op noodsituaties. Daar zijn mensen voor nodig die de situa-
tie goed kennen. Niet alle polders en wateringen zijn nog even actief. Er moet worden nagedacht over de no-
dige maatregelen. We beseffen dat het maar één instrument is, een deel van het hele waterbeheer. Het is zeker 
een aan te raden voorbeeld. 
 
Waterbeleid – CIW en bekkenwerking 
 
Mevrouw Leen Franchois, adviseur Boerenbond: De CIW organiseert het Vlaamse waterbeleid. Het mid-
denveld is daar volgens ons te weinig structureel bij betrokken. Mocht het middenveld van bij de aanvang 
worden betrokken bij de beleidsvoorbereiding, dan zou dat efficiënter gebeuren. De landbouwadministratie 
zetelt wel in de CIW, maar enkel met een raadgevende stem. Heel wat andere administraties zijn effectief 
stemgerechtigd.  
 
Hetzelfde geldt voor het bekkenbestuur: landbouw heeft enkel een raadgevende stem. Over de bekkenraden 
zijn de meningen wat verdeeld. Ze zijn niet in alle bekkens even actief. Er wordt niet altijd rekening gehouden 
met de adviezen van de bekkenraad en er is zeker nood aan optimalisatie. Een algemeen idee van de bekken-
werking is dat ze nog iets te planmatig is, terwijl het wel een goed forum is voor de integrale aanpak van het 
waterbeleid in samenspraak met de verschillende waterbeheerders en actoren op het terrein. Op dit moment 
gebeurt dat nog te weinig.  
 
Waterbeleid – overstromingsgebieden 
 
De heer Peter Broeckx: Vanaf het moment dat zich ergens een noodsituatie voordoet, wordt er naar het land-
bouwareaal gekeken. In sommige gevallen is buffering een oplossing, en daar kan het landbouwareaal voor 
dienen. Dat geldt niet alleen voor noodsituaties, maar ook voor de aanleg van bekkens en dergelijke. Dat is 
natuurlijk niet zonder gevolgen. Het brengt beperkingen in de teeltkeuze met zich mee. In sommige gevallen 
wordt het landbouwgebruik helemaal onmogelijk gemaakt. We vragen dan ook een goede afweging en om de 
keuze van de locaties goed te onderzoeken en goed te motiveren. 
 
We durven ook te stellen dat de landbouwzones niet altijd de eerste optie moeten vormen. Om de schaarse 
ruimte in Vlaanderen maximaal te vrijwaren, moeten alle oplossingen worden overwogen. Alle actoren die 
langs waterlopen actief zijn, dragen een verantwoordelijkheid. Dit kan niet enkel naar de landbouw worden 
doorgeschoven. Een landbouweffectenrapport lijkt ons een bruikbaar instrument om die keuzes te helpen ma-
ken.  
 
Na overstromingen is de bodem altijd enigszins vervuild en ook daar moet rekening mee worden gehouden.  
 
Indien landbouwgronden als optie in beeld komen, moet in een gepaste vergoeding worden voorzien. Het gaat 
niet enkel om het aanleggen van overstromingsgebieden en om de hieraan verbonden beperking van het ge-
bruik. Er moet ook een goed uitgewerkt flankerend beleid worden gevoerd. De betrokken landbouwers hebben 
die gebieden nodig om hun bedrijven uit te baten. Het ontnemen van die ruimte is dan ook een zeer ingrijpen-
de maatregel. 
 
Overstromingen 
 
Wat de overstromingen betreft, staan we niet alleen met onze vaststellingen. De conclusie dat Vlaanderen 
volgebouwd raakt, is een open deur intrappen. De infiltratiemogelijkheden verminderen daardoor.  
 
Ik heb al op de belangrijke functie van landbouw in de open ruimte gewezen. Ongeveer 44 percent van de 
ruimte in Vlaanderen wordt voor landbouw gebruikt. Dit betekent dat er nog steeds een belangrijke infiltra-
tiemogelijkheid is dankzij de landbouw. 
 
Landbouwgebied inzetten als occasionele buffer om dorpskernen te beschermen, zien we liever niet gebeuren. 
We begrijpen de consequenties. In november 2010 stonden de mensen met hun voeten in het water. Soms 
wordt een dijk doorgetrokken om het water in de polders en in andere laaggelegen gebieden te laten lopen. 
Zoiets doet een landbouwershart pijn. Het doet natuurlijk ook pijn letterlijk met de voeten in het water te 
staan. Dit moet omzichtig gebeuren. Er moet inspraak zijn en de overheid moet voor goede financiële com-
pensaties zorgen. 
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Blauwe diensten 
 
Wat de zogenaamde blauwe diensten betreft, blinkt Nederland uit. Ook het gemeenschappelijk landbouwbe-
leid van de EU verwijst naar de blauwe diensten. De definitie van deze diensten – watergerelateerde diensten 
met een positieve impact op het watersysteem, die een meerwaarde voor de maatschappij leveren en door 
(groepen van) land- en tuinbouwers worden verleend op vrijwillige basis waarvoor ze een marktconforme 
vergoeding krijgen – is wat ze is. Wat de vertaling naar de praktijk betreft, moet nog een hele weg worden 
afgelegd. De landbouwsector is vragende partij om hier een rol in te spelen. Er zijn schitterende voorbeelden 
van manieren waarop het zeker kan. Volgens ons moet dit in elk geval op vrijwillige basis gebeuren; een 
dienst is altijd op vrijwillige basis. 
 
Afkoppelen regenwaterafvoer 
 
Regenwater wordt steeds meer van de rioleringsnetten afgekoppeld. Op zich is dit een goede evolutie. In de 
open ruimte zorgt dit evenwel voor nog meer waterbelasting. Ik heb het dan niet over overlast. Het water moet 
echter ergens heen: het moet infiltreren of worden afgevoerd. Dit vergt enige afweging bij het opstellen van de 
plannen. De beslissingen mogen niet halsoverkop worden genomen. We moeten een les leren uit de problema-
tiek van de zogenaamde overstorten. 
 
Erosie 
 
Erosie is eveneens aan het waterbeheer gerelateerd. Het gaat om het slib dat op die manier in de waterlopen 
terechtkomt. Het ruimen van slib is, naast het ruimen van kruid en het ruimen in het algemeen, zeer belangrijk 
voor de buffercapaciteit van onze waterlichamen. 
 
Indien het om erosie en afspoeling gaat, wordt vaak rechtstreeks naar de landbouwsector gekeken. Iedereen 
heeft op de televisie de beelden van afgespoelde akkers gezien. Ten gevolge van een gebrekkige beworteling 
kunnen de teelten de grond onvoldoende vasthouden. 
 
Het erosiegevoelig areaal in Vlaanderen is echter minder gevoelig geworden. Er moet natuurlijk nog wel een 
en ander gebeuren. We zijn in elk geval vragende partij om samen verder oplossingen te zoeken. Het Euro-
pees landbouwbeleid legt al een aantal verplichte maatregelen op voor de erosiegevoelige percelen. We zijn 
voorstander van het verder uitwerken van een stimulerend beleid in de vorm van beheersovereenkomsten op 
het niveau van de gemeenten. We verkiezen in dit verband een projectmatige aanpak. Dit sluit aan bij de vrij-
willigheid. 
 
Wat de aanpak van de erosie betreft, wil ik erop wijzen dat het areaal van beheersovereenkomsten nog steeds 
groeit. Dat is een goede evolutie en we moeten hier verder op blijven inzetten. Er bestaan al schitterende pro-
jecten. Het project BodemBreed wordt door de Boerenbond zelf getrokken. Het project Kenniscirkels is een 
leerproject. 
 
Verder bestaat meer dan de helft van het landbouwareaal uit grasland en granen. Die teelten kennen een vrij 
permanente begroeiing die in staat is de grond of het slib voldoende vast te houden. 
 
In de winter is het uiteraard best de akkers niet braak te laten liggen. Het inzaaien met een groenbedekker 
moet nog altijd worden gestimuleerd. Er is op dit vlak al een hele weg afgelegd. Hoewel de financiële steun 
die vroeger in de beheersovereenkomsten voor groenbedekker was opgenomen ondertussen is weggevallen, 
blijft het bedekte areaal nog steeds stijgen. De weersomstandigheden laat in het najaar moeten dit natuurlijk 
toelaten. Een problematisch najaar is niet echt bevorderlijk. 
 
Een andere aanbeveling heeft ook betrekking op de beheersovereenkomsten en op een stimulerend beleid ten 
aanzien van de gemeentelijke erosiebestrijdingsplannen en van een projectmatige, gebiedsgerichte aanpak.  
 
Overstromingen november 2010 
 
De situatie in november 2010 heeft een ernstige impact gehad. Het betreft hier een uitzonderlijke situatie. De 
periode die hieraan is voorafgegaan, was ook al zeer nat. Tijdens het oogsten stonden we met onze voeten in 
de modder. We hebben toen ondervonden hoe nat de bodem was. Als bodems verzadigd zijn, is er al snel een 
beetje te veel water. Het gaat altijd om die spreekwoordelijke druppel. Die natte periode heeft de landbouw 
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veel schade berokkend. Daarover hoeven we hier niet te klagen, dat vormt het onderwerp van een heel andere 
discussie. 
 
Aanvullende opmerkingen van ABS 
 
De heer Lieven De Stoppeleire, Algemeen Boerensyndicaat: Het Algemeen Boerensyndicaat wil erop wijzen 
dat overlast op percelen en op weilanden ook gevolgen voor dieren heeft. Dit brengt soms ziektes met zich 
mee. Wie van bepaalde oppervlaktes overstromingsgebied wil maken, moet er rekening mee houden dat dit 
niet enkel voor de teelten gevolgen heeft. 
 
We willen tevens benadrukken dat heel wat waterbergingscapaciteit niet optimaal wordt gebruikt. In novem-
ber 2010 hebben we dat onder meer vastgesteld in de regio van Ninove. Daar was een spaarbekken slechts 
halfvol voor het uiteindelijk kon worden gebruikt. Dit brengt een bijkomende druk met zich mee.  
 
Vanuit het ABS willen we ook opmerken dat men bij het ruimen van slib moet beginnen met de grote water-
lopen. Als eerst de kleine waterlopen worden geruimd, wordt de toestand problematisch, want dan bereikt het 
water de grote waterlopen nog sneller dan voorheen.  
 
Bovendien moeten de dijken in goede staat zijn. In verschillende gebieden merken we dat minder goed onder-
houden dijken insijpelingen in het landbouwgebied veroorzaken.  
 
We hopen dat van al deze maatregelen werk zal worden gemaakt en dat er ook aandacht wordt besteed aan de 
lokale actoren binnen een bepaald gebied. Als zij meer betrokken zijn, zal er een betere opvolging zijn van de 
waterlopen op lokaal vlak. Bij polders en wateringen werkt dit heel goed, en wij zouden ze willen uitbreiden 
naar alle plaatsen in Vlaanderen met waterlopen, want dan kunnen de lokale actoren onmiddellijk ingrijpen als 
dat nodig is.  
 
Deze punten wilden we extra benadrukken vanuit ABS. De door de heer Broeckx getoonde presentatie is ge-
maakt in samenspraak tussen de Boerenbond en ABS.  

1.2. Vragen van de leden 

De heer Karlos Callens: Ik woon in een landbouwstreek waar dergelijke problemen zich heel frequent voor-
doen.  
 
Wat vinden de landbouwers van het opnieuw aanleggen van de grachten die eerder werden ingebuisd langs de 
wegen? Dertig à veertig jaar geleden is men begonnen met het dichten van grachten door middel van buizen 
zodat de landbouwer dan een extra meter land kreeg. Wat zouden de landbouwers ervan vinden dat de grach-
ten weer worden opengemaakt zodat ze kunnen dienen als buffer, maar ook om hun land wat droger te houden 
gedurende natte perioden?  
 
Ik hoor u graag zeggen dat de landbouwsector inspraak zou moeten krijgen bij het opmaken van GRUP’s voor 
bufferbekkens bij locaties die gevoelig zijn voor overstromingen. Is de landbouwer vragende partij om in de 
droogteperioden tijdens de zomer gebruik te maken van het water dat nog in de spaarbekkens aanwezig is? 
Daarover is er nogal wat discussie met ambtenaren. Wij beweren dat het water dat in de putten en spaarbek-
kens staat, doorsijpelt naar de sokkel en zij beweren het omgekeerde, namelijk dat wij met dergelijke putten in 
de zomer water onttrekken van de oppervlakte. De discussie hierover is niet eenvoudig. Als er landbouwgrond 
wordt ingenomen, krijgt de landbouwer dan iets terug? Mag hij dan in droge periodes gebruikmaken van het 
water?  
 
U hebt voorbeelden gegeven van de beheersovereenkomsten die met de landbouwsector werden gesloten ter 
bestrijding van erosie. Volstaan die voor de landbouwers? Ik meen dat een aantal landbouwers de vergoeding 
voor het ongebruikt laten van strook van een aantal meters van hun perceel, onvoldoende vinden. Of moet er 
aan die beheersovereenkomsten iets worden gewijzigd?  
 
Mevrouw Valerie Taeldeman: Zowel Boerenbond als ABS schuiven als knelpunt naar voren dat er een ge-
brekkige ruiming is van de waterlopen waardoor er waterlast ontstaat. Het probleem van die gebrekkige rui-
ming ontstaat vooral rond de VEN-gebieden. De waterbeheerders krijgen in die VEN-gebieden steeds meer 
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het verbod te ruimen. Kan er wat meer uitleg gegeven worden over de redenen voor een dergelijk verbod?  
 
Mevrouw Marleen Van den Eynde: Bij overstromingen kan er open ruimte worden ingenomen en land-
bouwgrond is dan een van de mogelijkheden. Worden er afspraken gemaakt over welke grond precies moet 
worden ingenomen bij overstromingen?  
 
Bestaan er al financiële compensaties voor zulke overstromingen? Indien dat niet het geval is, hoe ziet u die 
compensaties dan? Als u bepaalt welke grond in aanmerking komt om in geval van uiterste nood een bepaalde 
regio te beschermen, kan er misschien op voorhand een overeenkomst op papier worden gezet. Zo kan de 
landbouw misschien gemakkelijker worden overtuigd om die grond in uiterste nood ter beschikking te stellen.  
 
Mevrouw Tine Eerlingen: Ik merk dat de landbouworganisaties nood hebben aan wat meer overleg en dat u 
heel veel belang hecht aan een integrale benadering. Ik denk dat dit inderdaad ook de goede manier is om de 
zaken aan te pakken.  
 
In welke mate zien jullie daar ook een win-winsituatie in? Ik denk bijvoorbeeld dat het in het belang van de 
landbouwer is om aan erosiebestrijding te doen. Die maatregelen en subsidies, zijn die echt noodzakelijk om 
het probleem aan te pakken? Of haalt die landbouwer daar zelf voldoende voordeel uit? Op termijn, als er 
grote erosie is, gaat die namelijk ook zijn kostbare bodem verliezen.  
 
De gebrekkige ruiming van de waterlopen hangt daar ook deels mee samen. Bent u van mening dat daar meer 
aan kan worden gedaan?  
 
Als de grachten worden geruimd, zal het water natuurlijk sneller afvoeren. Wordt het probleem op die manier 
niet doorgeschoven naar een volgende plaats? Zullen daar dan niet meer problemen zijn? Dit kan beter aan 
bod komen bij een integrale aanpak.  
 
Hoe zien jullie de samenwerking met die natuurgebieden? U stelt dat landbouwgrond niet de enige optie mag 
zijn, maar dat natuurgebieden ook hun aandeel kunnen opvangen. Hebben jullie daar ook al een goede sa-
menwerking ervaren bij bepaalde projecten? Of wat is jullie ervaring daarbij?  
 
Mevrouw Tinne Rombouts: Ik heb een viertal vragen. De eerste betreft de vraag naar overleg, waarnaar al 
door collega’s werd verwezen. Ik lees tussen de regels dat men zoekt naar een draagvlak voor het waterbeleid. 
Ik verwijs ook naar een aantal discussies die we hier in de commissie eerder hebben gevoerd. Er wordt vaak 
gezegd dat het in de landbouw veel te traag gaat, dat er veel discussies zijn met de sector. Bijvoorbeeld als er 
bufferbekkens moeten worden aangelegd. De landbouwsector is daar geen voorstander van, en daarom kijkt 
men nogal snel veroordelend naar de sector. Als de sector beter wordt betrokken bij de structuren en bij het 
nemen van beslissingen, zou dit ook effect kunnen hebben op het draagvlak voor het waterbeleid. Dat zou 
kunnen helpen om een aantal projecten sneller te realiseren. 
 
Men kan een andere houding aannemen en zeggen dat men de discussie met de sector niet aangaat omdat het 
een moeilijke discussie is. Dan kan men zelf beslissen en het uitvoeren.  
Wat denken de landbouworganisaties daarvan? Zou meer betrokkenheid kunnen leiden tot een betere samen-
werking en meer draagvlak? Zou men dan zo versnelde keuzes kunnen maken?  
 
Een tweede vraag gaat over vermelding in de presentatie dat de overstromingsgebieden het landbouwgebruik 
moeilijk tot onmogelijk maken. Moeilijk of onmogelijk, daar is natuurlijk wel wat verschil tussen. Ligt daar 
mogelijk een knelpunt bij het maken van sommige keuzes? Is het – vooraleer de beslissing genomen wordt – 
wel altijd duidelijk wat de effecten van die beslissing zijn? Is het vooraf duidelijk wat de schade is en wat de 
eventuele compensatie voor die schade is? Ik kan mij namelijk voorstellen dat dit een invloed heeft op het 
maken van keuzes, het kunnen nemen van beslissingen of het zich neerleggen bij een bepaalde beslissing. 
 
Een ander element gaat over de integrale aanpak rond het waterbekken. Ik lees hier de bemerking – en ook 
anderen hebben dit al aangehaald – dat we naar een meer integrale aanpak zouden moeten gaan. Daar kan 
natuurlijk veel onder worden verstaan. Wat bedoelt men hier concreet mee? Worden er verkeerde accenten 
gelegd? Worden bepaalde accenten of knelpunten misschien zelfs genegeerd of niet opgenomen? Wat zijn uw 
ervaringen op dit vlak?  
 
Ten slotte wou ik u vragen of u ook al goede voorbeelden heeft van bepaalde win-winsituaties in het integrale 
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waterbeleid. Het klassieke voorbeeld van de buffering – het water dat gebufferd wordt om te kunnen berege-
nen in periodes van droogte – wil ik niet aanhalen. Ik zoek andere creatieve voorbeelden van win-winsituaties 
voor de landbouw en het waterbeleid.  
 
De heer Hermes Sanctorum: Ik heb begrepen dat u als voornaamste knelpunt de gebrekkige ruiming van 
waterlopen aanhaalt. Dat staat in contrast met de boodschap van de sprekers tijdens de vorige hoorzittingen. 
Zij stellen dat we de overstromingen niet maximaal zullen vermijden door meer te gaan baggeren en ruimen. 
We moeten net gaan naar het geven van meer ruimte aan water, naar een verruwing zodat de rivier een minder 
versnelde afvoer genereert in plaats van een versnelde afvoer. We moeten gaan naar natuurlijke overstro-
mingsgebieden omdat die meer bufferingscapaciteiten genereren.  
 
Ik begrijp dat de landbouwer wiens grond naast een dergelijke trage afvoer gelegen is met eventuele over-
stromingen wordt geconfronteerd. Ik begrijp daarom ook jullie standpunt daarin. Maar is het dan niet beter om 
als voornaamste knelpunt aan te halen dat de waterdiensten nog onvoldoende renderen? Ik zie daar alvast veel 
heil in. Dat zal natuurlijk heel wat kosten en verder moeten worden uitgewerkt. Voor het vermijden van over-
stromingen is ruimte geven aan water, in combinatie met een vergoeding of samenwerking met de landbouw, 
eerder de toekomst, dan het vaak dure uitbaggeren of ruimen van waterlopen. 
 
Mevrouw Gwenny De Vroe: Het lijkt of ik in een andere hoorzitting heb gezeten. Ik heb van voorgaande 
sprekers wel gehoord dat er nood is aan ruimingen. 
 
Is er een verschil in de categorieën van waterlopen? Er zijn waterlopen die moeten worden geruimd door de 
gemeenten en andere door de provincies. Zien de landbouworganisaties daar verschillen in? Wordt er op 
sommige waterlopen beter geruimd dan op andere? 
 
Wat betreft het verbod van het ANB om in VEN-gebieden te ruimen, ben ik nieuwsgierig naar het standpunt 
van Natuurpunt. 
 
U haalt aan dat in het bekkenbestuur de landbouw enkel een raadgevende stem heeft. Dat vond ik verrassend. 
Ik vermoed dat u vragende partij bent om daar stemrecht te hebben. Wat is jullie mening daarover? 
 
De heer Jan Penris: Ik ben toch een beetje geschokt door de opmerking van de vertegenwoordiger van de 
Boerenbond dat er bij occasionele buffering niet in compensaties is voorzien voor de geleden schade. Ik be-
hoor tot de generatie van juristen die zich de vraag stelde: hoe blauw is het bloed van de prins? Wij vonden 
dat de prins geen blauw bloed mocht hebben. Wij vonden dat als de overheid een ‘fait du prince’ stelt en 
daaruit vloeit schade voort, dan moet die schade worden gecompenseerd. Ik ben geschokt als jurist dat u daar-
voor niet wordt gecompenseerd. Hoe groot is de schade die uw leden in november 2010 hebben geleden met 
die occasionele buffering? U zult het exacte bedrag niet kennen, maar wel de orde van grootte. Dan kunnen 
we al deels op de denkpiste van de heer Sanctorum antwoorden. Het is heel gemakkelijk om het water ruimte 
te geven, maar dat heeft zijn prijs. 
 
De heer Bart Martens: Ik wil aansluiten bij de vragen over de vergoedingen. U zegt dat er enkel een eenma-
lige vergoeding bestaat voor de overstromingsgebieden die in de bekkenbeheerplannen zijn aangeduid. Als ik 
me niet vergis, is in het kader van het geactualiseerde Sigmaplan een aparte vergoedingenregeling uitgewerkt. 
Welke ervaring heeft u daarmee? Hoe ziet die vergoedingenregeling eruit? 
 
U zegt dat er onvoldoende vergoedingen zijn. Welk vergoedingensysteem hebben de landbouworganisaties 
voor ogen? Moet die vergoeding worden uitbetaald in de vorm van bestemmingswijzigingscompensatie of een 
gebruikersschade bij het opleggen van een overdrukoverstromingsgebied bij landbouwgebieden? Hoe zien 
jullie dat concreet? 
 
De problematiek van de verdroging is in de presentatie niet echt aangehaald, maar zal de volgende decennia 
heel cruciaal worden. Hoe kijken de landbouworganisaties daar tegenaan? Als men zegt dat men water boven-
strooms niet mag ophouden en bovenstrooms maximaal moet ruimen, dan krijgt water geen tijd om boven-
strooms te infiltreren en worden de grondwaterlagen onvoldoende gevoed. Het gevolg is dan dat in de zomer-
periode de landbouw in de problemen kan komen. Welke instrumenten heeft u voor ogen om iets te doen aan 
de verdrogingsproblematiek?  
 
De heer Callens deed de suggestie om het water uit de spaarbekkens te gebruiken. Er wordt inderdaad van-
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daag nog heel veel grondwater opgepompt voor irrigatie. Zijn jullie een partner bij het vervangen van grond-
water door minder hoogwaardig water voor de irrigatie tijdens de zomermaanden? 
 
U had het over het gebrek aan inspraak wanneer landbouwgebieden als occasionele buffer worden aangesne-
den. Is er, omgekeerd, ook voldoende inspraak in het waterpeilbeheer van polders en wateringen met het oog 
op het in stand houden van de juiste waterpeilen stroomafwaarts? 

1.3. Antwoorden 

De heer Peter Broeckx: Voor het beheer en ook voor ruimingen ben ik het ermee eens dat als men zorgt voor 
mooie kanalen en mooie afvoer, het probleem elders vergroot. Daarom zijn wij voor een totale, geïntegreerde 
aanpak, niet hier maar wat doen en daar maar wat. Zo creëert men stoppen in het systeem.  
 
Ik wil niet enkel negatief naar de natuurorganisaties verwijzen. Ik heb daarstraks aangehaald dat zij een ande-
re functie voor ogen hebben. Als in een natuurgebied waterlopen passeren waar er obstakels zijn in de afvoer, 
moet dat kunnen worden opgelost om het bovenliggende water te kunnen afvoeren. Vernatting in dat gebied is 
dan als argument niet voldoende om alles wat stroomopwaarts komt letterlijk te laten verzuipen. Dat zeg ik 
om aan te geven dat het gaat om een totaalbeleid.  
 
Als dat totaalbeleid aangeeft dat er hier en daar ‘hermeandering’ moet zijn, met een goed beheer, dan zijn we 
er niet tegen. Als er grachten moeten worden opengemaakt, zijn we er niet tegen, als dat geen open riolen 
worden. We zijn bereid om alle mogelijkheden mee te onderzoeken die kunnen helpen voor het infiltreren van 
water in het open gebied, op voorwaarde dat wij onze functie, namelijk landbouw, in dat gebied ook kunnen 
blijven uitoefenen.  
 
Uitzonderlijke omstandigheden nopen tot uitzonderlijke maatregelen. Daarvan zijn we ons goed bewust. 
Daarom moet er ook worden gekeken naar het aanleggen van bekkens en overstromingsgebieden. Ik ben geen 
hydroloog. Ik kan niet inschatten wat de effecten zijn van maatregelen. Laat staan dat we op voorhand weten 
wat de exacte gevolgen zullen zijn voor de toekomstige uitbating van dat gebied. 
 
Als er een keuze wordt gemaakt voor een permanent overstromingsgebied, waarbij een ruimte volledig terug 
wordt gegeven aan het water en niet meer beschikbaar is voor landbouw, zijn er regels die kunnen worden 
gebruikt om te zorgen voor compensatie. Als het gaat over occasioneel overstromen, waarbij er een oplossing 
moet worden gezocht voor het verlies van de teelten, is dat een ander verhaal. Als het gaat over een ramp zo-
als in november 2010, een erkende landbouwramp, is er een regeling met de nodige financiële afwikkeling. 
Maar dat is geen algemene regel op het ogenblik dat zich ergens occasioneel iets voordoet. Daarvoor heeft 
men die erkenning als landbouwramp nodig. Dan komt er een administratieve molen op gang en moet men 
een heel traject doorlopen vooraleer degene die een dienst heeft aangeboden daarvoor wordt vergoed.  
 
De integrale aanpak is voor ons het begin van alles. Het gaat niet enkel over ruiming, maar over het geheel. 
Wij zijn vragende partij voor een betere afstemming en coördinatie tussen al de verschillende niveaus die 
daarmee bezig zijn. Of het nu eerste, tweede of derde categorie is, gemeentelijk provinciaal of de VMM, 
maakt niet uit, als er maar een afstemming is en als wij als betrokken actoren bij de waterlopen onze inspraak 
maar kunnen hebben en kunnen meedenken.  
 
Voor verdroging en irrigatie geldt net hetzelfde. Als er oppervlaktewater beschikbaar is dat kan worden ge-
bruikt voor irrigatie, is er geen probleem, op voorwaarde dat het bijvoorbeeld in de aardappelteelt niet leidt tot 
bruinrot. Zomaar positief antwoorden op deze vraag kan niet. Er moet rekening worden gehouden met andere 
aspecten, zoals plantengezondheid. Het water moet van een zekere kwaliteit zijn. We kunnen niet met riool-
water beregenen.  
 
Als het gaat over het zoeken naar zones waar overstromingsgebieden en wachtbekkens kunnen worden inge-
richt, dan zijn er allerlei plannen zoals die voor het Schelde-estuarium en het Sigmaplan. We willen mee hel-
pen denken over waar dergelijke zones kunnen worden ingericht, en hebben liever dat dit in overleg gebeurt 
dan dat het wordt opgelegd. Bepaalde bedrijven hebben hun hele bedrijfsuitbating in een dergelijk gebied 
liggen. We moeten voor die bedrijven niet alleen kijken naar financiële compensatie en het opkopen van 
gronden. Misschien is die landbouwer wel geïnteresseerd om zijn activiteit op een andere plaats voort te zet-
ten. Daarvoor zijn flankerende maatregelen nodig. We kunnen niet zomaar even een simpel antwoord geven 
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op een complexe vraag. Het waterbeleid is een complex gegeven, waar alles met alles verband houdt. Daarom 
is het waarschijnlijk zo moeilijk om te zetten in beleid. We merken dat er vandaag wat mangelt en dat het 
beter kan. Dat is de grond van onze oproep. 
 
De heer Lieven De Stoppeleire: Door de oppervlakte die voor dergelijke ingrepen nodig is, moeten we onze 
ruimte zuinig gebruiken. Vlaanderen is niet groot. De landbouw staat al op vele vlakken onder druk, ook langs 
de waterlopen. We kunnen niet zomaar hele oppervlakken teruggeven aan het water. We moeten het principe 
van zuinig ruimtegebruik alleszins in acht nemen. 
 
Over het water ophouden in de natuur, weet de natuursector meer dan ik. Soms zorgen bepaalde kwaliteiten 
van het water ervoor dat bepaalde plantensoorten kunnen verdwijnen, bijvoorbeeld in Habitatrichtlijngebie-
den. We weten dat daar een probleem zit en dat geldt ook voor de landbouw. Als er water van een slechte 
kwaliteit op onze gronden vloeit, dan brengt dat problemen met zich mee. Dat geldt ook voor water dat wordt 
opgehouden in de bufferbekkens. Als de kwaliteit voldoende is om te beregenen, dan zullen we dat zeker be-
kijken. 
 
We zijn vragende partij om lokaal inspraak te krijgen om zo de landbouwers daarbij te betrekken. Als mensen 
betrokken zijn, werkt dat beter. Dan kunnen die landbouwers dat ook verder verkondigen. 
 
Mevrouw Leen Franchois: Ik geef enkele voorbeelden van win-winsituaties. In Wuustwezel loopt het demo-
project, waarbij landbouwers stuwen beheren in het grachtenstelsel, in de haarvaten van het waterloopsysteem 
dus. Zo passen ze het waterbeheer aan aan hun behoeften. In natte periodes wordt het dan ook beter vastge-
houden, en in droge periodes is er water. De landbouwers krijgen er een kleine vergoeding voor. Zo creëert 
men voor de landbouwer en de maatschappij een voordeel.  
 
De Watering Sint-Truiden heeft samen met de provincie Limburg en de gemeente werk gemaakt van een plan 
van aanpak voor erosiebestrijding door heel gericht met de landbouwers te overleggen. Er zijn ook beheers-
overeenkomsten met de Vlaamse Landmaatschappij afgesloten. In november is bewezen dat dat resultaten 
opleverde. Het probleem in Sint-Truiden was kleiner dan ervoor. 
 
Er was ook een vraag over de beheersovereenkomsten, of de vergoedingen al dan niet hoog genoeg zijn. Dat 
is een moeilijke vraag. Die vergoedingen zijn gebaseerd op gemiddelde opbrengsten en dat zal sterk verschil-
len van landbouwer tot landbouwer, van akkerbouwteelt tot teelt enzovoort.  
 
Het verbod van ruimen in VEN-gebieden heeft te maken met bepalingen uit het Natuurdecreet. Dat stelt dat 
voor het wegnemen van struikgewas er altijd toestemming aan het bevoegde agentschap moet worden ge-
vraagd. 
 
In het Sigmaplan is wel een uitgebreid flankerend beleid uitgewerkt, waar de landbouwsector nauw bij be-
trokken is geweest. Dat geeft resultaten. Wij wilden benadrukken dat in de rest van het waterbeleid er voor de 
overstromingsgebieden uit de beheerplannen enkel in een eenmalige vergoeding is voorzien. Iets anders is er 
niet uitgewerkt. In het Sigmaplan bestaan er mogelijkheden zoals gebruikersovereenkomsten waardoor land-
bouwers onteigende gronden toch nog gebruiken. In andere gebieden kennen we dat nog niet. 
 
De heer Bart Martens: Evalueert u het Sigmaplan positief, als een voorbeeld voor de aanpak in andere bek-
kens? 
 
Mevrouw Leen Franchois: Onze ervaringen met het Sigmaplan tot nu toe gaan enkel over overstromingsge-
bieden waar landbouw is omgevormd naar natuur. In de projecten die op til zijn voor 2015, zijn er een aantal 
overstromingsgebieden gepland waar landbouw kan blijven, maar daar hebben we nog geen ervaring mee. De 
administratie bekijkt nog hoe men daarvoor in een vergoedingssysteem zal voorzien. 
 
De heer Bart Martens: Zou een andere win-winsituatie er niet in kunnen bestaan om een betere koppeling te 
maken bij het aanduiden van overstromingsgebieden met het AGNAS-project, de afbakening van de agrari-
sche en natuurlijke structuur?  
 
De heer De Stoppeleire merkt op dat landbouw zo al erg onder druk staat. Als er nu nog overstromingsgebie-
den zullen worden gemaakt van de landbouwgronden, dan verkleint het areaal verder. Maar in het kader van 
de ruimtebalans van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen hadden we afgesproken dat er 38.000 hectare 
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nieuwe natuurgebieden en 10.000 hectare nieuwe bosgebieden bij zouden komen. Vaak hebben juist de over-
stromingsgevoelige gronden een lagere potentiële landbouwwaarde maar een hoge potentiële natuurwaarde. 
Daar ligt dus een win-winsituatie voor het rapen in die duizenden hectare die nog moeten worden afgebakend. 
 
Mevrouw Leen Franchois: Het is zeker juist dat beide processen op elkaar moeten worden afgestemd. Nu 
loopt alles wat naast elkaar. In bepaalde gebieden heb je soms een RUP in het kader van de AGNAS-
procedure, en een afbakening van een overstromingsgebied. Mocht alles op elkaar zijn afgestemd, zou ze be-
ter op elkaar inspelen. 
 
De heer Peter Broeckx: Ik wil dit krachtig ondersteunen. Wij zijn zeker vragende partij. Wie wordt er graag 
twee keer geschoren? 
 
De heer Marino Keulen: Mevrouw Franchois verwees naar een project in Velm in Sint-Truiden. Dat project 
zou school kunnen maken. Het zou goed zijn om de bestaande documentatie daaromtrent te verspreiden onder 
de commissieleden. Hier moet het warm water niet opnieuw worden uitgevonden. In dat gebied was er jaar-
lijks wateroverlast met zware gevolgen, en vandaag is dat een veilige zone. Het leek een ‘mission impossible’, 
maar men heeft door samenspraak met actoren die vroeger absoluut niet door één deur konden, een modus 
vivendi gevonden die iedereen tevreden stelt en de natuur onder controle houdt. 
 
De heer Bart Martens, voorzitter: Professor Meire heeft in de vorige hoorzitting over het project van de wa-
terwinning in Sint-Truiden al kort een overzicht gegeven. Ik stel voor dat we bijkomende informatie opvragen 
en toevoegen aan het informatiedossier dat het Parlementair Informatiecentrum opmaakt en op het intranet 
raadpleegbaar is. 
 
Dan gaan we nu over tot de hoorzitting met de vertegenwoordigers van de milieu- en natuurorganisaties die 
hier aanwezig zijn in de persoon van Erik Grietens van de Bond Beter Leefmilieu en Wim Van Gils van Na-
tuurpunt. 

2. Natuurpunt en Bond Beter Leefmilieu 

2.1. Inleidende uiteenzetting 

De heer Wim Van Gils, diensthoofd Beleid van Natuurpunt: Voorzitter, wij hebben de presentatie samenge-
vat onder de titel “Ruimte vasthouden”. U zult snel begrijpen waar wij naartoe willen.  
 
Vooraf: 2003 
 
Bij de vorige grote overstromingen in 2003 werden de natuur- en milieubewegingen ook uitgenodigd om – 
naar aanleiding van een parlementair verzoekschrift – in deze commissie een en ander uit te leggen (Parl. St. 
Vl. Parl. 2002-03, nr. 1616/1). Ik vond het wel interessant om dit even op te rakelen, vooral om te concluderen 
dat wij hier vandaag niets nieuws komen vertellen. De suggesties die wij toen naar voren hebben gebracht, 
zoals de realisatie van het Sigmaplan, stedenbouwkundige verordeningen, RUP’s voor ruimte voor water en 
nog wat andere punten, zult u in deze presentatie opnieuw tegenkomen.  
 
Risico= kans x schade 
 
De aanpak die de overheid vandaag hanteert bij wateroverlast is een aanpak van risico en dat is ons inziens 
terecht. Het gaat niet alleen over de kans op overstroming, maar ook over de schade die de overstroming gene-
reert. Het risico is de kans maal de schade. Die kans verandert en ook die potentiële schade verandert door-
heen de tijd. Die kans is in eerste instantie afhankelijk van neerslagkarakteristieken, maar ook van afvoerka-
rakteristieken. Hoe hard regent het en hoe snel of traag sturen wij dat water naar beneden?  
 
Er zijn een aantal aspecten die daar impact op hebben. De schade is vooral afhankelijk van het landgebruik in 
dat overstromingsgebied.  
 
Een eerste vaststelling is dat het risico stijgt. Het aantal zware overstromingen zien we mondiaal, in Europa en 
bij ons, de afgelopen decennia fors stijgen. Dat is een waarneming waar we niet onderuit kunnen. Hoe komt 
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dat? Langs de ene kant stijgt de kans op overstromingen, de neerslag verandert namelijk. Ik verwijs naar de 
presentatie die professor Berlamont gegeven heeft inzake de effecten van klimaatverandering op neerslag. Ik 
zal daar niet diep op ingaan. U weet echter allemaal dat de zeespiegel stijgt en dat we verwachten in de zomer 
meer piekneerslag te krijgen. Wat de winter betreft, is er wat meer onduidelijkheid. Toch is daar ook een stij-
gende trend merkbaar, al is de onzekerheid daar groter – als ik het goed begrepen heb.  
 
We zien ook dat de afvoerkarakteristieken veranderd zijn. De jongste decennia en eeuwen is er veel veranderd 
in ons landschap. Beken en rivieren zijn soms rechtgetrokken en worden nu soms – omwille van die afvoerka-
rakterisitieken – opnieuw gemeanderd. Een aantal valleigebieden zijn ingedijkt, wat een heel groot effect heeft 
op de afvoerkarakteristiek van de rivier.  
We zien ook dat het landgebruik verandert. We zien dat niet alleen veranderen in stedelijke gebieden, maar 
ook in het landbouwgebied. Het areaal grasland neemt af en het areaal akkerland neemt toe. Dat heeft twee 
effecten. In hellende gebieden heeft het omzetten van grasland naar akkerland het effect dat de neerslag snel-
ler naar beneden gaat en dat het probleem dus potentieel groter wordt als er geen flankerend beleid wordt ge-
voerd. In valleigebieden is het effect van het omzetten van grasland naar akkerland dat de schade groter 
wordt. Want als een akker met aardappelen overstroomt, dan is de schade voor de landbouw natuurlijk groot. 
Bij een blijvend grasland is de schade daarvan doorgaans minder, afhankelijk van de duur en de grootte van 
de overstroming. We zien hier dus een dubbel effect van dat veranderend landgebruik.  
 
De heer Erik Grietens, beleidsmedewerker Bond Beter Leefmilieu: Wat het landgebruik en de versteende en 
bebouwde ruimte betreft, willen we eerst en vooral wijzen op een doctoraat dat vorig jaar is uitgebracht door 
doctor Lien Poelmans van de universiteit van Leuven. Zij heeft ingeschat hoe de verstedelijking de volgende 
decennia verder zal evolueren. Ze is vertrokken van de toestand in de jaren 70 en heeft het doorgetrokken tot 
vandaag. Vandaag is ongeveer 20 procent van Vlaanderen bebouwd, wat natuurlijk een impact heeft op het 
waterbeheer. Er zijn minder infiltratiemogelijkheden en er is meer versnelde afvoer.  
 
In het doctoraat zijn een aantal trends doorgetrokken en is nagegaan hoe Vlaanderen zal evolueren als we aan 
hetzelfde tempo ruimte blijven innemen zoals dat in de afgelopen 20 jaar is gebeurd. In 2050 zal Vlaanderen 
dan voor meer dan 40 procent bebouwd zijn. Vooral het centrum, de zogenaamde ‘ruit’ Brussel-Leuven-
Antwerpen-Gent, zal volgebouwd zijn, wat natuurlijk een enorme impact op het waterbeheer in die regio zal 
hebben. We moeten ons dus de vraag stellen of het zo wel verder kan gaan. 
 
Een gelijkaardige oefening is gebeurd in de ‘Toekomstverkenning MIRA 2030’ van het Milieurapport Vlaan-
deren. In het hoofdstuk landgebruik heeft men onderzocht wat de ontwikkeling in 2030 zou zijn. Er zijn een 
aantal verschillende scenario’s in beeld gebracht. Het ene is het referentiescenario of het business-as-usual, 
het andere is het Europese scenario waar er inzake landgebruik meer wordt ingezet op het hergebruik van 
leegstand in bestaande woonzones en bedrijventerreinen en op inbreiding. De verwachting is dat er in het 
BAU-scenario tegen 2030 nog meer dan 60.000 hectare bijkomen die zullen worden verhard. Dat ligt in het 
verlengde van het doctoraat van Leuven. Als we kiezen voor het EUR-scenario – het inbreidings- en kernen-
versterkend scenario met intensief ruimtegebruik –, dan zullen we 14.000 hectare minder versteende ruimte 
nodig hebben om dezelfde behoefte op te vangen. Dat heeft een impact op behoud van extra ruimte voor de 
infiltratie van water en voor vertraagde afvoer.  
 
Over al deze dingen zal in het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, de opvolger van het Ruimtelijk Structuurplan 
Vlaanderen, moeten worden nagedacht. Het BRV heeft dezelfde planhorizon als de toekomstverkenning, na-
melijk 2030, met een doorkijk naar 2050.  
 
Maatregelen – vasthouden 
 
De heer Wim Van Gils: We zien de trends, maar hoe gaan we de effecten van die trends proberen op te van-
gen? We weten dat de situatie vandaag niet is wat we willen. We weten ook dat als we het huidige beleid 
voortzetten, de situatie erger zal worden. We zullen meer verstening krijgen, een snellere afvoer, een grotere 
druk op de ruimte en dus ook op een aantal valleigebieden die vandaag onder water staan.  
 
Een eerste reeks maatregelen zijn nodig om het water vast te houden waar het valt. Alle experten, ook die van 
de overheid, spreken van de drietrapsstrategie: vasthouden, bergen en als dat niet meer lukt, afvoeren. Als we 
in de praktijk de concrete maatregelen bekijken, dan gaat het heel vaak over afvoeren. Er gaat heel weinig 
aandacht naar vasthouden van water waar het valt.  
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Daarom een aantal concrete voorstellen. Ten eerste, een aanpassing van de huidige stedenbouwkundige veror-
dening inzake hemelwater. Vandaag is men verplicht om, als men een nieuw huis bouwt of een grote verbou-
wing doet, een hemelwaterput te installeren. Dat is een zeer goede maatregel die vooral effect heeft op het 
drinkwaterverbruik en die zeer zinvol is in het licht van drogere zomers en een dalende grondwaterstand. 
Maar, er zou niet alleen een hemelwateropvang moeten komen, maar ook een verplichting om buffering en 
infiltratie bij alle nieuwbouw en verbouwing te integreren om het effect van de extra bebouwing aan de bron 
op te vangen. Zo kunnen we het effect van nieuwe bebouwing zo veel mogelijk neutraliseren en kan de af-
stroom verbeteren waardoor de situatie in het huidig gebied ook verbetert. Het gaat traag. Het gaat aan het 
tempo waarin huizen worden verbouwd en grondig worden verbouwd. Uiteraard wordt door het verhogen van 
de infiltratie ook iets gedaan aan het probleem van verdroging en het dalende grondwaterpeil. 
 
Er is een concreet voorstel uitgewerkt door VLARIO en de VVSG dat al in dit parlement is voorgesteld. Ik 
verwijs ook naar de resolutie van 5 maart 2008 betreffende de saneringsplicht voor afvalwater (Parl. St. Vl. 
Parl. 2007-08, nr. 1504/6). Daarin vraagt het Vlaams Parlement aan de Vlaamse Regering om de aanpassing 
van de gewestelijke stedelijke verordening uit te voeren zoals voorgesteld door de VVSG en VLARIO. Ik 
vraag om die aanbeveling van dit parlement alstublieft uit te voeren.  
 
Een tweede maatregel om meer water vast te houden, is de vraag om na te gaan of er geen heffing kan worden 
opgelegd op niet afgekoppelde verharde oppervlakten. Wat is dat? Dat is een regulerende en dus uitdovende 
heffing op verharde oppervlakten – betonnen parkings, daken, terrassen – die niet afgekoppeld zijn en dus 
aangesloten zijn op de riolering. Ze zorgen in de riolering voor een snelle afvoer van het water naar beneden 
en voor een hydraulische overbelasting van de riolering. Waarom stellen wij een dergelijke heffing voor? Om 
in het stedelijk gebied sneller vooruit te gaan dan kan via een stedenbouwkundig verordening. Om iets te doen 
aan de hydraulische overbelasting van de waterverzuivering. En omdat het een implementatie is van het ‘de 
veroorzaker betaalt’-principe zoals het in de kaderrichtlijn Water staat. De enge definitie is ‘de vervuiler be-
taalt’, maar als men dat breder bekijkt, is het in dit geval ‘de veroorzaker betaalt’.  
 
Ik stel vast dat in diezelfde resolutie het Vlaams Parlement heeft gevraagd om ook deze maatregel op zijn 
minst te overwegen. Er zijn voorbeelden in Groot-Brittannië, in de Verenigde Staten, in Duitsland. Maar ik 
stel ook vast dat er tot op heden geen enkel initiatief is genomen door de Vlaamse Regering, noch door de 
vorige, noch door de huidige. 
 
Een derde maatregel is de aanpassing van de code van goede praktijk van rioleringen. Zonder al te technisch 
te willen worden, is dit een handboek van hoe een rioleringsstelsel moet worden ontworpen en onderhouden. 
Er is voorbereidend werk gedaan door professor Willems van de K.U. Leuven, een collega van professor Ber-
lamont, die samengevat zegt dat, gezien de onzekerheid over de klimaatsomstandigheden, er een aantal aan-
passingen nodig zijn aan hoe we met het rioleringsstelsel kunnen omgaan. We moeten ons vandaag niet gaan 
fixeren op toekomstige neerslagcondities, maar wel op een ander ontwerp van onze systemen zodat ze adap-
tief zijn en zodat we kunnen inspelen op die veranderingen.  
 
Een belangrijk principe daarvan is dat we de buffering niet moeten proberen te creëren binnen ons rioleerstel-
sel, want dat is verschrikkelijk duur. Het gaat over betonnen constructies die onder de grond worden ge-
bouwd. De boodschap is om de extra buffering die er nodig zal zijn, bijvoorbeeld om de zomeronweren op te 
vangen, te creëren buiten het rioolstelsel. De getoonde figuur komt van de collega’s van VLARIO in Neder-
land: RIONED. Ze hebben een inspirerende publicatie uitgevoerd waarin ze aantonen hoe men, mits een 
slimme inrichting van de publieke ruimte, hemelwaterbuffering kan realiseren, ook in bebouwd gebied. 
 
De erosiedruk vanuit de landbouw stijgt nog altijd. Wie het laatste landbouwrapport heeft gelezen, heeft vast-
gesteld dat de milieudruk van de landbouw op verschillende fronten is gedaald: watergebruik, energiegebruik 
enzovoort. Dit is echter één parameter waarbij de druk opnieuw is gestegen. Dat betekent dat dit probleem 
nog altijd de verkeerde richting opgaat. Een aanpak aan de bron is noodzakelijk. Ik vrees dat de vrijwillige 
aanpak zijn grenzen kent. We spreken over 3300 hectare die vandaag onder een beheersovereenkomst vallen. 
Dat is niet genoeg.  
 
Voor de meest erosiegevoelige gebieden bestaat er vandaag een verplichting om aan erosiebestrijding te doen 
in landbouwgebieden. Wij vinden dat die verplichting moet worden uitgebreid naar alle erosiegevoelige ge-
bieden. Dat is ook een kwestie van responsabilisering. Wie het probleem veroorzaakt, moet in eerste instantie 
zelf maatregelen nemen om het op te lossen. 
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Ik wil het nog even hebben over maatregelen die te maken hebben met het grachtenbeleid. Het fijnmazig he-
melwaterstelsel/grachtenstelsel is een van de instrumenten die worden verwaarloosd in het licht van deze pro-
blematiek. We kunnen daar veel water tijdelijk in bufferen en het op het gepaste moment afvoeren. Ik lees in 
het werkplan van de CIW dat er wordt gedacht aan de opmaak van een hemelwaterplan dat zou worden opge-
legd aan de gemeenten. Ik vermoed echter dat de gemeenten niet zitten te wachten op een bijkomende ver-
plichting voor een plan. Misschien moeten we nagaan hoe we dit op een andere manier onder de aandacht 
kunnen brengen. 
 
Voor het stedelijke gebied kan het toch niet zo moeilijk zijn om een manier te vinden om dit te integreren in 
de planningsfiguren die men momenteel maakt over riolering. Daarnaast moeten een aantal incentives worden 
bedacht, in eerste instantie voor waterconservering. Ik ben zeer gelukkig dat de landbouw het project van 
Wuustwezel heeft vernoemd. We zouden meer van dergelijke projecten kunnen gebruiken. Dat zijn projecten 
waarin gezocht wordt hoe de landbouw meer water kan vasthouden in zijn gebied en daar toch een win-
winsituatie mee kan boeken. Dat is een invulling van blauwe diensten waar ik me volledig in kan vinden. 
 
Ik heb vandaag helaas geen concreet voorstel voor incentives voor de gemeenten. Misschien is het nuttig om 
een soort vademecum te maken. Daarin staan dan voorbeelden over hoe gemeenten dit technisch en beleids-
matig kunnen aanpakken, en daar actoren bij kunnen betrekken. Niet alle gemeenten zullen dit vanzelf doen. 
Een beetje inspiratie zou dan ook nuttig zijn. 
 
Maatregelen inzake ruimte – lange termijn 
 
De heer Erik Grietens: Naast maatregelen om water vast te houden, zijn er ook maatregelen nodig inzake 
ruimtelijke ordening. Er is een onderscheid tussen maatregelen op lange en korte termijn.  
 
Wat de maatregelen op lange termijn betreft, is de meest fundamentele vraag: gaan we onze ruimte voor wo-
nen, bedrijfsactiviteiten en andere activiteiten verder uitbreiden of zoeken we naar mogelijkheden voor inbrei-
ding, kernversterking en een zuinig en intensief ruimtegebruik? 
 
Met het oog op deze hoorzitting heb ik de ruimtelijke uitvoeringsplannen die de Vlaamse Regering heeft op-
gemaakt voor de afbakening van stedelijke gebieden, gescreend op hun aspecten van waterbeheer maar ook op 
algemene ruimtelijke ontwikkeling van stedelijke gebieden. 
 
Een eerste belangrijke vaststelling is dat in de ruimtelijke uitvoeringsplannen die worden opgemaakt in uit-
voering van het Ruimtelijke Structuurplan Vlaanderen om te voorzien in meer woonmogelijkheden in de ste-
den, vooral wordt gekozen voor een uitbreiding van de steden.  
 
Uit de plannen blijkt heel duidelijk dat de stedelijke gebieden heel ruim worden afgebakend. De nieuwe 
woonzones die in de ruimtelijke uitvoeringsplannen worden ingekleurd, liggen vooral in de rand- en buurge-
meenten van de stad. De kernsteden zelf zoals Gent en Antwerpen vormen een witte vlek op die plannen. Daar 
worden weinig initiatieven genomen om een kernversterkend inbreidingsgericht beleid te voeren. 
 
Dat heeft een serieuze impact op het waterbeheer. Het zal zorgen voor meer verstedelijking, meer versteende 
ruimte, vooral in de randgemeenten. Met de studie van Lien Poelmans in het achterhoofd, gaan we duidelijk 
de richting uit van de kaart van Vlaanderen in 2050. Het is vooral de verstedelijking tussen die stedelijke ge-
bieden die met die uitvoeringsplannen verder in de hand wordt gewerkt. Dat is geen gunstige trend, zeker met 
het oog op het waterbeheer. 
 
Is er ruimte beschikbaar om aan inbreiding, aan kernversterking te doen? Volgens de Vlaamse Regionale In-
dicatoren, het jaarlijks statistisch rapport over Vlaanderen, is er nog 40.000 hectare beschikbaar in de bestaan-
de woongebieden. Aan 20 woningen per hectare komt dat neer op 800.000 woningen. Dat zou ruim voldoende 
moeten zijn om de behoefte aan bijkomende woonruimte in Vlaanderen op te vangen. Dat blijkt ook uit meer 
concrete studies. Zo kan ik verwijzen naar de woonbehoeftestudie van de stad Gent die een aantal jaren gele-
den is opgemaakt. Daaruit blijkt dat in het stedelijke gebied zelf nog een aanbod van ongeveer 18.500 woon-
mogelijkheden beschikbaar is. Dat is dan nog een eerder conservatieve raming. Zo gaat men ervan uit dat 
slechts 50 procent van de leegstaande ruimtes boven winkels wordt ingevuld en dat slechts 70 procent van de 
binnengebieden in het stedelijk gebied wordt aangesneden. De mogelijkheden liggen eigenlijk dus nog een 
beetje hoger. 
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Bij de afbakening van het stedelijk gebied Gent bleek dat er een taakstelling was vanuit het RSV van een klei-
ne 20.000 woningen. De vraag blijft waarom we daar niet veel sterker op inspelen en waarom we bezig blij-
ven met het aanduiden van nieuwe woongebieden in al die randgemeenten van het stedelijk gebied waardoor 
de verstedelijking van de randgemeenten verder in de hand wordt gewerkt. 
 
Niet alleen voor wonen is er nog ruimte beschikbaar. Ik verwijs naar het voetbalstadion van Brugge. Ik ben 
zeker niet tegen het feit dat Brugge een nieuw voetbalstadion bouwt. De vraag is wel of dat moet in een over-
stromingsgebied, in de groene gordel van Brugge. Een tweetal jaren geleden is in opdracht van het team 
Vlaams Bouwmeester een studie uitgevoerd om te bekijken of het mogelijk is om het bestaande voetbalstadi-
on, het Breydelstadion, in het bestaande stedelijke weefsel op te waarderen naar de UEFA-normen. Uit die 
studie bleek dat dit zowel technisch, architecturaal als op het vlak van de mobiliteit best mogelijk is.  
 
Er zijn ook heel wat voorbeelden van buitenlandse voetbalstadions, die aantonen dat het daar ook kan. Ik denk 
dus niet alleen aan wonen, maar ook aan andere functies zoals een voetbalstadion. Er zijn ongetwijfeld ook 
nog andere activiteiten. We moeten niet altijd kiezen voor de weg van de minste weerstand: ergens buiten de 
stad een open ruimte zoeken en daar iets nieuws ontwikkelen. We moeten proberen zoveel mogelijk werk te 
maken van de kernversterking en inbreiding. 
 
Hetzelfde geldt voor bedrijventerreinen. Werkgevers vertellen vaak dat er veel te weinig ruimte beschikbaar is 
voor economische ontwikkeling. Ondertussen blijkt uit cijfers van de tussentijdse herziening van het RSV 
1bis dat er vandaag ongeveer 5500 hectare ruimte voor bedrijventerreinen onbenut is. Er zijn cijfers die nog 
veel hoger liggen. Ze liggen wat uiteen, maar het zal in die grootteorde zijn. We moeten goed nadenken over 
hoe we die onbenutte reserves sneller en beter aanspreken zodat er niet steeds wordt gekozen voor het aan-
snijden van nieuwe open ruimte. 
 
Het inbreidingsgericht beleid bijsturen is voor de lange termijn. Dat kan niet van vandaag op morgen. Er zul-
len veel nieuwe beleidsinstrumenten voor worden uitgedacht. De ontwikkeling van de brownfields zal bij-
voorbeeld moeten worden versneld. Dat gaat niet op korte termijn. 
 
Maatregelen inzake ruimte – korte termijn  
 
Een betere doorwerking van de bevindingen van de watertoets op het niveau van ruimtelijke plannen kan wel 
op korte termijn. Bij het screenen van de RUP’s voor stedelijke gebieden heb ik bekeken op welke manier de 
bevindingen van het waterhoofdstuk uit het MER – de watertoets op planniveau – doorwerken in het uiteinde-
lijke RUP. Dat viel wat tegen.  
 
In de eerste plaats blijkt dat de maatregelen die uit de watertoets komen – bijvoorbeeld het plannen van een 
centrale buffergracht, van ruimte voor een bufferbekken, of van maatregelen om de vertraagde afvoer te ver-
beteren –, niet worden ingekleurd op het grafisch plan, ook als ze ruimtelijk te definiëren zijn. De bovenste 
rode vlek op het getoonde grafisch plan is een van de nieuwe woongebieden die in het RUP voor het stedelijk 
gebied Antwerpen is opgenomen, meer bepaald Lint. Uit de watertoets voor dat gebied blijkt dat het een be-
langrijk gebied is om water vast te houden en te infiltreren. Oostelijk daarvan ligt een overstromingszone. De 
watertoets beval aan om centraal in het gebied een buffergracht aan te leggen en in het oostelijk deel, aanslui-
tend bij het overstromingsgebied, een bufferbekken in te kleuren. Op die manier kunnen waterproblemen in de 
aangrenzende woongebieden worden vermeden.  
 
Die maatregelen zijn dus niet ingekleurd op het grafisch plan. Er wordt in de stedenbouwkundige voorschrif-
ten enkel in algemene zin gezegd dat maatregelen inzake de watertoets toegelaten zijn in dat gebied. Welke 
maatregelen en hoe ze moeten worden uitgevoerd, is niet vastgelegd. 
 
Daaronder zien we een grafisch plan van een RUP, dat is opgemaakt door Leiedal, en gelegen is in een water-
gevoelig gebied. De ruimte voor water is erop ingekleurd. Dat biedt een groot voordeel voor het gemeentebe-
stuur. Als de gemeente bouwvergunningen moet afleveren in het getoonde gebied in Lint, staat ze zwak. Ze 
zal moeilijk kunnen zeggen dat ze geen bouwvergunning kan afleveren omdat er op die plek een centrale buf-
fergracht moet komen. Het zal zowel juridisch als psychologisch moeilijk zijn, omdat het weigeren van 
bouwvergunningen heel gevoelig ligt. In dat RUP zal de gemeente het veel moeilijker hebben en juridisch 
veel zwakker staan om het waterbeheer effectief te laten doorwerken in de vergunningverlening. 
 
Een van onze duidelijke vragen is om de maatregelen die uit de watertoets komen, in te tekenen op het gra-
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fisch plan, want dat is bindend en verordenend voor de burger bij het aanvragen van bouwvergunningen. 
 
Ik heb er al op gewezen: het is ook belangrijk dat de concrete waterbeheermaatregelen die uit de watertoets 
komen, zowel op het niveau van de bouwkavel als op dat van het grotere bouwgebied, ook concreet worden 
omschreven in de stedenbouwkundige voorschriften. Nu stellen die voorschriften immers heel algemeen en 
heel vaag dat er maatregelen mogelijk zijn qua waterbeheer, maar er wordt niet concreet gezegd welke dat 
precies moeten zijn. Dat maakt dat de gemeente nadien, als er bouwvergunningen worden aangevraagd, ook 
weer juridisch zwak staat. 
 
Mijn laatste punt met betrekking tot ruimtelijke ordening betreft de proactieve aanpak. Uit het daarnet aange-
haalde doctoraat van Lien Poelmans van de K.U. Leuven blijkt dat vandaag ongeveer 3 procent van de recent 
overstroomde gebieden of ROG’s bebouwd is, maar ook dat al 20 procent van de natuurlijke overstromings-
gebieden bebouwd is. Zeker die natuurlijke overstromingsgebieden zouden moeten worden gevrijwaard en 
ook effectief moeten worden aangeduid als ruimte voor water. Dat leren ons de overstromingen van november 
2010.  
 
In het kader van de bekkenbeheerplannen is er al een oefening gemaakt: de zogenaamde signaalgebieden zijn 
aangeduid. Dat zijn die zones die vandaag een belangrijke waterbergende functie hebben en die ook een harde 
bestemming op het gewestplan hebben, bijvoorbeeld als woongebied, industrieterrein of ruimte voor bedrij-
ven, maar waarvan de bestemming vandaag nog niet gerealiseerd is. Daarnaast zijn er de Sigmaplangebieden. 
Zeker voor die natuurlijke overstromingsgebieden, voor die signaalgebieden,voor die gebieden die noodzake-
lijk zijn om te voldoen aan de doelstellingen van het Sigmaplan moeten er blauwe RUP’s worden opgemaakt. 
Dat zijn RUP’s waarin de ruimte voor water wordt gereserveerd en veiliggesteld. Dat is dus een proactieve 
aanpak, terwijl in de vorige voorbeelden het waterbeheer veeleer volgt op ander keuzes die zijn gemaakt in de 
ruimtelijke ordening. We vinden dat die signaalgebieden uit de bekkenbeheerplannen als input moeten worden 
gebruikt voor ruimtelijke plannen om overstromingsgebieden aan te duiden. 
 
Het omzetten van die harde bestemmingen in bestemmingen die onder water mogen komen, dus in natuur- of 
landbouwgrond, gaat natuurlijk gepaard met een aanzienlijk waardeverlies. Als oplossing daarvoor stellen we 
de grondenruil voor. Dat is een bekend instrument, dat wel vaker wordt toegepast. Er is ook decretaal in voor-
zien. De meeste lokale en regionale overheden bezitten toch nogal wat gronden en grondenruil kan het swit-
chen van woonzones mogelijk en budgettair haalbaar maken. 
 
Integrale projecten 
 
De heer Wim Van Gils: De commissievoorzitter heeft er eerder al naar verwezen: we zitten nog met een 
grote taakstelling met betrekking tot ruimte voor natuur en voor bos. Er lopen een aantal afbakeningsproces-
sen. Wij zien daar duidelijk een kans in om een win-winsituatie te creëren, multifunctioneel, voor het herstel 
van waterconservering en van waterbuffering. Middelen zijn ook altijd een probleem, maar als we de midde-
len voor water en natuur in één project kunnen samenbrengen, dan kunnen we daar zeer mooie dingen mee 
doen. Uit de beperkte studies die daarover bestaan, blijkt ook dat dit zeer kosteneffectief kan zijn. Voor alle 
duidelijkheid: dat gaat niet altijd en overal. Ik wil niet al te grote verwachtingen creëren. Niet alle natuurtypes 
zijn combineerbaar met overstromingen, en al evenmin met alle soorten overstromingen. In veel gevallen gaat 
het echter wel. 
 
U kent wellicht het Sigmaplan. Is dat niet het geval, dan raad ik u aan het eens te bekijken. Ik denk dat we 
mogen spreken voor de hele natuur- en milieubeweging als we stellen absoluut wél tevreden te zijn over de 
inhoudelijke kant van dat plan. We zijn vandaag echter niet tevreden over de budgettaire kant ervan. We moe-
ten constateren dat voor dit plan zowel de middelen binnen Mobiliteit en Openbare Werken als de middelen 
binnen Leefmilieu niet in overeenstemming zijn met het oorspronkelijk vooropgestelde traject. We vrezen dan 
ook dat het project vertraging kan oplopen, wat een aanzienlijke impact kan hebben op de veiligheid van ie-
dereen die in de buurt van de Schelde en haar getijgebonden zijrivieren woont. We weten dat we ons in een 
budgettaire crisis bevinden. We weten dat er prioriteiten moeten zijn, maar ik meen echt dat we hier grote 
risico’s aan het lopen zijn. Dit is een project met een te grote impact en te grote risico’s om het te vertragen. 
 
U hebt ook het goede voorbeeld gezien van de Dijle stroomopwaarts in Leuven. Daar wordt niet alleen water 
vastgehouden en, als het moet, ook geborgen. Er is niet alleen sprake van een grote natuurfunctie, maar ook 
van een grote recreatieve functie voor de mensen van die regio. Dat is een goed voorbeeld van hoe het kan. 
Ook op kleinere schaal proberen we echter voorbeelden te creëren. Zo loopt er nu een LIFE-project waaraan 
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Natuurpunt deelneemt, maar waarin ook de provincie Antwerpen een belangrijke partner is. Met dat project 
zullen we een toename van de waterconservering en -berging in het stroomgebied van de Nete, met name in 
Balen, realiseren. 
 
Om aan te tonen dat we ook nog met andere waterbeheerders kunnen samenwerken, wil ik het nog even heb-
ben over het herstel van de Vrouwkenshoekkreek in Sint-Laureins. Dat is een grensoverschrijdend project, 
waarin wordt samengewerkt tussen de gemeente Sint-Laureins, de lokale polder, de provincie, het waterschap 
van Nederland en Natuurpunt. In dat gebied creëren we extra waterbuffering. In de jaren 50, als ik me niet 
vergis, is een deel van die kreek gedempt. We zullen die situatie nu herstellen en dit uitgraven, zodat er een 
bijkomende buffering komt in dat poldergebied. 
 
Maatregelen: plannen en structuren 
 
Dan wil ik het nog even hebben over de hele discussie over plannen, structuren en waterbeheerders. Het gaat 
over een punt dat we samen met de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, de Strategische Adviesraad 
voor Landbouw en Visserij en de Minaraad hebben gemaakt, in de marge van ons advies over het ontwerp van 
Vlaams milieubeleidsplan. We zien dat er een aantal discussies ontstaan over de plannen en structuren van 
integraal waterbeleid, maar ook over de toekomst van de polders en wateringen, en ook over de vraag wie de 
waterlopen zou moeten beheren. We hebben gezegd dat het ons evident leek die discussies geïntegreerd te 
behandelen. Koppel die dingen niet los van elkaar. Ik zie niet in hoe we een ernstige discussie kunnen voeren 
over de vraag wat een optimale structuur is voor het integraal waterbeleid of hoe we die moeten bijwerken, als 
er geen antwoord is op de vraag wat we zullen doen met de polders en wateringen en de vraag of er aanpas-
singen moeten komen aan de verdeling van het beheer van waterlopen. 
 
Via een gunstige wind heb ik het ‘Voorstel van de Vlaamse gouverneurs over de vereenvoudiging en optima-
lisering van het integraal waterbeleid’ kunnen inkijken. Dat bevat op zijn minst een aantal interessante ele-
menten, die in een aantal gevallen ook door de landbouworganisaties naar voren zijn gebracht. Zo moet er 
voldoende aandacht zijn voor publieke participatie. Met andere woorden, de aanbevelingen van de ‘Sneller 
door Beter’-oefening moeten ook op het integraal waterbeleid worden toegepast. De administratieve focus 
moet worden beperkt, en er moet worden gewerkt aan een projectmatige en resultaatgerichte aanpak. Die me-
ning wordt zeer ruim gedeeld door iedereen die met water te maken heeft. Ook moet de stroomgebiedbenade-
ring in het oog worden gehouden. Water trekt zich niets aan van administratieve grenzen, ook in de toekomst 
niet. Er moet voldoende ruimte zijn voor de bekkenspecifieke aanpak: het ene bekken is immers het andere 
niet. Die bekkenstructuren moeten worden versterkt. Ook vinden we dat men niet alleen op de waterloop mag 
focussen, maar ook op de omgeving en het watersysteem. 
 
De hoofdvraag daarbij is of we veeleer moeten inzetten op een verticale integratie dan wel op een horizontale. 
Het is me niet duidelijk wat de beleidsmakers daar vandaag van denken. We hebben hier vandaag al een paar 
keer aangetoond dat er nood is aan een horizontale integratie. De waterbeheerders zullen de problemen met 
het water niet alleen kunnen oplossen. De ruimtelijke ordening, de landbouw, de stedenbouw zullen minstens 
een deel van de oplossing moeten aanreiken. Er is dus nood aan een horizontale integratie. Er is ook nood aan 
een verticale integratie, van bron tot monding. Hoe kunnen we de natuurlijke neiging van actoren tegengaan 
om hun waterprobleem af te schuiven op diegene die stroomafwaarts van hen woont?  
 
De fundamentele vraag lijkt me de volgende te zijn: willen we een apart sectoraal bestuur of willen we dat 
niet? Als we het antwoord op die vraag kennen, als de beleidsmakers in het kader van een interne staatsher-
vorming duidelijk willen maken of ze ruimte zien voor een apart sectoraal bestuur met betrekking tot water, 
dan kunnen we kijken naar de voorstellen die destijds waren gedaan bij het decreet Integraal Waterbeleid, of 
naar de Nederlandse situatie, en onderzoeken hoe we dat vorm kunnen geven. Ook voor mij zijn er argumen-
ten voor en tegen deze keuze. Stellen de beleidsmaker dat ze dat niet zien zitten, dan kunnen we ons beter 
gaan toespitsen op de vraag hoe we die niveaus dan kunnen doen samenwerken. Zolang die vraag echter on-
beantwoord blijft, vrees ik dat we er, met het huidige schrijven van nota’s en het voeren van achterhoedege-
vechten en dergelijke, niet uit zullen komen. 
 
Responsabilisering is noodzakelijk. Als ik zie dat lokale besturen de Vlaamse overheid vragen hun probleem 
op te lossen door middel van een stuw, een grotere afvoercapaciteit of een nieuwe pomp, dan vind ik dat de 
eerste vraag moet zijn wat zij al hebben gedaan. Hoeveel buffercapaciteit hebben zij als waterbeheerder al in 
hun gebied verwezenlijkt? We zullen dat probleem echt niet benedenstrooms oplossen. Er zal op alle niveaus 
iets moeten gebeuren. 
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Ik ga nog even in op enkele punten die in vorige presentaties aan bod zijn gekomen. Er moet een nauwere 
samenwerking komen tussen het Hydrologisch InformatieCentrum, dus de instantie die aan overstromings-
voorspelling doet voor de bevaarbare waterlopen, en de overstromingsvoorspeller van de afdeling Operatio-
neel Waterbeheer van de VMM. Dat is absoluut noodzakelijk. Ik hoor echter dat dit in de startblokken staat. 
 
Dan is er het VLIZ. Dat is een initiatief dat coördinerend probeert te werken en alle informatie over de zee 
probeert te bundelen. Het realiseren van een dergelijke databank voor zoetwater, zoals destijds bepleit op het 
Waterforum door het wetenschapperscollectief en hier kort toegelicht door professor Meire, lijkt ons ook 
wenselijk. 
 
Conclusie 
 
We vragen dus dat er een aantal concrete maatregelen in gang zouden worden gezet om meer water vast te 
houden en om de ruimte voor water te vrijwaren. Zoals de heer De Smedt van het milieuadvocatenbureau 
LDR in deze commissie echter al heeft gezegd, moeten we in het achterhoofd houden dat de watertoets een 
passief instrument is. Het kan ervoor zorgen dat de problemen niet erger worden, maar het kan er niet voor 
zorgen dat de problemen van vandaag worden opgelost. Voor dat laatste hebben we actieve instrumenten no-
dig. We denken dan aan blauwe RUP’s en integrale projecten. Ook moet worden gezorgd – maar dan pik ik 
maar één aanbeveling uit de aanbevelingen over plannen en structuren – voor het versterken van die bekken-
werking. Die werking moet ook operationeel worden gemaakt: ze moet weg van het papier en ze moet meer 
inzetten op acties. 

2.2. Vragen van de leden 

Mevrouw Tine Eerlingen: Wat het stedenbouwkundige aspect betreft, hebt u het over de 41 procent van 
Vlaanderen die tegen 2050 bebouwd zou zijn als de huidige trend wordt voortgezet. Ik ken die studie niet, 
maar men kan natuurlijk ook niet blijven bijbouwen. Het is me niet helemaal duidelijk waarop dat is geba-
seerd. Op een verdubbeling van ons bevolkingsaantal? 
 
Beide sprekers stelden heel duidelijk dat er moet worden gekozen voor inbreiding. In het huidige RSV wordt 
wel degelijk voor die optie gekozen. In stedelijke gebieden is het natuurlijk vaak moeilijk om nog meer aan 
inbreiding te doen, soms is alles al volgebouwd. Maar in een aantal steden is men daar echt nog mee bezig, 
bijvoorbeeld door middel van reconversieprojecten. U stelt ook dat responsabilisering noodzakelijk is, en dat 
is een heel terechte opmerking. Lokale besturen moeten zich er inderdaad van bewust zijn dat ze zelf ook ver-
antwoordelijkheid dragen.  
 
U pleit ervoor dat de stedenbouwkundige voorschriften in het grafisch plan worden verankerd, maar moet dat 
echt vooraf zo specifiek worden vastgelegd? Mijns inziens is dat niet altijd de beste oplossing, want dan hangt 
men al vast aan een aantal opties en voor bepaalde problemen zijn er meerdere oplossingen mogelijk in het 
licht van het waterbeheer.  
 
In de stedenbouwkundige voorschriften moet wel heel duidelijk worden gesteld wat men van de maatregelen 
verwacht, welk resultaat eraan moet worden gekoppeld. Nu zijn ze vaak heel vaag. Is dat volgens u te wijten 
aan een gebrek aan kennis van de studiebureaus of gemeentebesturen bij het opstellen van die stedenbouw-
kundige voorschriften? Misschien bestaat een oplossing erin om daar meer aan sensibilisatie en aan opleiding 
te doen. Alles op voorhand heel goed vastleggen, kan de langetermijnvisie in het gedrang brengen.  
 
Mevrouw Gwenny De Vroe: Uit uw toelichting heb ik begrepen dat het voortzetten van het huidige beleid 
totaal geen optie is. De strategie die u voor ogen houdt voor de waterhuishouding, bestaat ook uit vasthouden, 
bergen en afvoeren.  
 
Op een aantal specifieke puntjes wil ik graag dieper ingaan. U stelt dat de stedenbouwkundige verordeningen 
voor elke nieuwbouw en verbouwing verplichte buffering en infiltratie moeten bevatten. Wilt u dit verduide-
lijken voor wat betreft de verbouwingen? Er zijn immers nogal wat gradaties in verbouwingen. 
 
Er wordt al serieus ingezet op inbreiding en kernversterking. In steeds meer steden wordt ook geopteerd voor 
vergroening en voor het behoud van de open ruimte zodat steden aangenaam blijven. Aan woonuitbreidings-
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gebieden wordt dan een andere bestemming gegeven als groene of open ruimte. Dat staat een beetje in con-
trast met het verhaal dat u brengt. Wat is uw standpunt ter zake?  
 
U maakt een aantal heel terechte opmerkingen over de watertoets, waarvan de aanbevelingen moeten worden 
opgenomen in het grafisch plan en in de stedenbouwkundige verordeningen.  
 
De heer Jan Peumans: Ik las in de krant over uw studie, waarin u verwijst naar RUP’s en BPA’s die door de 
Vlaamse Regering worden goedgekeurd, maar waarbij heel duidelijk blijkt dat het om overstromingsgebieden 
gaat. In de laatste fase van een goedkeuring van een RUP of een BPA is de gemeente echter de grote bezieler 
en houden de studiebureaus gewoonlijk de pen vast. Begrijp me niet verkeerd, ik zit hier niet ter verdediging 
van de regering, maar de verantwoordelijkheid van de gemeentebesturen is volgens mij veel groter dan die 
van de regering.  
 
Ik leid dit ook af uit de heel interessante analyse die de heer De Smedt hier vorige hoorzitting heeft gemaakt 
over de watertoets. Ik was geschrokken van de verantwoordelijkheid van de gemeenten. De heer De Smedt 
zette dit weliswaar in een voetnoot, maar ik citeer hem even: “Veelzeggend bijvoorbeeld is dat een relatief 
hoog aantal (gemeentelijke) adviesverleners en vergunningverleners de waterparagraaf niet zelf schrijven en 
dat een aantal gemeenten aangeven dat de watertoets nog niet wordt uitgevoerd (waarbij de administratieve 
last of de beperkte meerwaarde als reden wordt aangevoerd) of slechts toevallig ontdekten.”  
 
Ik ben het met u eens inzake de inbreiding van de steden, maar van de inbreiding van dorpen word ik als plat-
telandsbestuurder in toenemende mate een tegenstander. Voor die inbreidingsgebieden worden vaak weiden 
uitgekozen, maar die kunnen een heel belangrijke rol spelen. U verwijst ook naar de inventaris die werd ge-
maakt in VRIND, maar het verhaal is iets genuanceerder. Ik vind de idee om alle inbreidingsgebieden op het 
platteland vol te bouwen, geen goed uitgangspunt. Denken we alleen al maar aan de leefbaarheid.  
 
Hoe komt het dat de landschappelijke inbedding van een aantal maatregelen die te maken hebben met het 
tegengaan van wateroverlast, in Nederland zo goed lukt en dat wij grote klungelaars blijken te zijn? Ik denk 
bijvoorbeeld aan het mooie plaatsje Noorbeek in Nederlands Zuid-Limburg. Als beroepswandelaar merk ik op 
dat daar heel wat van die maatregelen worden genomen, maar ze vallen niet op in het landschap en ze zijn 
heel effectief. Waarom slagen wij daar niet in?  
 
De aanbevelingen die de sprekers in deze commissie doen, zijn erg gelijklopend. Het zijn geen nieuwe aanbe-
velingen, ze werden al eerder geformuleerd. Een aantal conclusies zijn terecht en iedereen weet dat het goede 
aanbevelingen zijn. Hoe komt het dat ze niet worden geïmplementeerd? Hebben de politici schrik om ze uit te 
voeren of hebben we slechte studiebureaus?  
 
Mevrouw Marleen Van den Eynde: Ik kan me wel vinden in uw visie op het woonbeleid van deze regering, 
de druk op de randstedelijke gemeenten en het niet volbouwen van de steden waardoor de problematiek van 
de wateroverlast in de randgemeenten heel groot is. Wij hebben die visie ook steeds verkondigd in de gemeen-
tebesturen.  
 
Wat in uw toelichting niet wordt besproken, is het ontbreken van een planschaderegeling. U opteert voor het 
vasthouden van water en voor oplossingen indien er dan toch bebouwing komt. Veel gemeentebesturen stellen 
dat de bebouwing er moet komen in de woongebieden. Zijn er voorbeelden van gebieden waar er ondertussen 
sprake is van planschade? Een oplossing kan er volgens mij in bestaan dat die gebieden sowieso niet worden 
bebouwd. Dat is de makkelijkste oplossing inzake waterbuffering.  
 
De watertoets is er vandaag wel, maar wordt niet nageleefd. Werden er al gemeentebesturen verantwoordelijk 
gesteld voor het feit dat de watertoets onvoldoende werd toegepast?  
 
De heer Hermes Sanctorum: U legt ons de interessante keuze voor: blijven we bij de huidige toestand van de 
bekkenbesturen of evolueren we naar een soort waterschap met rechtspersoonlijkheid? U zei dat er pro’s en 
contra’s zijn, kunt u daar wat dieper op ingaan? Ik heb er nog geen uitgesproken mening over, maar ik ben er 
in elk geval voorstander van dat er meer verantwoordelijkheid wordt gegeven aan het bekkenniveau, eventu-
eel zelfs de watertoets. Het is in dat geval inderdaad misschien beter om ze rechtspersoonlijkheid te geven.  
 
Mevrouw Tinne Rombouts: Ik ben blij dat de presentatie startte met het uitgangspunt dat risico gelijk is aan 
kans maal schade, want we moeten de risicofactor voor ogen houden. U zet heel mooi uiteen dat het risico 
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stijgt, maar de cruciale vraag is tegen welk risico we ons willen beschermen. U sprak ook van mooie win-
winsituaties tussen water en natuur, maar als u maatregelen neemt, weet u vandaag dan tegen welk risico u 
zich indekt?  
 
U stelt dat landbouw door de evolutie van grasland naar akkerland met een versnelde afvoer zit. Ik vind het 
spijtig dat de combinatieteelten niet voorkomen in uw grafiek, want ze compenseren voor een groot deel het 
negatieve effect waar u op wijst.  
 
U zegt verder dat stimuleren zijn beperkingen heeft. In een landbouwstudie staat dat de erosie gestegen is, 
maar een aantal stimulerende maatregelen voor erosiebestrijding, bijvoorbeeld de groenbedekking, zijn weg-
gevallen. Dit toont aan dat stimulering echt wel effect kan hebben op het terrein en op het overtuigen van 
mensen.  
 
Ik ben blij dat wordt benadrukt dat grachten water moeten bufferen om het later te kunnen afvoeren. U vertel-
de dat het ruimen van grachten soms een knelpunt is. Wanneer de gracht wordt benut in het kader van vernat-
ting, kunnen dan compenserende maatregelen worden genomen waardoor de omliggende percelen geen last 
hebben? 
 
Wanneer een gracht niet geruimd mag worden in het kader van bijvoorbeeld het Natuurdecreet, hoe kan dit 
dan worden opgelost? Die gracht heeft immers zijn nut, en ligt daar niet zonder reden. 
 
Een gemeente zit inderdaad zelden te wachten om plannen te maken, zoals u aangeeft, maar evenmin om ze 
opgelegd te krijgen. De gemeente is graag een actor in het waterbeleid gezien het belang daarvan. 
 
Ik wil enkele kanttekeningen maken bij de ruimtelijke uitvoeringsplannen. Een RUP opstellen betekent een 
immense procedure, het is tijdrovend en heeft ook nadelen. In hoeverre hebben we die blauwe RUP’s effectief 
nodig om vandaag maatregelen te nemen? Het is tijd dat we niet enkel plannen maken maar ook tot actie 
overgaan.  
 
U zegt dat de negatieve gevolgen van de RUP’s eventueel met grondenruil kunnen worden opgevangen. Wan-
neer we echter de projecten kennen, en de extra druk die er op grond heerst, dan is grondenruil ook niet altijd 
zaligmakend. Wat de lokale overheden betreft die dergelijke gronden bezitten, moeten we de cijfers daarover 
nog eens opvragen. Daar bestaat heel vaak discussie over. 
 
Hier wordt heel duidelijk erkend dat de lokale betrokkenheid en de terreinkennis heel belangrijk zijn. U hebt 
het bijvoorbeeld gehad over het erosieproject in Sint-Truiden. Ook de blauwe diensten zijn heel belangrijk. 
Anderzijds zijn de gemeenten en de lokale besturen hier ook vaak de boeman. Zij zouden de watertoets niet 
serieus nemen en geen maatregelen nemen. Ik vind dit merkwaardig aangezien de gemeenten toch dicht bij de 
mensen staan. Ik veronderstel dat er gemeenten zijn met verkeerde beslissingen. Daartegenover staan wel die 
gemeenten die effectief hun verantwoordelijkheid nemen. Dat geeft me een dubbel gevoel. Hoe kijkt u daarte-
gen aan? 
 
De heer Bart Martens, voorzitter: Wat de inbreiding en uitbreiding betreft, geeft u een aantal voorbeelden, 
onder andere het RUP voor het grootstedelijk gebied Antwerpen, om aan te tonen dat er in de praktijk nog 
altijd werk wordt gemaakt van suburbanisatie. Ik vraag me af of dit beeld niet wat overtrokken is. U laat uit-
schijnen dat er binnen het stedelijk gebied Antwerpen niets gebeurt. In dat stedelijk gebied worden echter 
15.000 woongelegenheden bij gecreëerd met projecten zoals Prestibel, de Cadixwijk, het Militair Hospitaal en 
binnenkort ook het Mexico-eiland. Dat ziet men niet in de afbakening van het grootstedelijk gebied Antwer-
pen omdat dat al rood is ingekleurd in de bestemmingsplannen. De vijftien verschillende woongebieden waar-
in wordt voorzien in de grotere agglomeratie, zijn goed 2700 voor woningen. In vergelijking met die 15.000 
die worden gecreëerd in Antwerpen zelf, kan uit het afbakenings-RUP niet worden afgeleid dat er verregaand 
werk wordt gemaakt van een suburbanisatie. 
 
Het verder verdichten van de stad botst ook op trends zoals de ontpitting van de stad, die we nodig hebben om 
bereikbaar buurtgroen voor de stedelingen te realiseren. Dat staat ook in het structuurplan van de stad Ant-
werpen. Er zijn grenzen in het verder verdichten en inbreiden van het stedelijk gebeid. Dat neemt niet weg 
dat, gelet op het aantal leegstaande kavels en panden in woongebied, we verder werk moeten maken van een 
activeringsbeleid. Dat gebeurt ook in het kader van het grond- en pandenbeleid: elk lokaal bestuur moet het 
aantal leegstaande percelen en kavels in eigendom of in handen van publieke en semi-publieke overheden 
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versneld activeren en op de markt brengen. Dat kan een extra stimulans zijn om effectief werk te maken van 
die inbreiding. 
 
Ten opzichte van de uitgangssituatie van het RSV hebben we veel meer wooneenheden nodig dan destijds 
geraamd. Toen werd geraamd dat tegen 2007 er 400.000 wooneenheden moesten bij komen. Zowel de gezins-
verdunning als de bevolkingstoename is onderschat. We hebben intussen de kaap van 11 miljoen inwoners in 
ons land gerond.  

2.3. Antwoorden 

De heer Wim Van Gils: Mevrouw De Vroe, alle verbouwingen die vergunningsplichtig zijn, zouden onder 
die verordening inzake verplichte buffering en infiltratie vallen. Er is een zekere grenswaarde van het percen-
tage van de buitenmuren dat men laat staan. Het gaat dus wel degelijk om zware verbouwingen. 
 
Mijnheer Peumans, wanneer de vertegenwoordigers van de Nederlandse waterschappen hier langs komen, 
moet u hun eens vragen over welke budgetten zij beschikken. Daar zou de sleutel wel eens kunnen liggen. Ze 
hebben daar een sectoraal waterbestuur; dat is historisch gegroeid in Nederland. Die heffen een eigen belas-
ting die niet gering is. In vergelijking daarmee zijn onze waterbeheerders armlastig. 
 
Hetzelfde geldt voor het Sigmaplan. Het kost veel moeite om jaarlijks 50 miljoen euro bij elkaar te harken om 
het Sigmaplan rond te krijgen. Dat is een groot verschil in vergelijking met de budgetten van Rijkswaterstaat 
Nederland. 
 
De aanbevelingen die hier worden gedaan, zijn inderdaad niet altijd nieuw. De reden waarom die dan zo traag 
of zelfs helemaal niet worden uitgevoerd, heeft onder meer te maken met het financiële aspect. Verder maakt 
de versnippering van de bevoegdheden het erg moeilijk om een aantal zaken snel te implementeren.  
 
Mevrouw Rombouts, de hamvraag is inderdaad tegen welke risico’s wij ons willen beschermen. Deze vraag is 
aan de orde wanneer we een goede risico-inschatting hebben bij de volgende bekkenbeheerplannen, op basis 
van de oefening die nu wordt gemaakt in het licht van de omzetting van de Overstromingsrichtlijn. Voor een 
aantal gebieden weten we nog altijd niet aan welke risico’s we onderhevig zijn. Wanneer we maatregelen 
nemen, weten we dan welk risico we indekken? Dat was uw volgende vraag. In een aantal gevallen wel. Er 
zijn berekeningen gemaakt voor het Sigmaplan die duidelijk aangeven dat de kans op overstroming daalt door 
een aantal maatregelen. Idem dito voor het projet in Egenhoven, waarvan de mensen van VMM (afdeling 
Operationeel Waterbeheer) volgens mij perfect kunnen vertellen wat de impact is. Bij kleinere projecten is dat 
dikwijls moeilijker omdat die dikwijls niet of minder in detail gemodelleerd zijn.  
 
Het klopt dat de combinatieteelten niet in de grafiek over landgebruik en landbouw stonden. Ik heb die grafiek 
ook niet zelf gemaakt, maar van de website van MIRA gehaald. Ik zal uw suggestie doorgeven.  
 
U meldt dat de erosie ook stijgt door het wegvallen van een stimulerende maatregel inzake groenbedekkers. 
Mogelijk is dat zo. Ik meen mij te herinneren dat het toch vooral een gevolg was van de teeltverandering. 
Door het landbouwbeleid en door de economische aspecten van landbouw maken landbouwers andere teelt-
keuzes, waaronder een aantal die meer erosiegevoelig zijn. Het is moeilijk om te zeggen wat nu precies ten 
grondslag ligt van wat.  
 
Wat de grachten en het aspect van vernatting betreft: een gracht dient inderdaad voor buffering van de afvoer 
maar ook voor infiltratie. Dat is het grote voordeel van een gracht ten opzichte van een betonnen buis.  
 
Het probleem van vernatting – en dat aspect is reeds correct geschetst door de heer Broeckx van de Boeren-
bond – is een vorm van burenhinder. We zitten in Vlaanderen met een zeer grote ruimtelijke verweving. We 
weten ook dat we voor een aantal natuurdoeltypen andere grondwaterstanden nodig hebben dan de waterstan-
den die wenselijk of optimaal zijn voor landbouw. Daar botst het in de twee richtingen. Er wordt nu veel ge-
sproken over het feit dat er in een aantal vernattingsprojecten externe effecten zijn. Het omgekeerde is natuur-
lijk ook waar. Ik krijg wekelijks klachten van conservators van natuurgebieden in poldergebieden die klagen 
dat het waterpeil dermate laag wordt getrokken dat er schade wordt toegebracht aan de natuur. Het is hetzelfde 
verhaal langs de andere kant bekeken.  
 



Stuk (2010-2011) – Nr. X 
 10

0 
 
 
Waar ligt de oplossing? De enige reële oplossing ligt de facto in een hydrologische scheiding. We moeten 
voldoende grote gebieden maken en proberen die hydrologisch te isoleren zodat je het waterpeil daarin apart 
kan beheren. Dat is de enige oplossing die ik zie.  
 
U heeft een dubbel gevoel bij de aanbevelingen over structuur en beheer en vraagt zich af of de gemeente dan 
geen actor is. Voor alle duidelijkheid: in alle scenario’s is en blijft de gemeente een belangrijke actor. Ik wil 
de eerste persoon nog zien die mij vertelt hoe we een waterbeleid gaan voeren zonder interactie met de ruim-
telijke ordening en de riolering op gemeentelijk niveau. In alle scenario’s blijft de gemeente hoe dan ook een 
belangrijke actor.  
 
Ik zit zelf ook met een dubbel gevoel als ik de nota’s rond interne staatshervorming en dergelijke lees. Ik weet 
vandaag niet waar men naartoe wil. Er zijn een aantal principes, maar weinig coherente en geïntegreerde 
voorstellen om die principes toe te passen. Ik herhaal dat wat mij betreft de eerste vraag blijft of een sectoraal 
bestuur al dan niet wenselijk is. Beide opties – verticale en horizontale integratie – zijn volgens mij verdedig-
baar. Het voordeel van een sectoraal bestuur is dat die verticale integratie goed gaat verlopen en dat men de 
aanpak van bron tot monding beter gaat kunnen doen. Maar er blijft dan nog altijd een interactie met bijvoor-
beeld de ruimtelijke ordening, zoals we hier uitvoerig hebben geïllustreerd.  
 
Die horizontale interactie zou gemakkelijker moeten zijn op het moment dat men niet opteert voor een secto-
raal bestuur, maar een aantal bevoegdheden binnen een gemeente of provincie samenbrengt. In theorie maakt 
dat het gemakkelijker. Het Vlaamse Gewest heeft zowel bevoegdheden inzake ruimtelijke ordening als inzake 
water of landbouw. In principe zijn daar grote kansen tot integratie. Die kansen zijn er. Alleen zie ik ze niet 
altijd even goed in de praktijk gebracht.  
 
De heer Erik Grietens: Er waren ook een aantal vragen in verband met ruimtelijke ontwikkeling en planning, 
onder meer over inbreiding. Het is duidelijk dat het RSV kiest voor inbreiding en dat er allerlei projecten zijn 
van stadsvernieuwing en stadsontwikkeling. Het RSV kiest in algemene zin voor een kernversterkend beleid, 
een gedeconcentreerde bundeling. Maar we merken dat de doelstellingen daarvan niet worden gehaald. Het 
plan had de zogenaamde 60/40 verhouding als doelstelling: minimaal 60 procent van de nieuwe te voorziene 
wooneenheden moet in stedelijk gebied, maximaal 40 procent in buitengebiedgemeenten. Maar we merken 
vandaag dat we die doelstelling niet halen en eerder aan een 50/50 verhouding zitten, waardoor de verstedelij-
king van het niet-verstedelijkt gebied steeds verder gaat.  
 
Wat ik met de kaarten van afbakening van stedelijke gebieden wou aantonen, is dat het verhaal van die 60 
procent dan nog eens relatief is. Een groot aandeel van die aangroei zit namelijk niet in de stad zelf, maar in 
die randgemeenten, de gemeenten rond de steden. De verstedelijking wordt daardoor opnieuw verder in de 
hand gewerkt.  
 
Het klopt natuurlijk wel dat in de stadskernen van alles gebeurt, dat er stadsvernieuwingsprojecten aan de 
gang zijn. Die zijn echter niet voldoende om de vooropgestelde doelstellingen van ons ruimtelijk beleid ook 
effectief te halen. Ik heb in Gent al gemerkt dat, als men verder wil gaan inbreiden en verdichten, men op een 
bepaald moment op grenzen zal botsen van de vraag naar vergroening. Dat is wat stedenbouwkundigen de 
paradox van de compacte stad noemen. Volgens mij is dat een heel belangrijk aandachtspunt en zeker ook in 
verband met waterbeheer, omdat die groene ruimte natuurlijk ook nodig is voor het waterbeheer. Ook daar 
moet er naar slimme combinaties, bijvoorbeeld groendaken, worden gezocht.  
 
Het daarnet aangehaalde doctoraat van de K.U.Leuven is enerzijds gebaseerd op de te verwachten evolutie 
van de bevolking en bepaalde trends daarbinnen, zoals de gezinsverdunning en dergelijke. Anderzijds is het 
gebaseerd op de verwachte economische groei. De studie kijkt zowel naar ruimte voor wonen als ruimte voor 
economische activiteiten. Die cijfers worden dan gecombineerd met cijfers inzake ruimtegebruik. Ook in dat 
doctoraat wordt er met drie mogelijke scenario’s gewerkt. Het kaartje dat ik nu heb laten zien, gaat over het 
‘business as usual’-scenario waarin we terecht zullen komen als we het huidige beleid gewoon doortrekken 
naar de toekomst. Er zijn daar ook andere scenario’s in aan bod gekomen, zoals ik daarnet heb aangehaald.  
 
Er was ook de vraag of met gedetailleerde grafische plannen en stedenbouwkundige voorschriften het gevaar 
niet bestaat dat het beleid te stroef wordt en men vastloopt in de concrete uitwerking van bepaalde projecten 
op het terrein. Ook deze kritiek kan ik tot op zekere hoogte volgen. Dat gevaar bestaat inderdaad. Maar als er 
gewoon één rode vlek zonder duidelijke voorschriften wordt vastgelegd – zoals ik in het voorbeeld van Lint 
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heb aangegeven –, dan hebben gemeenten te weinig houvast. Want als een burger een bouwgrond heeft op de 
plaats waar er een buffergracht zou moeten worden aangelegd, is het moeilijk om als gemeente een bouwaan-
vraag te weigeren. Juridisch gezien is het wel degelijk bouwgrond. Ik denk toch dat de hogere overheid er bij 
het opmaken van zulke plannen voor moet zorgen dat de lokale besturen meer houvast hebben, zonder dat 
inderdaad overdreven, te veel in detail vast te leggen. Want dan loopt men inderdaad het risico dat men bij de 
concrete uitvoering komt vast te zitten. 
 
Er is ook een vraag over de waardevermindering gesteld. Moet planschade worden betaald als de gronden 
naar een zachte bestemming worden omgezet? Het gaat dan om de zogenaamde signaalgebieden, die nu in 
woonzones of in bedrijvenzones zijn gelegen. In eerste instantie stellen we een systeem van grondruil voor. Er 
is enige discussie over de hoeveelheid grond die eigendom van de overheid of eigendom van particulieren is. 
Dit lijkt ons in elk geval het meest haalbare denkspoor. Daarnaast pleiten we er al lang voor de opbrengsten 
van de planbaten in te zetten om de planschade te betalen. Dit zou het systeem kunnen versterken. 
 
Er is me gevraagd waarom deze aanbevelingen, die op zich sterk lijken, momenteel niet worden uitgevoerd. 
Volgens mij heeft dit veel met geldgebrek te maken. Indien het de bedoeling is blauwe RUP’s te ontwikkelen, 
zal de planschade moeten worden betaald of zal dit op een andere manier moeten worden opgevangen. Dit 
lijkt me een van de belangrijkste oorzaken. 
 
Het opstellen van blauwe RUP’s of van RUP’s in het algemeen is zeer tijdrovend. Ik kan beamen dat deze 
moeizame procedure minimaal een jaar in beslag neemt. Indien een van de adviescommissies een termijnver-
lenging vraagt, duurt het zelfs nog langer. Indien we, zeker voor de signaalgebieden, geen RUP’s zouden op-
stellen, lopen we het risico dat we de komende jaren beelden moeten gaan schieten in de waterbergingsgebie-
den die nu een andere bestemming hebben gekregen, maar nog niet zijn ontwikkeld. 
 
Het lijkt me belangrijk dat er iets gebeurt. Indien een RUP te tijdrovend is, kunnen we ook de suggestie van de 
heer Peter De Smedt volgen en een erfdienstbaarheid van openbaar nut invoeren. Op die manier kan een 
bouwvrije zone worden ingesteld. Ten opzichte van de eigenaars is dit echter geen ernstig systeem. Dit kan in 
afwachting van een RUP gebeuren. Uiteindelijk moet er echter een oplossing ten gronde worden gevonden. 
 
De heer Bart Martens, voorzitter: Mevrouw Rombouts heeft ook gevraagd of overstromingsgebieden ook 
niet zonder planwijzigingen kunnen functioneren binnen de bestaande grondbestemmingen, zoals landbouw 
en natuur.  
 
Mevrouw Tinne Rombouts: Inderdaad. Ik stel me vragen bij de effectieve meerwaarde van een blauwe RUP. 
We moeten snel tot actie overgaan. Ik vraag me af in welke mate we die blauwe RUP’s nodig hebben om nu 
maatregelen te kunnen treffen. De RUP’s vormen in feite een sectorale benadering en we willen een integrale 
aanpak. Waarom zijn die blauwe RUP’s zo cruciaal? Wat is hun meerwaarde? 
 
De heer Wim Van Gils: Die landbouwgebieden en andere gebieden stromen onder. Dat is de realiteit op dit 
ogenblik en staat los van het bestaan van een RUP. We hebben die blauwe RUP’s echter nodig. Indien we dit 
systematisch willen aanpakken, zoals in het Leuvense gebeurt, stuiten we op problemen. 
 
Voor de landbouw moet het in veel gevallen nog mogelijk zijn een combinatie uit te werken. Dat zal niet altijd 
gemakkelijk zijn, maar in andere gevallen ligt het nog een stuk moeilijker. Ik denk dan in eerste instantie aan 
de harde bestemmingen. De signaalgebieden, die in onze wintervalleien zijn gelegen, stromen systematisch 
onder. Momenteel zijn dat woonuitbreidingsgebieden en industriegebieden. Wat zullen we hiermee doen? 
 
De heer Bart Martens, voorzitter: Er wordt vrij gemakkelijk gesteld dat landbouwgebieden nu ook onder-
stromen. Dat is inderdaad soms het geval. Sommige landbouwgebieden liggen in oude winterbeddingen. Aan-
gezien de zomerdijken zijn verhoogd, stromen die gebieden nooit onder. De overstromingen gebeuren dan 
elders. Om dergelijke gebieden als overstromingsgebieden in te schakelen, moeten de zomerdijken weer wor-
den afgegraven. Het lijkt me passend in de typevoorschriften beperkingen op het grondgebruik en op de teel-
ten op te leggen. 
 
Eigenlijk moeten we terug naar het oude concept van de hooilanden. We moeten akkerbouw op die gronden 
voorkomen. Dit zou er immers toe leiden dat we na elke overstroming zware vergoedingen moeten uitbetalen. 
 



Stuk (2010-2011) – Nr. X 
 10

2 
 
 
Mevrouw Tinne Rombouts: Ik vraag me nog steeds af waarom we hiervoor specifiek een RUP nodig heb-
ben. Volgens mij kunnen specifieke maatregelen in harde gebieden in de watertoets passen. Op die manier 
kunnen beperkende maatregelen worden opgelegd en kunnen bepaalde overstromingsgebieden worden afge-
bakend. 
 
Ik stel vast dat met betrekking tot overstromingsgebieden die in winterbeddingen zijn gelegen momenteel ook 
afspraken worden gemaakt of beheersovereenkomsten worden opgesteld. Dat kan blijkbaar zonder blauwe 
RUP’s. 
 
De heer Bart Martens, voorzitter: De watertoets moet enkel worden uitgevoerd indien een vergunning wordt 
aangevraagd. 
 
Mevrouw Tinne Rombouts: In dat geval gaat het om de harde bestemmingen. Indien op basis van een be-
heersovereenkomst een overstromingsgebied in een agrarisch gebied wordt afgebakend, worden ook beper-
kingen nagestreefd of overeengekomen. Volgens mij hebben we die RUP’s enkel nodig om de vergoedingen 
te bepalen. Dat is echter een heel andere discussie. 
 
De heer Hermes Sanctorum: Ik ben het ermee eens dat er de voorbije jaren een gebrek aan budgettering is 
geweest. Dit lijkt me echter niet de enige reden. Volgens mij moeten we durven te onderkennen dat het ook 
om een onderschatting van het probleem in het verleden en om een trage besluitvorming gaat. Als we een 
eerlijke analyse willen maken, zijn dat essentiële elementen. 
 
Ik begrijp de opmerking van mevrouw Rombouts niet helemaal. Het maakt niet uit of we dit blauwe RUP’s of 
samenwerkingsovereenkomsten noemen. Momenteel beschikken we niet over voldoende juridische instru-
menten. De watertoets is een passief instrument. Eigenlijk willen we de overstromingsgevoelige gebieden of, 
in elk geval, de risicovolle gebieden actief beschermen. Hiertoe moeten we tot een juridische afbakening kun-
nen overgaan. Dat is de boodschap die deze commissie duidelijk heeft gekregen. In vergelijking met de blau-
we RUP’s blijft de watertoets een te passief instrument. 
 
Wat de eventuele rechtspersoonlijkheid van de bekkenbesturen betreft, blijf ik op mijn honger. Er is vandaag 
enige tegenstrijdigheid en onduidelijkheid. In het groenboek Interne Staatshervorming worden de bekkenbe-
sturen ter discussie gesteld. We zullen die knoop moeten doorhakken. Tot nu toe is in deze commissie steeds 
gezegd dat we gebiedsgericht en projectmatig moeten werken en dat de bekkenbesturen hiervoor essentieel 
zijn. 
 
De heer Bart Martens, voorzitter: Hoe versterken we de bekkenbesturen? Hoe vergroten we het engagement 
van de verschillende actoren die hier deel van uitmaken? 
 
De heer Wim Van Gils: We zijn voor een versterking van de bekkenbesturen en een vergroting van het enga-
gement van de betrokkenen. Ik maak me echter zorgen. Ik zie niet in hoe de voorstellen die momenteel ter 
tafel liggen in die richting kunnen gaan. Volgens mij gaan die veeleer in een andere richting. 
 
Het lijkt me echter een grote sprong de bekkenbesturen ook rechtspersoonlijkheid te verlenen. Voor zover ik 
de werking van de bekkenbesturen kan inschatten, moeten daar verschillende instanties in zetelen en samen-
werken. Het gaat niet enkel om de lokale instanties. Dit is net de plek waar de verschillende gemeentelijke, 
provinciale en de Vlaamse diensten samen zitten. Ze moeten samenwerken en samen een visie en een plan 
ontwikkelen. 
 
Het verlenen van rechtspersoonlijkheid aan de bekkenbesturen zou verregaande implicaties kunnen hebben op 
de manier waarop de Vlaamse administratie momenteel werkt. We kunnen hierover nadenken, maar het lijkt 
me echter een verregaande oefening. Het is belangrijk ervoor te zorgen dat die bekkenbesturen voldoende 
onafhankelijk kunnen werken. Is het wel verstandig om, zoals vandaag gebeurt, het personeel voor de bekken-
secretariaten te halen bij de Vlaamse administraties? Misschien kan hun rol verbeteren door hun een zekere 
eigenheid te geven. Als men van de mensen van het bekkensecretariaat verwacht dat ze projecten op het ter-
rein faciliteren, moet de positie ervan voldoende onafhankelijk zijn.  
 
De heer Bart Martens, voorzitter: Ze moeten wel een mandaat hebben. Als men in Brussel niet volgt wat zij 
zijn overeengekomen op bekkenniveau, zijn we nog verder van huis.  
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De heer Wim Van Gils: Dat is het probleem. De actoren in een bekkenbestuur, vanuit de verschillende 
Vlaamse overheidsdiensten en de provinciale en lokale diensten, moeten met voldoende mandaat kunnen 
spreken. Als zij een voorstel maken, wordt dat vroeg of laat bestuurlijk afgetoetst, want zo werkt onze demo-
cratie gelukkig. Als zij daar niet met een zeker mandaat zitten, is het heel moeilijk om die werking draaiende 
te krijgen. 
 
De heer Jan Peumans: Mijnheer Van Gils, vorige week is mevrouw Crabbé hier geweest, doctor in de poli-
tieke en sociale wetenschappen. Zij heeft wel enkele suggesties gedaan, maar ze was niet negatief over die 
bekkenbeheerplannen. Men gaat nu naar een tweede generatie bekkenbeheerplannen. Zij stelt voor dat de 
beleidsverantwoordelijken zich buigen over een aantal strategische knelpunten, maar de teneur was niet nega-
tief.  
 
We zijn vorige week op bezoek geweest bij nv De Scheepvaart. Daar kenden ze de studie van mevrouw Crab-
bé helemaal niet. Uit de studie van mevrouw Crabbé kwam naar voren dat er wel kritiek is op de grote water-
wegbeheerders. Dat heeft ook te maken met de ‘rechtspositie’ van de bekkenbesturen, al is dat een verkeerd 
woord. Ze kunnen niet voldoende afdwingbaar optreden ten opzichte van de grote jongens.  
 
De heer Wim Van Gils: Ik kom blijkbaar nogal negatief over wat de bekkens betreft. In mijn presentatie heb 
ik gevraagd om de bekkens te versterken, omdat wij nog altijd geloven dat het integraal waterbeleid daar 
vooruitgang kan boeken. Ik steun de conclusies van mevrouw Crabbé dat er een hele hoop positieve elemen-
ten zijn geweest. Uit haar werk komt de vraag om de administratieve overlast en de zware papieren plannen 
tot hun essentie te herleiden en meer tijd en inzet vrij te maken voor projecten op het terrein.  
 
U slaat de nagel op de kop als u vaststelt dat er een spanningsveld is tussen de centrale Vlaamse diensten en 
de bekkenwerking, die probeert meer gebiedsgericht te zijn. Een probleem is dat de personeelsleden die in de 
bekkensecretariaten gedetacheerd zijn, werken voor een aantal van de grote Vlaamse waterloopbeheerders. 
Dan lijkt het mij logisch dat daar een spanningsveld zit en dat die mensen het soms moeilijk hebben om te 
manoeuvreren. Vandaag proberen zij een facilitator te zijn in de zoektocht naar die gemeenschappelijke op-
lossing waar de grote waterloopbeheerders en lokale actoren naar streven, maar morgen moeten ze bij hun 
directe administratieoverste komen, dezelfde persoon waar ze vandaag mee aan tafel zitten. Het is duidelijk 
dat dat voor sommige mensen een moeilijke positie is. 
 
De heer Bart Martens, voorzitter: Hoe staan jullie tegenover de suggestie die Peter De Smedt in een vorige 
hoorzitting deed om de bekkensecretariaten een soort integraal gewogen advies te laten geven voor de water-
toets, een advies dat is afgetoetst bij de verschillende actoren die binnen een bepaald bekken actief zijn? Is dat 
een van de mogelijkheden om die bekkenstructuren te versterken? 
 
De heer Wim Van Gils: Ik vind dat absoluut geen slechte suggestie, al is het maar omdat men zou kunnen 
hopen dat het bekkenniveau erin slaagt om op een iets hoger niveau te kijken. Waar een waterbeheerder in 
eerste instantie zal kijken naar wat het betekent voor zijn directe situatie, kan men proberen in te bouwen dat 
zo’n bekkensecretariaat ook zou bekijken wat het stroomaf- en stroomopwaarts betekent. Als we dat kunnen 
bereiken, denk ik dat we mogelijk een stap vooruit zetten. 

IV.  HOORZITTING VAN 10 FEBRUARI 2011 MET DE WATERLOOPBE HEERDERS 

1. Waterwegen en Zeekanaal nv en nv De Scheepvaart 

1.1. Inleidende uiteenzettingen  

1.1.1. nv Waterwegen en Zeekanaal 

De heer Leo Clinckers, gedelegeerd bestuurder van nv Waterwegen en Zeekanaal: In mijn presentatie zal ik 
schetsen wat W&Z doet, welke plannen er zijn op het vlak van de beheersing van de waterpeilen en welke 
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opvolgings- en waarschuwingssystemen we hebben.  
 
W&Z in het kort 
 
W&Z is een EVA van publiek recht, opgericht in 2004 en van start gegaan in 2005. De componenten van het 
agentschap, het vroegere nv Zeekanaal en de delen van de administratie die daarmee gefuseerd zijn, zijn al 
veel ouder. Onze mission statement is het ontwikkelen van de waterweg en zijn domein als maatschappelijk 
project om duurzaam bij te dragen tot mobiliteit en veiligheid in een kader van natuurlijkheid5. In de uiteen-
zetting ligt het accent op veiligheid.  
 
Het werkingsgebied van Waterwegen en Zeekanaal beslaat het westelijk deel van Vlaanderen. Het is gecon-
centreerd rond de Schelde. We beheren eigenlijk een noord-zuidas met aansluitend het kustgebied.  
 
De soorten waterlopen die we beheren zijn enerzijds grote, natuurlijke waterlopen, die tijgebonden en debie-
tafvoerend zijn, en anderzijds kunstmatige waterlopen, kanalen. Wij hebben twee soorten kanalen. De kanalen 
van de ene soort zijn gelegen in een vallei van een rivier en zijn vaak historisch gegroeid uit die rivier. Ik ver-
wijs naar het Zeekanaal Brussel-Schelde en het kanaal naar Charleroi, die een nauwe relatie hebben met de 
Zenne, het kanaal Roeselare-Leie, dat een nauwe relatie heeft met de Mandel, en het kanaal Ieper-IJzer, dat 
een nauwe relatie heeft met de Ieperlee. Andere kanalen hebben geen relatie met een rivier, maar lopen dwars 
door een waterscheidingsgebied, zoals het kanaal Bossuit-Kortrijk en het kanaal Gent-Brugge.  
 
De kerntaken van Waterwegen en Zeekanaal zijn: het watergebonden transport, veiligheid en milieu, en multi-
functionaliteit, die een heel gamma van activiteiten beslaat, gaande van het beschikbaar stellen van water, 
recreatie, projectontwikkeling enzovoort. Al de kerntaken vormen wel één cluster. Als er werk wordt gemaakt 
van één kerntaak, komen ook de andere aan bod. 
 
Taken W&Z in waterbeheersing 
 
Vandaag ligt de klemtoon op waterbeheersing en de taken van Waterwegen en Zeekanaal in het kader van het 
beheren van de waterkwantiteit, waar ook twee aspecten aan verbonden zijn: het beheersen aan het te veel aan 
water en het beschikbaar houden van water. Gelet op de problematiek, zullen we vandaag focussen op het 
beheersen van de periode dat er te veel water is. 
 
We beheren die waterkwantiteit om de nadelige effecten van het teveel aan water te voorkomen. We hebben 
een gamma van maatregelen om voldoende water ter beschikking te stellen van de verschillende functies van 
de waterwegen zoals scheepvaart, industrie en landbouwactiviteiten. Ook moet er voldoende proceswater zijn 
voor de elektriciteitsbedrijven langs het kanaal. Er moet ook voldoende water zijn voor de drinkwatervoorzie-
ning en het op peil houden van de waterwegen met het oog op de natuur en de ecologische ontwikkeling. 
 
Het gebied dat W&Z beheert, heeft een duidelijke samenhang inzake waterbeheersing. W&Z beheert twee 
grote systemen. Een daarvan is het regenrivierennet, dat debieten oplevert die van het zuiden naar het noorden 
vloeien en vervolgens uitmonden in de Getijdenschelde of Zeeschelde, en in de zee. Bij dit systeem gaan de 
grote piekafvoeren de laatste jaren in stijgende lijn.  
 
Het tweede systeem is het getijdenstelsel. Dat is het stelsel rond de Zeeschelde. Dat is bij één afdeling gecon-
centreerd. Het water uit de zee komt binnen via de Noordzee en de Westerschelde en komt terecht in een stel-
sel dat oost-west gericht is. Vanuit het zuiden komen de hoge piekdebieten toe. Samen is dit een gecombi-
neerd systeem waarbij alles met elkaar is verbonden. Wanneer er hoogwater is op de Schelde in geval van 
springtij of stormtij, worden de debieten die toekomen vanuit de regenrivieren daardoor beïnvloed. Dit sys-
teem is zeer samenhangend en moet ook op die manier worden beheerd en bestuurd. 
 
Een aantal effecten wordt steeds belangrijker met het oog op de toekomst. Zij vinden hun oorsprong in de 
mogelijke klimaatwijzigingen. Het gaat om twee elkaar versterkende effecten, maar dan niet in positieve zin. 
Zo moet op de grote regenrivieren steeds meer rekening worden gehouden met een grotere afvoer in een kor-

                                                        
5 Zie ook: Gedachtewisseling over het ontwerp van beheersovereenkomst 2011-2015 tussen de Vlaamse Regering en nv De 
Scheepvaart en over het ontwerp van beheersovereenkomst 2011-2015 tussen de Vlaamse Regering en Waterwegen en Zeeka-
naal nv (W&Z). Verslag namens de Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken uitgebracht door mevrouw Lies Jans en de 
heren Marino Keulen, Steve D'Hulster en Sas van Rouveroij (Parl. St. Vl. Parl. 2010-11, nr. 1020/1). 
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tere termijn. Daarnaast pompt de Getijdenschelde vanuit de zee steeds grotere hoeveelheden water het binnen-
land in. 
 
Om dat te verhelpen, voeren wij actie op drie domeinen. Dat gebeurt ten eerste in het getijdengedeelte met het 
Sigmaplan. Dat is een totaalplan voor het gebied dat beïnvloed wordt door de getijdenwerking op de Zee-
schelde. Ten tweede zijn er de bekkenbeheerplannen in het stelsel van de riviersystemen. Daar geldt de Over-
stromingsrichtlijn van de Europese Unie uit 2007, die voorziet in het opstellen van overstromingsgevaarkaar-
ten en risicokaarten tegen 2013 en beheerplannen tegen 2015. Ten derde is het belangrijk te weten dat de ka-
nalen die op een aantal plaatsen de zaken interconnecteren, een belangrijke functie hebben in de waterbeheer-
sing.  
 
Ik wil even stilstaan bij het gebied van de Getijdenschelde, het geactualiseerde Sigmapan. Het Sigmaplan is 
goedgekeurd in 1977 en voorzag op dat moment in het bepalen van een terugkeerperiode waartegen men zich 
wenst te beschermen. Van daaruit moesten dan maatregelen worden gedefinieerd. Die maatregelen waren 
vooral dijkverhogingen, het bouwen van overstromingsgebieden zoals het overstromingsgebied Bazel-
Kruibeke-Rupelmonde en het bouwen van een stormvloedkering te Antwerpen. Dit plan voorzag al in 1977 in 
overstromingsgebieden. Toen al wilde men meer ruimte geven aan de rivier. 
 
De actualisatie van het Sigmaplan ging rond de millenniumwissel van start en leidde in 2005 tot de beslissing 
van de Vlaamse Regering. Bij de actualisatie van het Sigmaplan werd beslist om niet alleen te kijken naar de 
zuivere bescherming tegen wateroverlast, maar om ook andere doelstellingen mee te nemen. U ziet dus een 
verschillende invalshoek voor eenzelfde plan. Dat heeft geleid tot het in een gunstige staat houden van het 
Zeeschelde- en Scheldegebied. Die vraag werd geïnitieerd door Europa en werd finaal ook geïntroduceerd in 
het Sigmaplan.  
 
De benadering om te bepalen wat we waar wensen te bouwen ter bescherming tegen wateroverlast is nog al-
tijd innovatief. Het is een kosten-batenbenadering geworden, die heeft geleid tot een meest wenselijk alterna-
tief. Er wordt bekeken wat de waarden zijn van wat we effectief wensen te beschermen achter de dijken of in 
het te beschermen gebied. Dat wordt afgewogen tegen de kost die daartegenover staat. Dat heeft geleid tot een 
meer verfijnd en doorgedreven plan. Een van de uitgangspunten ervan is dat we meer ruimte moeten geven 
aan de rivier. Er zitten berekeningen en modellen achter, maar uiteindelijk hebben die geleid tot een besluit-
vorming voor een plan met een tijdshorizon tot 2030. Er wordt niet alleen gekeken naar de gevaren die we nu 
wensen te counteren, maar ook naar de wijze waarop we verder moeten denken en reservaties moeten inbou-
wen om ook in de verdere toekomst te kunnen inspelen op een eventuele verhoging van de waterstanden.  
 
De grote waarde van dat plan is mijns inziens dat het een houvast biedt voor alle instellingen en entiteiten die 
meewerken aan de realisatie van het geactualiseerd Sigmaplan. Het biedt een houvast doordat het gevalideerd 
is door de Vlaamse Regering. Het is het kader waarbinnen gedurende vele jaren kan worden gewerkt om een 
duidelijke doelstelling te halen.  
 
Het geactualiseerd Sigmaplan werd in een aantal zones verdeeld. We focussen ons daarop om de werkzaam-
heden te organiseren. Voorbeelden uit het geactualiseerd Sigmaplan zijn de GGG’s en GOG’s: gecontroleerde 
overstromingsgebieden met gereduceerd getij en gecontroleerde overstromingsgebieden. Een voorbeeld is 
Vlassenbroek, een deelgemeente van Dendermonde. Het gebied zal worden ingedeeld in een gecontroleerd 
overstromingsgebied met een gereduceerd getij enerzijds en in een gecontroleerd overstromingsgebied zonder 
gereduceerd getij anderzijds. Als er een gereduceerd getij is, wil dat zeggen dat er mechanismen in de dijk 
worden gebouwd zodat er een klein beetje water van het getij in het gebied kan stromen bij hoogwater en er 
terug uit kan stromen bij laagwater. Op die manier kan een bepaald type natuur worden ontwikkeld. Boven-
dien kan het gebied ook dienst doen ingeval het moet worden ingeschakeld uit veiligheidsoverwegingen. De 
traditioneel gecontroleerde overstromingsgebieden kunnen op het moment dat dat nodig is, functioneren om 
hoogwaters af te toppen.  
 
Wat we natuurlijk nooit mogen voorhebben, is dat een gecontroleerd overstromingsgebied of een gecontro-
leerd overstromingsgebied met gereduceerd getij al vol water staat op een moment dat het niet moet functio-
neren. Als het vol water staat op het moment dat we het nodig hebben, is er natuurlijk een probleem, want dan 
kunnen we de hoeveelheden niet bergen. Dat betekent dat het uitrekenen en het bepalen van de dijkhoogten en 
van de dimensies van de sluizen, heel ernstig maatwerk moet zijn.  
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Als we zo’n gebied maken, wordt het enerzijds ingeschakeld voor de veiligheid, tegen overstromingen. An-
derzijds wordt het tegelijkertijd ook ingeschakeld voor bepaalde natuurdoelstellingen. Eenzelfde hectare 
wordt dus tweemaal gebruikt. Het is onze betrachting om binnen de mogelijke contouren in het gebied en 
ondergeschikt aan de hoofddoelstellingen veiligheid en natuurlijkheid, ook aandacht te besteden aan recrea-
tieve aspecten. In het voorbeeld van Vlassenbroek gaat die aandacht naar hengelclubs. Dezelfde hectare die al 
twee keer is gebruikt, kan op die manier misschien nog een derde keer worden gebruikt. We proberen dus een 
‘win-win-win’ te creëren. De projecten zijn in uitvoering. We zullen aan spitstechnologie doen, hier niet ge-
combineerd met elektronica. Wegens die spitstechnologie krijgen we in het overstromingsgebied Bazel-
Kruibeke-Rupelmonde bezoekers uit de hele wereld. Ze komen kijken hoe wij die problemen in Vlaanderen 
hebben aangepakt. Zo komt er volgende week een delegatie uit Japan.  
 
Het verschil tussen de bestaande toestand en de toestand na realisatie, wanneer de dijken zijn aangelegd, is de 
volgende. Bij laagwater zal er, na volledige voltooiing, een krekengebied ontstaan langsheen de rivier in het 
GGG-gebied. Bij hoogwater zal er natuurlijk meer water in komen. Bij springtij komt er nog meer water bin-
nen en bij stormtij zal zeker het GGG volledig onderlopen. Bij hevig stormtij zal ook het GOG volledig onder 
water komen. 
 
Het Sigmaplan zijn we ook in het klein aan het ontwikkelen voor de Demer. We kunnen onze opgebouwde 
knowhow perfect toepassen in het gebied tussen Diest en Aarschot, met het uitwerken van het Ontwikkelings-
plan Demer. De hoofdlijnen van dat plan zijn bepaald. Nu bepalen we het verdere uitvoeringsprogramma, met 
de vraag wat precies waar komt, wie wat doet en wie wat betaalt. Het plan zal immers ongeveer 60 miljoen 
euro kosten. Ook hier is er sprake van dezelfde beginselen, zoals ruimte voor de rivier en flankerende maatre-
gelen met betrekking tot de landbouw. Ook de projectstructuur zal dezelfde zijn als die van het geactualiseer-
de Sigmaplan. 
 
Dat betekent niet dat we momenteel geen werkzaamheden uitvoeren. Ik verwijs naar de werken die worden 
uitgevoerd aan de winterdijk in Rotselaar en aan de waterkering in Aarschot, en naar de studies voor een 
dwarsdijk in Zichem. 
 
Tot daar het onderdeel Getijdeschelde. W&Z beheert, zoals gezegd ook regenrivieren. 
 
Het onderdeel van de regenrivieren omvat de Bovenschelde, de Dender, de Leie en de IJzer. Met betrekking 
tot de Bovenschelde is er al sinds enkele jaren sprake van grote werken ter verbetering van de bescherming 
tegen wateroverlast. Er is de vervanging van de oude stuwen die in 1922 zijn gebouwd, en dat uiteraard met 
de technologie uit 1922. Die constructies hebben hun beste jaren gehad, wat gevaar oplevert inzake betrouw-
baarheid. Met de vernieuwbouw van die constructies vergroten we ook hun betrouwbaarheid. We doen dat 
onder meer op een eenvoudige wijze, door te voorzien in twee stuwopeningen apart van elkaar, in plaats van 
één stuwopening. Daarbij wordt natuurlijk ook de capaciteit opgevoerd. Het is niet de bedoeling die grotere 
capaciteit elke dag te gebruiken, maar wel om ze beschikbaar te hebben als er nood aan is. De stuwen van 
Oudenaarde en Asper zijn herbouwd. De werken aan de stuw van Kerkhove hopen we dit jaar te kunnen aan-
besteden. 
 
Ik blijf wat langer stilstaan bij de Dender. Behalve de oevers, die een gepaste hoogte moeten hebben, zijn de 
waterbeheersingsinstrumenten de sluizen en de stuwcomplexen, die met elkaar verbonden zijn. Door die 
stuwsluizen kan het waterpeil worden beheerst. Na de overstroming van 2002-2003 is er een grondige studie 
gemaakt, die een streefbeeld met betrekking tot waterbeheersing en transport heeft opgeleverd voor de Den-
der. De belangrijkste conclusies van deze studie, die enkele jaren geleden werd afgerond, waren de volgende. 
De resterende overstromingsgebieden moesten worden gevrijwaard. We hebben daarnet gezien dat er ook 
gecontroleerde overstromingsgebieden zijn. Ik heb het echter over de natuurlijke zones die bij het wassen van 
de rivier onder water komen. Een gecontroleerd overstromingsgebied impliceert dat er dijken van een bepaal-
de hoogte en uitwateringssluizen van een bepaalde grootte rond worden gebouwd, zodat er bij bepaalde water-
standen volumes kunnen worden geborgen. 
 
Er werd ook bekeken of het zinvol was om langsheen de Dender gecontroleerde overstromingsgebieden te 
creëren. Zoiets houdt altijd het innemen van ruimte in, en het uitvoeren van werken. In het geval van de Den-
der is ook gebleken dat dit geen absolute bescherming tegen wateroverlast zou bieden. Daarom is de studie tot 
het besluit gekomen niet te kiezen voor deze optie. 
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Een andere conclusie was dat de buffer waarin is voorzien in het Denderbellebroek, nabij Dendermonde, 
moest worden verbeterd. Deze buffer moet een oplossing bieden wanneer er hoogwater is in de Schelde. Zoals 
we daarnet hebben gezien, is de Dender een rivier waarvan het debiet van zuid naar noord vloeit. Ze mondt uit 
in de Zeeschelde. In de Zeeschelde is er sprake van laag- en hoogwater: het tij botst er dus met de debieten uit 
het zuiden. Daardoor kan er bij hoogtij geen water worden geloosd in de Zeeschelde. 
 
Dat debiet blijft echter continu toekomen vanuit het zuiden. Vandaar dat het voorzien in een buffercapaciteit 
in het Denderbellebroek een mogelijkheid biedt om de debieten van het noorden continu op te vangen zonder 
problemen in het gebied tussen Aalst en Dendermonde. Op het moment dat het laag tij is, moet men wel het 
bufferbekken zo snel mogelijk kunnen leegmaken. Technische studies hebben uitgewezen dat het maken van 
een grote uitwateringsconstructie tot afdoende resultaten leidt. In deze studie wordt daarvoor geopteerd. De 
werken zijn op dit moment in uitvoering.  
 
Een vierde conclusie was dat er nood is aan het vernieuwen en herdimensioneren van de stuwen die stammen 
uit de periode 1863-1865. Dat zijn de stuwen tussen Aalst en Geraardsbergen. De studies en het vergunnin-
gentraject daarvoor lopen op dit moment. Ons dossier zal rond zijn voor 2012. Ook hierin is het de bedoeling 
alle stuwen op eenzelfde wijze te dimensioneren, zodat de afvoercapaciteit kan worden verhoogd. 
 
Een laatste punt in de reeks is het ontdubbelen van de stuw van Denderbelle, die dateert van 1965. Daar is 
maar één stuwopening. Dat houdt steeds een risico in. Men moet er altijd rekening mee houden dat er een 
probleem kan zijn. Wat men bij stuwen absoluut moet trachten te vermijden, is dat ze falen op het moment dat 
men ze nodig heeft. Daarom worden nu stuwen gebouwd met twee openingen, die onafhankelijk van elkaar 
kunnen functioneren. Dat verhoogt de betrouwbaarheid.  
 
Sinds 2003 zijn er ook een aantal zaken gerealiseerd in het Denderbekkengebied, zoals het aanleggen van 
dijken. 
 
Tot november 2010 was het maximale debiet dat we hebben gekend 81 kubieke meter per seconde. In novem-
ber 2010 is er 115 tot 120 kubieke meter per seconde door gestroomd. Op één week is dat 60 miljoen kubieke 
meter. Het was een debiet met een terugkeerperiode van meer dan honderd jaar. Er was niet alleen een piekaf-
voer op de rivier zelf, maar ook op al de belangrijkste zijrivieren. Dat heeft gezorgd voor een zware belasting 
op de Dender en heeft geleid tot een zeer trage afvoergolf. Het Denderbellebroek heeft gefunctioneerd, maar 
door de beperkte capaciteit voor afvoer van het opwaartse gedeelte, is ze niet volledig volgelopen. Om derge-
lijke toestanden te ondervangen, zou het uitvoeren van het programma dat is voortgevloeid uit de studie, soe-
laas brengen. 
 
De Leie kende in het verleden zeer zware overstromingen. Gelukkig was dat in november niet het geval. 
Sindsdien is de rivier ook aangepast, is de afvoercapaciteit verhoogd. Ook daar wordt voortgewerkt aan het 
continu verbeteren van de waterbeheersing. In het kader van het Seine-Scheldeproject is in december 2010 het 
project rivierherstel van de Leie goedgekeurd. Het past in de beginselen van het integraal waterbeleid. Er 
wordt niet enkel gekeken naar scheepvaart, maar ook naar waterbeheersing, naar landschap, milieu, recreatie, 
economie en heel wat hectaren natuur.  
 
Met de IJzer zijn er inzake wateroverlast meestal problemen vanuit de rivier zelf. De rivier ligt in een zeer 
vlak landschap. Op korte termijn zijn een aantal werkzaamheden gepland, zoals het vervangen van sifons die 
dateren van 1880. Er loopt een studie om na te gaan of de afvoercapaciteit van de IJzer in Nieuwpoort niet 
vergroot moet worden. 
 
De kanalen zelf hebben ook een functie in het kader van de waterbeheersing. Ze worden nogal eens ingescha-
keld in gevallen van nood, als de rivieren het niet aankunnen. Daardoor hebben ze ook een sterk stabiliserende 
functie. Zeer typische voorbeelden zijn het kanaal naar Charleroi en het zeekanaal Brussel-Schelde. Er is een 
interrelatie tussen de Zenne en dat kanalensysteem. De Zenne heeft in Lembeek een overstort om Halle voor 
wateroverlast te behoeden. Daarnaast is er ook nog een interrelatie met het zeekanaal in Vilvoorde.  
 
Het systeem van het kanaal naar Charleroi is uiteraard aangelegd ten behoeve van de scheepvaart. Er worden 
studies uitgevoerd voor het aanpassen voor de scheepvaart. Dat zal ook leiden tot het verbeteren van de water-
afvoer. De afvoerriolen van de sluizen kunnen geherdimensioneerd worden. Een breder kanaal laat ook toe te 
zorgen voor een grotere buffercapaciteit. 
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In november 2010 waren er heel hoge debieten, die via het systeem van de Zenne in Lembeek in het kanaal 
zijn overgestort. Het kanaal is dan overgelopen. In Tubize heeft men zelfs waterhoeveelheden gemeten die 
maar om de 250 jaar voorkomen. 
 
Het is niet zo eenvoudig om hieraan te remediëren. Op korte termijn denken we aan een aantal verbeteringen 
aan oevers en het installeren van een automatisch waterpeilbeheerssysteem, zodat men een nog beter inzicht 
krijgt in de mechanismen. 
 
De organisatie van W&Z inzake waterbeheersing 
 
Ik wil de organisatie van W&Z inzake waterbeheersing belichten vanuit drie aspecten: de sturingsmogelijkhe-
den, de waarschuwingssystemen, en samenwerkingsverbanden.  
 
De sturingsmogelijkheden zijn zeer divers van aard. De plaats waar de overstromingsgebieden worden inge-
plant, de dimensionering van de overstromingsgebieden en van de dijkhoogte en de sluizen bepaalt dat men 
waterstanden in de toekomst kan sturen, zij het op een veeleer statische wijze. Een dynamischere manier is het 
sturen van waterstanden door het bedienen van stuwen en pompstations. Men moet natuurlijk ook heel veel 
belang hechten aan goed onderhoud, de betrouwbaarheid van de infrastructuur en het bewaken van de syste-
men. Men moet meten en weten wat er gebeurt en kijken hoe de zaken op het terrein verlopen. Daarom inves-
teren we ook in veilige oevers. Bij de wateroverlast in november waren er geen breuken in onze infrastructuur 
of dijken. We investeren ook in de aanleg van dijken, het bouwen van stuwen, in vervang- en vernieuwbouw. 
Waar het relevant is, zorgen we voor het op diepte houden van de waterweg. 
 
De waarschuwingssystemen zijn eveneens uitgebouwd. Belangrijk daarbij is onze permanentie, die gecentrali-
seerd wordt in de Rivier Informatie Service (RIS) in Evergem, en de wachtdiensten in de verschillende afde-
lingen van W&Z. We voeren nood- en interventieplannen uit, bijvoorbeeld de stormtijwaarschuwingen. Ook 
voor de andere waterwegen zijn er aangepaste plannen. We houden ook regelmatig rampenoefeningen, zoals 
in 2010 in Oudenaarde en in Wintam. Die permanentie is ook nodig als er ergens een probleem is met een 
sluisdeur, als er een ongeval is enzovoort. 
 
RIS in Evergem is steeds bereikbaar. Ze hanteert alle aspecten van onze bedrijfsvoering. Ze is voor ons het 
unieke aanspreekpunt, dat samen met RIS in Hasselt fungeert als aanspreekpunt voor De Scheepvaart en voor 
W&Z. Wij hebben tevens een calamiteiteninstrument, waarmee wateroverlast, verontreinigingen vissterfte en 
stremmingen allerhande worden opgevolgd. In geval van wateroverlast is het een belangrijk instrument ter 
ondersteuning van de mensen op terrein. RIS kan van op het kantoor informatie inwinnen, mensen verwittigen 
en de bewaking van de waterpeilen op zich nemen. RIS zal op bepaalde momenten, wanneer de waakhoogte 
wordt overschreven, de betrokken personeelsleden inlichten zowel intern als extern. Indien nodig wordt ook 
de binnenschipperij verwittigd. 
 
De taken van RIS bij hoogwater zijn dus voornamelijk ondersteunend. De sturing gebeurt niet door RIS; de 
sturing gebeurt op het terrein door de bevoegde instanties zoals de gouverneur en de crisiscentra. 
 
Bij stormtijwaarschuwing is er een systeem dat al ettelijke decennia bestaat en dat voortdurend wordt aange-
past en verbeterd. Dat systeem houdt bepaalde waterhoogten in het oog zodat allerhande procedures in wer-
king kunnen treden wanneer bepaalde limieten worden overschreden. 
 
Wat de samenwerkingsverbanden rond waterbeheersing betreft, zijn er onder meer de interne samenwerkings-
verbanden binnen het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken, binnen de Vlaamse overheid, met de 
VMM, met de CIW. Er zijn ook externe samenwerkingsverbanden met gemeenten, provincies, crisiscentra, 
Wallonië en Nederland. Onze beoordeling over die samenwerking is positief. 
 
Samenwerken is voor W&Z zeer belangrijk voor de waterbeheersing omdat W&Z de instantie is die volledig 
afwaarts ligt en alle debieten van elders binnenkrijgt. Het is de taak van W&Z om te voorkomen dat de hoofd-
vaarwegen overlopen. 
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1.1.2. nv De Scheepvaart 

 
De Scheepvaart in het kort 
 
De heer Erik Portugaels, gedelegeerd bestuurder: nv De Scheepvaart heeft als missie een duurzaam beheer 
van waterwegen en draagt zorgt voor een maatschappelijk verantwoord en multifunctioneel waterwegbeleid. 
Het beheersgebied van De Scheepvaart omvat enkel kanalen, met uitzondering van de Gemeenschappelijke 
Maas, die wordt beheerd door De Scheepvaart en Rijkswaterstaat.  
 
We hebben vijf strategische doelstellingen die zijn opgenomen in de beheersovereenkomst 2011-2015 en die 
uitvoering geven aan het beleid van de Vlaamse Regering6. Deze doelstellingen geven meteen aan wat in 
hoofdlijnen het decretale takenpakket is van De Scheepvaart. Het gaat niet alleen om waterbeheersing maar 
vooral om aandacht voor het economisch en ecologisch gebruik van de waterwegen. 
 
Ik zal de strategische doelstelling ‘duurzaam en multifunctioneel beheer en gebruik van waterwegen’ verder 
uitdiepen. Daarin zit de zorg voor waterbeheersing en integraal waterbeleid vervat. Zo is er een operationele 
doelstelling die erin bestaat te waken over een voldoende wateraanbod voor de verschillende functies van 
onze waterwegen. Er is onder meer behoefte aan water voor de scheepvaart. De Antwerpse agglomeratie 
krijgt via AWW drinkwater dat uit kanaalwater is geproduceerd en tenslotte is er ook de toepassing van ka-
naalwater als proceswater voor de bedrijven die langs waterwegen liggen. 
 
Een andere operationele doelstelling stelt dat De Scheepvaart de waterwegen beheert volgens het principe van 
integraal waterbeleid in Vlaanderen. Dat betekent dat wij actief deelnemen aan de structuren die in het kader 
van het integraal waterbeleid zijn opgezet, dat wij het nodige doen om overstromingen en wateroverlast te 
vermijden of op zijn minst te beperken, en dat wij zorg dragen voor de multifunctionaliteit van onze waterwe-
gen.  
 
Daarbij hebben wij eveneens strategische projecten die uitvoering geven aan de principes van integraal water-
beleid, met name het installeren van pompcapaciteit op de sluizencomplexen van het Albertkanaal en de zorg 
voor de Gemeenschappelijke Maas als duurzaam en ecologisch watersysteem.  
 
Operationeel waterbeheer 
 
Hoe vertalen de missie en de doelstellingen van onze organisatie zich in operationeel waterbeheer? Het be-
heersgebied van De Scheepvaart bestaat uit verschillende kanalen en de Gemeenschappelijke Maas. De kana-
len worden op twee plaatsen gevoed met water uit de Maas, namelijk in Monsin bij Luik waar het Albertka-
naal in open verbinding staat met de Maas en in Maastricht waar via een voedingsduiker de Zuid-
Willemsvaart wordt gevoed. Al het water in het kanalenstelsel van De Scheepvaart wordt bijgevolg onttrok-
ken aan de Maas. 
 
Naast de kanalen beheert De Scheepvaart ook de Gemeenschappelijke Maas, die over een afstand van 55 ki-
lometer de grens maakt tussen België en Nederland. De Scheepvaart is de Vlaamse waterwegbeheerder en 
beheert de linkeroever van de Gemeenschappelijke Maas. De rechteroever wordt beheerd door de Nederlandse 
Rijkswaterstaat.  
 
De gemiddelde afvoer van de Gemeenschappelijke Maas bedraagt ongeveer 230 kubieke meter per seconde. 
De Maas is een typische regenrivier. Dat betekent dat het debiet sterk wordt bepaald door de neerslag en de 
sneeuw die valt in het opwaartse stroomgebied. Dit opwaartse stroomgebied is ongeveer 20.000 vierkante 
kilometer groot en omvat het grootste deel van Wallonië, aangevuld met een deel van noordoostelijk Frank-
rijk. De aanhoudende intense neerslag in het stroomgebied en het smelten van sneeuw kunnen hoge afvoeren 
doen ontstaan op de Gemeenschappelijke Maas. Door de aanhoudende neerslag kan deze afvoer stijgen tot 
ongeveer 3000 kubieke meter per seconde. Die waarden zijn genoteerd in 1926 en in 1993. In 1993 gaf dit 

                                                        
6 Zie ook: Gedachtewisseling over het ontwerp van beheersovereenkomst 2011-2015 tussen de Vlaamse Regering en nv De 
Scheepvaart en over het ontwerp van beheersovereenkomst 2011-2015 tussen de Vlaamse Regering en Waterwegen en Zeeka-
naal nv (W&Z). Verslag namens de Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken uitgebracht door mevrouw Lies Jans en de 
heren Marino Keulen, Steve D'Hulster en Sas van Rouveroij (Parl. St. Vl. Parl. 2010-11, nr. 1020/1). 
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aanleiding tot overstromingen van de gebieden langs de Maas.  
 
Tijdens aanhoudende warme en droge periodes, meestal aan het einde van de zomer, kan de afvoer van de 
Gemeenschappelijke Maas dalen tot 10 kubieke meter per seconde. In die periodes met lage afvoer treedt het 
Maasafvoerverdrag in werking dat afspraken omvat tussen Vlaanderen en Nederland over de wijze waarop het 
beschikbare Maaswater moet worden gebruikt. Op de Gemeenschappelijke Maas zelf is geen infrastructuur 
zoals stuwen en sluizen aanwezig die de regeling van het waterpeil mogelijk maken. De opdracht als water-
wegbeheerder bestaat er dan ook in het water met een minimum aan overlast af te voeren. 
 
Met het oog op een adequate sturing van de waterpeilen van de kanalen heeft De Scheepvaart een netwerk van 
peil- en debietmeters uitgebouwd die voortdurend de actuele meetwaarde registeren en doorsturen naar de 
centrale databank. De Scheepvaart beschikt zo over een permanent en actueel beeld van de hydrologische 
situatie van het waterwegennet.  
 
Binnen het operationeel waterbeheer valt de regie onder een ingenieur watercoördinator en RIS Hasselt. Een 
adequaat peilbeheer vereist een permanente en kwaliteitsvolle aanpak. De Scheepvaart heeft die uitgebouwd 
door het uitwerken en het toepassen van duidelijke procedures waarbij de ingenieur watercoördinator en RIS 
Hasselt een belangrijke rol spelen.  
 
RIS Hasselt is 24 uur op 24 actief, 365 dagen op 365. Naast taken op het vlak van scheepvaartsturing is een 
belangrijke taak de opvolging van hydrologische situatie. RIS Hasselt volgt de actuele waterpeilen en -
afvoeren systematisch op. Het volgt eveneens alle neerslagvoorspellingen van het KMI en Rijkswaterstaat.  
 
De ingenieur watercoördinator wordt geïnformeerd volgens duidelijke procedures die zijn beschreven in een 
intern draaiboek. Dit draaiboek legt verder ook de procedures en verantwoordelijkheden vast bij de afhande-
ling van calamiteiten.  
 
Tot slot zal RIS Hasselt ook externen informeren bij dreigende wateroverlast zoals perceeleigenaars en men-
sen met vee, zodat deze mensen de nodige voorzorgsmaatregelen kunnen nemen.  
 
De ingenieur watercoördinator beschikt op basis van de informatie van RIS Hasselt over een volledig en actu-
eel beeld van de hydrologische situatie. Op basis van deze informatie neemt hij de nodige maatregelen. Door 
gerichte ingrepen ter hoogte van sluizencomplexen wordt het waterpeil van de kanaalpanden geregeld zodat 
het waterpeil binnen strikte marges kan worden gehouden. Te hoge waterstanden kunnen immers erosie van 
de oevers tot gevolg hebben. Met te lage waterstanden kan de diepgang voor de scheepvaart niet gegarandeerd 
worden. Bij een hoogwatersituatie coördineert de watercoördinator alle acties van De Scheepvaart en hij 
draagt de verantwoordelijkheid voor het overleg met andere hulpdiensten zoals brandweer en civiele be-
scherming, en voor crisisvergaderingen onder leiding van de gouverneur indien een provinciale rampenfase 
wordt afgekondigd. 
 
Wat de waterbeheersing betreft, beschikt RIS Hasselt over diverse instrumenten om zijn taak uit te voeren. 
Het gaat dan over de opvolging van de hydrologische situatie, gegevensinwinning en het uitvoeren van de 
procedures volgens het draaiboek. 
 
Enerzijds is er het ‘draaiboek hoogwater Maas’ dat op een systematische manier alle acties onder verantwoor-
delijkheid van De Scheepvaart omschrijft. Hierin wordt aangegeven wat precies moet worden uitgevoerd, 
wanneer dat moet gebeuren en wie verantwoordelijk is. Het elektronische draaiboek is een belangrijke lei-
draad bij de uitvoering van de acties.  
 
RIS Hasselt beschikt over een geïnformatiseerd communicatiemeldingssysteem ‘CalRIS’. Dat is een applica-
tie die ontwikkeld is in samenwerking met RIS Evergem van W&Z. In beide centra is dezelfde applicatie ac-
tief. Bij uitval in het ene centrum kan het andere onmiddellijk de taken overnemen.  
 
Ik wil het nog even hebben over de waterpeilen op de Maas in november 2010 en januari 2011. Van 11 tot en 
met 15 november 2010 is in de Ardennen gemiddeld 77 millimeter neerslag gevallen. In de vallei van de 
Semois ging het zelfs tot 140 millimeter. De gemiddelde neerslaghoeveelheid in de volledige maand novem-
ber bedraagt 94 millimeter. In vier dagen tijd is meer dan 80 procent van de volledige maandelijkse neerslag 
gevallen. Deze overvloedige neerslag heeft de afvoer van de Gemeenschappelijke Maas sterk doen stijgen van 



11
1 

 
Stuk (2010-2011) – Nr. X 

 
 

 

ongeveer 300 kubieke meter per seconde op 11 november tot een maximumafvoer van 1768 kubieke meter 
per seconde op 14 november om elf uur. Deze topafvoer is een afvoer die gemiddeld een keer om de vier jaar 
optreedt en waarbij het winterbed van de rivier net ingenomen wordt. 
 
De periode van 28 november 2010 tot 5 februari 2011 was een winterse periode gekenmerkt door overwegend 
lage en zeer lage temperaturen in de Ardennen en regelmatige sneeuwbuien. Door de aanhoudende koudegolf 
bleef de sneeuw grotendeels liggen en werd een dikke sneeuwlaag opgebouwd. Op de Hoge Venen bedroeg 
de sneeuwdikte begin januari 2011 50 tot 70 centimeter, in de rest van de Ardennen tot 30 centimeter. Vanaf 5 
januari trad er in de Ardennen een algemene dooi in met relatief hoge temperaturen die bovendien tussen 6 en 
9 januari vergezeld ging van intense neerslag. Vanaf het oosten in de Hoge Venen en in het zuiden van de 
Ardennen viel veel neerslag. Door de snelle en algemene dooi in de Ardennen, gecombineerd met aanzienlijke 
neerslaghoeveelheden, steeg vanaf 7 januari de afvoer van de Waalse Maas en de zijrivieren. Vooral op de 
Amblève en de Semois werden heel hoge afvoeren opgemeten. Vanaf 7 januari steeg ook het waterpeil op de 
Gemeenschappelijke Maas heel sterk. De maximale afvoer in deze hoogwaterperiode bedroeg 2271 kubieke 
meter per seconde. Dit is een afvoer die gemiddeld om de tien jaar optreedt.  
 
Wat de waterpeilen november 2010 en januari 2011 betreft, voert De Scheepvaart bij hoge Maaswaterstanden 
gerichte acties om de mogelijke wateroverlast te minimaliseren. Deze acties zijn beschreven in een intern 
draaiboek. Voorbeelden van acties die op het terrein worden gedaan, zijn het sluiten van openingen in de win-
terdijken met schotbalken en het afsluiten van overstroomde wegen in het winterbed. Dat is bij hoogwater-
standen gebeurd zonder dat de bebouwing bedreigd werd.  
 
Investeren in waterbeheersing 
 
Een eerste reeks investeringen in waterbeheersing betreft de pompen en waterkrachtcentrales op het Albertka-
naal. Op alle sluizencomplexen van het Albertkanaal zal De Scheepvaart gecombineerde pompinstallaties en 
waterkrachtcentrales bouwen. Bij lage Maasafvoeren, waarbij het Maasverdrag oplegt dat waterbesparende 
initiatieven moeten worden genomen, kunnen deze installaties het schutdebiet, het debiet dat ontstaat door het 
schutten van schepen, terugpompen naar het opwaartse kanaalpand. Op die manier verkleint de waterbehoefte 
van het kanalenstelsel en kan de watervoorziening beter worden gegarandeerd. 
 
In periodes van voldoende Maasafvoer, gemiddeld negen maanden per jaar, kunnen de installaties de grote 
hoogteverschillen ter hoogte van de sluizencomplexen benutten om groene stroom op te wekken. 
 
De Scheepvaart heeft samen met de milieuadministraties uitgebreid onderzoek verricht naar de visvriendelijk-
heid van deze installaties. Door de goede waterkwaliteit op het Albertkanaal is er immers een groot visbestand 
aanwezig. De pompinstallaties en waterkrachtcentrales zullen zo gebouwd worden dat ze de schade aan het 
visbestand tot een strikt minimum beperken. Hiervoor wordt gekozen voor een vooruitstrevende techniek met 
een Archimedesvijzel.  
 
Sinds september 2010 werd gestart met de bouw van de eerste pompinstallatie op het sluizencomplex van 
Ham. Deze installatie zal begin 2012 operationeel zijn. De Scheepvaart streeft ernaar om begin 2013 ook de 
installatie op het sluizencomplex van Olen operationeel te maken. Nadien dient de bouw van de installaties op 
andere sluizencomplexen te worden geprogrammeerd. Er wordt gekozen voor Ham en Olen omdat het de 
sluizencomplexen zijn met het hoogste waterverbruik, wat bepaald wordt door de combinatie van trafiek en 
hoogteverschil.  
 
Een volgende reeks investeringen in de waterbeheersing betreft het project van de Gemeenschappelijk Maas. 
De doelstelling daarvan is de veiligheid tegen overstromingen langs de Gemeenschappelijk Maas op een 
duurzame wijze verhogen. Naast het bereiken van een hogere veiligheid tegen overstromingen wordt eveneens 
meerwaarde gecreëerd voor diverse andere functies van het watersysteem.  
 
Het project vindt zijn oorsprong in het vroegere Maasdijkenplan. Dat liep van 1987 tot 2003. Dit plan had een 
verhoging van de veiligheid tot doel zodat een afvoer van 3000 kubieke meter per seconde kon worden gerea-
liseerd. Dit plan was een eenzijdig Vlaams initiatief waarbij de winterdijken van de Gemeenschappelijke 
Maas eigendom werden van de rivierbeheerder. Vroeger waren die vaak privébezit, wat de uitvoering van 
werken sterk bemoeilijkte. De winterdijken werden vervolgens verhoogd en verstevigd.  
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Vanaf 2003 werd het project Gemeenschappelijke Maas opgestart. Het zal de veiligheid tegen overstromingen 
verder verhogen tot een duurzame toepassing volgens vier principes. Het eerste principe is het geven van 
ruimte aan water door het maximaliseren van de bergingscapaciteit van het winterbed. Het tweede principe is 
de integrale aanpak of het uitvoeren van ingrepen die rekening houden met effecten bij hoge en lage afvoeren. 
Het derde principe is de grensoverschrijdende afstemming. Projecten langs de Nederlandse zijde van de Maas 
worden mee opgenomen. Het vierde principe is de synergie met andere sectoren en functies. Dat gaat over de 
ontwikkeling van bijkomende natuurgebieden en nieuwe kansen voor recreatie.  
 
Ik licht even toe hoe deze principes zich op het terrein vertalen. Het principe ruimte voor water betekent spe-
cifiek voor de Gemeenschappelijke Maas dat de ruimte die in het winterbed aanwezig is, gemaximaliseerd 
moet worden zodat deze ruimte kan worden ingenomen bij hoge Maaswaterstanden. Het maximaliseren van 
de ruimte in het winterbed gebeurt door maatregelen zoals het afgraven van de zomeroevers. Die maatregel 
werd reeds op verschillende locaties uitgevoerd, onder meer op het grondgebied van de gemeenten Lanaken 
en Dilsen-Stokkem. Zo werd in Negenoord de zomeroever met 5 meter verlaagd in een ruimtelijk uitgestrekt 
gebied. Daardoor werd veel bijkomende bergingscapaciteit beschikbaar. 
 
Een andere maatregel om ruimte te geven aan de rivier wordt ook gerealiseerd door het beter inschakelen van 
natuurlijke nevengeulen en grindplassen. Deze ingrepen werden reeds uitgevoerd in Maasmechelen en Dilsen-
Stokkem. In Negenoord is hierdoor een nieuwe zomeroever ontstaan. Een plas links van de nieuwe zomerdijk 
was vroeger een afgesloten grindplas waar het Maaswater slechts bij heel hoge afvoeren in kon worden over-
gestort. Nu is deze zone een deel van de Maas zelf, waardoor die veel sneller mee stroomt en de afvoercapaci-
teit toeneemt. Er werd een uitlaatconstructie gebouwd op de oostelijke grindplas die het mogelijk maakt dat de 
grindplas op een gecontroleerde manier kan worden gevuld met Maaswater of geledigd.  
 
Een andere maatregel waardoor meer ruimte voor de rivier ontstaat, is het onteigenen en het afbreken van 
infrastructuur in het winterbed. In het verleden werden reeds een café ter hoogte van het veer, enkele boerde-
rijen en drie woningen afgebroken. In Herbricht, dat is een gehucht dat dicht bij de Maas ligt, wonen nog een 
tiental mensen. De Scheepvaart wenst alle woningen op termijn te onteigenen en af te breken zodat er meer 
ruimte komt voor water en overstromingsschade aan woningen wordt vermeden.  
 
Het tweede principe is de doelstelling van een verhoging van de veiligheid tegen overstromingen. Door het 
toepassen van de maatregelen van het eerste principe zullen de waterstanden bij hoge afvoeren dalen en zal de 
veiligheid toenemen. De waterstanden bij lage afvoeren mogen echter niet dalen, omdat dan verdrogingsscha-
de in natuurgebieden kan ontstaan en een voor Limburg belangrijke drinkwaterwinning in het gedrang kan 
komen. Dit wordt gerealiseerd door de aanleg van grinddrempels in de rivier waardoor de waterstanden bij 
lage afvoeren toenemen. Deze grinddrempels zijn heel lokaal aangebracht zodat ze geen effect hebben bij 
hoge afvoeren. In de Gemeenschappelijke Maas zijn er negen aangebracht.  
 
De Gemeenschappelijke Maas vormt over een afstand van 55 meter de grens met Nederland. De Scheepvaart 
is de waterwegbeheerder aan Vlaamse kant, Rijkswaterstaat aan de Nederlandse kant. Ook langs Nederlandse 
zijde zijn er grootschalige werken in uitvoering ter verhoging van de veiligheid. De Scheepvaart en Rijkswa-
terstaat werken intensief samen op verschillende vlakken.  
 
We streven naar hetzelfde eindbeeld. De Gemeenschappelijke Maas moet een zo natuurlijk mogelijke rivier 
worden met een hoge veiligheidsgraad tegen overstromingen. We passen dezelfde methode toe. Zowel langs 
Nederlandse als langs Vlaamse zijde wordt ingezet op het principe van ruimte voor de rivier. De timing van 
de projecten langs beide zijden van de grens wordt op elkaar afgestemd zodat de resultaten van de verschil-
lende, afzonderlijke projecten elkaar kunnen versterken. De afstemming op elkaar van de inspanningen ge-
beurt in de Vlaams-Nederlandse Bilaterale Maascommissie.  
 
Ik kom tot het vierde principe van investeringen in waterbeheersing. Na het uitvoeren van werken ontstaan 
grote gebieden met een hoge dynamiek aan waterpeilen. Soms vallen die zones droog, soms komen ze even 
onder water. Hierdoor ontstaan gebieden met hoge natuurwaarden. Bepaalde gebieden worden in beheer ge-
nomen door geëigende organisaties. Deze gebieden zijn bij uitstek geschikt voor zachte vormen van recreatie 
zoals wandelen en fietsen. De dienstwegen op de winterdijken zijn overal verhard en hebben een meerfunctie 
als fietspad. Ze zijn ook opgenomen in het fietsroutenetwerk.  
 
Ik kom tot het punt van de uitgevoerde investeringen. Jaarlijks wordt ongeveer 1,8 miljoen euro geïnvesteerd 
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in de verdere verhoging van de veiligheid tegen overstromingen langs de Gemeenschappelijk Maas. In de 
periode 2003-2010 zijn er heel wat investeringen gebeurd voor wat het project van de Gemeenschappelijke 
Maas betreft. Het zijn investeringen in waterwegbeheersing. Het antwoord op de vraag of de gerealiseerde 
werken en ingrepen uit het verleden effect hebben gehad op de waterbeheersing en op de inperking van moge-
lijke wateroverlast is duidelijk ‘ja’. Tijdens de hoogwaterperiodes van november 2010 en januari 2011 stegen 
de waterstanden in 24 uur tijd met meer dan 5 meter. Ondanks deze sterk verhoogde waterstanden kon al het 
water zonder al te grote problemen worden geborgen en afgevoerd.  
 
De effectiviteit van de uitgevoerde maatregelen komt als volgt tot uiting. De twee recente hoogwaterperiodes 
leren ons dat de waterpeilen in kritische zones, bijvoorbeeld ter hoogte van het mijnverzakkingsgebied bedui-
dend lager zijn dan in gelijkaardige situaties in 2003. Hierdoor is de veiligheid significant toegenomen. Scha-
de aan een aantal woningen die vroeger nog in het winterbed aanwezig waren, wordt uiteraard vermeden. Die 
woningen zijn ondertussen onteigend en afgebroken. De stroomsnelheden op de Maas zijn significant gedaald 
dankzij de ruimte die aan de waterweg werd gegeven. Daardoor werd ook de erosie van de oevers sterk be-
perkt.  
 
De uitgevoerde werken hebben bovendien geleid tot het ontstaan van waardevolle natuurgebieden. Droogte-
schade werd vermeden door de aanleg van grinddrempels en het intensief beoefenen van zachte vormen van 
recreatie werd gestimuleerd. Ook de versterking van de bereikte resultaten door de grensoverschrijdende sa-
menwerking, dient te worden onderstreept.  
 
Recente wateroverlast heeft duidelijk aangetoond dat het werk op heel wat plaatsen nog niet af is. De effecten 
van de te verwachten klimaatsveranderingen op het watersysteem van de Maas, waarbij er in de zomer minder 
water beschikbaar zal zijn en er in de winter hogere afvoeren kunnen optreden, zullen verdere inspanningen 
vergen om de veiligheid bij overstromingen te verhogen.  
 
Het CIW-rapport over de wateroverlast van november 2010 formuleert ter zake heel wat aanbevelingen, zo-
wel van organisatorische als van infrastructurele aard. Op het vlak van specifieke infrastructurele ingrepen, 
houden de aanbevelingen voor de Gemeenschappelijke Maas het uitvoeren van herstellingswerken ingevolge 
schade door wateroverlast in, onder meer inzake de erosie van oevers en het herstel van de wegenis. Ook moe-
ten de geplande projecten en initiatieven worden uitgevoerd, zoals de onteigeningen in het winterbed en de 
ingrepen in het zomerbed en de zomeroevers. Voorts is er de voorbereiding, met het hydrologisch onderzoek, 
het MER en het GRUP, en de uitvoering van bijkomende ingrepen langs de Gemeenschappelijke Maas die de 
beveiliging tegen overstromingen vergroten en de gevolgen van de wateroverlast voort inperken. Dat is dan 
het afschuinen van zomeroevers, een optimale inpassing van aanwezige grindplassen en een herprofilering 
van het winterbed en van enkele winterdijken. De Vlaamse Regering heeft de CIW gevraagd om, op basis van 
dit rapport, aanbevelingen om te zetten in een actieplan, met concrete maatregelen op korte en lange termijn. 
 
Samenwerking waterbeleid en waterbeheer 
 
Zowel op het vlak van waterbeleid als op het vlak van waterwegbeheer wordt er structureel op diverse niveaus 
samengewerkt. De samenwerkingsfora, met de thema’s en de partners, staan op de getoonde tabel. 
 
Deze samenwerking is gestructureerd in formele overlegstructuren en vastgelegd in samenwerkingsovereen-
komsten of -protocollen. Daarnaast zal nv De Scheepvaart in geval van dreigende wateroverlast ook op ad-
hocbasis samenwerken met diverse partijen. De samenwerking is in het verleden altijd goed geweest. Ze zal in 
de toekomst nog concreter en beter worden gemaakt. Ook de communicatie is in de jongste probleemperiode 
duidelijk nog aangescherpt. Samenwerking en communicatie waren alleszins zeer goed in die voorbije crisis-
periode. Dat wil niet zeggen dat hier en daar niet iets kan worden bijgeschaafd en verbeterd. 

1.2. Vragen van de leden en antwoorden 

De heer Sas van Rouveroij: Deze verenigde commissies hebben waterbeheer en wateroverlast als onderwerp. 
Net als de beide gedelegeerd bestuurders wil ik benadrukken dat wateroverlast niet alleen gaat over een teveel 
aan water, maar ook kan gaan over een tekort aan water. Een buitenstaander zou daarover kunnen twijfelen, 
en semantisch lijkt het wat vreemd.  
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Natuurlijk is de rechtstreekse aanleiding nu het teveel aan water in november. Dat teveel aan water heeft 
vooral een maatschappelijke impact, omdat veel mensen rechtstreeks betrokken zijn en hun woonkwaliteit 
wordt bedreigd. Bij een tekort aan water, dat waarschijnlijk veel meer voorkomt, zijn niet zozeer de mensen 
betrokken. Dat tekort is immers meestal het gevolg van een langere periode van goed weer, wat mensen so-
wieso milder stemt. In dat geval zijn echter vooral de natuur en de economie bedreigd. Ik vind het dus zeer 
belangrijk dat de beide aspecten voortdurend in evenwicht zouden worden gehouden. De beide sprekers heb-
ben benadrukt dat het twee kanten zijn van eenzelfde medaille. 
 
Mijnheer Portugaels, u zult het me vergeven dat ik het vooral zal hebben over het stroomgebied van Leie en 
Schelde. Dat doe ik niet uit navelstaarderij. Het gaat niet over een betoog pro domo van een parlementslid uit 
Gent. Ik wil even terugkeren naar de vierde slide van de presentatie van de heer Clinckers, namelijk het kaart-
je dat het ambtsgebied van W&Z toont. Dat kaartje zegt veel over het stroomgebied van Leie en Schelde. 
 
We hebben hier te maken met een spinnenweb van kanalen en rivieren. Bij een spinnenweb is er altijd een 
spin. Er is niet al te veel fantasie voor nodig om te zien dat die spin de Gentse regio is. Daarover wil ik het 
even hebben. Het gaat over het beheren van heel dat Leie- en Scheldebekken. Uiteraard gaat het dan ook over 
een groot deel van Noord-Frankrijk. 
 
Ik keer even terug in de tijd. Ik wijs erop dat er hier sprake is van vier afwateringswegen, namelijk drie 
kunstmatige en één natuurlijke, bestaande. Die moeten ervoor zorgen dat de bovendebieten allemaal worden 
afgevoerd naar de zee. Mijnheer Clinckers, u hebt 2002-2003 even vermeld als een toch wel belangrijk mo-
ment. Niet alleen 2010 was dat, maar ook 2002-2003. Toen is de wateroverlast niet in november opgetreden, 
maar in december. Er werd hier opgemerkt dat het goed was dat het niet in november is gebeurd. Dat begrijp 
ik niet, maar goed. In december was het nog erger, want dat was de periode van Kerstmis en Nieuwjaar. Ik 
was toen bevoegd als schepen. Toen was er een gigantische wateroverlast langsheen de Leie. Mijnheer Clinc-
kers, u herinnert zich dat wellicht nog. Toen werd in de nieuwjaarsperiode 550 kubieke meter per seconde 
afgevoerd, waarvan 30 kubieke meter via het kanaal Gent-Oostende, 80 kubieke meter langs het Schipdonk-
kanaal, 90 kubieke meter via de zeesluizen van Terneuzen en 350 kubieke meter langs de Zeeschelde. 
 
Als we nu de huidige overstromingen samen met die van 2002-2003 bekijken, blijkt dat een enorm debiet 
wordt veroorzaakt door een gebied waarvan 53 procent niet in Vlaanderen ligt, maar in Wallonië, Brussel of 
Frankrijk. Dan gaat het over de Schelde. Hoe gaat u daarmee om? We komen daar nog op terug wanneer we 
de Internationale Scheldecommissie zullen mogen ondervragen, maar u bent toch de ambtelijke partner in 
deze kwestie. Welke inspanningen doet u met betrekking tot deze grensoverschrijdende coördinatie, ook in het 
kader van de Europese kaderrichtlijn Water, die u daar ook toe zou moeten aanzetten? Ik heb de indruk dat er 
weinig of niets gebeurt ter zake. 
 
Er wordt te weinig met Frankrijk gesproken. Ik zeg dat omdat een derde van het stroomgebied op Frans 
grondgebied ligt. Met het kanaal van Neufossé is er een beschikbare spuiopening om heel wat debieten af te 
voeren richting Dunkerque, indien er overschot is. Let op: de vraag die ik nu zal stellen, is al beantwoord. Ik 
neem aan dat er zowel ambtelijk als politiek wordt teruggekoppeld en dat hetzelfde antwoord hier zal worden 
gegenereerd. De vraag is: worden er met de Franse overheden, hetzij via uw ambtelijke collega of via de poli-
tiek, afspraken gemaakt met betrekking tot die 33 procent van dat stroomgebied, die toch grote volumes gene-
reert? U hebt het beeld van een badkuip gebruikt, net als minister Hilde Crevits. We hebben gelukkig vijf 
openingen in die badkuip. Een van die vijf is dat kanaal van Neufossé. Worden daar afspraken over gemaakt? 
Maakt u gebruik van deze bijkomende mogelijke ontlasting richting Dunkerque? 
 
Ik kom dan meteen tot de keerzijde van de medaille. Er is verdragsrechtelijk geen afspraak met Frankrijk om 
bepaalde debieten te leveren aan de grens, zoals we die afspraken wél hebben met Nederland. Een van die vijf 
openingen is het kanaal Gent-Terneuzen. Daarvoor bestaat er een verdrag. Dat is u bekend. Wij moeten 13 
kubieke meter per seconde leveren gedurende een periode van twee maanden. Dat is zwart op wit afgespro-
ken. Als we dus aan de openingszijde een afspraak hebben, is het dan niet verstandig ook wat afspraken te 
maken aan de zijde waar het water binnenkomt? Als er te veel water is, dan zijn we het inderdaad graag kwijt, 
maar als er te weinig water is, dan zou ik al evenmin graag hebben dat het weinige dat er is, wordt gebruikt 
voor het bedienen van de sluizen en het rivierverkeer in Noord-Frankrijk, zo onze economie en natuur be-
schadigend. Misschien gebeurt dat vandaag ook wel. 
 
Vorig jaar, nog voor er sprake was van enige wateroverlast, dus in tempore non suspecto, heb ik een schrifte-
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lijke vraag gesteld. Ik heb gevraagd welke langetermijnvisies en strategieën er werden ontwikkeld om de pro-
blematiek van te veel en te weinig water op te lossen in heel het bekken. Ik heb ook verwezen naar die vijf 
openingen die kunnen worden gebruikt als we water kwijt willen, maar heb er ook op gewezen dat we, indien 
we te weinig water hebben, de verdragsrechtelijke verplichtingen hebben, bijvoorbeeld in Terneuzen, om er 
toch nog 13 kubieke meter per seconde door te sturen. 
 
Ik heb dus gevraagd of er ondertussen een langetermijnvisie was uitgetekend en welke maatregelen er in het 
kader daarvan zouden worden genomen. Ik heb gevraagd wat de stand van zaken was met betrekking tot de 
invoering van die maatregelen. Het antwoord daarop was zeer teleurstellend: “De langetermijnvisie bestaat in 
het beschouwen van het probleem op macroschaal.” Dat is evident, maar goed, het is goed dat men dat weet. 
De rest van het antwoord luidde: “Waterwegen en Zeekanaal heeft zich hierbij gefocust op het bestuderen van 
het verbreden van het afleidingskanaal van de Leie.” Het is eruit: het Schipdonkkanaal. Ik vervolg het citaat: 
“De vooruitzichten zijn dat de in het vooruitzicht gesteld studies om tot een degelijke besluitvorming te ko-
men rond voormeld project, eind 2011 zullen zijn afgerond.” Punt. Einde van het verhaal. 
 
Dan is mijn expliciete vraag aan uw diensten: is dat de enige langetermijnvisie? In dat geval: laten we dan met 
zijn allen nu al in paniek raken. Het Schipdonkkanaal mag en zal er immers niet komen. Dat weet u heus wel. 
U kunt er zoveel studies op loslaten als u wilt, er is geen maatschappelijk draagvlak voor. Er is zelfs niet eens 
een politiek draagvlak. Dat is echter uw thema niet. Dat is ook uw zorg niet. Daarover zijn we het dus eens. 
Als leidinggevend ambtenaar moet u werken in een realistische politieke omgeving en er vooral voor zorgen 
dat mensen, natuur en economie zo goed mogelijk worden bediend. Dan vraag ik u: waar zijn die andere 
maatregelen op lange termijn die ervoor moeten zorgen dat de openingen in die badkuip groot genoeg zijn? 
 
Daarmee kom ik tot de vier andere openingen. Tussen Balgerhoeke en Heist liggen het Schipdonkkanaal en 
het Leopoldkanaal broederlijk naast elkaar. Het Schipdonkkanaal heeft een waterpeil van 3,33 meter. Mijn-
heer Clinckers, u weet dat. Dat is geen detail. Het is wezenlijk voor de redenering die zal volgen. Het Leo-
poldkanaal heeft een gemiddeld waterpeil van 1,5 meter. Het Schipdonkkanaal geldt voor de afwatering van 
de Leie, het andere voor de afwatering van de streek, van het Zwin en omgeving. Beide kanalen lozen in Heist 
gravitair, dus op basis van zwaartekracht, met als gevolg dat er bij vloed, bij hoogwater niet kan worden ge-
loosd. 
 
Aangezien het gemiddelde peil van het Schipdonkkanaal 1,5 meter hoger is dan dat van het Leopoldkanaal, is 
het logisch dat het Schipdonkkanaal langer kan afwateren dan het Leopoldkanaal. We weten dat heel wat ge-
meentebesturen, provincies, allerlei overheden al jaar en dag aandringen om een gemeenschappelijk pompge-
maal te realiseren voor beide kanalen. Over de capaciteit kan men twisten. Oorspronkelijk ging het over een 
capaciteit van 75 kubieke meter per seconde. Laten we voor alle zekerheid een range van minstens 75 tot 150 
kubieke meter per seconde nemen. Die mammoetpompen bestaan. Dat zou toelaten om bij stormcondities en 
bij een groot gedeelte van het getij te lozen.  
 
Wat doet men echter? Men had een bouwaanvraag ingediend. Op 10 januari 2011 heeft men een bouwver-
gunning gekregen. Op 10 januari 2010 levert de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar aan de diensten 
van Waterwegen en Zeekanaal een stedenbouwkundige vergunning af voor het bouwen van twee noodpomp-
gemalen op de middenberm tussen het Leopoldkanaal en het afleidingskanaal van de Leie in Zeebrugge. Als 
ik het goed heb begrepen, gaat het om een debiet tussen 10 en 30 kubieke meter per seconde. Wat zal dat 
noodpompgemaal doen? Het zal het water van het Leopoldkanaal overpompen naar het Schipdonkkanaal.  
 
Wat zijn de consequenties daarvan? Mijnheer Clinckers, u kunt bevestigen of ontkennen wat ik nu suggereer. 
De afvoercapaciteit van het Leiewater via het Schipdonkkanaal wordt drastisch verminderd, zeker bij vloed, 
zeker bij stormcondities. Klopt dat of niet?  
 
De waterbeheersing van het Leie- en Scheldebekken wordt op een onverantwoorde manier verslechterd. Dat 
lijkt me in strijd te zijn met de Europese kaderrichtlijn Water. Ik vermoed dat de reden van financiële aard is, 
omdat er te weinig geld is. Dat is natuurlijk een probleem. U moet werken binnen die beperking. Maar dan 
moet dat eventueel worden aangeklaagd om aan de Vlaamse Regering meer middelen te vragen. Dit leidt ech-
ter tot een halfslachtige oplossing, waarbij alleen het overstromingsgevaar in de Zwinpolder wordt opgelost, 
maar waarbij het overstromingsgevaar in het Leie- en Scheldebekken toeneemt.  
 
Mijnheer Clinckers, wat zijn de afspraken in verband met de afvoer en de aanvoer met Frankrijk? Hoe wordt 
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daarmee omgegaan? Maakt u zich daar zorgen over? Hoe kunnen we dat consolideren? Waarom komt er geen 
gemeenschappelijk pompgemaal voor het Schipdonk- en Leopoldkanaal samen van 75 tot 150 kubieke meter 
per seconde in plaats van twee noodpompgemalen richting Schipdonkkanaal, waardoor dat kanaal bijkomende 
lozingsproblemen zal krijgen?  
 
Voorzitter, ik was niet aanwezig op de hoorzitting met professor Meire. Ik heb de schriftelijke conclusies van 
professor Patrick Meire en professor Ronny Verhoeven, die van vroeger dateren, bij de hand. Ik lees u het 
besluit voor van de studie ‘Evaluatie van de afwateringssituatie rond Gent tijdens periodes van lage afvoer’ 
van mei 2008. Professor Verhoeven stelt: “Het contractueel verplichte debiet op het kanaal Gent-Terneuzen 
wordt gedurende relatief lange periodes niet gerealiseerd.” Dat is al een duidelijke uitspraak. Hij vervolgt: 
“Het debiet geleverd aan de Zeeschelde is vooral in periodes van beperkte afvoer erg klein en bedraagt slechts 
de helft van wat uit een waterbalansstudie op basis van de beschikbare meetgegevens berekend wordt. Een te 
grote vermindering van dit debiet laat vermoeden dat ernstige schade kan berokkend worden aan het ecosys-
teem van de Zeeschelde en kan ook een belangrijke negatieve invloed hebben op de morfodynamiek van de 
slikken en schorren. Er is geen betrouwbaar wiskundig model beschikbaar voor de simulatie van de waterver-
deling rond Gent.” Dat klopt. In die zin blijven alle uitspraken nog even hangende. Maar hoelang zullen we nu 
nog wachten op dat betrouwbaar model? Hoe is het mogelijk dat we in 2011 nog altijd niet beschikken over 
een duidelijke kennis van debietverdeling rond Gent, dat we nog altijd niet beschikken over die waterbalans 
en dat we nog altijd moeten zeggen dat er geen betrouwbaar model is voor de simulatie van de waterverde-
ling?  
 
“Op basis van deze vaststellingen”, zegt professor Verhoeven, de directeur Laboratorium Hydraulica, “en van 
de gegevens met betrekking tot het debiet op het kanaal Gent-Terneuzen en op de Zeeschelde is het absoluut 
af te raden het debiet opwaarts van Gent nog verder te reduceren.” Zo komen we weer op uw Schipdonkka-
naal en uw langetermijnvisie.  
 
In zijn algemeen besluit stelt professor Meire: “De watertoevoer van de Bovenschelde naar de Zeeschelde 
vertoont actueel reeds grondige tekorten; negatieve debieten treden zelfs regelmatig op. De verwachtte kli-
maatsverandering zal deze toestand verder aanscherpen. Een verdere afname van bovenstrooms debiet houdt 
een reëel risiko in op langere periodes van wegvallen van watertoevoer.” Hij somt dan drie effecten op, die ik 
in kort weergeef. “Er bestaat een kans op vergaande zoutintrusie, waardoor het hele zoetwatergetijdengebied, 
dat uniek is op wereldschaal, in gevaar kan komen. Het stroomopwaarts transport van sediment zal toenemen. 
De verblijftijd van het water in de Zeeschelde zal langer worden, met reëel risico op algenbloei en zuurstofde-
pletie. Indien daar bovenop een verzilting komt, kan de hele zoetwaterplanktongemeenschap afsterven en 
sterke hinder veroorzaken.” 
 
Mijnheer de gedelegeerd bestuurder, u kent zeker al deze conclusies, al deze premissen die daartoe geleid 
hebben. Hoe reageert de nv daar op? In welke mate weerlegt u die conclusies, die al lang beschikbaar zijn? In 
welke mate gaat u daarin mee? En als dat het geval is, hoe gaat u daarin mee?  
 
De heer Bart Martens, voorzitter: Mijnheer van Rouveroij, ik ga ervan uit dat deze thema’s bekeken zullen 
worden in de zogenaamde waterbeheerskwesties, die uitgeklaard moeten worden voor de opmaak van de vol-
gende stroomgebiedbeheerplannen. Die waterbalansstudie moet daar aan de orde komen. Er moet gekeken 
worden waar het schaarse water dat ter beschikking is, wordt ingezet. U schetst nu een probleem van het 
Scheldestroomgebied. Maar in het stroomgebied van de Maas doen zich vergelijkbare problemen voor. De 
heer Portugaels heeft de technische ingreep toegelicht over de pompen die in beide richtingen kunnen werken. 
Als er genoeg water is, kunnen die zelfs groene stroom produceren. Omgekeerd kunnen ze terugpompen bij 
een tekort aan water. Ik weet natuurlijk niet in welke mate die technische ingrepen afdoende zijn om de toe-
komstige claims te voeden. Dat zal nog moeten blijken. Dergelijke kwesties moeten juist in de waterbeheers-
vraagstukken uitgeklaard worden ter voorbereiding van de stroomgebiedbeheerplannen voor de Schelde en 
voor de Maas.  
 
Ik stel voor dat de heer Clinckers eerst deze vragen beantwoordt. Ik denk dat dit finaal een vraagstuk is dat de 
CIW zal moeten beantwoorden. Als de heer Clinckers geen afdoend antwoord kan geven, kunnen we de vraag 
doorspelen aan de CIW. 
 
De heer Leo Clinckers: We zijn geen lid van de Internationale Scheldecommissie. De vragen daarover wor-
den beter aan de bevoegde personen gesteld.  
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De heer Sas van Rouveroij: Betreurt u dat u er geen lid van bent?  
 
De heer Leo Clinckers: Ik betreur niets. Ik zeg alleen wat de situatie is.  
 
U hebt de hoeveelheden water in het gebied aangegeven. Ik neem aan dat die cijfers juist zijn. We kunnen ze 
laten controleren. De problematiek die we altijd in eerste orde hebben gehad, is een probleem van te veel wa-
ter. U weet dat er in het verleden langs de Leie heel wat overstromingen geweest zijn. Er zijn werken uitge-
voerd om verbeteringen aan te brengen. De werken die gebeurd zijn aan de ringvaart rond Gent, hebben ertoe 
geleid dat de Gentse binnenstad zich relatief veilig mag voelen. De beheerinstallaties uit het verleden waren er 
altijd op gericht om te zorgen dat het teveel aan water op de kritische momenten voor zo weinig mogelijk 
overlast zorgt.  
 
U vraagt wat er gebeurt als er te weinig water is. Dat is een gegeven waar we als waterwegbeheerder tot op 
heden geen problemen mee hebben gehad. Zelfs in periodes van lange droogte hebben we tot nu toe gelukkig 
geen problemen gekend voor het beheren van de scheepvaartwegen. Dat wil ook zeggen dat de vragen rond 
het afvoeren op het moment dat er weinig debieten zijn, nieuwe materie vormen. Aangezien u de documenten 
hebt doorgenomen, weet u dat studies rond laagwaterscenario’s niet op korte termijn kunnen worden uitge-
voerd. Met het bestuderen van laagwaterscenario’s is men jaren bezig. De debietmeters die daarvoor geplaatst 
worden, zijn meters die ook goed kleine debieten moeten kunnen meten.  
 
U weet ook dat over de hoeveelheden debiet die beschikbaar zijn op de Leie en de Bovenschelde, een water-
balansstudie wordt gevoerd. De eerste resultaten worden verwacht op het einde van 2011. Vandaag uitspraken 
doen over het resultaat van die studie, is niet mogelijk. We weten dat de evolutie van de debieten nog jaren zal 
worden opgevolgd.  
 
U zegt dat een groot deel van het stroomgebied dat wordt afgevoerd via de Leie, de Bovenschelde en de Den-
der, niet in Vlaanderen is gelegen. Dat is een mathematisch juiste zaak. Tot op heden bestaan daar geen ver-
dragsrechtelijke afspraken over met Frankrijk. Er zijn wel contacten met de Franse collega’s op ambtelijk 
niveau. Wij voeren met de Franse collega’s een studie over de Seine-Scheldeverbinding. Misschien bestaat er 
wel een mogelijkheid om met hen daarover eens een gesprek te hebben. Afspraken maken gebeurt altijd met 
minstens twee partijen.  
 
Wij volgen de hoeveelheid water die langs de Leie en de Bovenschelde binnenkomt in onze debietmetingen 
om te zien of zich daar eigenaardige evoluties voordoen. Het is me niet bekend of daar anomalieën in zitten. 
Ik kan dat wel laten nagaan. 
 
Het bouwen van een pompgemaal in Heist is een dossier met geschiedenis. We zijn blij dat we in januari 2011 
een bouwvergunning hebben gekregen. Dit dossier is het gevolg van een vraag vanuit de gemeente of vanuit 
de polderbesturen. Zij waren van oordeel dat door het overpompen van water uit het Leopoldkanaal naar het 
afleidingskanaal van de Leie, meer soelaas kon worden geboden, op momenten dat het nodig is, op het Leo-
poldkanaal. 
 
U bent misschien een punt vergeten in uw betoog, met name dat de afvoercapaciteit van de kokers in Heist 
bepaalt hoeveel water er in Heist op een natuurlijke manier uit het afleidingskanaal van de Leie in de zee kan 
stromen. Hoe groter de opening, hoe meer water erdoor kan stromen. De opening van de kokers in Heist is 
beduidend groter dan de capaciteit van het afleidingskanaal van de Leie. Dat betekent dat het overpompen van 
het water van het Leopoldkanaal in Heist, vlakbij de kokers, in het afleidingskanaal geen hinder oplevert voor 
de afvoercapaciteit die het afleidingskanaal heeft voor het evacueren van de waswaters.  
 
De heer Sas van Rouveroij: Bij gravitaire lozing, maar niet bij vloed. 
 
De heer Leo Clinckers: U zegt dat er vanuit het Leopoldkanaal water in het afleidingskanaal wordt gepompt, 
waardoor een deel van de afvoercapaciteit van het afleidingskanaal voor het evacueren van water uit het Gent-
se zou worden weggenomen. Dat is niet het geval. Ik kan u op dat vlak geruststellen. De afvoercapaciteit van 
de kokers in Heist op het afleidingskanaal is groter dan wat het afleidingskanaal over zijn lengte kan verwer-
ken startende vanuit het Kanaal Gent-Brugge in Schipdonk. 
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De heer Sas van Rouveroij: Maar niet bij storm en vloed, wanneer gravitaire lozing onmogelijk wordt. Dan 
is er een pompgemaal nodig om rechtstreeks in zee te lozen. 
 
De heer Leo Clinckers: Neen, dat is niet juist. U hebt gevraagd in welke mate het overpompen van water 
door het pompstation waarvoor de bouwvergunning is afgeleverd tussen het Leopoldkanaal en het afleidings-
kanaal van de Leie, de capaciteit van de afvoer van het afleidingskanaal aantast voor het water dat uit de 
Gentse regio moet komen.  
 
Wanneer echter een gigantisch pompgemaal wordt gebouwd van 75 tot 150 kubieke meter per seconde om in 
zee te lozen, dan zal dat wellicht overal in het landschap zichtbaar zijn.  
 
Vandaag gaat er door het afleidingskanaal van de Leie maximum 70 à 80 kubieke meter per seconde. De ca-
paciteit van 150 kubieke meter per seconde die zou worden gecreëerd in Heist, zou hoger liggen dan wat het 
afleidingskanaal kan verwerken. Er moet serieus worden nagedacht over de vraag of de combinatie van die 
twee wel zinvol is. Indien men een capaciteit van 150 kubieke meter zou bouwen in Heist, dan is het mogelijk 
dat het afleidingskanaal over de hele lengte moet worden aangepast om de capaciteit te kunnen aanvoeren. 
 
De heer Sas van Rouveroij: Het gaat over 75 kubieke meter maar sommigen hebben het nu over 150 kubieke 
meter.  
 
De heer Leo Clinckers: Als ik het heb over 150 kubieke meter, dan heb ik het over de som van de minimale 
75 kubieke meter plus de huidige capaciteit tussen 70 en 80 kubieke meter, dus 75: dan kom ik aan 150. In het 
geval er een capaciteit zou worden gebouwd van 150 kubieke meter, dan ligt de som daarvan boven de 200 
kubieke meter.  
 
Mevrouw Vera Van der Borght: Ik zal me beperken tot de problematiek van de Dender.  
 
De Raad van State heeft de stedenbouwkundige vergunning voor het gecontroleerd overstromingsgebied in 
Overboelare vernietigd. Ik heb de minister daarover een vraag gesteld in de plenaire vergadering en ik heb 
daarover ook een schriftelijke vraag ingediend. In de plenaire vergadering heb ik daar geen antwoord op ge-
kregen. Het antwoord op de schriftelijke vraag was ook niet veelzeggend. Er stond: “Er wordt nota genomen 
van het arrest van de Raad van State.” Met zo’n antwoord kunnen we de mensen daar niet geruststellen. Er 
werd wel nog aan toegevoegd: “Er wordt nagegaan in welke mate de veiligheid tegen overstromingen die door 
deze dijken wordt bewerkstelligd, kan worden behouden en/of verbeterd.” Dat is natuurlijk allemaal heel vrij-
blijvend. Ik ga ervan uit dat men toch iets meer dan dat weet. 
 
De versnippering is hier al heel vaak aan bod gekomen: gemeenten, provincies, gewesten, VMM, rioolbeheer-
ders, ruimtelijke planners, gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen, milieubeleidsplannen, bevaarbare 
en onbevaarbare wateren enzovoort. In hoeverre zorgt deze versnippering voor een falend beleid? 
 
Het memorandum van de provincies dat naar aanleiding van de verkiezingen in 2009 is opgemaakt, bevat een 
aantal aanbevelingen over deze problematiek. Hebt u samen gezeten met de provincies om die aanbevelingen 
te bespreken?  
 
De budgettaire middelen zijn krap. Er zullen dan ook keuzes gemaakt moeten worden. De keuzes worden 
gemaakt door het beleid, naar ik veronderstel in samenwerking met de administratie. Bestaat er een soort van 
prioriteitenlijst voor de besteding van de budgetten? Indien er geen prioriteitenlijst is, acht u dat dan niet wen-
selijk? 
 
Tot slot heb ik nog een vraag over de onteigeningen. In mijn schriftelijke vraag vroeg ik aan de minister: 
“Bent u van plan om vanuit de Vlaamse overheid de verwerving van een aantal woningen in Overboelare mo-
gelijk te maken, gelet op het feit dat het telkens eenzelfde aantal woningen is dat wordt getroffen door de gro-
te overstromingsellende?” Het antwoord op die vraag luidde als volgt: “Tijdens de wasperiode van november 
2010 is gebleken dat een vijftigtal woningen op de rechteroever van de Dender in Overboelare overstroomden. 
Waterwegen & Zeekanaal meldt me dat de onteigening van een aantal woningen hiervoor geen oplossing 
brengt.” Dat staat in schril contrast met de visie en de benadering van de nv De Scheepvaart. Daar is wel tel-
kens sprake van het afbreken en het onteigenen van infrastructuur. Ik zou graag wat meer uitleg krijgen bij 
deze tegenstrijdige visies. 
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Mevrouw Gwenny De Vroe: Wat de budgetten voor Waterwegen en Zeekanaal betreft, heb ik er een pers-
mededeling van 17 januari 2011 bij genomen omdat ik hier niet heb gehoord hoeveel extra kredieten moeten 
worden uitgetrokken voor de zaken die hier worden voorgesteld en gevraagd. In de persmededeling die is 
verstuurd door Waterwegen en Zeekanaal en door de nv De Scheepvaart, staat dat er een masterplan is opge-
maakt. Voor het onderhoud en de geplande baggerwerken zou 150 miljoen euro per jaar nodig zijn. In 2009 en 
2010 werd ongeveer in 60 miljoen euro per jaar voorzien. Het gaat dus over meer dan een verdubbeling. Ook 
voor de bijkomende investeringen voor nieuwe sluizen en dijken vraagt u een verhoging van het budget met 
meer dan 200 miljoen euro per jaar. Dat zijn enorme budgetten. Wat zijn de prioriteiten van het masterplan? 
Kunt u die meer in detail toelichten?  
 
Met oog op de versnippering zou ik willen weten wat u ervan zou denken om het beheer van alle onbevaarba-
re waterlopen toe te wijzen aan het provinciale niveau.  
 
Specifiek met Waterwegen en Zeekanaal had ik het graag nog gehad over de nieuwe beheersovereenkomst 
voor 2011-2015.  
 
In het licht van de zware wateroverlast van de voorbije maanden, vind ik de ambities in de nieuwe beheers-
overeenkomst van W&Z inzake beveiliging tegen overstromingen op drie punten teleurstellend en zelfs on-
verantwoord met het oog op de getroffen inwoners.  
 
Inzake de overstromingen staat er letterlijk in dat het aantal overstroomde huizen aan zowel tijgebonden als 
niet-tijgebonden waterwegen niet meer mag bedragen dan gemiddeld veertig per jaar. Dat is helemaal niet 
ambitieus. Hoeveel huizen werden jaarlijks overstroomd in de periode 2008-2010? En hoeveel als gevolg van 
de wateroverlast medio november 2010 en begin januari 2011?  
 
Het percentage in uitvoer zijnde overstromingsgebieden ten opzichte van het totaal aantal geplande overstro-
mingsgebieden van de Vlaamse Regering, wordt heel vaag beschreven als ‘toenemend’. Waarom werd er geen 
concreet percentage opgenomen? ‘Toenemend’ betekent dat de beheersovereenkomst al gerealiseerd is met 
één bijkomend overstromingsgebied. Van ambitie en actie is weinig sprake.  
 
Inzake het verwezenlijken van infrastructuurwerken ter bescherming van de bevolking tegen waterschade, is 
enkel voor het Sigmaplan een prestatie-indicator met streefwaarde vastgelegd terwijl voor het vernieuwen van 
de stuwen van de Bovenschelde en de Dender, waar zich momenteel de grootste problemen voordoen, geen 
enkele timing werd vastgelegd.  
 
Waarom werden geen concrete streefwaarden aangehaald?  
 
Mevrouw Tinne Rombouts: Mijn eerste vraag is algemeen. Uit de presentaties blijkt dat zowel De Scheep-
vaart als W&Z instaan voor het vermijden en beperken van overstromingen enerzijds, maar anderzijds ook 
voor voldoende water voor de multifunctionaliteit van de waterwegen. Daarbij denk ik in eerste instantie aan 
de economie door het mogelijk houden van scheepvaart. Wellicht is het geen evidente opdracht om daar een 
goed evenwicht in te vinden. Hoe zoekt u dat evenwicht? Hoe wordt het bepaald? Gebeurt dat op basis van 
modellen? Stel dat er veel regen op komst is en u weet dat er risico is op wateroverlast, hoe wordt dan het 
moment vastgelegd waarop ruimte wordt gemaakt om water op te vangen en af te voeren en wanneer wordt de 
scheepvaart stilgelegd? Hoe bereidt u zich voor op de creatie van ruimte voor de opvang van extra water? 
 
In andere hoorzittingen kwam de vraag wie welke opdracht heeft, al vaker aan bod. Als ik bekijk waar u ver-
antwoordelijk voor bent, dan hebt u dezelfde opdracht, maar toch zijn er twee nv’s. Ik merk natuurlijk heel 
duidelijk dat er een verschil is in gebieden, maar wat is de achterliggende reden voor de twee nv’s? Is het be-
langrijk dat er twee zijn? Draaien ze goed? Zou het een meerwaarde bieden indien er op een andere manier 
wordt samengewerkt of naar een eenheid wordt gezocht? 
 
Opvallend aan de presentaties is dat er ook een verschil is in maatregelen die u neemt. Is er een verschil in 
management, komt het doordat de gebieden verschillen of hebt u een verschillende visie? De Scheepvaart 
werkt heel hard aan ruimte voor water en aan natuurontwikkeling. Ik vind veel minder de woorden ‘stuwing’ 
en ‘pompen’ terug. Ruimte is een zaak, maar sturing is een andere zaak. Vanwaar het verschil? In de presenta-
tie vind ik het woord ‘ruimingen’ zelfs helemaal niet terug. Ruiming en berging in de bedding lijken mij ook 
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belangrijk. Het kan natuurlijk dat ze geen knelpunt zijn in het gebied. Waarom komt dit niet aan bod? Bij 
W&Z vind ik wel heel wat sturingsmechanismen terug zoals ‘stuwen’ en ‘pompen’. Er is ook sprake van 
‘ruimingen’.  
 
In het recente CIW-rapport van half november staat dat W&Z een achterstand heeft inzake slibruimingen van 
13 miljoen kubieke meter en dat er jaarlijks 1 miljoen kubieke meter bijkomt. Voor mij staat ruiming ook voor 
bergingscapaciteit in de waterlopen. Is er omdat er geen ruiming of berging is, geen enorm verlies van de buf-
fercapaciteit? Hoe wordt daarmee omgegaan? Is het niet zo dat doordat er minder buffercapaciteit in de water-
lopen is, het waterniveau in de aanpalende kanalen hoger moet worden gehouden om de economische activi-
teiten op die waterlopen te kunnen behouden?  
 
En omgekeerd, als er veel water komt, maar er is minder buffercapaciteit in de waterloop, wat is dan het effect 
op de kanalen in het binnenland van categorie 2 en 3? Wordt daar rekening mee gehouden? Kunnen ze het 
water opvangen? Wordt er in overleg naar een oplossing inzake het waterniveau gezocht?  
 
De heer Hermes Sanctorum: Ik voel de uiteenzettingen een beetje aan als een goednieuwsshow. De bedoe-
ling van deze commissie is natuurlijk dat er op basis van knelpunten beleidsaanbevelingen worden opgesteld.  
 
De opsomming van concrete projecten was heel interessant. Belangrijk is dat we wat we leren uit voorbije 
overstromingen, ook kunnen omzetten in beleidsmaatregelen. Ik zou graag uw mening kennen over een aantal 
zaken. 
 
Tijdens de vorige zittingen van deze commissie is het aspect natuurlijk versus sturing sterk naar voren geko-
men. Professor Patrick Meire stelde dat de sturing vandaag nog niet optimaal gebeurt en dat er nog altijd on-
voldoende aandacht is voor het natuurlijke aspect, en dat niet alleen om natuurreden. Ruimte voor de rivieren 
en water via natuurlijke berging is in veel gevallen een beter alternatief. Ik som de voordelen op die hij aan-
haalde: de impact op slibtransport, de kostenefficiëntie, de bedrijfszekerheid, geen technische infrastructuur 
die kan falen en de ecologische meerwaarde.  
 
Ik heb de indruk dat u eerder voorstander bent van sturing. Het is natuurlijk altijd een en-enverhaal, we kun-
nen de sturingen niet wegdenken. Gaat u akkoord met de vorige sprekers die stellen dat er nog onvoldoende 
aandacht wordt besteed aan het natuurlijke aspect en aan de vele voordelen van de natuurlijke berging?  
 
De bovenstroomse maatregelen waardoor slib en modder worden vermeden, krijgen nog altijd te weinig aan-
dacht. Die maatregelen kunnen in de plaats komen van het achteraf ruimen van slib, wat veel geld kost. In het 
actieplan in opmaak wordt sterk gefocust op slibruiming en is er sprake van inhaalbewegingen. Is het niet 
belangrijker om te focussen op bovenstroomse maatregelen?  
 
Professor Ann Crabbé heeft niet omfloerst gesteld dat het gebiedsgericht denken heel belangrijk is, maar dat 
er nog altijd te veel top-down wordt geredeneerd en dat er nog onvoldoende samenwerking is. Daarnet werd 
de samenwerking positief geëvalueerd, dat lijkt me in contrast te staan met wat vorige sprekers hebben ge-
zegd. Er werd zelfs gesproken van ‘kokerdenken’.  
 
Hoe staat u tegenover de bekkenbesturen? In het groenboek Interne Staatshervorming wordt het bekkenniveau 
niet in vraag gesteld, maar wel de bekkenbesturen. U hebt een aantal bekkencoördinatoren, vindt u dat het 
bekkenbestuur moet worden versterkt of eerder moet worden afgebouwd?  
 
In de aanbevelingen van de Vlaamse gouverneurs heb ik gelezen dat ze pleiten voor één Vlaams agentschap 
voor de bevaarbare waterlopen. Hoe staat u daartegenover? Hebt u praktische bezwaren? Wilt u eventueel een 
herziening van de bevaarbare en onbevaarbare waterlopen, want hoe er wordt gecategoriseerd, is niet altijd 
duidelijk. 
 
Ik heb wat nota’s en internetsites geraadpleegd in verband met water. De bekkencoördinator voor het Leie-
bekken blijkt dezelfde persoon te zijn als de coördinator voor het Bovenscheldebekken. Dat viel me op. Hebt 
u daar een verklaring voor? 
 
Mevrouw Marleen Van den Eynde: Net als een aantal andere leden kom ik tot de vaststelling dat we hier te 
maken hebben met twee verschillende waterwegbeheerders, met twee verschillende visies op de aanpak op de 
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waterbeheersing en het waterbeleid. Ik zal daar niet verder over uitweiden, maar toch heb ik nog enkele vra-
gen. 
 
Mijnheer Clinckers, zijn de realisaties die u in uw presentatie voorstelt, al verworven beleid? Hebt u daar al 
budgetten voor, of is het nog louter planning? U hebt het uitgebreid over het aanpassen van de stuwen. Binnen 
welke termijn zullen die daadwerkelijk aangepast zijn? Dat kan inderdaad niet een-twee-drie gebeuren, maar 
het is toch wel heel belangrijk. Welke maatregelen zult u ondertussen nemen om de ergste overstromingen te 
voorkomen? Er zijn immers dringende maatregelen nodig, willen we wateroverlast zoals die van dat weekend 
vermijden. 
 
U stelt ook in uw presentatie dat het op diepte houden van de waterweg belangrijk is. U hebt het echter enkel 
over de Durme. Ik had echter begrepen dat minister Crevits had toegegeven dat ook in de Dender uitbaggering 
nodig is, en dat dit ook zal gebeuren. Het verbaast me dus dat dit niet voorkomt in uw presentatie. 
 
De overstromingen hebben natuurlijk diepe wonden nagelaten bij de slachtoffers. Ik heb begrepen dat er di-
verse vergaderingen zijn gehouden met die buurtbewoners, maar dat u afwezig was bij die vergaderingen. Hoe 
belangrijk vindt u het om op een degelijke manier te communiceren met de betrokkenen? Meent u dat het niet 
noodzakelijk is om met de mensen zelf te praten, maar enkel met de gemeentebesturen? 
 
Mevrouw Tinne Rombouts: Ik had nog enkele aanvullende vragen over de presentatie van W&Z. Als we de 
som maken van de gecontroleerde overstromingsgebieden in het geactualiseerde Sigmaplan van 2005, dan 
komen we op een totaal van 3300 hectare. Van welk aandeel daarvan is W&Z momenteel de eigenaar? Hoe 
ziet u de realisatie daarvan? Ik heb immers ooit eens de kaarten met de diverse voorkooprechten bekeken, en 
in een aantal gebieden is die kaart aanzienlijk gekleurd. 
 
Mijn volgende vraag stel ik mee op verzoek van mevrouw Valerie Taeldeman, die de vergadering jammer 
genoeg moest verlaten. In het geactualiseerde Sigmaplan is er sprake van verschillende zones. Met betrekking 
tot Vlassenbroek hebt u daarnet de diverse gerealiseerde elementen aangehaald, maar kunnen we ook die in-
formatie voor de andere zones krijgen? Ik veronderstel dat die niet dadelijk of vandaag kan worden gegeven, 
maar misschien kan ze ook naderhand worden doorgegeven. 
 
Wat de Dender betreft, hebben de overstromingen van 2002-2003 een streefbeeld opgeleverd. Toen was al 
duidelijk welke ingrepen er zouden moeten gebeuren. In de presentatie lezen we wat verderop echter dat dit 
vanaf 2012 zou kunnen worden verwezenlijkt, als er geen probleem is met de vergunningen en de middelen. 
Dat is tien jaar later. Waarom? 
 
Dan heb ik een vraag voor De Scheepvaart. In de vorige vergaderingen is het lekken van dat Albertkanaal al 
aan bod gekomen. Misschien bent u daar al op ingegaan. Wat is de stand van zaken? Welke ingrepen zijn daar 
noodzakelijk? De mensen in de omgeving stellen dat immers ook vast. 
 
Mevrouw Tine Eerlingen: Ik dank de sprekers voor hun uitvoerige toelichting. Ik wil even ingaan op de vra-
gen van mevrouw Rombouts en de heer Sanctorum over de verhouding tussen de natuurlijke overstromings-
gebieden en de veeleer harde maatregelen, zoals stuwdammen enzovoort. U stelt bij de streefbeeldstudie van 
de Dender dat het inrichten van natuurlijke overstromingsgebieden tot gecontroleerde overstromingsgebieden 
een beperkt positief effect zou hebben en geen absolute bescherming zou bieden. Daarom is die beleidsoptie 
gesneuveld. Wordt er telkens ook een kosten-batenanalyse gemaakt van een harde of een zachte maatregel? 
Zijn de kosten te hoog als het positieve effect beperkt blijkt? Hoe wordt die afweging eigenlijk precies ge-
maakt met betrekking tot de vraag welke maatregel nuttig is? Wordt bij elke maatregel echt naar het effect op 
het risico gekeken? Ik heb immers vernomen dat er nog geen echte veiligheidsniveaus bepaald zijn voor de 
waterlopen. Er is natuurlijk het bekkenbeheer. Hebt u een veiligheidsniveau vastgelegd? Hebt u er een zicht 
op welke maatregel welke impact zal hebben? 
 
De heer Bart Martens: Er zijn dus de vragen over de Dender. Er waren vragen over de versnippering van de 
bevoegdheden, zowel bij het beheer van de bevaarbare waterlopen als bij het beheer van de onbevaarbare 
waterlopen. Ook is er de afbakening tussen bevaarbare en onbevaarbare waterlopen. Er is de vraag hoe de 
prioriteiten bij het toekennen van de schaarse middelen worden bepaald. 
 
Aan de Maaskant wordt ruimte voor water gemaakt, met onteigeningen. Is dat ook in andere bekkens aan de 
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orde? Er is een ogenschijnlijk verschil qua benadering. Daarbij aansluitend wijs ik op artikel 17, op de ver-
goedingsregeling en de opkoopplicht die vandaag geldt in de dertien afgebakende overstromingsgebieden van 
de bekkenbeheerplannen. Moet dat niet worden uitgebreid tot andere overstromingsgebieden? 
 
Er is de vraag naar de beheersovereenkomst. Is er niet te weinig ambitie, zowel met betrekking tot het aantal 
overstroombare woningen als met betrekking tot het aantal te realiseren overstromingsgebieden? Er is de 
vraag over het ontbreken van acties met betrekking tot ruiming. Er is de vraag over het verschil tussen de 
stuurbare en de natuurlijke overstromingsgebieden, over de hardere en de zachtere maatregelen, over het al 
dan niet versterken van de bekkenwerking. 
 
De heer Leo Clinckers: Wat de Dender betreft, wil ik wijzen op de situatie in Overboelare. Op dit ogenblik 
worden we inderdaad geconfronteerd met de arresten van de Raad van State. Het gaat over een waterkering 
die een belangrijke rol heeft gespeeld bij de recente wateroverlast. De waterkering heeft de huizen, zij het 
jammer genoeg niet tot op het einde, beschermd tegen wateroverlast. Uiteindelijk is het water zo gestegen dat 
het over de dijk is gelopen. De dijk heeft het niet begeven. We bekijken het indienen van een nieuw dossier 
met betrekking tot de bouwvergunning, om er minstens voor te zorgen dat die dijk een vergunning kan krij-
gen. Het wegnemen van die dijk is voor ons geen optie, ook al hebben we ter zake een probleem met de Raad 
van State. 
 
Ik zei daarnet dat de debieten op die plaats in de Dender heel wat hoger waren dan die waarvan men vroeger 
uitging. Naar aanleiding daarvan hebben we aan het Waterbouwkundig Laboratorium gevraagd nieuwe simu-
laties te maken, om op basis daarvan te kunnen zien of we die dijk moeten verhogen of misschien bijkomende 
zaken moeten bouwen, om die bewoning te kunnen beschermen. 
 
Aansluitend daarop is er ook de kwestie van het al dan niet aankopen van woningen op deze plaats. De verge-
lijking werd gemaakt met De Scheepvaart. Ik neem aan dat de heer Portugaels het daarover zal hebben, maar 
ik herinner me dat het daar toen ging over een aantal geïsoleerde woningen, die dan nog zonevreemd waren. 
Hier is het een ander geval: sommige van deze woningen zijn recent nog gebouwd, met een bouwvergunning, 
in een gebied waar trouwens nog kavels vrij zijn. We bekijken hoe we via een constructie die woningen kun-
nen beveiligen. Dat wordt bestudeerd. De gegevens op deze plaats zijn sinds november aan herevaluatie toe, 
gelet op de verschillen in debieten en uitgangspunten. U zult begrijpen dat dit dossier een prioriteit is voor 
ons. 
 
Er is ook gezinspeeld op een vergadering die ter plaatse is gehouden. We hebben daar trouwens ook over ge-
communiceerd met de betrokken verantwoordelijke. We waren van oordeel dat het op dat ogenblik niet gepast 
was dat we zouden deelnemen aan deze vergadering. We hebben van de Vlaamse Regering immers de op-
dracht gekregen een evaluatie te maken. Ook in deze verenigde commissies zouden we wellicht met een aan-
tal vragen worden geconfronteerd. Het leek ons dan ook niet opportuun om, vóór deze vergadering, ter plaatse 
te worden geconfronteerd met veel vragen waarop we wellicht moeilijk een antwoord zouden kunnen geven. 
Uiteraard zijn we bij het realiseren van zulke werken zeker vragende partij om samen te werken met de ge-
meentebesturen in kwestie. 
 
Het memorandum van de gouverneurs is, dacht ik, ingediend bij de CIW. Het wordt dan ook op die plaats 
behandeld. Wij zijn op dat vlak niet meteen de bevoegde instantie. 
 
Dan was er de vraag over de versnippering. Ik heb dat trouwens ook gelezen in stukken van deze commissie-
werkzaamheden. Vandaag is er een functieverdeling met betrekking tot waterbeheer en alles wat met water te 
maken heeft, die naar mijn gevoel zeer functioneel gericht is. Ik heb daarnet ook geprobeerd aan te geven dat 
het netwerk dat vandaag door W&Z wordt beheerd, eigenlijk een netwerk is dat één samenhang vertoont. Er 
zijn leden die daar trouwens ook nog vragen over hadden. Sommige sprekers in deze hoorzittingen hebben 
met betrekking tot die versnippering gesteld dat de structuren één zaak zijn, maar dat het de samenwerking 
tussen de diverse verantwoordelijken is die belangrijk is. Ik kan hen bijtreden wat dat betreft. Die samenwer-
king is sinds de oprichting van de CIW en de bekkenbesturen een instrument dat werkt. Sommigen zeggen dat 
alles beter kan. Het is altijd een ambitie om het voordurend beter te doen. Dat is voor iedereen zo. 
 
Men mag ook niet vergeten vanwaar we komen, wat we nu hebben, en waar we naartoe wensen te gaan. U 
weet ook, in ambtelijke termen, dat er een heel apparaat is. Ik spreek over de 11 bekkens, de 34 waterschap-
pen, de 15 werkgroepen. Dat is een heel instrument dat zijn tijd nodig heeft om te functioneren, om elkaar 
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daarin te vinden. Mijn gevoel is dat het minstens een kans moet hebben om goed te kunnen functioneren, en 
vandaar ook de voorziene evaluatie van het CIW. 
 
Het is een instrument dat met kennis van zaken is opgezet en waarin de expertises aanwezig zijn. Vandaag 
functioneert dat. Ik ga niet zeggen dat er geen verschil zal zijn tussen de huidige bekkenbeheerplannen en de 
opvolgers. Dat zal evolueren, maar men moet die zaken hun tijd laten. 
 
Wat de prioritering en de budgetten betreft, is voor ons het regeerakkoord altijd een uitgangspunt. Daarin 
worden een aantal accenten gelegd, sommige zeer expliciet, andere minder expliciet. Vervolgens hebben we 
de beleidsbrief en beleidsnota van de minister. Er zijn de beslissingen uit het verleden. En dan is er ook nog 
altijd het budget, dat ook effect heeft op de prioritering. Al die elementen samen leiden ertoe dat er weinig 
keuze is wat betreft het leggen van prioriteiten. Als we onbeperkte middelen zouden hebben, zouden we over-
al willen werken, maar iedereen weet dat het zo niet is. 
 
Wat de Bovenschelde betreft, gaat het over de afwerking van het programma. Als waterwegbeheerder wil je 
natuurlijk altijd sneller gaan, maar men moet ook begrip hebben voor de beperkingen die er zijn. Dat zijn be-
perkingen op het vlak van budget, maar ook met betrekking tot het vergunningentraject. 
 
Ik heb een interessante vraag gehoord over de Dender. Er werd opgemerkt dat er in 2002-2003 een overstro-
ming is geweest. We zijn nu 2011. Er zal dus tien jaar zijn overgegaan vooraleer de werken aan de stuw kun-
nen starten. Men mag echter niet vergeten dat de overstroming van 2002-2003 aanleiding is geweest tot het 
opmaken van een streefbeeld. Dat streefbeeld is er niet twee maanden later. Dat wordt uitgewerkt op basis van 
modellen en risico’s, op basis van de meest optimale inzet van middelen om het doel te bereiken. Dat streef-
beeld moet vervolgens gevalideerd worden, zodat alle neuzen in dezelfde richting wijzen. Als u weet dat men 
al snel vijf jaar bezig is aan het opmaaktraject voor een stuw, en je rekent terug van 2012, dan is dat een zaak 
waarin we niet veel tijd verloren hebben. 
 
Mevrouw Vera Van der Borght: Dat is nu net het element dat wij aankaarten, vaak via schriftelijke vragen. 
Het frustrerende voor ons is dat we altijd het antwoord krijgen dat men bezig is met een studie, of dat men een 
studie verwacht en dergelijke meer. Met alle respect, maar ik kan u al een heel overzicht geven van studies die 
er geweest zijn sinds 2002. Recentelijk, op mijn laatste vraag van januari 2011 omtrent de vernieuwing van de 
stuwen, kreeg ik opnieuw als antwoord dat de studies en het vergunningentraject voor die werken lopen. Daar 
kun je mij bij wijze van spreken elk jaar mee doodslaan, maar daar zijn de problemen niet mee opgelost. 
 
Vanaf 2013 “zou dan met de realisatie kunnen worden gestart”. Alle mogelijkheden liggen dus nog open. De 
laatste zin luidt: “Ook hier zijn het beschikken over de vereiste vergunningen en de budgettaire ruimte de be-
palende factoren.” En zo is iedereen weer ingedekt en zijn we weer weg voor jaren. Zo kan ik elk jaar op-
nieuw dezelfde vraag stellen en krijg ik elk jaar een nieuw antwoord over studies en zo meer. Maar de bevol-
king is daar niet mee gediend. Wij zijn parlementsleden. Mensen verkiezen ons, en zij verwachten dat wij er 
een oplossing voor kunnen bieden. 
  
De problemen waren er in 2002 en 2003, ze waren er in november vorig jaar en ze waren er in januari op-
nieuw. Dan kunt u het toch niet maken om te blijven zeggen dat er studies aankomen of lopen. Er moet nu 
echt eens gehandeld worden. Goed, ik begrijp dat de budgettaire middelen beperkt zijn, maar maak dan een 
planning op en houd u daaraan. 
 
Ik hoor u graag verwijzen naar het regeerakkoord, maar daar staan de opsommingen van al die kleine werken 
niet in. Bij de beleidsbrieven mag je al van geluk spreken als er daar iets over in staat. En meestal zijn het dan 
nog de grote zaken die erin staan. De eindbeslissing ligt bij de minister, hopelijk in overleg met de administra-
tie. Maar daar heb ik tot op vandaag nog altijd geen antwoord op: wanneer en om welke reden wordt er beslist 
om het ene project weer een jaartje uit te stellen en de middelen aan een ander project te geven? 
 
De heer Leo Clinckers: Het is naar aanleiding van 2002-2003 dat heel dat model is opgebouwd. Het is niet 
zo dat de studie af was in 2002-2003. 
 
Het regeerakkoord gaat misschien over hoofdlijnen, maar als je dat analyseert, zitten daar toch een aantal za-
ken in die vrij precies aangeven waar de prioriteiten gelegd moeten worden. Bij prioritering is ook het ver-
gunningentraject een belangrijk gegeven. Sommige zaken kun je rustig op de begroting van een bepaald jaar 
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zetten, maar als de vergunningen er niet zijn, heb je niet veel bereikt. Het is dus soms een inschatting welke 
vergunningen redelijkerwijze verkregen kunnen worden. 
 
De verschillende elementen in een dossier zijn afhankelijk van de noden die zich voordoen op het terrein. Als 
een bepaalde constructie een probleem geeft, moet je dat oplossen. En dan vergt dat een aanpassing van de 
begroting en de prioriteiten. Die keuzes zijn dus allemaal weldoordacht. We hebben daar ook een procedure 
voor, met voorlegging aan onze raad van bestuur. We werken ook met een meerjarenprogramma, waarin de 
zaken over meerdere jaren worden voorgesteld, om van daaruit het beleid de nodige keuzes te laten maken, in 
functie van de opties uit de verschillende documenten. 
 
Er was ook nog een vraag over een persbericht van 17 januari, maar wij hebben helemaal geen persbericht 
gemaakt op 17 januari 2011. Dat moet dus van een andere bron komen. Er wordt in dat persbericht gesproken 
over het masterplan voor de binnenvaartwegen, vanuit het oogpunt van de scheepvaart. Ik heb daarnet gespro-
ken over aanpassingen van kanalen, waar je op dat moment ook de doorvoersectie kunt verhogen. Dat heeft 
effecten op waterwegen, zoals dat ook effecten zal hebben op andere elementen die verband houden met het 
waterwegbeheer. Het masterplan is in essentie gemaakt vanuit het oogpunt van het verbeteren van de capaci-
teit van de binnenvaartwegen. In dat masterplan zit ook ambitie. Er zit ook een prioritering in volgens de pro-
jecten die alom bekend zijn: de Seine-Scheldeverbinding, de afwerking van het kanaal Brussel-Schelde, de 
traverse van Kortrijk enzovoort. Dat zijn natuurlijk de prioriteiten die in dat geheel het eerst aan bod komen, 
volgens de beschikbare middelen. 
 
Ik heb de beheersovereenkomst nu niet vers in mijn hoofd zitten, omdat ik dacht dat dat volgende week aan 
bod zou komen. Er staat een indicator voor overstromingen in onze overeenkomst. Als ik het mij goed herin-
ner, is die indicator gebonden aan het falen van de waterkering. Als een waterweg een capaciteit voor afvoer 
kan hebben van bijvoorbeeld 80 kubieke meter per seconde en er komt 120 kubieke meter per seconde door, 
dan loopt die over. Maar het zijn niet die overstromingen die daarin bedoeld worden. Hier gaat het over een 
waterweg die overstroomt terwijl er geen overschrijding is van de capaciteit. In dat geval kan men de ven-
nootschap aanspreken. Maar dus niet in het geval van overmachtsituaties. 
 
Het aantal huizen dat is ondergelopen, kan ik u niet meteen zeggen. Ik kan het opzoeken en u overmaken. 
 
Voorts is er gesproken over een aantal overstromingsgebieden en de percentages. Dat gaat over een aantal 
zones die bekend zijn, waaronder Vlassenbroek en een aantal andere overstromingsgebieden. Daar wordt aan 
gewerkt. Wij leggen onze prioriteit vandaag ten volle op Kruibeke-Bazel-Rupelmonde, omdat dat gebied een 
verhoging van de veiligheid geeft in het gebied dat Kruibeke-Bazel-Rupelmonde moet beschermen van 1 op 
70 naar 1 op 350. Dan is het logisch dat je je daarop concentreert. Je kunt moeilijk in procenten zeggen hoe-
veel overstromingsgebieden er zijn. Kruibeke-Bazel-Rupelmonde bijvoorbeeld is ofwel in dienst ofwel niet in 
dienst. Dat is niet voor een stukje, maar als geheel in dienst. 
 
Dan was er nog een vraag over het Sigmaplan en het aantal hectaren dat we zelf in eigendom hebben. Van-
daag is het aantal hectaren een beperkt gegeven. Het voorkooprecht dat we hebben, is veel ruimer dan alleen 
de overstromingsgebieden. Dat is omdat het voorkooprecht zoals het op de kaarten is weergegeven, een ge-
volg is van het uitvoeren van het flankerend beleid landbouw. Door de studies die op landbouwkundig vlak 
zijn gebeurd, is het gebied gedefinieerd waarbinnen ruiloperaties tussen gronden kunnen gebeuren. In dat 
gebied oefenen wij het voorkooprecht uit. De ruil houdt in dat de landbouwer die grond verliest in een over-
stromingsgebied, zijn grond kan uitruilen met een terrein op een andere plaats. Dat gebied is ruimer dan het 
overstromingsgebied alleen. 
 
Toen in november uit de meetgegevens bleek hoe de debieten op de Dender evolueerden, hebben we geantici-
peerd door het peil zo laag mogelijk te houden zodat we extra buffercapaciteit op de Dender konden creëren. 
Ook op het Zeekanaal Brussel-Schelde hebben we het peil verlaagd en de scheepvaart stilgelegd gedurende de 
periode dat het nodig was. Op dat moment is de prioriteit het beschermen van de bevolking tegen waterover-
last, en daarvoor moeten we het maximum doen. Die situaties komen gelukkig niet vaak voor.  
 
De ruimingen zijn bij ons opgenomen in de presentatie. In het verleden hadden we cijfers naar voren gescho-
ven over cubages, die in de waterwegen aanwezig zijn. In de Durme is de hoeveelheid specie in de rivier een 
obstakel gebleken voor de waterafvoer omdat het water niet verder kon en over de dijken liep. Dat geeft aan 
dat het effect van ruimen van de waterwegen afhankelijk is van de waterweg die voor ligt. De wateroverlast 
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op de Dender is geen gevolg van de diepte of het niet baggeren. De Dender was 1,90 meter diep voor het was-
sen, vandaag is dat nog altijd 1,90 meter. Misschien is er hier en daar aanslibbing, maar dat wordt weggeno-
men met het slibslepen. Afhankelijk van de waterweg geeft dit dus een ander beeld. Dit wil niet zeggen dat 
het uitbaggeren geen goede oplossing zou zijn. Dat gegeven is trouwens mee opgenomen in het geactualiseer-
de Sigmaplan, om heel het gebied te herstellen. 
 
Er was ook een vraag over natuurlijke versus gestuurde overstromingsgebieden. Dat natuurlijke overstro-
mingsgebieden een betere oplossing zijn dan gestuurde, is niet zo eenduidig. De Zeeschelde en de Dender zijn 
natuurlijke overstromingsgebieden en staan volgebouwd, zelfs met steden. Mechelen is gedeeltelijk gebouwd 
in overstromingsgebied.  
Uit de studie over de Dender bleek dat we de nog bestaande natuurlijke overstromingsgebieden moeten probe-
ren te vrijwaren. We zijn daar dan ook voorstander van.  
 
Wat vervolgens ontbreekt aan ruimte, moeten we op een doordachte wijze opvangen. Voor het Sigmaplan is 
het zinvol om gecontroleerde overstromingsgebieden te maken. Dat overstromingsgebied zet je in op het mo-
ment dat het nodig is. Door de lay-out kun je dat ook sturen, zodat het de top van de vloedgolf kan opvangen 
door er tijdelijk water te stockeren en zo soelaas te brengen. 
 
Voor natuurlijke hermeandering verwijs ik naar het rivierherstel van de Leie. Dat is een optie die we samen 
met het realiseren van de Seine-Schelde gaan toepassen. We zijn er voorstander van om de bovenstroomse 
maatregelen alle aandacht te geven, als we alle debieten in onze waterwegen en de beperkingen om ze af te 
voeren bekijken. Alleen daarop focussen is iets anders. De hoofdwaterloop moet nu eenmaal zijn capaciteit 
hebben om water te kunnen afvoeren. 
 
De heer Bart Martens: U zei dat er voor de Dender en de Maas debieten werden vastgesteld met een terug-
keerperiode van eens om de 100 jaar. In Tubize was dat eens om de 250 jaar. In welke mate was ook de re-
genval in die bekkens van dezelfde omvang? In welke mate heeft het uitzonderlijke debiet te maken met ver-
anderd grondgebruik in de bovenstroom en het bekken zelf? In welke mate had het te maken met uitzonderlij-
ke weersomstandigheden? 
 
De heer Leo Clinckers: Daar is een beeld van, maar het staat me niet volledig voor de geest. Het is opge-
maakt door de heer Frank Mostaert en zijn diensten van het Waterbouwkundig Laboratorium. De neerslag die 
op een volledig verzadigde bodem is gevallen, is door klimatologische omstandigheden blijven hangen in 
bepaalde gebieden. Deze neerslag was ook vrij uitzonderlijk. 
 
De heer Hermes Sanctorum: Ik ben blij dat u zegt dat de bovenstroomse maatregelen heel belangrijk zijn. 
Worden die voldoende opgenomen in het actieplan? Ik heb de indruk dat men vooral focust op het ruimen. 
 
De heer Leo Clinckers: U mag niet stellen dat we vooral focussen op het ruimen. Wordt er in de bekkenbe-
heerplannen voldoende aandacht gegeven aan acties buiten het domein dat we beheren? Het is belangrijk dat 
er een Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid bestaat, dat er bekkenstructuren bestaan, dat er samen-
werking is, dat alle acties worden gebundeld. 
 
In het verleden zijn we ook al vragende partij geweest om bepaalde acties te ondernemen die het ons wat ge-
makkelijker zouden maken. Die samenwerking is er, maar, bijvoorbeeld, in de Durme zit zo veel materie, dat 
het water er niet meer door kan. Op sommige plaatsen moet het water bijna naar omhoog stromen om in de 
Zeeschelde te geraken. Het is dan ofwel ruimen, ofwel problemen hebben.  
 
Mevrouw Tinne Rombouts: Ik stel de omgekeerde vraag. Als er geen ruimingen gebeuren, in hoeverre zal 
het peil dan hoger zijn in het binnengebied?  
 
De heer Leo Clinckers: Voor de Durme kan ik dat illustreren. De Durme is zodanig aangeslibd, dat we aan 
de geul bijna telkenmale het slijk moeten wegkrabben. Dat is afhankelijk van geval tot geval. Op een aantal 
punten is de ruiming van de hoofdrivier heel belangrijk om geen acties te moeten doen op andere plaatsen.  
 
De heer Hermes Sanctorum: Ik had nog vragen over de bekkenbesturen en het gebiedsgericht werken, en het 
feit dat die bekkenbesturen ter discussie staan.  
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Daarnet hebt u al verwezen naar het feit dat één Vlaams agentschap voor de bevaarbare waterlopen niet uw 
beslissing is. Misschien hebt u wel praktische bezwaren als dat wordt doorgevoerd, of misschien net niet.  
 
De heer Leo Clinckers: U hebt zelf gehoord dat we twee agentschappen hebben, die zeer goed samenwerken. 
Ze wisselen heel wat zaken uit.  
 
Wat de bekkenbesturen betreft, is er de rol van het bestuur en de rol van de bekkencoördinator. De rol van de 
coördinator is bepaald. Ze is vastgelegd in de CIW, in akkoord met alle partijen. Men moet opletten met het 
versterken van de rol van de bekkenbesturen. Uiteindelijk is een bekkenbestuur een forum waar de verschil-
lende actoren die in een bepaald gebied met water te maken hebben, worden samengebracht. We gaan er 
daarbij van uit dat de leden daar aanwezig zijn, dat ze een open discussie voeren, dat er een besluit wordt ge-
nomen. 
 
De uitvoering moet mijns inziens altijd gebeuren op het niveau waar het het meest functioneel is, bij degenen 
die de knowhow hebben op het terrein. Dat wordt nog maar eens cruciaal op het moment dat er wateroverlast 
is of in een crisisperiode. Op dat moment moet men blindelings kunnen rekenen op de mensen met terrein-
kennis en die weten hoe de zaken in elkaar steken. De huidige toestand rond bekkenbesturen moeten we dur-
ven evalueren. Het gebeurt trouwens ook in de CIW. Ik geloof dat er een vereenvoudigingsvoorstel is uitge-
werkt. Het lijkt me veeleer een materie voor de mensen van de CIW. 
 
De heer Erik Portugaels: De vraag over de bevaarbare en onbevaarbare waterlopen en de problematiek inza-
ke de versnippering mag eigenlijk niet verengd worden tot de problematiek van wateroverlast en waterbeheer-
sing. 
 
Bevaarbare waterwegen hebben immers, in tegenstelling tot de onbevaarbare waterlopen, naast de wateraf-
voerfunctie een erg belangrijke economische functie. Die vertaalt zich op haar beurt in een nauwe samenwer-
king en afstemming tussen de waterwegbeheerders en de overige stakeholders op het vlak van mobiliteit en 
logistiek. Ook de vereiste nautische en hydrologische kennis overstijgt die van de onbevaarbare waterlopen 
evenals de omvang van de waterbouwkundige infrastructuur en de investeringen in die infrastructuur.  
 
Bevaarbare waterwegen herbergen ook allerlei recreatieve infrastructuur en recreatieve manifestaties. Dat 
vereist ook specifieke taken voor en expertise van de waterwegbeheerder. Bij de onbevaarbare waterlopen ligt 
de klemtoon uitsluitend op waterbeheersing en ecologische aspecten. 
 
De beheersverdeling hoeft geen belemmering te zijn voor een goede samenwerking en afstemming. Via het 
decreet Integraal Waterbeleid en de kaderrichtlijn Water zijn er samenwerkingsverbanden en overlegstructu-
ren met betrokkenheid van de beleidsdomeinen leefmilieu, natuur, openbare werken, mobiliteit, ruimtelijke 
ordening, landbouw, economie. Vertegenwoordigers van drinkwatermaatschappijen, provincies, gemeenten, 
de Vereniging van Vlaamse Polders en Wateringen staan binnen de verschillende overlegstructuren allemaal 
samen in voor een goede afstemming van het waterbeleid. De structuren zoals ze nu bestaan en het onder-
scheid dat vandaag bestaat tussen bevaarbare en onbevaarbare waterlopen, zijn goed.  
 
Waarom zijn er twee waterwegbeheerders? Dat is historisch gegroeid. Er is wel een duidelijke afstemming 
met respect voor de eigenheid en specificiteit van de beheerde waterwegen. 
 
Bij de operatie Beter Bestuurlijk Beleid, die liep van 2000 tot 2006 heeft de decreetgever beslist om twee 
agentschappen te creëren die goed op elkaar zijn afgestemd en die het beleid van de minister zo goed mogelijk 
proberen uit te voeren op basis van beheersovereenkomsten die sterk parallel lopen en de eraan gekoppelde 
ondernemingsplannen.  
 
De beheersgebieden van Waterwegen en Zeekanaal en De Scheepvaart zijn geografisch volledig gescheiden. 
De enige verbinding is de aftakking Albertkanaal-Netekanaal. De beheersgebieden zijn logisch opgedeeld. 
Het beheersgebied van De Scheepvaart is gerelateerd aan het stroomgebied van de Maas en de economische 
as Antwerpen-Luik. Voor W&Z is het gerelateerd aan de Schelde als watersysteem met Antwerpen-Brussel en 
Antwerpen-Noord-Frankrijk als economische assen. 
 
Ook op hydrologisch gebied is er duidelijk een verschil. W&Z beheert tijgebonden waterwegen. Voor De 
Scheepvaart is dat niet het geval. De beheersgebieden zijn door een relatief beperkte omvang beheersbaar en 
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beheerbaar zonder al te grote overhead. We zijn ook vertegenwoordigd in elkaars raden van bestuur. Boven-
dien hebben we twee vzw’s: de vzw Waterwegen en Zeekanaal en de vzw Netwerk De Scheepvaart, waarin de 
stakeholders als gebruikers van de waterwegen vertegenwoordigd zijn die ook terugkoppelen naar de respec-
tieve raden van bestuur en het respectieve management. Het gevoerde beleid wordt op die wijze maatschappe-
lijk gedragen.  
 
Mevrouw Rombouts, wat de lekken in het Albertkanaal betreft, heeft de VITO in opdracht van De Scheep-
vaart onmiddellijk een onderzoek uitgevoerd. Het gaat om een ingewikkeld fenomeen, dat wellicht te maken 
heeft met erosie van de kanaalbodem. Op basis van dit onderzoek heeft De Scheepvaart in de betrokken ge-
bieden pompen geïnstalleerd die het waterpeil permanent onder controle houden. Via peilmeting wordt per-
manent nagegaan hoe de situatie evolueert. Het gaat wel om lagergelegen gebieden. Inmiddels loopt er een 
onderzoek naar een structurele oplossing die allicht niet voor de hand ligt en wellicht heel duur zal zijn. 
 
Wat de aanbevelingen van de CIW betreft, wachten wij op het actieplan, gekoppeld aan de budgettaire weer-
slag. 
 
Er is geen verschil in visie tussen W&Z en De Scheepvaart. Er is alleen een verschil in maatregelen omdat er 
diversiteit is tussen de beheerde waterwegen. Wij voeren wel allebei het waterwegbeleid uit van de regering 
en de bevoegde minister via beheersovereenkomsten en ondernemingsplannen. Wij werken ook goed samen. 
Er is wel een verschil in operationele uitvoering, in functie van de te beheren kanalen.  
 
Wat De Scheepvaart betreft, hebben wij geen enkel probleem met rechtstreekse wateroverlast. We hebben wel 
potentiële problemen met wateroverlast wat de Gemeenschappelijke Maas betreft. Bij meer dan 3000 kubieke 
meter per seconde hebben we een groot probleem. Aan dergelijk debiet zijn we tijdens de voorbije periode 
gelukkig niet geraakt.   
 
Wat de kanalen ondervinden de waterwegen van De Scheepvaart, zelfs bij hoge waterstanden op de Maas, 
geen problemen met de scheepvaart. De waterhuishouding van onze kanalen blijft ook bij hoge Maasafvoer 
onder controle. Van de andere kant kunnen we met onze kanalen de waterafvoer op de Maas ook nauwelijks 
beïnvloeden. We kunnen immers maar 25 kubieke meter per seconde afvoeren via het Albertkanaal.   
 
De Scheepvaart heeft op zijn waterwegen eerder problemen bij lage waterstanden, in de zomerperiodes, wan-
neer er weinig water in de Maas beschikbaar is. Vandaar ook de geplande installatie van pompen op de slui-
zencomplexen van het Albertkanaal, een project waarmee we intussen zijn gestart in Ham. 
 
Ook de problematiek van baggerwerken is bij De Scheepvaart vrij beperkt. We moeten momenteel enkel 
structurele onderhoudsbaggerwerken uitvoeren op het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten. In sommige gevallen 
moeten we zelfs bodems aanstorten op het Albertkanaal om overdieptes aan te vullen. De problematiek van de 
waterbodems en baggerwerken verschilt dus bij beide vennootschappen, vandaar dat de expertise en de opge-
bouwde knowhow ook verschillen.  
 
De Scheepvaart heeft een heel goede samenwerking met Rijkswaterstaat en de Waalse collega’s. Ik stel vast 
dat Nederland inzake waterbeleid soms wordt verheerlijkt, dat wordt gezegd dat Rijkswaterstaat tegelijk droog 
en nat is, maar wij stellen vast dat er om de drie jaar een wisseling van de wacht is en dan fungeert onze afde-
ling Waterbouwkunde soms als geheugen voor de nieuwe hoofdingenieur-directeur in Maastricht. Soms wordt 
er verwezen naar structuren en situaties in beide landen die moeilijk vergelijkbaar zijn.  
 
De heer Leo Clinckers: In verband met de bekkencoördinatoren Leie en Bovenschelde is het inderdaad zo 
dat een van beiden zijn geluk elders is gaan beproeven en wij hebben een nieuwe vacature die we via de pro-
cedures openstellen.  
 
De heer Hermes Sanctorum: Het is dus de bedoeling dat het twee afzonderlijke functies zijn? Er is nu dus 
een voorlopige regeling? 
 
De heer Leo Clinckers: Ja. De realisaties uit de presentatie zijn beslist beleid, zoals het Sigmaplan en een 
aantal kleinere ingrepen. Andere vallen onder de planning, bijvoorbeeld de stuwen op de Dender. Technisch 
gezien duurt het ongeveer twee jaar om een stuw te bouwen.  
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Er werd gevraagd welke maatregelen ondertussen genomen moeten worden tegen wateroverlast. Ik refereer 
aan de wateroverlast van 2002 en 2003. Sedertdien hebben we de studie gedaan om een beheerplan te maken 
over een meer definitieve manier van aanpak. Een aantal werken zijn gebeurd. Inzake maatregelen op de Den-
der gaan we Overboelare opnieuw heel nauwkeurig bekijken. Misschien kunnen we kleine ingrepen realise-
ren. Ondertussen werken we keihard door aan de dossiers, zoals we ook in het verleden hebben gedaan.  
 
De heer Hermes Sanctorum: Ik heb de indruk dat vanuit uw domein wordt gefocust op de ietwat duurdere 
sturingssystemen en kunstwerken. Bent u het ermee eens dat we als beleidsaanbeveling kunnen meenemen dat 
er meer moet worden gefocust op de ecosysteemdiensten waar natuur en landbouw een groot voordeel bij 
hebben?  
 
De heer Leo Clinckers: We hebben het Sigmaplan uitgebouwd en er is jaren aan gewerkt om het geheel als 
concept uit te werken. Daarnaast zijn er het ‘ontwikkelingsplan Demer’ en het ‘rivierherstel Leie’. Al die 
plannen gaan in die richting.  
 
U mag echter niet blind zijn voor het gegeven dat door een regenrivier op bepaalde momenten enorme hoe-
veelheden kubieke meters water moeten gaan. Als dat niet gebeurt, lopen ze over. Dat wil zeggen dat er ook 
moet worden geïnvesteerd in de sturingssystemen; in dit geval zijn het stuwen. Op sommige plaatsen moeten 
pompgemalen worden gebouwd. Op andere plaatsen zijn er andere effecten zoals de sturing van de GOG’s 
langsheen het Sigmaplan. Het zijn geen natuurlijke overstromingsgebieden, maar gebieden waar een zekere 
sturing aanwezig is. De voorkeur gaat natuurlijk uit naar de natuurlijke omgeving, maar soms is de natuurlijke 
omgeving waarin de rivieren zich hebben opgebouwd, gedeeltelijk niet meer aanwezig. Dat heeft tot gevolg 
dat er andere instrumenten nodig zijn.  
 
Afgelopen november was er geen wateroverlast in het Gentse. Op onze basis kwam het aan op millimeters. 
Dankzij de sturingen konden we ervoor zorgen dat het overal net niet overliep.  
 
De heer Hermes Sanctorum: We hebben het daarnet gehad over natuur versus sturing, maar daar wil ik niet 
op toespitsen. Ik hoor vaak als argument dat de ecosysteemdiensten heel veel geld zouden kosten, maar de 
kunstwerken en sturingssystemen kosten ook heel veel geld. Ik zou graag hebben dat we bij het vergelijken 
ook eens naar de ecosysteemdiensten kijken.  
 
De heer Bart Martens: Voor het Sigmaplan heeft de VITO een maatschappelijke kosten-batenanalyse uitge-
voerd en werden de verschillende opties met elkaar vergeleken. In functie daarvan werden de keuzes gemaakt. 
Die werkwijze zal ook worden gevolgd in de bekkens.  

2. Vlaamse Milieumaatschappij 

2.1. Inleidende uiteenzetting 

De heer Paul Thomas, afdelingshoofd operationeel waterbeheer: Over het beheer van de onbevaarbare water-
lopen kan veel worden gezegd. Ik wil deze gelegenheid hoofdzakelijk aangrijpen om een korte analyse van de 
feiten in november 2010 te maken. Aan de hand van concrete gevallen en cijfers zal ik het tot nu toe gevoerde 
beheer trachten te verduidelijken. Ik zal ook naar de volgende jaren vooruitblikken en een aantal verbeter-
voorstellen formuleren. 
 
Integraal en operationeel waterbeheer 
 
Wat het integraal waterbeheer betreft, heeft het Beter Bestuurlijk Beleid een aantal taken in verband met het 
waterbeheer herschikt en bij de VMM gegroepeerd. Op die wijze is getracht een bijdrage tot een beter inte-
graal waterbeleid te leveren. 
 
De VMM bevindt zich in een vrij comfortabele positie. Er is een groepering van het beleid en het beheer, van 
kwantiteits- en kwaliteitsbeheer en van bevoegdheden inzake grondwater- en oppervlaktebeheer. De VMM 
heeft een interne organisatiestructuur opgezet die op een gecoördineerde, bekkengerichte benadering is ge-
richt. 
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De verantwoordelijkheid voor het kwantitatief waterbeheer betekent voor de VMM in eerste instantie: uitvoe-
ring geven aan het decreet betreffende het integraal waterbeleid. De goede toestand in 2015 is een gegeven dat 
we hierbij steeds voor ogen houden. 
 
De VMM staat ook in voor de coördinatie van de uitvoering van de wet op de onbevaarbare waterlopen van 
1967. De VMM beheert zelf de onbevaarbare waterlopen van eerste categorie. We meten de toestand van de 
onbevaarbare waterlopen, we modelleren, berekenen en ontwikkelen zelf scenario’s en we controleren en 
volgen de werking van polders en wateringen. Door onze bijdrage aan waterschappen en in de bekkenstructu-
ren geven we richting aan het lokaal waterbeheer. 
 
Tot slot versterken we onszelf door middel van samenwerking. Er bestaat reeds een gestructureerde samen-
werking met vele actoren in het waterbeheer. 
 
Concreet gaat het om het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, de nv Waterwegen en Zeekanaal, de 
nv De Scheepvaart, de Vlaamse Landmaatschappij, het Agentschap voor Natuur en Bos, het Instituut voor 
Natuur- en Bosonderzoek, de provincies en de gemeenten, polders en wateringen, de nv Aquafin, de CIW en 
de bekkenstructuren. 
 
De VMM steekt ook veel tijd en energie in Europese projecten. In het project ‘No Regret’ bijvoorbeeld, dat 
betrekking heeft op de Hellekens in Herentals, trachten we voornamelijk de voortrajecten onder de knie te 
krijgen. Er is ook een project rond de Dijle en de Woluwe. Het project voor de Molenbeek in Zandbergen stelt 
ons in staat de bouw van de wachtbekkens op deze manier mee te laten financieren. In het project ‘Alfa’, dat 
betrekking heeft op de Kleine Nete, trachten we vooral de multifunctionele Europese benadering naar Vlaan-
deren te vertalen. In de Voerstreek is er ‘Aquadra’: daar mikken we vooral op inzichten in het overleg met 
partners buiten Vlaanderen, vooral Wallonië en Nederland. In het project ‘Scaldwin’ trachten we de grond- en 
oppervlaktewaterproblematiek aan elkaar te koppelen. We participeren aan al die Europese projecten omdat 
we hier veel uit kunnen leren en nadien naar de Vlaamse context kunnen vertalen. Tegelijkertijd kunnen we 
op die manier Europese kredieten voor een aantal grote projecten binnenhalen. Zo wordt het voor Vlaanderen 
wat meer betaalbaar. 
 
Risicobeheer 
 
Ik zal nu even de overstromingen van november 2010 in het ruimer kader van de overstromingsproblematiek 
in Vlaanderen situeren en daarbij inzoomen op de overstromingskansen. 
 
In feite is op 24 uur tijd minder dan 60 millimeter neerslag gevallen. Dat gebeurt eens om vijf tot tien jaar en 
het is dus eigenlijk niet eens zo uitzonderlijk. In augustus, september en oktober 2010 bedroeg de neerslagsom 
30 millimeter. Aangezien dat eens om de drie jaar gebeurt, is dit ook niet zo uitzonderlijk. De combinatie van 
beide elementen heeft echter geleid tot piekdebieten die we slechts om de 25 jaar zien. Tevens waren de pie-
kwaterstanden tot 10 centimeter hoger dan de historische maxima die ooit zijn gemeten. 
 
De overstroomde oppervlakte bedraagt ongeveer 20.000 hectare. De economische schade bevindt zich tussen 
60 en 180 miljoen euro. Het eerste getal is van de verzekeringssector afkomstig, het tweede is een schatting 
door de FOD Binnenlandse Zaken. Het verschil tussen beide getallen is groot. Waarschijnlijk wordt niet alles 
aangegeven bij of gedekt door de verzekeringsmaatschappijen. De realiteit ligt allicht ergens in het midden. 
 
Wat de sociale impact betreft, zijn in november 2010 meer dan 4000 gebouwen getroffen door de watersnood 
en nog eens 2700 bijgebouwen. Een eerste conclusie is dat een niet zo extreme neerslag extreme schade ver-
oorzaakt heeft. 
 
De tweede component van het risicobeheer is de overstromingsschade. Er is 209 miljoen euro schade via het 
Rampenfonds uitbetaald in de periode 1993-2011, waarvan 75 procent in Vlaanderen. In de periode 2005-
2010 waren er 39 erkende waterrampen. 241 van de 308 Vlaamse gemeenten hebben toen de trieste erkenning 
van rampgebied gekregen. De tweede conclusie is dus dat om de twee à drie jaar overstromingen in Vlaande-
ren grote schade aanrichten. 
 
Uit de formule ‘Risico = kans x schade’ kunnen de gemiddelde jaarlijkse kosten worden afgeleid. Het econo-
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mische risico dat Vlaanderen loopt, ligt tussen 100 en 200 miljoen euro per jaar. We hebben dit als voorberei-
ding op een studie over de opmaak van de overstromingsrisicobeheerplannen, exact proberen te berekenen 
voor het pilootgebied van de Poperingevaart. We kwamen toen aan een economisch risico van 1 miljoen euro. 
Geëxtrapoleerd voor Vlaanderen betekent dat 100 tot 200 miljoen euro. We nemen een ruime marge omdat 
zoiets moeilijk te extrapoleren valt. Ik heb een gelijkaardig cijfer gezocht voor Nederland en daar staat in offi-
ciële rapporten het cijfer van 140 miljoen euro per jaar aan schade. De bedragen liggen dus dicht bij elkaar, 
maar Vlaanderen heeft een kleinere oppervlakte.  
 
Nog een parameter om het overstromingsrisico uit te drukken, zijn de gebouwen gelegen in overstromingsge-
bied. Weer met een ruime marge zijn dat er 36.000 tot 56.000 dergelijke gebouwen. Nog een parameter is het 
aantal niet-bebouwde percelen, voor woningen of voor industrieterreinen, in overstromingsgebied. Dat zijn er 
23.700 of zo’n 11.000 hectare.  
 
De veiligheid in 2010 ligt gemiddeld 20 procent lager dan in 1996: de 25-jaarlijkse gemeten afvoer is eigen-
lijk een 20-jaarlijkse geworden, ondanks al de investeringen die ondertussen gedaan zijn. De derde conclusie 
is dan ook dat de economische risico’s hoog zijn en dat de veiligheid gemiddeld 20 procent lager ligt dan in 
1996. 
 
Voor het risicobeheer grijp ik ook voor een stuk terug naar de uiteenzetting van professor Berlamont over de 
klimaatverandering. De overstromingskansen stijgen, de landgebruikverandering heeft invloed op de piekde-
bieten. De risico’s die daarvan uitgaan, zijn minstens even groot als de klimaatverandering. Ik verwijs naar de 
rol van Ruimtelijke Ordening. Onder het huidige Vlaamse beleid neemt het risico van 30 tot 60 procent toe, 
Nederland rekent op een toename van ongeveer 40 procent.  
 
Deze vaststellingen verplichten ons tot keuzes: zetten we het huidige beleid voort, schakelen we over op een 
beleid van standstill of op een adaptief beleid? Dat komt neer op kiezen tussen een verhoging van de investe-
ringen in veiligheid en extra schadeloosstellingen. Dat is het verschil tussen de rol van de waterloopbeheerder 
en de rol van de verzekeraar. We hebben een concretisering nodig van de risicobeheerdoelstellingen. Ik ver-
wijs naar hier de uiteenzetting van de CIW. Binnenkort gaan we dat binnen de CIW bespreken, afspraken 
maken en beheerdoelstellingen concretiseren. Binnen de afdeling Operationeel Waterbeheer van de VMM 
loopt er een project om die risicobeheerplannen voor te bereiden. De vierde conclusie luidt: de verdere risico-
toename verplicht ons om beleidskeuzes te maken. 
 
Investeringen 
 
De VMM staat in voor de uitvoering van de projecten uit het bekkenbeheerplan. Wij bouwen wachtbekkens, 
beschermingsdijken en pompstations. We bouwen die niet zomaar, er is ook niet overal ruimte voor. We heb-
ben beperkingen en randvoorwaarden vanuit de ruimtelijke ordening, de landbouw en de natuur. We hebben 
uiteraard ook nog veel andere projecten uit het bekkenbeheerplan zoals het ecologisch herstel, het oplossen 
van vismigratieknelpunten, de realisatie van hermeandering en het bouwen van slibvangen. Daar zal ik nu 
echter niet verder op ingaan. Andere projecten die minder in de bekkenbeheerplannen staan, maar ook nood-
zakelijk zijn, zijn de automatisering van technische installaties, de renovatie van pompstations en lokale be-
veiligingsmaatregelen. 
 
Ik geef een overzicht van wat we in de voorbije periode gerealiseerd hebben en welke budgetten daarmee 
gepaard gingen. 
 
De afdeling Operationeel Waterbeheer, beheerder van waterlopen van eerste categorie, heeft 39 wachtbekkens 
in beheer met een totale buffercapaciteit van 21 miljoen kubieke meter. Wij hebben drie wachtbekkens die in 
afwerking zijn: op de Herk, de Velpe en de Jeker. Ze hebben een totale bergingscapaciteit van 1 miljoen ku-
bieke meter. Er zijn twee wachtbekkens in uitvoering, op de Molenbeek in Zandbergen, met een totale ber-
gingscapaciteit van 365.000 kubieke meter. Het gemiddeld investeringsbudget over de jaren 1995 tot 2010 
bedraagt 10 miljoen euro per jaar. 
 
Wat zijn de geplande projecten? Ik beperk me hier tot de grote geplande waterbergingsprojecten: de Kleine 
Nete in Herentals, de Zuunbeek in Sint-Pieters-Leeuw, de Barebeek in Zemst, de Herk in Alken en Wellen, de 
Beverbeek in Galmaarden, de Scheibeek en Arebeek in Herne, de Begijnebeek in Diest, de Winge in Rotse-
laar, de Pauwelsbeek in Maarkedal, de Heulebeek in Ledegem, de Voer in Voeren, de Kerkebeek in Brugge, 
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de Grote Molenbeek in Londerzeel en het buitenbekken in Webbekom. De realisatie van die projecten zorgt 
voor een extra berging van 3 miljoen kubieke meter en de geraamde kostprijs ervan is 20 miljoen euro. 
 
Naar aanleiding van de noodsituaties van november 2010 en januari 2011, hebben wij op vraag van de CIW 
een noodprogramma voorbereid voor wat wij beheren. De uitvoering van dat programma is voorzien voor de 
periode 2011-2014 en de kostprijs ervan wordt geraamd op ongeveer 90 miljoen euro. 
 
De vijfde conclusie is dan ook dat de uitvoering van dat noodprogramma een toename van de kredieten ver-
eist. Er zijn ongeveer 10 miljoen euro investeringskredieten per jaar. De vermelde eerst geplande projecten 
van 20 miljoen euro kunnen wij over twee jaar gerealiseerd hebben, maar het volledige noodprogramma zal 
een toename van kredieten vereisen. 
 
Ik ga nu in op een aantal concrete gevallen om te illustreren waar we staan en waar we binnen een korte peri-
ode zouden moeten staan. De eerste casus is de Maarkebeek uit de omgeving van Oudenaarde. Die beek heeft 
redelijk wat belangstelling gekregen in de vorige overstromingsperiode. Er is een wachtbekken in Etikhove 
dat gebouwd is door de VMM, op een waterloop van tweede categorie. Dat wachtbekken kon niet optimaal 
gebruikt worden omdat er een aantal niet ingedijkte woningen zijn. Het resultaat was dat er een tiental straten 
en een honderdtal huizen zware wateroverlast hadden. 
 
We moeten dat wachtbekken optimaliseren en zijn volledige functie geven. Er moet, zoals uit de bekkenbe-
heerplannen blijkt, een tweede wachtbekken worden gebouwd op de Pauwelsbeek, ook een waterloop van 
tweede categorie. Het bekkenbeheerplan wijst de realisatie van het wachtbekken op de Pauwelsbeek toe aan 
de VMM. Wij stellen voor om de Pauwelsbeek vanaf de plaats waar het wachtbekken moet worden gebouwd, 
te herklasseren naar eerste categorie om zo de twee wachtbekkens, geautomatiseerd en op elkaar afgestemd, 
met elkaar te laten praten en te sturen zodat de meerwaarde veel groter is dan ze afzonderlijk en niet geauto-
matiseerd te laten aanleggen, zoals soms in het verleden gebeurde. 
 
Een tweede casus is de Molenbeek in Erpe-Mere. In de jaren 90 is daar afwaarts een vrij groot wachtbekken 
gebouwd en in 2009 zijn nog twee extra wachtbekkens voltooid. Die drie bekkens, met 600.000 kubieke meter 
bergingscapaciteit, waren bij de overstroming volledig gevuld. Ze hebben zeer goed gefunctioneerd, maar de 
limieten van het klassiek veiligheidsbeleid zijn daar wel bereikt. Alle beschikbare ruimte is ingenomen. Alles 
wat er kan worden gebouwd, is gebouwd. Er kan niet nog meer geïnvesteerd worden in dergelijke grote infra-
structuur. Er is dus nood aan extra lokale bescherming en lokale ondersteuning: het indijken van individuele 
woningen en het ondersteunen van individuele voorzorgsmaatregelen.  
 
Beheer en sturing 
 
Als we praten over het beheer van de onbevaarbare waterlopen en de VMM, hebben we het over het volgende. 
Er zijn 1400 kilometer onbevaarbare waterlopen van de eerste categorie. Op die 1400 kilometer waterlopen 
staan 250 ‘kunstwerken’ zoals stuwen en pompen. Op plaatsen zoals rond Diest staan ze dicht bij elkaar, op 
andere plaatsen staan ze verder van elkaar. Er zijn 250 neerslag-, peil- en debietmeetpunten. Er is een afstand-
bewakings- en afstandsturingssysteem voor de cruciale infrastructuur in Vlaanderen. We hebben een voor-
spellings- en waarschuwingssysteem voor hoogwatersituaties. Alles is geautomatiseerd en geïnformatiseerd. 
Er is uiteraard infrastructuur om al die operationele systemen draaiend te houden. Ze worden centraal beheerd 
en hebben de voorbije periode hun nut bewezen. 
 
We beschikken over een ploeg ingenieurs, elektromechanici, hydrologen, systeembeheerders en gebiedbe-
heerders gespecialiseerd in operationeel waterbeheer. Er is een permanentieregeling met een vijftigtal mede-
werkers, zodat er 24 uur op 24 interventies mogelijk zijn, 7 dagen op 7. De knowhow is aanwezig om resul-
taatgericht beheer te doen inzake de aanpak van plantenexoten, het ruimen van slibaangroei, de rattenbestrij-
ding, monitoring, modellering en data- en systeembeheer.  
 
Een grafiek met de evolutie van de onderhoudskosten op de onbevaarbare waterlopen van eerste categorie, 
toont aan dat voor het echt beheer van de waterlopen de jaarlijkse kosten stijgen. De waterkwaliteit is verbe-
terd maar de nutriënten in onze waterlopen zijn nog altijd van die aard dat er veel plantengroei is. Bijgevolg 
moeten er veel worden gemaaid. Het maaisel moet worden afgevoerd, wat een stijging van de kostprijs ver-
oorzaakt. 
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De exotenbestrijding hebben we de laatste jaren zeer resultaatgericht aangepakt. Het effect is dat we het onder 
controle krijgen op de waterlopen, maar dat heeft natuurlijk een kostprijs. Alles is steeds meer geautomati-
seerd. Het onderhoud van de elektromechanische installaties heeft ook zijn prijs. De elektriciteitsfacturen stij-
gen en de exploitatiekosten nemen toe. Het resultaat van dit alles is een stijging van de vaste kosten van 7 
miljoen euro naar een kleine 10 miljoen euro in 2010.  
 
De sedimentproblematiek is hier al meermaals aan bod gekomen. Onze insteek is dat er een grote nood is aan 
brongerichte aanpak. De maatregelen voor erosiebestrijding zijn essentieel, maar het effect van de vrijblij-
vendheid heeft daar zijn limieten bereikt. Helaas moeten we pleiten voor meer gedwongen maatregelen, des-
gevallend uit te voeren door de waterloopbeheerder zelf. Minder slib, minder versnelde afvoer, stimulerende 
maatregelen: doe het alstublieft, zo niet zijn we aan het dweilen met de kraan open. Wat wij kunnen doen, is 
op de waterlopen sediment vangen en uitlekzones bouwen om de ecologische en economische kosten te be-
perken. 
 
Een voorbeeld is de slibvang in Egenhoven, net voor Leuven, gebouwd in 2006. We verwachtten dat dit de 
slibproblematiek in Leuven en stroomafwaarts op de Dijle, de Vunt en het kanaal Leuven-Dijle, zou oplossen. 
De aanleg heeft 1 miljoen euro gekost. We vangen 16.000 kubieke meter slib per jaar. De ruiming van dat slib 
kost ongeveer 300.000 euro tegen een kostprijs van ongeveer 20 euro per kubieke meter. Voorheen moesten 
we jaarlijks ruimen in de binnenstad van Leuven, waar dat moeilijk is en waarvoor we veel kritiek kregen. 
Bovendien was de kostprijs voor het ruimen daar 60 euro per kubieke meter. Op enkele jaren tijd is er hier een 
terugverdieneffect van de investering. Wij vangen dat slib nu op een plaats die gemakkelijk bereikbaar is en 
waar de kwaliteit van dien aard is dat de afzet beter is en hergebruikt kan worden als bouwstof. Daardoor zijn 
de eenheidsprijzen veel lager dan de moeilijke en kritieke ruimingen in Leuven. 
 
U zult al in verschillende rapporten gelezen hebben dat we op onze onbevaarbare waterlopen een jaarlijkse 
slibaangroei hebben van 150.000 kubieke meter per jaar. De eenheidsprijs van het slib hangt sterk af van de 
kwaliteit, maar gemiddeld gaat het om 40 euro per kubieke meter. We zitten zo aan een budget van 5 tot 6 
miljoen euro recurrent per jaar om de slibaangroei weg te werken. In de periode 2002-2003 moesten echter 
veel meer kredieten worden besteed aan slibruiming. Dat was na de grote overstromingen van toen, wanneer 
alles weer was dichtgeslibd en een inhaalbeweging nodig was. In de jaren daarna zijn we erin geslaagd om de 
slibaangroei weg te werken. De laatste jaren is het krediet gedaald. We hebben nood aan bijkomende kredie-
ten om bij te blijven in het weghalen van de slibaangroei. Ik pleit andermaal voor een verscherpte brongerich-
te aanpak en het verstrengen van de erosiebestrijdingsmaatregelen. Slib ruimen is niet moeilijk maar het blijft 
deels dweilen met de kraan open. 
 
De VMM is een betrouwbare partner in crisisbeheer. Dat is de voorbije periode bewezen. Onze overstro-
mingsvoorspeller is algemeen bekend. Er waren in de periode van overlast 2,5 miljoen bezoekers op de site 
www.overstromingsvoorspeller.be, zoveel dat het systeem overbelast dreigde te raken. Dat systeem is vooral 
opgebouwd in de beginfase als interne ondersteuning, voor onze eigen mensen die met waterloopbeheer bezig 
zijn, om tijdig paraat te zijn en om preventief te kunnen doen wat nodig was. Daar heeft het vooral zijn nut 
bewezen. Eens we zover stonden, hebben we een stap verder gezet en zijn we ook de hulpdiensten en de be-
volking gaan waarschuwen op het ogenblik dat daar nog preventief dingen konden worden gedaan. In een 
derde fase zijn we begonnen met continu communicatie te doen, ook via een woordvoerder, het internet en de 
operatoren, zodat het systeem is wat het nu is. 
 
Ik zeg niet dat er geen verbeteringen mogelijk zijn. U hebt gehoord wat er in het kader van de CIW aan initia-
tieven loopt. Daar staan we volledig achter. De realisatie van de CIW-crisisportaalsite is in opbouw. We zul-
len daarvoor samen werken, zowel voor de onbevaarbare als voor de bevaarbare waterlopen, om de toegang 
en de vereenvoudiging tot stand te brengen, wat nog een verbetering is. We gaan ook voort werken aan het 
informeren van de lokale technische diensten en hulpdiensten. 
 
Nu hebben we al het systeem van de ‘stille waarschuwing’: op het moment dat we nog niet met alarmkreten 
naar buiten komen, sturen we al berichten naar technische diensten en hulpdiensten zodat die paraat zijn en 
preventief inspecties kunnen doen en maatregelen nemen. Daarenboven gaan we de noodplannen actualiseren 
en verder crisisoefeningen organiseren. We stonden trouwens op het punt een grote crisisoefening te doen in 
november. We hadden er al heel wat voorbereidingen voor getroffen samen met de federale nooddiensten en 
de gouverneur. Die oefening is niet doorgegaan, want het werd achterhaald door de situatie van november.  
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De VMM stuurt de cruciale infrastructuur op de onbevaarbare waterlopen van eerste en tweede categorie. Dat 
is geautomatiseerd op basis van de capaciteit van opvang van de grootste pieken. We willen er vooral over 
waken om niet te vroeg te vullen, zodat het wachtbekken niet vol is op het moment dat nog buffercapaciteit 
nodig is.  
 
Dat komt stap voor stap tot stand. In een eerste fase is er een sturing op basis van de meest kritieke opwaartse 
en afwaartse punten. Op basis daarvan sturen we kleppen. In een tweede fase wordt de sturing afgestemd tus-
sen de verschillende wachtbekkens. Ik heb geschetst hoe we dat in de Maarkebeek zullen doen en zal zo 
meteen toelichten hoe we dat op andere plaatsen zullen doen. We gaan ook sturen op voorspellingen, zodat we 
preventief de buffercapaciteit maximaal kunnen vrijmaken als de voorspellingen zekerheid bieden dat die 
capaciteit de volgende dagen nodig is. In een volgende fase gaan we sturen op minimale schade. Met overvol-
le wachtbekkens hebben we de keuze tussen opstuwen en bovenstrooms belasten, of doorlaten en beneden-
strooms belasten. Die keuze bepalen we op basis van de minimale schade die zal worden aangericht.  
 
Nu ga ik in op de casus Dijle-Leuven. In november 2010 viel de meeste regen boven het Dijle- en het Demer-
bekken. In Egenhoven hebben we een wachtbekken gebouwd van ongeveer 1 miljoen kubieke meter ber-
gingscapaciteit. Gelukkig is daar ook de Doode Bemde, met een even grote bergingscapaciteit en een natuur-
lijke berging in de opwaartse vallei. Samen is dat 2 miljoen kubieke meter bergingscapaciteit.  
 
Vóór die berging was er in Leuven geregeld wateroverlast. Nu werd in Leuven de maximale 25 kubieke meter 
water per seconde doorgelaten, waardoor de Dijle daar kantje boord vol heeft gestaan. De investeringen daar, 
de buffercapaciteit in de Doode Bemde, de sturing die daarop staat en de bijsturing die we hebben gedaan, 
hebben ervoor gezorgd dat in Leuven geen huizen ondergelopen zijn. We hadden goede afspraken met W&Z. 
Op een bepaald moment is er water bijgevuld in het kanaal. We hebben ook goede afspraken gemaakt met 
onze Waalse vrienden, zodat we hun gegevens hadden en onze sturing daarop konden afstemmen. Zo hebben 
we schade in Leuven voorkomen. 
 
Met onze infrastructuur te Leuven zitten we op een vijftal kilometer van de taalgrens. Het wachtbekken Egen-
hoven ligt dicht bij de taalgrens. Twee derde van het stroomgebied van de Dijle ligt in Wallonië. We zijn dus 
in hoge mate afhankelijk van het landgebruik in Wallonië. Als daar bijkomend wordt verhard, als er versneld 
water naar ons komt, dan zitten we in Leuven, ondanks de grote spons van de Doode Bemde en het wachtbek-
ken van 1 miljoen kubieke meter berging, op de limiet. Of er in Oud-Heverlee extra berging nodig is, is nu in 
onderzoek in het kader van een Europees project. 
 
We kunnen in Leuven ook de sturing optimaliseren, meer sturen op voorspelde neerslag dan op gemeten neer-
slag. We houden ook de crisisoefeningen en de paraatheid voor ogen, door te oefenen op de momenten dat het 
kan, tot we alles perfect in de vingers hebben. Ons crisiscentrum en de dispatching voor hoogwaterbeheer zit 
in ons besturingsgebouw in Leuven. Daar werken de overstromingsvoorspeller en de hydrologen, vlak bij de 
diensten van de gouverneur, zodat er een vlotte wisselwerking is. 
 
Het volgende voorbeeld is de Demer in Diest. Ook die stad ligt in de zone waar de meeste neerslag is geval-
len. We zijn erin geslaagd om Diest, Zichem en Aarschot te vrijwaren van schade. In Halen is dat niet gelukt, 
omdat daar nog een wachtbekken in aanbouw is. In hetzelfde stroomgebied van de Demer is er nog een 
wachtbekken in aanleg in Stevoort. We zijn ook bezig met het vernieuwen van de afstandbewaking. Twee jaar 
geleden is dat vrij grote project van anderhalf miljoen euro aanbesteed en nu is het in uitvoering. Ook de im-
plementatie van die intelligente sturing hebben we aanbesteed. Dat gebied is voor de helft gelegen in Vlaams-
Brabant, en voor de helft in Limburg. We sturen een heel complexe, provinciegrensoverschrijdende infrastruc-
tuur. Door de verdere informatisering kunnen we de optimale benutting van de bestaande infrastructuur door 
intelligente sturing efficiënter maken. Dat is voor ons de echte uitdaging. 
 
Verbeterpunt en conclusies 
 
Ten slotte kom ik tot een voorstel van verbeterpunt: efficiënter waterbeheer door nieuwe klassering van onbe-
vaarbare waterlopen. Complexe infrastructuur sturen is niet voor iedereen weggelegd. We hebben bewezen 
dat wij daartoe in staat zijn, dat we de technische kennis en de wetenschappelijke onderbouwing hebben. In 
het verleden hebben we bewezen dat het werkt. We zijn er ook nu in november 2010 in geslaagd steden met 
veel neerslag zoals Leuven, Diest, Aarschot grotendeels van schade te vrijwaren. 
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Ik geef een voorbeeld van waar we hebben geïnvesteerd op tweede categorie waterlopen: de Vondelbeek in 
Dendermonde. Tot 1995 was er daar vaak wateroverlast bij regen. We hebben de Vondelbeek geherklasseerd 
van tweede naar eerste categorie en wachtbekkens gebouwd. Daardoor zijn we er nu in geslaagd Dendermon-
de grotendeels te vrijwaren van schade. De oefening om waterlopen met cruciale infrastructuur te herwaarde-
ren naar eerste categorie, was dus een verstandige beslissing. Tegelijk moeten een aantal waterlopen van eer-
ste categorie zonder die infrastructuur wellicht niet meer op gewestelijk niveau worden beheerd. 
 
De versnippering is hier dikwijls aan bod gekomen. We moeten kijken naar een versoepeling om waterlopen 
van derde categorie onder te brengen bij waterlopen van tweede categorie als de gemeenten dat vragen. 
 
De beken van algemeen belang moeten worden geklasseerd en onderhouden. Een beek van algemeen belang, 
waar een regenwaterleiding in uitmondt, waar een overstort van Aquafin in komt, moet worden onderhouden. 
Grachten hebben vooral een buffercapaciteit, beken hebben een afvoercapaciteit en moeten worden onderhou-
den. Hier ligt een heel belangrijke taak voor het actief peilbeheer op lokaal niveau. Dat kan veel oplossen, 
maar het lost de cruciale infrastructuur niet op. Daar moeten we intelligente sturing, afstandsbewaking en 
automatisering hebben. 
 
De conclusies hebben we al stap voor stap overlopen, maar ik zal ze nog even herhalen. We hadden een niet 
zo extreme neerslag, die toch extreme schade heeft veroorzaakt in november 2010. Om de twee à drie jaar 
richten overstromingen in Vlaanderen grote schade aan, voor tientallen miljoenen euro. De economische risi-
co’s zijn hoog. De veiligheid is, ondanks de al gedane investeringen – en we hebben de budgetten voor 99 
procent zinvol omgezet –, stap voor stap gedaald door het gewijzigd landgebruik enzovoort. De verdere risi-
cotoename in de komende jaren verplicht tot beleidskeuzes. We hebben een noodprogramma opgesteld om 
een aantal dingen versneld uit te voeren, maar koken kost geld. Optimale benutting van de infrastructuur zal 
een meerwaarde geven, maar impliceert intelligente sturing. Efficiënter waterbeheer kan door nieuwe klasse-
ring van onbevaarbare waterlopen. 

2.2. Vragen van de leden 

Mevrouw Gwenny De Vroe: De overstromingsvoorspeller heeft zijn nut bewezen: 2,5 miljoen bezoekers, dat 
is ongelooflijk. In de vorige hoorzittingen is naar voren gekomen dat er negen à tien voorspellers zijn van 
overstromingen. Ik heb toen de vraag gesteld waar er eventueel overlappingen zijn en of het wel nodig is dat 
er zoveel voorspellers zijn. Ik stel die vraag ook graag aan u. 
 
Wat de communicatie naar gemeentebesturen betreft, heeft u aangehaald dat u in de toekomst ook waarschu-
wingen wilt geven aan besturen en technische diensten dergelijke Dat is een goede zaak, aangezien er toch 
veel burgemeesters en gemeentebesturen niet goed op de hoogte waren van de problemen die op hen afkwa-
men. Dat lijkt mij dus heel interessant. 
 
In verband met de sturing van de infrastructuur haalde u aan dat daar een cruciale rol is weggelegd voor de 
VMM. Die sturing gebeurde grotendeels geautomatiseerd maar op vele plaatsen niet. Er is toch wel gebleken 
dat vele straten zijn ondergelopen, wat had kunnen worden voorkomen indien er een juiste menselijke sturing 
was geweest. Hoe ziet de VMM dit en welke aanpassingen zullen er gebeuren om die sturingen in de toe-
komst nog te verbeteren? 
 
U hebt ook aangehaald dat er een goede communicatie was met Wallonië. Het verheugt mij dat te horen, want 
ik heb toch wel het gevoel heb dat dit op vele andere vlakken niet het geval was. De communicatie en samen-
werking met de verschillende gewesten kan volgens mij nog worden geoptimaliseerd. Wat is uw visie daar-
over?  
 
De heer Ward Kennes: Ik heb vier vragen over de lopende Europese samenwerkingsprojecten op diverse 
plaatsen in Vlaanderen. In welke mate zijn daaraan ook subsidies vanuit Europa gekoppeld? Wat is de meer-
waarde van die kennisuitwisseling? In welke mate staan er bindende engagementen van Vlaanderen tegenover 
wanneer men in zo’n samenwerkingsovereenkomst stapt? En welke voordelen ziet de VMM in deze Europese 
samenwerkingsprojecten? 
 
Mevrouw Vera Van der Borght: U hebt het gehad over de casus Molenbeek Erpe-Mere en de limieten van 
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het klassieke veiligheidsbeleid. Ik weet dat het intergemeentelijk samenwerkingsverband SOLvA nog met 
plannen rondloopt om aan sociale woningbouw te doen in Hofstade, in het gebied Doriksveld dat vaak onder 
water komt te staan. Het verbaast mij dat een intercommunale nog met dergelijke plannen rondloopt. Behoort 
het uitsluitend tot de bevoegdheid van het plaatselijk bestuur om dat al dan niet tegen te houden of heeft de 
VMM hierin nog een rol? 
 
Naar aanleiding van de overstromingen in november is er een debat geweest in de plenaire vergadering. Ik heb 
toen de minister geconfronteerd met haar antwoord op mijn schriftelijke vraag over het al dan niet baggeren 
van de Dender. De minister zei toen expliciet dat het baggeren hier geen oplossing had geboden. Diezelfde 
avond vertelde een ingenieur in het journaal echter dat het baggeren wel nuttig zou zijn geweest, temeer om-
dat men nu heeft gebaggerd in Wallonië. Daarmee sluit ik mij ook aan bij de vraag van mevrouw De Vroe 
over de goede verstandhouding tussen Wallonië en Vlaanderen – op dat vlak dan toch. Is er overleg geweest 
over dat aspect? Moet men het best stroomopwaarts baggeren of niet? 
 
Aansluitend bij een andere opmerking van mevrouw De Vroe, had ik graag geweten of bij de interne waar-
schuwingen in de eerste orde ook de burgemeesters zitten? Ik had namelijk begrepen dat de burgemeester van 
Aalst niet op de hoogte was. Zij is nochtans bevoegd voor politie, brandweer enzovoort en zou dus bij die 
eerste ronde automatisch moeten worden gewaarschuwd. 
 
Mevrouw Marleen Van den Eynde: U spreekt over het verstrengen van erosiemaatregelen. Vindt u dan dat 
er verplichtingen moeten worden opgelegd aan de eigenaars? 
 
U bepleit ook een herziening van de klassering van de waterlopen. Welke criteria zou u hiervoor aanwenden? 
Wat is de bedoeling? Wilt u minder verantwoordelijkheden bij de gemeenten leggen, maar meer doorschuiven 
naar onder meer de provincies? Wat is dan het voordeel van de herziening van die klassering? Dat er daad-
werkelijk iets gaat gebeuren? In vele gevallen behandelen de gemeenten nu de ruiming van beken en grachten 
wat stiefmoederlijk. 
 
Mevrouw Tinne Rombouts: We hebben weer heel wat insteken en verschillende inkijken gekregen over de 
manier waarop de waterlopen van categorie twee worden beheerd. Ik wil ook nog even terugkomen op de 
presentatie van deze ochtend, over de eerste categorie en het beheer daarvan. Ik verwacht dat er wel interactie 
is tussen beide. Je moet een keuze maken tussen ruimte maken voor water en de schepen kunnen laten varen. 
Maar ik heb de waterbeheerders deze ochtend de vraag gesteld: stel dat er storm op komst is en men heel veel 
water verwacht, hoe maakt u dan ruimte vrij en is dat ook voldoende om alles te kunnen opvangen? Wat zijn 
uw ervaringen daarin en in hoeverre verloopt het overleg daarover ook vlot?  
 
Een tweede vraag betreft de slibruiming. We weten dat er op daar momenteel een achterstand is. In welke 
mate heeft dat een effect op de waterlopen in het binnengebied? Ervaart u dat er grotere waterpeilen gehan-
teerd dienen te worden? Op welke wijze wordt de afvoer van water bemoeilijkt? 
 
Er zijn het afgelopen jaar veel investeringen gebeurd. Er zijn een aantal wachtbekkens opgesomd. Is het een 
keuze om enkel over de wachtbekkens te spreken, of is er inderdaad voornamelijk in wachtbekkens geïnves-
teerd? Ook bij de toekomstige investeringen zien we een aantal opsommingen. Gaat het ook daar over wacht-
bekkens, of ook over andere? Er zijn investeringen in wachtbekkens, pompen en dergelijke, maar ook in ande-
re, ecologische herstelprojecten. U zei dat u daar niet de focus op zou leggen, omdat het niet dadelijk een ef-
fect heeft op het beperken van overstromingen. We weten dat het waterbeleid immens veel geld zal kosten en 
dat het budget ontoereikend zal zijn. Op welke wijze worden er prioriteiten gelegd? Ik merk dat bijvoorbeeld 
de hermeanderingsprojecten ook naar voren worden geschoven, en dat andere veiligheids- of bergingsprojec-
ten soms moeten wachten of achteruit worden geschoven. 
 
Is het feit dat er geld vanuit Europa komt, soms een aanleiding om bepaalde projecten naar voren te halen? 
Die Europees gefinancierde projecten zijn voornamelijk projecten die een impact hebben op ecologisch her-
stel en dergelijke. Maar naast het Europese geld moet er natuurlijk ook Vlaams geld op tafel gelegd worden.  
 
Hebt u er zicht op welke maatregelen zouden moeten gebeuren om het overstromingsrisico naar beneden te 
halen? Kunt u een lijstje halen uit de bekkenbeheerplannen, met de maatregelen die prioritair moeten gebeu-
ren om het overstromingsrisico te verminderen? 
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U hebt vastgesteld dat de veiligheid in 2010 gemiddeld 20 procent lager lag dan in 1996, ondanks alle investe-
ringen. Wat is er dan aan de hand? Als we zo achteruitgaan, komen we bij heel hoge percentages uit. Daar 
komt natuurlijk nog bij dat het klimaat verandert. 
 
Wat houdt het noodprogramma precies in? Over welke maatregelen gaat het vooral? 
 
Wat beheer en sturing betreft, had u het over de sterk stijgende kosten, onder andere de maaikosten. De nutri-
enten zorgen er inderdaad voor dat het groen sterk kan groeien en dat u meer moet maaien. Het staat mij ech-
ter ook voor dat er de laatste jaren ook een andere maaitechniek wordt gebruikt. Terwijl er vroeger volledig 
werd gemaaid, wordt nu vaak een bloksgewijze techniek toegepast. Als je nadien nog water wilt doorlaten, 
moet je die blokken natuurlijk regelmatig opnieuw maaien om enige waterdoorlating te hebben. Is dat ook een 
van de oorzaken van de stijgende kosten? 
 
Dan is er het probleem van het slib en de ruimingen. Het belangrijkste is inderdaad dat je de bron van het aan-
reiken van slib probeert te beperken. Ik ga er echter ook van uit dat slib- en zandverplaatsing in een waterloop 
natuurlijke processen zijn: je hebt met water te maken, en water neemt nu eenmaal ook zand mee. Er is ook al 
gesproken over het hermeanderen. Je moet voldoende ruimte geven aan het water, want die bochten verplaat-
sen zich systematisch en moeten misschien worden verstevigd. Wat is uw visie daarover? 
 
Nog los van die bochten, zal er sowieso zandverplaatsing zijn. We kunnen dus niet stellen dat ruimingen niet 
meer nodig zijn. Berging in de waterloop is nog altijd een belangrijk element. Zijn slibruimingen volledig uit 
te sluiten als we de bron onder controle kunnen hebben? 
 
U hebt de zandvangers aangehaald. Dat kan inderdaad een interessant element zijn in de plaats van systema-
tisch te gaan ruimen. Zijn investeringen voor zandvangers ook opgenomen in uw investeringsprogramma? 
 
Wanneer het over water en waterlopen gaat, vraagt men heel vaak waar de berging in de waterloop blijft en 
wanneer men eindelijk zand of slib komt ruimen. Dat is een opmerking die u wellicht ook bekend in de oren 
klinkt. Dat is toch een belangrijk aandachtspunt. 
 
Ik leid uit uw uiteenzetting af dat automatisering en sturing heel belangrijk zijn om water te kunnen beheren. 
Ik kan mij ook wel voorstellen dat er limieten zijn aan sturing. Hoe ziet u dat? Sluiten sturing en automatise-
ring veldwerk uit? 
 
U hebt tot slot ook aangehaald dat samenwerking belangrijk is. Hoe schat u het belang van lokale kennis en 
betrokkenheid in bij het waterbeleid? 
 
Mevrouw Valerie Taeldeman: In hoeverre is het verbeterpunt in verband met het efficiëntere waterbeheer 
door een nieuwe klassering van onbevaarbare waterlopen al afgetoetst met de provincies of de lokale bestu-
ren? Staat men daarvoor open? 
 
In een tijdschrift dat hier werd uitgedeeld, zie ik dat de provincie Antwerpen werk heeft gemaakt van het in-
ventariseren van alle onbevaarbare waterlopen van tweede categorie. Dat heeft wellicht veel werk gekost en is 
waarschijnlijk ook heel interessant. In hoeverre hebben andere provincies of andere niveaus zo’n digitalisering 
van alle onbevaarbare waterlopen, zowel van de derde als de tweede categorie? 
 
De heer Wilfried Vandaele: Door de vele taken inzake waterbeheer bekijkt de VMM de problemen wat van-
uit een helikopterperspectief. Hoe evalueert men de bekkencomités? Nu worden die door de CIW aange-
stuurd, maar er gaan stemmen op om die sturing op een iets lager niveau te laten gebeuren. De gouverneurs 
lijken me daar vragende partij. De waterlopen stoppen natuurlijk niet aan de provinciegrenzen. 
 
De heer Hermes Sanctorum: De prioritisering is me nog steeds niet duidelijk. Wat gebeurt er precies met die 
projecten? De veiligheidsnormen zijn nog steeds afwezig. Hoe worden de prioriteiten dan vastgelegd? 
 
Een hermeandering van een rivier kan voor een buffering en een vertraging zorgen. Zelfs met mobiele mean-
ders zorgt dit er in de natuurlijke overstromingsgebieden voor dat het slib deels uit de rivier verdwijnt en op 
de aanliggende gronden terechtkomt. Indien we in heel Vlaanderen een systeem met ecosysteemdiensten zou-
den ontwikkelen, zouden we een pak verder staan. Ik sta trouwens versteld van de stijgende onderhoudskos-
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ten. Slibruimingen zullen we nooit helemaal kunnen uitsluiten. Ze blijken echter een serieus gedeelte van het 
budget te vertegenwoordigen. Hoe kunnen we die kosten terugdringen? 
 
Het lijkt me beter dit probleem bij de bron aan te pakken. Denkt de VMM aan bijkomende concrete maatrege-
len, die we in de beleidsaanbevelingen en de conclusies van deze commissie kunnen inpassen? 
 
Ik wil het nogmaals over de ecosysteemdiensten hebben. Ik heb daarstraks al eenzelfde vraag gesteld. Ik heb 
het antwoord gekregen dat er goede voorbeelden zijn, zoals het ontwikkelingsplan voor de Demer. In welke 
mate wordt die afweging voor de rest van Vlaanderen gemaakt? Er is een verband met mijn vraag over de 
prioriteiten. Het gaat er niet enkel om te bepalen welk project prioriteit krijgt, maar ook om de afweging welk 
project in een specifiek gebied moet worden gekozen. 
 
Vandaag komen hier diverse waterbeheerders aan het woord. Ik wil me hoeden voor een strijd tussen de wa-
terbeheerders voor de verschillende categorieën. Ik ben benieuwd wat de provincies en de gemeenten over die 
verschuivingen denken. We zullen dit goed moeten afwegen. Het moet in elk geval een rationeel debat blij-
ven. Ik hoop dat men niet enkel voor de eigen winkel spreekt. 
  
De heer Bart Martens: Volgens de heer Thomas moeten we de wachtbekkens vanuit het oogpunt van de 
intelligente sturing en de afstandsbewaking met elkaar laten praten. Het kan dan ook zinvol zijn waterlopen 
van categorie twee, waar cruciale infrastructuur aanwezig is, naar waterlopen van categorie één te bevorderen. 
Hij heeft echter niets gezegd over de afstemming op de cruciale infrastructuur langs bevaarbare waterlopen of 
langs waterlopen die alleen op papier nog bevaarbaar zijn en in de praktijk niet meer worden bevaren. Voor-
beelden hiervan zijn de Demer, de Dijle en de Grote Nete. Wat wil de VMM daar bereiken? Lijkt een be-
voegdheidsherschikking niet aangewezen om ook die cruciale infrastructuur in hetzelfde netwerk te kunnen 
inschakelen? Het lijkt me logisch dat waterlopen die onder het invloed van het getij staan of die echt worden 
bevaren, bij de waterwegbeheerders blijven. Van waterlopen als de Demer of de Dijle, waar al decennia geen 
schip meer op heeft gevaren, kunnen we ons echter afvragen of die bij Waterwegen en Zeekanaal moeten 
blijven. 

2.3. Antwoorden 

De heer Paul Thomas: Een belangrijk gedeelte van de mij gestelde vragen heeft betrekking op de overstro-
mingsvoorspeller. Wat doen we hier juist mee, hoe kunnen we dit nog optimaliseren, waarom hebben we ze-
ven overstromingsvoorspellers nodig? 
 
Elke overstromingsvoorspeller werkt vanuit een eigen benadering en eigenheid. Ik heb geschetst hoe de over-
stromingsvoorspeller van de VMM voor de onbevaarbare waterlopen is ontstaan. Die voorspeller was in eer-
ste instantie bedoeld om de eigen mensen tijdig te waarschuwen, zodat ze preventief kunnen optreden en 
kleppen en stuwen kunnen controleren. De overstromingsvoorspeller verhoogt dus onze paraatheid. 
 
Nu kunnen we dat instrument ook gebruiken als waarschuwingssysteem voor de hulpdiensten. Zodra het no-
dig is, worden alle technische diensten, de brandweer en de gemeentebesturen die een account aanvragen, 
door ons stil gewaarschuwd. Sommigen zijn op dat aanbod ingegaan en anderen nog niet. Het gebruik neemt 
echter stelselmatig toe. In het begin was dat zeer beperkt en momenteel is bijna iedereen hierbij aangesloten.  
 
Mevrouw Vera Van der Borght: Ik begrijp niet hoe het komt dat de politie en de brandweer wel en de bur-
gemeester niet op de hoogte kunnen zijn. In Aalst heeft de burgemeester het echter van de brandweer moeten 
horen. De burgemeester moet dat dus blijkbaar zelf vragen. 
 
De heer Paul Thomas: Als de burgemeester zelf geen account heeft aangevraagd, veronderstel ik dat zij door 
haar diensten zal worden verwittigd. Zo werkt het systeem momenteel: we waarschuwen een halve dag vóór 
we naar het brede publiek stappen en op onze website publiceren. We hebben hier veel positieve reacties op 
gekregen. Onze waarschuwingen zijn tijdig verstuurd en zijn betrouwbaar gebleken. Stap voor stap is dat sys-
teem zo opgebouwd. Wij willen dat graag behouden, maar dat wil niet zeggen dat wij geen voorstander zijn 
om het gecoördineerd ter beschikking te stellen via de portaalsite van de CIW. Dat is een stap vooruit want 
voor de mensen die daar weinig frequent mee in aanraking komen, is het moeilijk. 
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Om onze prioriteiten te bepalen moeten we in eerste instantie naar de verre toekomst kijken. We zijn de over-
stromingsrisicobeheerplannen aan het maken. We bekijken daarvoor verschillende beleidscenario’s en zoeken 
uit wat er moet gebeuren om ons tegen de risico’s in te dekken. We doen dat voor alle cruciale waterlopen in 
heel Vlaanderen. We maken zo een soort kosten-batenanalyse van de investeringen en de effecten daarvan. 
We zoeken waar we onze middelen het best inzetten om het risico maximaal te vermijden.  
 
Die benadering moet de prioriteiten bepalen. Ze komt uit de Overstromingsrichtlijn van Europa. De lidstaten 
hebben nog tijd om de richtlijn om te zetten. We zijn dat volop aan het voorbereiden. Dat is de toekomst. 
 
In de bekkenbeheerplannen staan de acties opgesomd die we binnen de planperiode moeten realiseren. De 
acties zijn bij consensus bepaald en door de Vlaamse Regering bekrachtigd. Vele zijn langetermijnprojecten 
die een lange voorbereiding vragen en gekoppeld zijn aan een hele hoop randvoorwaarden, grondverwervin-
gen en vergunningen. Dit noodzaakt ons om een meerjarenprogramma te hanteren. 
 
Al die projecten die in een bekkenbeheerplan staan en toegewezen zijn aan de VMM, afdeling Operationeel 
Waterbeheer, staan in het meerjarenprogramma. We maken een voorontwerp, een studie, een MER, een ont-
heffingsdossier, een grondverwervingsdossier, ontwerpplannen, stabiliteitsstudies enzovoort. Dat gaat stap 
voor stap vooruit, het ene sneller dan het andere. Als een dossier om een of andere reden vertraging oploopt, 
kunnen we met een ander project wel voort, want gelukkig hebben we ‘reserveprojecten’. Dat is een van de 
sterktes van de VMM: we kunnen altijd naar een optimale bestemming van onze kredieten gaan. Het is een 
lang en ingewikkeld voortraject en het kan gebeuren dat projecten moeten verschuiven naar het jaar daarop. 
Maar de afgelopen jaren zijn we er telkens in geslaagd onze middelen voor 99,5 procent te besteden aan pro-
jecten uit de programma’s.  
 
Ons voorstel tot herklassering is ingegeven vanuit de bekommernis voor een effectief en resultaatgericht wa-
terbeleid. We willen de middelen zo efficiënt mogelijk inzetten. Er zijn grote budgetten gegaan naar modelle-
ringstudies die de basis vormen voor de overstromingsvoorspeller, naar het Vlaamse meetnet en naar de 
wachtbekkens. Als dat niet op elkaar wordt afgestemd, zijn we niet efficiënt en slagvaardig bezig. Dit kan 
alleen op een hoger niveau. Als het versnipperd gebeurt, wordt het nog veel duurder. 
 
Ik heb een vijftal grote Europese projecten opgesomd waarin wij participeren, maar we hebben er minstens 
dubbel zoveel. Er is ‘No Regret’ in Herentals op het domein de Hellekens, een ecohydrologisch project. We 
realiseren daar een project met grote natuurwaarde en een buffercapaciteit. Het is wel een vrij duur project. 
Om een draagvlak te creëren hebben we een zeer lang voortraject nodig. Onze mensen zijn op veel plaatsen in 
Europa gaan kijken hoe het draagvlak daar tot stand kwam. Vandaag zijn we zo ver dat de kredieten voor de 
afgraving in de Hellekens vastgelegd zijn en dat de voortrajectfase grotendeels voorbij is.  
 
Voor Europese projecten krijgen we doorgaans een Europese subsidie van 40 tot 50 procent. Dat geld komt 
terecht in ons waterhuishoudingsfonds en wordt in hoofdzaak gebruikt voor de grondverwervingen voor ande-
re projecten. We hebben een gemiddeld investeringsbudget van 10 miljoen euro per jaar. De meerwaarde van 
de Europese projecten is dat we er veel uit leren en dat we gelden kunnen recupereren om zo meer te doen. 
 
Uit het project ‘Flood Resilience Cities’ leren we dat niet alles door bouwinfrastructuur kan worden be-
schermd. Dat verhaal speelt zich af in Leuven en Woluwe. Als bijkomende bouwinfrastructuur niet helpt, 
moeten we overschakelen op lokale bescherming en de mensen paraatheid bijbrengen. Dat komt uit de Euro-
pese projecten. 
 
Het Wave-project voor de Molenbeek in Geraardsbergen is een project rond de opbouw van wachtbekkens en 
overlegstructuren. We hebben in Geraardsbergen veel vooroverlegvergaderingen gehouden voor de bevolking, 
waar iedereen in hoorzittingen een inbreng kon komen doen en kon komen luisteren naar de uitleg. De vragen 
die vooraf op een website ingegeven waren, hebben we schriftelijk beantwoord aan de burgemeester. We heb-
ben in Geraardsbergen een brede communicatie gedaan in het voortraject voor de wachtbekkens die in aan-
bouw zijn. Ook daar recupereren we voor de investeringen en grondverwerving 50 procent van de kredieten 
uit Europese gelden.  
 
Voor de Kleine Nete zijn er multifunctionele en multidisciplinaire doelstellingen. Het is een zeer ingewikkeld 
gebeuren om een draagvlak te krijgen tussen natuur en landbouw. De landbouweffectenstudie is bezig.  
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Met het Aquadra-project voor de Voer in Limburg wordt vooral geprobeerd om structuren op te bouwen voor 
het overleg met Nederland en Wallonië. Hoe kan dat? Wie moet je er voor aanspreken? Wat leren we er uit? 
Hoe kunnen we dat nadien overbrengen naar andere plaatsen? 
 
Ik heb bij mijn presentatie al gezegd dat wij goede contacten hadden met collega’s in Wallonië. We doen in-
formatieuitwisseling over gemeten data en over waterstanden in Wallonië. Er is regelmatig overleg op ambte-
narenniveau. Wij geven hen toegang tot afwaartse gegevens en zij stellen hun gegevens beschikbaar voor ons. 
Dit hangt uiteraard veel van mensen af. We hebben zo stap voor stap een model opgebouwd. Bij crisismomen-
ten weet je elkaar dan gemakkelijker te vinden. Dit is de realiteit in het Dijlebekken. Het stroombekken van de 
Dijle bevindt zich immers voor twee derde in Wallonië. We hebben dus eigenlijk geen andere keuze dan tijd 
en energie in overleg te steken. Dat heeft een bijdrage geleverd om de sturing in Leuven bij te sturen op de 
cruciale momenten. 
 
Voor het Denderbekken hebben we niet veel te maken met onze collega’s van over de taalgrens, want dat zijn 
mensen van de bevaarbare waterlopen. Ik kan daar dan ook geen uitspraken over doen. 
 
Alles wordt geautomatiseerd, maar desondanks is de kennis en de paraatheid van onze medewerkers op cruci-
ale momenten enorm belangrijk. Zelfs voor het grootste wachtbekken, in Schulen, hebben we bij de water-
overlast manueel bijsturingen gedaan. We stelden immers vast dat het wachtbekken op de Velpe in Kortena-
ken overvol was. We hebben dan gewaarschuwd en men heeft in Halen tijdig zandzakjes kunnen plaatsen en 
de brandweer kunnen verwittigen. Er zijn daar eigenlijk drie bekkens: buitenbekken Schulen, binnenbekken 
Schulen, Webbekom. We hebben de sturing aangepast zodat het water dat vanuit de Gete en de Velpe kwam, 
versneld werd weggezogen en een overstroming in Halen toch nog werd beperkt. 
 
De kennis en de paraatheid van de mensen is dus zeer belangrijk. Het is puur specialistenwerk dat je in de 
vingers moet hebben. We hebben dat ook in Leuven gedaan. Ik zat in een crisisvergadering bij de provincie-
gouverneur toen we beslist hebben om de peilen in Leuven te wijzigen door de klep naar beneden te laten. Op 
dat ogenblik liep er ongeveer 20 kubieke meter per seconde door Leuven. We hebben dat naar 25 gebracht, 
waardoor het waterpeil zeer snel steeg. Het duurde nog geen vijf minuten of de burgemeester wilde al weten 
of er iets mis was. We hebben het water net op dat peil kunnen afstellen, de Dijle kwam net tot op de stoep, 
maar niet verder. Om dat te kunnen doen, moet men vooraf getraind zijn, de noodsituaties kennen en weten 
wat te doen. De periode van ‘trial and error’ is gelukkig voorbij. 
 
Mevrouw Rombouts vroeg of we de lokale kennis nog nodig hadden. Ik denk dat we die broodnodig hebben. 
Als we een meer brongerichte aanpak willen en een lokaal actief peilbeheer, dan kan dat niet van bovenaf. Je 
hebt daar lokale kennis voor nodig en een veelheid van kleine ingrepen die met kennis van zaken bewaakt 
moeten worden. Dat is niet geautomatiseerd en niet gestuurd, maar wel broodnodig. 
 
De heer Bart Martens: Er waren nog vragen over het baggeren en het belang van sedimentruiming. Er was 
ook een vraag naar de ecosysteemdiensten. U hebt gezegd dat u in het kader van de overstromingsrisicobe-
heerplannen, een soort van kosten-batenanalyse maken van verschillende ingrepen. Misschien kan bij het eva-
lueren van de kosten en baten ook onderzocht worden wat de maatschappelijke kosten en baten zijn. Bepaalde 
ecosysteemdiensten kunnen ook een bijdrage leveren, zoals in het geactualiseerd Sigmaplan is gebeurd. Er 
kan ook onderzocht worden wat de effecten zijn op een verminderde sedimentatie in de rivier zelf, wat de 
effecten zijn op denitrificatie, op een verbeterde waterkwaliteit. 
 
De heer Paul Thomas: De Europese richtlijn is op dat vlak breed. Ze legt niet alleen op om naar de economi-
sche consequenties te kijken, maar verplicht ook om de ecologische impact, de impact op de mens en op het 
erfgoed te onderzoeken. De combinatie van al die invloeden moet een indicatie geven van het risico en van de 
maatregelen die moeten worden genomen. 
 
Het is een complexe oefening. We werken via pilootgebieden. We hebben dat in eerste instantie gedaan voor 
de Poperingevaart. We gaan dat nu doen voor vijf andere waterlopen, gespreid over Vlaanderen zodat de ei-
genheid van de verschillende gebieden kan meetellen. Midden 2011 zouden zeker de hoofdlijnen klaar moeten 
zijn. We zullen daaruit conclusies trekken om dit veralgemeend toe te passen. Het is een insteek die wij vanuit 
de onbevaarbare waterlopen geven naar de CIW. Dat moet gecoördineerd worden met insteken die van ande-
ren komen. Het gaat dus niet enkel om de economische impact, maar ook om de ecologische, de impact op het 
culturele erfgoed enzovoort. 
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Wat slib ruimen betreft: dat is niet moeilijk, maar het is duur en het lost vaak niet veel op. Het is eigenlijk 
dweilen met de kraan open. We moeten dan ook vooral inzetten op brongerichte maatregelen. Ik heb het ge-
voel dat wat haalbaar is via de vrijblijvendheid van de huidige aanpak omtrent erosiebestrijding, bereikt is. 
We zien het verdere effect in onze waterlopen in de toevoer van slibhoeveelheden helaas niet. Er is veel ge-
beurd, maar de limiet is bereikt en er moet nu meer afdwingbaar worden gemaakt. Lukt het niet via de boord-
eigenaars en de aangelanden, dan moeten we overwegen om de waterloopbeheerder daar zelf ambtshalve te 
laten optreden. In bufferzones is nog veel te doen. Nu speculeren we erop dat dit via beheersovereenkomsten 
wordt gerealiseerd. Er is veel gedaan en daar heb ik waardering voor, maar het uiteindelijke effect is dat we 
met die tonnage in onze waterlopen blijven zitten. Dan moet je ruimen, want op een bepaald ogenblik zit je 
met dichtgeslibde profielen, sifons en dergelijke, waardoor de overstromingskansen toenemen. 
 
Ik heb ook gewezen op het verschil van kwaliteit, wat zich vertaalt in kostprijzen: hoe beter de kwaliteit en 
hoe groter de herbruikbaarheid, hoe betaalbaarder. Ik heb gewezen op de waarde van slibvangen als tussenop-
lossing. Als het slib er dan toch is en je moet het eruit halen, haal het er dan gelokaliseerd uit en bouw slib-
vangen. Wij hebben een slibvangplan gemaakt waarbij werd gezocht naar de meest verantwoorde locaties 
voor slibvangen op de onbevaarbare waterlopen. Soms is dat op waterlopen van tweede categorie. De locaties 
zijn plaatsen waar het slib minimaal verontreinigd was, net voor grote agglomeraties, net voor belangrijke 
lozingspunten en dergelijke. 
 
Ik stel echter vast dat er weinig enthousiasme bestaat om dat slibvangplan in uitvoering te brengen. In ons 
programma en in de beleidsbrief van de minister staat dat we het engagement aangaan om jaarlijks twee tot 
drie slibvangen te realiseren. We zijn daar tot nu toe ook in geslaagd. Ook daar is er echter een probleem van 
locatie, terreinen, procedures. Ik doe een oproep om in de commissie-Sauwens of -Berx voor de vereenvoudi-
ging van procedures, niet alleen te kijken naar zaken als de Lange Wapper, maar ook naar waar wij op de 
onbevaarbare waterlopen mee bezig zijn en mee vastzitten. 
 
Het Dijkendecreet zouden we kunnen inroepen om dringende werken te doen, maar dat is nauwelijks toepas-
baar voor de onbevaarbare waterlopen. De voortrajecten lopen zo lang dat je op zo een moment de hoogdrin-
gendheid niet meer kunt inroepen. We hebben wel een Dijkendecreet met een hele lange lijst van waterlopen, 
ook onbevaarbare, van eerste categorie waarvan we gebruik zouden kunnen maken als het hoogdringend is. 
We hebben dat geprobeerd en dat is niet meegevallen: de werken werden stilgelegd omdat de rechter oordeel-
de dat er geen hoogdringendheid was. We hadden drie jaar voortraject moeten doorlopen. Op het moment dat 
we zover waren en de gronden niet beschikbaar waren, dachten we dat we via het Dijkendecreet met de wer-
ken zouden kunnen beginnen. Als je dat drie jaar weet, moet je nu niet de hoogdringendheid inroepen en het 
Dijkendecreet inroepen. Dat decreet biedt voor ons dus geen oplossing.  
 
Mevrouw Tinne Rombouts: Voor de toekomst is het de bedoeling om de projecten en prioriteiten steeds 
meer op de risicobeheersing af te stemmen. U hebt gezegd dat de prioriteiten worden vastgelegd in de bek-
kenbeheerplannen, waar iedereen aan tafel zit, maar dat dit vandaag niet altijd gebeurt op basis van risicobe-
heer. Op welke basis worden de prioriteiten in de bekkenbeheerplannen dan wel bepaald? Op basis van het 
feit dat iets snel uitvoerbaar is, een lage kostprijs heeft of omwille van het verdelen van maatregelen? Hoe is 
dat gebeurd in de bestaande bekkenbeheerplannen? 
 
Wat betreft de slibruiming, bent u heel duidelijk geweest over de bronaanpak. Er is natuurlijk veel verschil in 
gebieden. Sommige gebieden zijn inderdaad erosiegevoelig. Ook in niet-erosiegevoelige gebieden, is er mis-
schien door natuurlijke processen een bepaalde slib- en zandverplaatsing. U haalt terecht aan dat bijvoorbeeld 
op slibvangers moet worden ingezet. Op een gegeven moment dacht ik dat u zei dat slibruiming niet meer 
nodig is omdat het continu dweilen is met de kraan open, maar u zegt toch wel degelijk dat op een aantal 
plaatsen slibruimingen of slibvangers nodig zijn om de berging in de rivier te blijven behouden? 
 
De heer Paul Thomas: Dat is inderdaad zo. We zouden liever in een situatie terechtkomen waar men bronge-
richt het probleem kan oplossen, maar vandaag is dat niet zo. Wij moeten via de tussenoplossing van lokaal 
slibvangen en voor lagere kostprijzen ruimen, proberen de uitgaven voor het beheer van de waterlopen op 
termijn wat naar beneden te krijgen. Waterlopen worden vandaag geruimd, dat is noodzakelijk. We hebben 
een programma voorgesteld waarmee we de slibaangroei wegwerken. We trachten het ritme te volgen, maar 
we zouden dezelfde kredieten op een andere manier nuttiger kunnen inzetten indien de brongerichte maatrege-
len een effect hadden. 
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Mevrouw Tinne Rombouts: Maar met een brongerichte aanpak zullen we nooit een nul realiseren? 
 
De heer Paul Thomas: Dat zullen we nooit hebben. 
 
De heer Wilfried Vandaele: Ik ben benieuwd naar uw evaluatie van de bekkencomités. 
 
De heer Paul Thomas: Een groot deel van het antwoord daarop is al gegeven door de heer Leo Clinckers. 
Met de bekkenwerking is enkele jaren geleden begonnen, eerst onder vrijblijvende vorm en nadien zoals gere-
geld in het decreet. Ik ben als lid van een aantal bekkencomités een bevoorrechte getuige, want ik heb het 
voortraject meegemaakt en de huidige periode. De waarde van de bekkencomités is dat men elkaar ziet en dat 
er voorbereidende vergaderingen gebeuren over wat uiteindelijk op de beslissingstafel komt. De afstem-
mingsmogelijkheid heeft groot nut voor de voorbereiding, het creëren van een draagvlak en het realiseren van 
afstemming. Bekkencomités zijn geen uitvoerders, maar leveren een bijdrage om de uitvoering gecoördineerd 
en overlegd mogelijk te maken. 
 
De bekkenwerking zoals die is gegroeid, moeten we een kans geven. Het is te vroeg om ze al te evalueren en 
te zeggen dat ze moet worden afgeschaft of veranderd. Het decreet is een paar jaar oud. Ik vind dat we de 
structuren een kans moeten geven om hun slagkracht en effectiviteit verder te bewijzen. Ik denk dat ze daarin 
zullen slagen. 

3. Vereniging van de Vlaamse Provincies 

3.1. Inleidende uiteenzetting 

Analyse van het beleid  
 
De heer Peter Hertog, gedeputeerde van de provincie Oost-Vlaanderen: De taakstelling is verankerd in twee 
wetten en een decreet. In de wet op de onbevaarbare waterlopen van 1967, het belangrijkste kader voor ons, is 
bepaald dat provinciebesturen verantwoordelijk zijn voor het beheer van onbevaarbare waterlopen van tweede 
categorie. De wet op de wateringen en de polders is vooral belangrijk voor de uitgaven die we doen. In de 
gebieden waar er polders en wateringen actief zijn, doen ze zelf het onderhoud van de waterlopen van tweede 
categorie, en wij de terugbetaling van de kosten en de controle erop. Via het decreet Integraal Waterbeleid 
zijn de provincies verantwoordelijk voor de organisatie van de waterschappen en de opmaak van de deelbek-
kenbeheerplannen. Belangrijk is de extra doelstelling van dit decreet voor onze werking. Vroeger was het 
beleid voornamelijk gericht op het terugdringen van risico’s op wateroverlast, nu komt daar ook het bereiken 
van een goede ecologische toestand bij. 
 
Bij de verschillende taken die de provincies uitvoeren, is het beheer van de tweede categorie onbevaarbare 
waterlopen het belangrijkste luik. De onderhouds- en investeringskosten nemen het grootste deel van het bud-
get voor hun rekening. Soms gaat het over specifieke vormen van onderhoud, zoals de bestrijding van exoten 
en ratten, investeringen bij ruilverkavelingen, land- en natuurinrichtingen. Dat wordt gecombineerd met ver-
antwoordelijkheden op het vlak van het in kaart brengen van de onbevaarbare waterlopen. De atlas onbevaar-
bare waterlopen is overigens in de meeste provincies gedigitaliseerd. Het geven van machtigingen en water-
adviezen bij de watertoets is ook een taak. 
 
De inzet van de provincie inzake polders en wateringen is met terugbetaling en technische ondersteuning 
voornamelijk administratief. Voor de coördinatie van het integraal waterbeleid is er per provincie een water-
schapssecretariaat actief, dat verantwoordelijk is voor de werking van waterschappen en de planopmaak. 
 
Bij de provincies werken in totaal 109 voltijds equivalente personeelsleden in de diensten waterbeleid. De 
provincies investeerden in 2009 ongeveer 42 miljoen euro in het waterbeleid. Dat kan natuurlijk van jaar tot 
jaar sterk verschillen, vooral op de buitengewone begroting. Er worden niet elk jaar grote infrastructuren ge-
realiseerd. 
 
Om dit geheel tastbaar te maken, zal de heer Soens enkele foto’s van op het terrein toelichten. 
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De heer Didier Soens, directeur dienst Waterbeleid van de provincie Antwerpen: Ik wil u kennis laten maken 
met vijftien projecten die de provincies de voorbije jaren hebben gerealiseerd. Een aantal van die projecten 
vindt u terug in de brochures die zijn uitgedeeld. 
 
Het eerste project is een klein overstromingsgebied in Vlaams-Brabant. Het is een klassiek project zoals er 
tientallen zijn in Vlaanderen. Het is een overstromingsgebied dat gecreëerd is op de Maalbeek, op het grond-
gebied van de gemeente Wemmel. Specifiek aan dit gebied is dat het een probleem stroomafwaarts op het 
grondgebied van een andere gemeente, ter hoogte van Grimbergen, moet oplossen. Hier gaat het om een klein 
wachtbekken met een capaciteit van 10.000 kubieke meter.  
 
Het volgende project is een bekken aan de Hazelbeek in West-Vlaanderen, op de grens tussen Lichtervelde en 
Torhout. Het gebied is gekend vanwege de grondwaterproblematiek. Er is veel groenteteelt. Het probleem is 
de verdroging. Het is een bufferbekken waar men een win-winsituatie heeft willen creëren. Enerzijds heeft 
men een gebied gecreëerd, waar ongeveer 5000 kubieke meter water kan worden gebufferd. Anderzijds is er 
ook een deel voor het stockeren van water, waar landbouwers op een gecontroleerde manier water kunnen 
halen. Men weet perfect welke landbouwers wanneer welke hoeveelheden water hebben opgepompt. 
 
In Vlaams-Brabant is er een sanering van een vismigratieknelpunt op de Molenbeek in Beersel. De provincies 
hebben de voorbije tientallen vismigratiesknelpunten opgelost. Dit is een klassiek voorbeeld daarvan. Een 
stuwconstructie zorgde ervoor dat geen vrije vismigratie mogelijk was. Dat werd opgelost door een vistrap te 
creëren: kleine trapjes die door de meeste vissoorten kunnen worden overbrugd. Van het project rond vismi-
gratie werd bovendien gebruik gemaakt om de buffercapaciteit van de waterloop aanzienlijk te vergroten. 
 
Dan is er een project uit de provincie Antwerpen: een overstromingsgebied aan de Itterbeek in Lier. Dat ge-
bied van 11 hectare met een buffercapaciteit van 100.000 kubieke meter, is aangelegd om een woonzone te 
vrijwaren van wateroverlast. In 1998 was dat een van de meest precaire gebieden: de wijk heeft toen een week 
onder water gestaan. Specifiek aan dit gebied is ook het beheer. De provincie Antwerpen heeft een overeen-
komst met Natuurpunt, dat instaat voor het dagelijks beheer van het gebied. We hebben ook aandacht gehad 
voor het recreatief medegebruik: er ligt een rondweg die vaak wordt gebruikt door fietsers en wandelaars. Dit 
is ook een van de vele projecten die het resultaat zijn van een modellering. Dat wordt weleens vergeten, maar 
veel waterlopen van tweede categorie zijn ook gemodelleerd en uit die modellen kunnen we dan de beste pro-
jecten selecteren voor het oplossen van problemen. 
 
In Oost-Vlaanderen is er een project met een bufferbekken te Moortsele, een deelgemeente van Oosterzele. 
Dit gebied is 15 hectare groot, heeft een capaciteit van 160.000 kubieke meter en is deels gelegen in VEN-
habitatgebied. Het maakt deel uit van een groter geheel dat de provincie heeft aangekocht om dat bufferbek-
ken te realiseren. In totaal is het 32 hectare groot en lost het heel wat problemen op. Hier heeft men de keuze 
gemaakt om het beheer mee met de gemeente en een aantal lokale landbouwers te realiseren. Ook hier is er 
heel wat recreatief medegebruik: er zijn wandelpaden en dergelijke aangelegd zodat de omwonenden en ande-
re geïnteresseerden ook van dit gebied kunnen genieten. 
 
Het project coördinatie erosiebestrijding in Limburg is ook al een aantal keer aangehaald. Dat is een heel be-
langrijk probleem dat we zowel in Limburg als in Vlaams-Brabant en in het zuiden van een aantal andere 
provincies hebben. Belangrijk is hier de term coördinatie. De provincie Limburg heeft, samen met de watering 
van Sint-Truiden een provinciaal Steunpunt Land en Water opgericht, met de bedoeling zoveel mogelijk 
brongerichte maatregelen te realiseren die een antwoord moeten bieden aan de sedimentproblematiek. 
 
In de provincie Antwerpen werden vijf permanente pompinstallaties geplaatst op de Grote Nete. Dat was een 
samenwerking tussen de voorloper van W&Z, de provincie Antwerpen en de betrokken gemeenten. De auto-
matische sturing van deze pompinstallaties gebeurt via dezelfde software die ook Vlaanderen gebruikt. Wij 
werken op dit vlak wel vaker samen met de Vlaamse overheid. Specifiek aan deze pompinstallaties is dat ze 
overal kunnen worden opgevolgd, omdat ze via onlineverbindingen raadpleegbaar zijn. Voor deze pompin-
stallaties wordt samengewerkt met de brandweerkorpsen die het dagelijks beheer voor hun rekening nemen. 
Zij hebben veel terreinkennis en kunnen indien nodig als eerste die pompen manueel bedienen. 
 
In Oost-Vlaanderen is er een vistrap op de Zwalm in Michelbeke. Het gaat hier om een andere techniek dan in 
Beersel, maar wel met hetzelfde resultaat: het opnieuw migreerbaar maken van onze waterlopen. Specifiek is 
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hier dat er ook een constructie is gemaakt voor een continu permanent debiet zodat de trap voor de verschil-
lende vissoorten haalbaar is. Deze vistrap is ook gemonitord, wat meer en meer gebeurt trouwens: dat kan 
door het INBO of door de universiteiten. Zo kunnen we effectief aantonen dat die vistrappen dienen waarvoor 
ze eigenlijk zijn ontworpen en gerealiseerd. 
 
In West-Vlaanderen is er een visvriendelijke pompvijzel in de polder De Moeren te Veurne. Dit is een speci-
fieke pompvijzel die zodanig is ontworpen dat hij visvriendelijk zou moeten zijn. Dat wil zeggen dat de vissen 
zodanig worden afgeleid dat ze niet worden vermorzeld door de pompvijzel.  
 
In Antwerpen is er de inrichting van de oever langs het vijvercomplex De Nekker. We hebben daar de zone 
tussen het watercomplex en een waterloop van tweede categorie ecologisch heringericht, met ook aandacht 
voor het recreatief medegebruik. Er is een nieuw wandel- en fietspad aangelegd en er zijn ook een aantal 
vlonders voor de lokale visclub. 
 
De zandvang is ook al vaak aan bod gekomen. We moeten sediment bij de bron aanpakken. Als dat niet kan, 
moeten we zo veel mogelijk trachten het slibsediment te lokaliseren op een plaats die makkelijk bereikbaar is. 
Zo heeft de provincie Limburg een vrij grote zandvang gerealiseerd op de Eindergatloop in Neerpelt. 
 
Voor de aanpak van erosie is het heel belangrijk om de landbouwers effectief te laten zien welke technieken er 
zijn om die brongerichte maatregelen te nemen. Een demonstratieveld in Vollezele is een voorbeeld van de 
sessies die de provincie Vlaams-Brabant heeft georganiseerd om de landbouwers te laten kennismaken met 
die technieken. 
 
Een klassiek voorbeeld van slibruiming is die van de Rosdambeek te Sint-Denijs-Westrem in Oost-
Vlaanderen. Specifiek aan deze ruiming is dat ze deel uitmaakte van een actieplan dat was opgesteld met an-
dere waterbeheerders. In dit geval heeft de provincie Oost-Vlaanderen alles gedaan wat in het actieplan stond. 
Jammer genoeg zijn er een aantal acties, waaronder de installatie van een pompgemaal, door andere beheer-
ders niet gerealiseerd, wat er natuurlijk voor zorgt dat het met dat actieplan beoogde resultaat danig is gehypo-
thekeerd. 
 
Ten slotte is er een project rond water in de stad, een ‘hot issue’. We worden regelmatig geconfronteerd met 
studiedagen, met oproepen om projecten in te dienen om rond water in de stad te werken. Ik denk dat de De-
mer hier een heel mooi voorbeeld van is. De provincie Limburg heeft samengewerkt met de stad Bilzen om de 
doortocht van de Demer op een aantrekkelijke manier en ook met aandacht voor ruimte voor water te realise-
ren. 
 
Knelpunten 
 
De heer Peter Hertog: De knelpunten die wij ondervinden bij het uitvoeren van onze taken situeren zich op 
verschillende vlakken. Het belangrijkste knelpunt is de versnippering van het Vlaamse waterbeleid. Volgens 
ons is dat een van de voornaamste knelpunten om op het terrein naar een efficiënt waterbeleid te kunnen evo-
lueren. De huidige wetgeving inzake waterloopbeheer verdeelt de bevoegdheden over onbevaarbare waterlo-
pen over de Vlaamse overheid met verschillende diensten, vijf provinciebesturen, 308 gemeenten en 86 pol-
ders en wateringen. Vooral op het lokale niveau is het zeer chaotisch en complex georganiseerd.  
 
Zowel bij het terugdringen van de risico’s op wateroverlast als bij het halen van een goede ecologische toe-
stand, nemen de onbevaarbare waterlopen een sleutelpositie in. Bij het aantreden van de vorige regering werd 
dat ook erkend. Men is toen overgegaan tot de oprichting van de waterschappen. De doelstelling was om via 
betere samenwerking en overleg tot een efficiënter beheer te komen. Vandaag blijkt echter duidelijk dat de 
waterschappen wel als overlegforum dienen voor lokaal waterbeleid, maar dat ze het dagelijks beheer eigen-
lijk niet rationaliseren. Hetzelfde geldt voor de bekkenbesturen. 
 
Een voorbeeld uit West-Vlaanderen illustreert dit. Drie waterlopen van tweede categorie vloeien samen in het 
centrum van Kortemark, waarna ze overgaan in een waterloop van eerste categorie. Die drie waterlopen wor-
den beheerd door de provincie West-Vlaanderen. De onbevaarbare waterloop van eerste categorie is in beheer 
van VMM. Ondanks de overlegstructuren die waren opgericht, is de coördinatie van de uitvoering van werken 
tussen de verschillende waterbeheerders misgelopen. Het totale project bestaat uit het uitgraven van een bij-
komend bufferbekken van 60.000 kubieke meter, gerealiseerd door de provincie. De VMM ging een deel van 
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de vrijgekomen grond gebruiken voor de aanleg van een nieuwe dijk. 
 
Het project stond in zowel het bekkenbeheerplan van de IJzer als het deelbekkenbeheerplan van de Handza-
mevallei. Na de wateroverlast van 2005 zijn de grondverwervingen door de provincie begonnen om het buf-
ferbekken te kunnen aanleggen. Maar ondanks alle overleg bleek bij de aanvang van de effectieve werken 
door de provincie in 2009 dat de VMM nog moest starten met de aankoop van de gronden waarop de dijk 
diende te komen. Het gevolg daarvan is dat er al twee jaar een grote hoop grond, afkomstig uit het bufferbek-
ken en bestemd voor de dijk, ligt te wachten. De oplossing is volgens ons duidelijk. Bij één beheerder was de 
aankoop van de gronden in één beweging gebeurd en werden de werken ook in één aanbesteding uitgevoerd, 
en moest de belastingbetaler dus maar eenmaal betalen voor het verplaatsen van dezelfde grond. 
 
Nog een ander voorbeeld, uit de provincie Antwerpen deze keer. Het Albertkanaal wordt beheerd door de nv 
De Scheepvaart. Een aftakking, het Netekanaal, wordt beheerd door W&Z. Evenwijdig aan dat Netekanaal 
loopt de Kleine Nete, eveneens beheerd door W&Z, maar een andere afdeling. Dan is er ook nog de Molen-
beek, beheerd door de VMM. De waterlopen van tweede categorie worden beheerd door de provincie Ant-
werpen. Voorts beheren de gemeenten Zandhoven, Ranst en Nijlen een aantal waterlopen en tot slot tapt de 
drinkwatermaatschappij AWW af van beide kanalen. Om maar te zeggen dat dit een zeer watergevoelig ge-
bied is, waar in een crisissituatie maar liefst negen instanties moeten overleggen om tot een vergelijk te ko-
men. 
 
Naast het versnipperde beheer, zijn er uiteraard nog andere knelpunten. In Oost-Vlaanderen bijvoorbeeld is de 
waterbeheersingsinfrastructuur historisch minimaal voorzien op risico’s die zich eenmaal in de 25 jaar voor-
doen. Er werden ondertussen al heel wat werken uitgevoerd die nog voorzichtiger zijn, bijvoorbeeld voor risi-
co’s die zich maar om de 50 jaar voordoen. We stellen echter vast dat de voorziene pieken het afgelopen de-
cennium vaker voorkwamen dan om de 25 jaar. De natuur herschrijft met andere woorden de meerjarige sta-
tistieken jaar na jaar. Daarnaast is er de vraag van de bevolking, die naar een nog hoger, en soms zelfs bijna 
onrealistisch, niveau van bescherming neigt. Hoe dan ook dringt een discussie over de normen die we in 
Vlaanderen gaan hanteren, zich op. 
 
Een ander knelpunt zijn de lange procedures, vooral voor de aanleg van overstromingsgebieden, omdat dat 
gepaard gaat met heel wat grondinneming. De tijd van de aanvang van een dossier tot de uiteindelijke realisa-
tie kan oplopen tot ongeveer tien jaar. Dat is echt niet te wijten aan het gebrek aan middelen, noch aan een 
gebrek aan inzet of goede wil – en dat geldt voor alle waterloopbeheerders – maar louter aan de administratie-
ve procedures. 
 
Nog een ander knelpunt is de watertoets. Dat is een goed instrument en de provincies hebben daar de afgelo-
pen jaren ook fors in geïnvesteerd. De kwaliteit van zo’n advies is echter inhoudelijk en technisch natuurlijk 
afhankelijk van de terreinkennis en de ervaring van de adviesverleners. Versnipperde bevoegdheden leiden tot 
uiteenlopende interpretaties van die watertoets, wat op termijn de geloofwaardigheid en de kracht van het 
advies ondermijnt. Zo zijn er voorbeelden van verschillende adviezen in dezelfde straat, afhankelijk van de 
waterbeheerder die op dat ogenblik actief is. Dat ondermijnt natuurlijk de waarde van zo’n watertoets. 
 
Verbeterpunten 
 
De heer Frank Smeets, gedeputeerde van de provincie Limburg: Ik zal u enkele verbeterpunten voorstellen. 
Het zal u niet verwonderen dat het om voorstellen gaat met betrekking tot de versnippering van het beleid. 
Wij willen daarbij een belangrijke taak aan de provincies geven.  
 
We stellen voor dat de vaak kunstmatige indeling in drie categorieën van die 14.000 kilometer onbevaarbare 
waterlopen wordt opgeheven en dat men de waterlopen op zich laat beheren door de provincies. De Vlaamse 
overheid zou dan de waterwegen beheren en de grotere waterlopen die structureel van belang zijn voor de 
toevoer van die waterwegen en die complexe waterbouwkundige werken vangen, en de centraal aangestuurde 
diensten, zoals de overstromingsvoorspeller. 
 
De provincies zouden dan samen met polders en wateringen de echte onbevaarbare waterlopen beheren, zowel 
infrastructureel als qua onderhoud. We willen polders en wateringen een functie geven als uitvoeringsagent, 
omdat zij een bijzondere terreinkennis hebben. Zij zijn ook vaak belast met specifieke opdrachten, waar ze 
ook goed in zijn. Maar ze zijn niet gebiedsdekkend, en sommige polders en wateringen kampen met financiële 
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problemen. We zijn trouwens, op voorstel van het kabinet van minister Schauvliege, in overleg met de Vere-
niging van Polders en Wateringen en met de VMM, om te bekijken hoe we de oude wet zouden kunnen aan-
passen aan nieuwe noden. 
 
Tot slot denken we dat het vooral een taak van de gemeenten is om water af te voeren via rioleringsstelsels. 
Ze hebben daar trouwens ook gemeentelijke waterbedrijven en intercommunales voor opgericht. Ook het 
grachtenstelsel, dat louter een afwateringsfunctie heeft, wordt het best beheerd van de gemeente. 
 
Die nieuwe indeling heeft een aantal voordelen. Ten eerste menen we dat dit efficiëntiewinst zal opleveren. 
Nu verandert een waterloop op enkele kilometers vaak twee of drie keer van categorie, met als gevolg dat 
onderhoud, beheer, heraanleg en infrastructuur van die waterloop door verschillende beheerders moet gebeu-
ren. Als we die samenvoegen, kunnen we over langere afstand eenzelfde beheer doen en kunnen we de wer-
ken ook beter afstemmen. Er moeten dan ook minder bestekken worden gemaakt, minder aanbestedingen 
worden gedaan en met minder aannemers worden gewerkt. Er zouden ook minder toezichters en controleurs 
moeten zijn, die nu vaak elkaar aan het controleren zijn. 
 
Een tweede belangrijk punt is dat de provincies politiek aanspreekbaar zijn en politiek verantwoordelijk wor-
den gesteld in de provincieraden als er watersnood is. Ten derde kunnen we onze waterlopen beheren vanuit 
een integrale visie op het beheer van het buitengebied. Integraal waterbeheer is van algemeen belang en is 
breder dan het technische beheer van de waterlopen. Als we waterlopen beheren en herinrichten, is het belang-
rijk dat dit gebeurt vanuit een gebiedsgerichte integrale aanpak. Wij hebben vanuit de decreten inzake de 
Ruimtelijke Ordening de taak om natuurverbindingen aan te leggen, die vaak langs die rivieren lopen. Na-
tuurbeheer valt daarmee samen, maar ook plattelandsontwikkeling en landbouwdoeleinden. We kunnen die 
samen integraal aanpakken met het beheer van zo’n waterloop. 
 
Als dat beheer meer geconcentreerd is bij één bestuur, kunnen we tot slot ook eenvoudiger omgaan met de 
intermediaire besturen, de elf bekkenbesturen en de 53 waterschappen. We willen ze niet weg, want er gebeurt 
goed overleg, maar vaak is het een herkauwen van een projecten die al op voorhand zijn doorgesproken zijn 
met beperkte partners. Er zijn ook vaak afwezigheden. Ik ben voorzitter van waterschappen waar één gemeen-
te deel uitmaakt van vijf waterschappen. Op de eerste vergadering is men aanwezig, maar nadien vaak niet 
meer. 
 
Soms moet je, afhankelijk van het project dat voorligt, andere overlegstructuren of andere vormen kunnen 
hanteren. We zouden daar pragmatischer mee kunnen omgaan. Het overleg is nodig, zeker in bekkenbesturen, 
waar provinciegrensoverschrijdend wordt gewerkt. Het is belangrijk dat vooral die thema’s aan bod komen. 
De waslijst van projecten nog eens overschouwen, lijkt mij in die grote vergaderingen weinig zinvol. 
 
Ik wil benadrukken dat we dit als provinciebestuur altijd samen met alle betrokkenen willen doen. Alleen zo 
kan een gedragen, integrale visie op het waterbeheer tot stand komen. 

3.2. Vragen van de leden en antwoorden 

Mevrouw Gwenny De Vroe: Er zijn interessante denksporen naar voren gebracht, onder meer in verband met 
de onderverdeling van de onbevaarbare waterlopen. Ik wil echter iets anders ter sprake brengen: de digitalise-
ring van de atlassen en van het oude kaartmateriaal. Ik weet dat de provincies hiermee bezig zijn. Wat is de 
stand van zaken? Op welke manier kan de Vlaamse overheid hierin een rol spelen? 
 
De heer Sas van Rouveroij: De positie van de provinciale besturen is duidelijk geschetst. De scherpe analyse 
door de provincies bevat een voorstel voor een herindeling, onder meer voor de gemeenten met een riolering 
met een grachtenstelsel. De VMM van haar kant pleit in sterke mate voor terreinkennis. Hoe staat zij tegen-
over dit voorstel? Ik denk dan in het bijzonder aan het spanningsveld met de terreinkennis. 
 
De heer Bart Martens, voorzitter: Volgens mij heeft de VMM een vergelijkbaar voorstel gedaan. De VMM 
vindt dat waterlopen van categorie drie op verzoek van de gemeenten in categorie twee kunnen worden on-
dergebracht. Het standpunt van de provincies is dat die waterlopen automatisch in categorie twee zouden moe-
ten terechtkomen. De heer Thomas kan dit desgewenst uiteraard nog verder verduidelijken. 
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De heer Paul Thomas, afdelingshoofd operationeel waterbeheer VMM: De voorzitter heeft het goed samen-
gevat. Ons voorstel geeft een duidelijk signaal dat een meerwaarde kan worden gerealiseerd. Ik heb op de 
vraag van mevrouw Rombouts geantwoord dat de lokale kennis van cruciaal belang is. We moeten naar een 
actief waterbeheer evolueren. Dit betekent dat op het terrein veel kleine ingrepen moeten worden uitgevoerd. 
Al die ingrepen vergen opvolging. Kleine stuwen worden niet geautomatiseerd of van op afstand bediend, 
maar vragen wel bewaking en onderhoud. Dit betekent dat de gebiedskennis zeer belangrijk is. 
 
Momenteel is er een niemandsland tussen het gesloten stelsel van rioleringen en regenwaterleidingen en het 
openbaar hydrografisch net waar de derde categorie van waterlopen begint. Tussen beide in liggen de beken 
en grachten. Deze waterlopen zijn echter van algemeen belang, want ze moeten het water wegvoeren. De ver-
antwoordelijkheid ligt daar nu volledig bij de aangelanden, die naargelang de omstandigheden hun taken goed 
of minder goed uitvoeren, maar in elk geval niet op een gecoördineerde wijze. 
 
Misschien moeten we tot een vorm van ‘light’ klassering van die beken komen, in die zin dat niet alle ver-
plichtingen voor een geklasseerde waterloop worden opgelegd, maar wel de onderhoudsverplichting. Die wa-
terlopen spelen een cruciale rol in de brongerichte aanpak. De gebiedskennis is hier bijgevolg van groot be-
lang. 
 
Dit brengt ons bij de polders en de wateringen. Er is veel gebiedskennis en vrijblijvende inzet. We kunnen dit 
niet overboord gooien. Dit gebruik moet echter beter worden gestructureerd. De situatie in dit niemandsland is 
nu niet voldoende geregeld. De situatie van beken die een functie vervullen in de afvoer van regenwater uit 
het gesloten gemeentelijk stelsel naar de aansluiting op het openbaar hydrografisch net, moet aan de rest wor-
den gekoppeld. 
 
De heer Bart Martens: In dat niemandsland zullen nog ingrijpende veranderingen nodig zijn. De gebieds-
dekkende riooluitvoeringsplannen moeten vorm krijgen. De scheiding van vuil water en regenwater zal tot een 
heropwaardering van het grachtenstelsel leiden. Dit zal ongetwijfeld nog het onderwerp van toekomstige ge-
dachtewisselingen vormen. Misschien moeten we het grachtenstelsel in de riooluitvoeringsplannen opnemen. 
Op die manier kan de verdere uittekening van de rioolinfrastructuur en van de hemelwaterinfrastructuur ge-
zamenlijk worden aangepakt en kan dit punt binnen het gemeentelijk beleid een verhoogde aandacht krijgen. 
De gemeenten, die hun riolerings- en regenwaterstelsels op peil moeten brengen, zullen hier in elk geval nog 
een hele kluif aan hebben. 
 
De heer Peter Hertog: Het verschil tussen het voorstel van de provincies en dat van de VMM is niet zo groot. 
Bij die ‘light’ versie gaat over het grachtenstelsel, het stuk tussen de riolen en de gecategoriseerde waterlopen. 
Op één punt verschillen we van mening. De heer Thomas laat de gemeenten de keuze, wij vrezen dat dit niet 
tot een efficiënt, rationeel beheer zou leiden. Als ze de keuze hebben, zullen sommige gemeenten hun water-
lopen overdragen en andere niet. Om tot een integraal waterbeheer te komen, moeten we dit zo helder moge-
lijk maken. 
 
De digitalisering van de atlassen is overal volop aan de gang. In Antwerpen is dit al afgewerkt, in Oost-
Vlaanderen bijna. De gedigitaliseerde versies zijn efficiënter en handiger en worden al voor het dagelijks be-
leid gebruikt. Bovendien biedt dit de gelegenheid de oude kaarten, die soms van 1870 dateren, definitief in 
een archief of museum onder te brengen. 
 
De heer Paul Thomas: We hebben de digitalisering van de onbevaarbare waterlopen samen met de provin-
cies opgezet. De VMM heeft de overkoepelende software geïnstalleerd. We hebben met alle provincies over-
eenkomsten afgesloten met het oog op een gedecentraliseerd beheer. Dit betekent dat elke provincie de gege-
vens voor de eigen waterlopen kan invoeren of verfijnen en dat die gegevens op dezelfde wijze in een gecen-
traliseerd bestand terechtkomen. De Vlaamse overheid heeft haar rol op dit vlak volledig vervuld. De VMM 
beheert de digitale atlas van alle onbevaarbare waterlopen. Er zijn afspraken in verband met het gedecentrali-
seerd beheer gemaakt. 
 
De net geschetste stand van zaken is correct. De provincies hebben hard gewerkt om de gegevens in te voeren. 
Voor een waterloop van categorie één wijzigen wij de gegevens, de profielen en de assen. Voor een waterloop 
die door de provincie wordt beheerd moet de provincie hiervoor instaan. Het gaat in elk geval om een globaal 
pakket voor alle provincies. 
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De heer Didier Soens: Eigenlijk worden hier twee zaken door elkaar gehaald: de digitalisatie van de oude 
atlassen en de Vlaamse hydrografische atlas of VHA. Indien iemand een machtiging aanvraagt om een be-
paalde ingreep aan een waterloop uit te voeren, dient hierbij een uittreksel uit de oude atlassen van 1870 en 
van 1950 toegevoegd. Het zijn deze oude atlassen die door de provincies worden gedigitaliseerd en door ie-
dereen via geoloketten zullen kunnen geconsulteerd worden. De heer Thomas had het over een andere zaak: 
de Vlaamse hydrografische atlas, een modern digitaal systeem. De provincies hebben op beide vlakken veel 
werk verricht. 
 
Mevrouw Tine Eerlingen: Indien ik het goed heb begrepen, pleiten de provincies ervoor de polders en de 
wateringen een grotere rol te laten spelen. Aangezien de indeling momenteel nog niet gebiedsdekkend is, zou 
het in totaal om meer dan 86 polders en wateringen gaan. Pleit u dan ook voor het afschaffen van die bekken-
structuur, of hoe staat u daartegenover? 
 
Mevrouw Tinne Rombouts: Ik kom meteen tot de verbeterpunten. De provincies zouden de onbevaarbare 
waterlopen voor hun rekening nemen, met de polders en wateringen als uitvoeringsagent. Nu zijn er ook on-
bevaarbare waterlopen van de eerste categorie. Zien de provincies het ook zitten om die mee over te nemen, of 
hoe moet ik dat interpreteren? U ziet de polders en wateringen als uitvoeringsagent. Wat doen we dan op die 
plaatsen waar er geen polders en wateringen zijn? Worden daar dan ambtenaren ingezet? Ziet u dan eigenlijk 
ook geen verschil meer tussen die ambtenaren en de polders en wateringen? Hoe ziet u dat? 
 
U gebruikt het begrip uitvoeringsagent. In uw motivering hebt u de politieke aanspreekbaarheid naar voren 
geschoven. Het splitsen qua verantwoordelijkheid van beleid en uitvoering is echter niet altijd een goede zaak. 
Wie is dan immers uiteindelijk aansprakelijk: het beleid of de uitvoerders? Als wordt gewerkt met beleid en 
ambtenaren, is die uitvoering één geheel, maar hoe ziet u dat met de polders en de wateringen? Het is belang-
rijk dat we een correcte keuze kunnen maken wat de verantwoordelijkheid betreft, ook met het oog op de effi-
ciëntie en het vermijden van het afschuiven van verantwoordelijkheden. 
 
Dan is er het betoog over de gemeenten en de rioleringen met grachtenstelsels. Ik veronderstel dat u daarmee 
doelt op de vierde categorie en dat u categorie drie volledig bij de provincie ondergebracht ziet? Waarom is 
het nodig categorie vier wel bij de gemeente te laten en categorie drie naar de provincie te halen? Welke effi-
ciëntiewinst wordt daarmee bereikt? 
 
Wat de gebiedsgerichte en integrale aanpak betreft, hebben een aantal sprekers gesteld dat het belangrijk is dat 
een visie wordt uitgewerkt voor de totaliteit van een bepaald gebied, maar vaak spreken ze dan over het bek-
kenniveau. Onze provinciegrenzen houden geen rekening met die waterlopen en al evenmin met die bekken-
niveaus. Is het dan de bedoeling dat er twee provincies aanwezig zijn daar? Wat is dan de efficiëntiewinst bij 
het beheer van die waterlopen? 
 
U hebt gesteld dat het bij grensoverschrijdende elementen belangrijk is om flexibel te kunnen omgaan met 
structuren en overleg en dat misschien een totaal andere overlegstructuur nodig is. Met de oefening die we 
vandaag maken, schrikt dat me wat af. Overleg moet altijd en overal kunnen, maar hoeft niet altijd in een 
structuur. Ik zie niet meteen in welke winst andere structuren kunnen opleveren en vrees veeleer dat het nog 
complexer zal worden. 
 
De heer Frank Smeets: We zien de polders en wateringen als uitvoeringsagent. Het zijn openbare besturen, 
dus hun personeelsleden zijn eigenlijk ook ambtenaren, net als de mensen die waterlopen beheren die zich niet 
in het ambtsgebied van polders of wateringen bevinden. Er is dus weinig verschil. De juridische verhoudingen 
moeten echter worden bekeken. Limburg heeft negen wateringen en geen polders. Zes wateringen hebben een 
belastingopbrengst van minder dan 50.000 euro per jaar: daarmee kunnen ze hun personeel nauwelijks beta-
len. Een aantal wateringen hebben nog minder dan 25.000 euro. Een herschikking lijkt dus nodig. Er zijn en-
kele grote wateringen die goed werken en financieel hun boontjes kunnen doppen, maar een aantal kunnen dat 
niet en komen bij ons aankloppen voor verdere steun, via diverse projecten. Zo heeft de watering van Sint-
Truiden een project van erosiebestrijding, in de Samenwerking Land & Water. Dat is begonnen met drie ge-
meenten, maar de provincie heeft dat overgenomen. We geven die watering 80.000 euro per jaar om dat na-
mens de provincie te doen in Haspengouw, waar dat probleem rijst. In het noorden is er de Dommelvallei, een 
laaglandriviertje. Daar gaat het over het beheer van oeverranden en dergelijke en ook daarvoor geven we extra 
geld. 
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De wateringen zijn dus vooral bezig met dergelijke projecten en besteden daar veel tijd aan, zodat het water-
beheer soms inboet. Zij moeten de waterlopen van categorie twee in hun ambtsgebied voor ons zuiver maken 
en onderhouden. Wij betalen hen daarvoor. De provincie maakt de lastenboeken op of geeft de voorschriften, 
zij besteden het aan en die aanbesteding wordt door de provincie gecontroleerd. Zij controleren natuurlijk de 
uitvoering, als opdrachtgevend bestuur, maar wij controleren dat ook nog eens. We merken dan dat er wel 
problemen zijn op het terrein. Soms is de uitvoering niet in overeenstemming met het bestek, is er iets misge-
lopen met afspraken. Dan is er de discussie wie zal betalen. Het zou gemakkelijker zijn mocht de uitvoering in 
beter overleg gebeuren. De provincie zou dan de opdracht geven aan de polders en wateringen, als die er zijn 
en als ze groot genoeg zijn en voldoende mankracht hebben. Dit is niet gebiedsdekkend, wat ook een pro-
bleem is. Er is het ongelijkheidsprincipe. Er is een verschil qua behandeling van mensen die onder een wate-
ring vallen en mensen die er niet onder vallenen er zijn grote en kleine wateringen. Aan de provincies wordt 
advies gevraagd over de fusies van die polders en wateringen. In sommige provincies heeft men dat gedaan. 
Ik heb die boot altijd afgehouden, omdat de aanvraag tot fusie eigenlijk neerkwam op het opslorpen van twee 
instanties, die er niet mee akkoord gingen, maar vooral ook omdat dit een gebiedsuitbreiding zou zijn die de 
belastbare grondslag zou uitbreiden. Daar waren we niet zo gelukkig mee. 
 
Laten we dus de polders en wateringen gebruiken als uitvoeringsagentschap in een bepaald gebied, want ze 
kennen het terrein goed en de plaatselijke bestuursleden zijn erbij betrokken, maar dan gebiedsdekkend. Dan 
moeten de gemeenten wel akkoord gaan. Laat die polders en wateringen dan de werken ter plaatse uitvoeren, 
terwijl de waterdienst van de provincie hen aanstuurt, vanuit die integrale visie, en met hen overlegt. Ik verge-
lijk het enigszins met de werking van de vijf bosgroepen. Dat zijn aparte vzw’s, dus aparte rechtspersonen, 
maar ze worden wel mee aangestuurd door de provincie, in het kader van de regionale landschappen. 
 
Mevrouw Tinne Rombouts: Er zijn dus duidelijk financieringsproblemen. U oefent controle uit, op lasten-
boeken en dergelijke. Dat is het verlenen van logistieke en financiële steun, maar niet het maken van beleids-
keuzes. Die inhoudelijke keuzes worden blijkbaar gemaakt door de polders en wateringen, door de mensen ter 
plaatse. 
 
De heer Frank Smeets: Maar dat gebeurt wel in overleg met onze waterdienst, althans voor de waterlopen 
van categorie twee, waarvoor we uiteindelijk ook een vergoeding geven en waarvoor we ook de bestekken 
mee opmaken, goedkeuren en controleren. 
 
Mevrouw Tinne Rombouts: Er is dus overleg, maar u erkent toch ook dat de mensen ter plaatse, vanuit hun 
lokale terreinkennis, inhoudelijk mee het beleid aansturen. In uw voorstel om er uitvoeringsagenten van te 
maken, draait u de rollen echter om: de provincie zou het beleid bepalen en zij zouden dat uitvoeren op het 
terrein. Wie is dan waarvoor verantwoordelijk? 
 
De heer Frank Smeets: Het gebeurt in overleg. Voor een trekkingsrecht of trekkingsfonds bijvoorbeeld 
wordt door zo’n watering in overleg met onze waterdienst een meerjarenplanning opgemaakt.  
 
De heer Bart Martens: Is uw pleidooi voor het opslorpen van categorie drie vanuit het oogpunt van meer 
efficiënt beheer niet strijdig met de bijkomende versnippering die wordt gecreëerd tussen categorie drie en het 
niemandsland, de grachtenstelsels van categorie vier? 
 
De heer Peter Hertog: Ik denk dat niemand eraan twijfelt dat het rioleringsstelsel een gemeentelijke be-
voegdheid is. Wij vinden dat wat daar onlosmakelijk mee te maken heeft, bij de gemeente zou moeten blijven. 
Ik denk niet dat dit een verdere versnippering is. 
 
Mevrouw Tinne Rombouts: Ik begrijp dat een gracht nodig kan zijn voor het rioleringsstelsel. Maar veel 
grachtenstelsels van categorie vier hebben toch niets te maken met riolering? 
 
De heer Didier Soens: Men moet een onderscheid maken tussen die grachtenstelsels en de vierde categorie of 
de waterlopen van de oude atlas. Dat aspect is in de voorbije commissievergaderingen misschien nog niet aan 
bod gekomen, maar er zijn de categorieën 1, 2 en 3, er zijn de grachtenstelsels en daartussen is er een schim-
mig allegaartje van waterlopen en grachten. Men zal daarin eens een keuze moeten maken. Op heel wat water-
lopen van de derde categorie moeten ook slibvangen worden georganiseerd en vismigratieknelpunten worden 
opgelost. Dat gebeurt echter steeds minder. Daarom stellen wij voor om het watersysteem – de categorieën 
twee en drie en grotendeels ook de eerste categorie, dat zijn de waterlopen die grotendeels watervoerend zijn – 
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bij één beheerder te brengen. Het grachtenstelsel moet meer worden bekeken in relatie tot het rioleringssys-
teem RWA/DWA. 
 
Er zijn inderdaad waterlopen van de oude atlas. Sommige daarvan hebben een vrij groot debiet en zouden 
eigenlijk tweede of derde categorie kunnen worden. Die zullen meegenomen worden naar het watersysteem. 
Andere, kleinere waterloopjes van de oude atlas zijn eerder grachten en moeten dan naar het grachtensysteem 
worden overgeheveld. 
 
Mevrouw Tinne Rombouts: De vorige sprekers hebben duidelijk gemaakt dat de provinciegrenzen geen 
rekening houden met de bekkens en dus met de waterstromen. Op welke manier ziet u dan de efficiëntiewinst? 
Moeten er dan twee provincies bij worden betrokken? Ik hoorde net dat het de bedoeling is om ook de eerste 
categorie over te nemen en naar de provincie te halen. Ziet men dat wel zitten? Is er voldoende kennis en 
knowhow, maar ook financiering? 
 
U haalde net aan dat lokale terreinkennis belangrijk is en denkt polders en wateringen daarvoor in te schake-
len. Op gemeentelijk niveau is het soms moeilijk om lokale mensen te engageren en enthousiast te maken 
voor bepaalde taken, al lukt dat nog redelijk goed. Maar hoe denkt de provincie de lokale terreinkennis en de 
lokale betrokkenheid te stimuleren? 
 
De heer Frank Smeets: Wat de vereenvoudiging van het intermediaire niveau van bekkenbesturen en water-
schappen betreft: met minder waterbeheerders zou het sowieso al eenvoudiger zijn. Nu zijn er veel partners op 
grote vergaderingen. Sommige partners zijn maar voor een klein deeltje van de agenda betrokken en haken op 
de duur af. Bekkenbesturen zijn goed omdat ze provinciegrenzenoverschrijdend zijn. Daar worden afspraken 
gemaakt die belangrijk zijn voor het water dat van de ene provincie naar de andere loopt in de grote stromen. 
In de nieuwe indeling moet worden gekeken naar waterwegen en grote waterlopen die belangrijk zijn voor de 
watertoevoer van die waterwegen. We moeten de belangrijke infrastructuur op de waterlopen Vlaams houden 
zodat die kan worden aangestuurd. De provinciegrenzenoverschrijdende bekkenbesturen moeten het hebben 
over zaken die daarop invloed hebben. Wat bijvoorbeeld op de Demer in Bilzen gebeurt, of bij de bron in 
Tongeren, heeft weinig invloed op de problemen op de grens bij Diest. De bekkenbesturen zijn een goed over-
legorgaan. Met minder partners zou het wat eenvoudiger zijn. Laat ons daar de zaken die effectief invloed 
hebben op die stromen bespreken.  
 
Als wij er als provincie een deel van de eerste categorie bij krijgen, zullen we dat moeten financieren want 
dan is het onze bevoegdheid. U weet dat men bij de discussie over de interne staatshervorming een herschik-
king aan het voorbereiden is van de taken van de verschillende bestuursniveaus. Blijkbaar zouden de provin-
cies er ruimtelijke taken bij krijgen en zullen ze wellicht persoonsgebonden taken moeten afgeven. Als wij als 
politiek bestuur ergens voor verantwoordelijk zijn, zullen we dat moeten betalen en zullen we daarvoor aan de 
burgers belastinggeld moeten vragen. Integraal waterbeheer is van algemeen belang, dus vinden wij dat het 
best bij een algemeen bestuur zit. 
 
Wat onze lokale terreinkennis betreft: de heer Thomas heeft net gezegd dat zijn ingenieurs een goede lokale 
terreinkennis hebben. Dat kan ook van de twaalf ambtenaren op de dienst Waterlopen van onze provincie 
worden gezegd. Ze hebben elk hun gebied en hun specialisatie en kennen de specifieke problemen in hun 
regio. Het voordeel is dat ze op provinciaal niveau kunnen samenwerken. Ze kunnen gemakkelijk kennis uit-
wisselen en zich specialiseren. Dat is mogelijk minder het geval in een gemeente, waar één ambtenaar naast 
zijn andere milieutaken ook nog de waterlopen moet beheren. Het gemeentegrenzenoverschrijdende – en dan 
hebben we het over waterlopen en niet meer over het rioleringsstelsel, het afwateringsstelsel en grachten – kan 
dat het best op één ambtelijk bestuursniveau worden geregeld. 
 
Mevrouw Tinne Rombouts: Ik had het niet over de ambtenaren, die een goede terreinkennis hebben, maar 
over het enthousiast maken van burgers die mee instaan voor het waterbeheer. Hoe kan de provincie die lokale 
terreinkennis aanspreken? 
 
De heer Frank Smeets: Als polders en wateringen een goede lokale werking hebben en een grote betrokken-
heid van de lokale mensen, moeten we die kennis en betrokkenheid zeker mee inschakelen. Er zou in overleg 
een meerjarenprogramma kunnen worden opgemaakt. Zij kunnen met hun terreinkennis voorstellen formule-
ren en het mee uitwerken. Wij moeten ook burgers daarbij betrekken en via de gemeenten werken. Als wij 
met milieu en natuurbeleid bezig zijn, doen wij dat altijd in samenspraak met de gemeenten.  
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De heer Peter Hertog: De contacten tussen onze provinciale diensten en de burger zijn zeer uitgebreid als het 
gaat over onbevaarbare waterlopen. Ook al gaat het vaak niet over een waterloop van de provincie, ze bellen 
wel vaak eerst naar ons. 
 
De heer Didier Soens: Provinciale grenzen komen inderdaad niet overeen met de stroomgebiedgrenzen. Maar 
als men bijvoorbeeld de bekkengrenzen doortrekt, blijkt dat ook geen enkel bekken volledig binnen Vlaande-
ren valt. Men moet altijd administratieve grenzen overschrijden en het is dan ook vooral belangrijk om een 
goeie samenwerking te organiseren. De provincies kunnen daar al heel wat goede voorbeelden van geven. De 
waterschappen bijvoorbeeld volgen ook helemaal niet de provinciegrenzen. Het vergde welgeteld twee uur om 
tussen de verschillende provincies af te spreken welk waterschap er door welke provincie ging worden geco-
ordineerd. 
 
We hebben daar ook al ervaring in. We hebben regelmatig contact met gemeenten buiten onze provincie. We 
kijken over de grenzen heen. Als gemeenten en provincies op vergaderingen van waterschappen worden uit-
genodigd, komen ze ook. Ik zit ook in een aantal bekkenbesturen en daar heb ik al vergaderingen meegemaakt 
zonder één enkele gemeente. Men kan dus niet zomaar besluiten dat een samenwerking onder provinciale 
coördinatie niet zou passen of werken. 

4. Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten 

4.1. Inleidende uiteenzetting 

 
Winter- en zomerstormen 
 
De heer Christophe Claeys, stafmedewerker waterbeleid VVSG: De watersnood van november 2010 werd 
veroorzaakt door een winterstorm. Die was gekenmerkt door veel en langdurige regenval, een verzadigde 
bodem, overlast op grote schaal en voornamelijk overlast vanuit de waterlopen. Zomerstormen worden ge-
kenmerkt door korte, zeer hevige regenval, droge bodem met extra infiltratiecapaciteit, voornamelijk lokale 
overlast en vooral overlast vanuit het riolen- en regenwaterstelsel. 
 
Op 22 februari 2011 is er een hoorzitting met de rioolbeheerders. De VVSG zal daarbij aanwezig zijn vanuit 
de functie van de gemeente als rioolbeheerder. Daar zal het voornamelijk gaan over de zomerstormen. 
 
Crisisbeheer op het moment van de wateroverlast 
 
Een algemene vaststelling was dat het crisisbeheer vrij positief werd geëvalueerd. Lokaal horen we echter 
nuances, opmerkingen en vragen om verbeteringen. De overstromingsvoorspelling van de VMM en van de 
waterwegbeheerders heeft gewerkt maar kan op verschillende plaatsen worden geoptimaliseerd. Er zijn al 
punten aangereikt, onder andere de vraag dat de nood- en interventiediensten prioritair toegang krijgen tot de 
gegevens. Door het grote succes bleek het systeem soms geblokkeerd voor de veiligheidsdiensten. Er wordt 
gevraagd om aparte lijnen zodat die diensten continu informatie kunnen raadplegen. 
 
Er wordt ook gevraagd om de veiligheidsdiensten met een ‘stille waarschuwing’ vóór het grote publiek te 
informeren. Blijkbaar bestaat er al zo’n systeem, maar er moet nog afstemming gebeuren met de bijzondere 
nood- en interventieplannen. Er is vraag naar integratie, of minstens een gecoördineerd ter beschikking stellen 
van de verschillende websites. Nu moeten mensen op het terrein continu switchen tussen voorspellers om een 
inschatting te maken, zeker als er lokaal manueel gestuurd wordt. Dat is dus een vraag om de voorstellen van 
de CIW te realiseren.  
 
Er wordt eveneens gevraagd naar automatisatie bij de inventarisatie achteraf. Het is al zeer positief dat de 
bekkencoördinatoren en sommige deelbekkencoördinatoren naar de gemeenten gegaan zijn om de overstro-
mingscontouren te gaan inventariseren. Maar er zou nog meer kunnen worden geautomatiseerd, onder andere 
met helikopterbeelden. We zouden aan politie en leger kunnen vragen om ook beelden te maken. 
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Aangezien er lokaal andere nuances werden gelegd bij de beoordeling van de samenwerking moet er een eva-
luatie komen, aangestuurd vanuit de veiligheidscellen. De veiligheids- en crisiscellen zijn de instanties die 
alles aansturen in een noodsituatie. We moeten nagaan hoe de procedures kunnen worden bijgestuurd, zoals 
het opstellen van de bijzondere nood- en interventieplannen, uiteraard in samenspraak met de waterloopbe-
heerders, waterwegbeheerders en soms ook de wegbeheerders. Deze laatste beheren grachten langs wegen en 
soms bufferbekkens. 
 
De communicatie tussen de veiligheidscellen en de waterloop-, riool- en waterwegbeheerders kan nog verbe-
teren. Blijkbaar verstonden ze elkaar soms niet. Daaruit volgt onze vraag naar preventief overleg tussen de 
nooddiensten en de waterloopbeheerders. Ze moeten elkaar leren kennen en begrijpen. Nog een werkpunt is 
de weerbaarheid van bewoners bij overstromingen. We kunnen hen op voorhand verwittigen en tips geven om 
de schade te beperken. Een vraag van de veiligheidscellen is om de actuele situatie op het terrein te vertalen 
naar digitale kaarten. 
 
Gebiedsgericht evalueren en investeren 
 
We dringen erop aan dat er gebiedsgericht wordt geëvalueerd, zodat de oplossingen concreet kunnen worden 
vertaald naar investeringsprogramma’s. In eerste instantie onderschrijven wij als lokale besturen de aanpak 
met de drietrapsstrategie: vasthouden, bergen en afvoeren in een gezond evenwicht. We willen geraadpleegd 
worden over de problemen en de oorzaken van de wateroverlast. Als lokale en provinciale waterloopbeheer-
ders kennen we een deel van de knelpunten, vaak zijn ze al opgelijst in de waterbeheerplannen. Nu hebben we 
vaststellingen ter plaatse gedaan. We vragen dat er naar de lokale besturen wordt geluisterd, misschien zijn er 
nieuwe knelpunten opgetekend. Daar moet een aanpak voor worden bepaald. Dat moet in de beheers- en in-
vesteringsprogramma’s van de beheerders worden opgenomen en het moet gefinancierd worden. We vragen 
ook om een vlotte uitvoering. 
 
De oorzaken en knelpunten liggen zowel bij het vasthouden, het bergen als het afvoeren. We moeten meer 
werk maken van het vasthouden aan de bron. Dat geldt voor privépercelen, bouwgrond, landbouwgrond, de 
natuur en het openbaar domein. In meer ruimte voor water voorzien kan onder meer door de aanleg van meer 
bufferzones, overstromingsgebieden, oeverzones, herwaardering waterlopen en/of grachten. Er wordt op 
Vlaams niveau een prioritering uitgewerkt. 
 
Bergen en afvoeren heeft ook te maken met preventief onderhoud. Er kunnen ook met de lokale spelers in het 
fijnmazig netwerk afspraken worden gemaakt. Het heeft ook te maken met het vernieuwen van de regelinfra-
structuur en met eventueel extra regelinfrastructuur. Ook de dynamische sturing is belangrijk. Soms wordt er 
vastgesteld dat er afwaarts nog ruimte was om extra af te voeren, terwijl het bufferbekken al vol was. Er zijn 
dus nog verbeteringen mogelijk. 
 
De vlotte uitvoering van projecten hangt voor ons ook samen met de debatten over de versnelling van maat-
schappelijke investeringsprojecten. We willen de oproep van de heer Thomas herhalen om dat ook zeker toe 
te passen op kleinere projecten. Tegelijk zijn we vragende partij om de principes van de versnelling van inves-
teringsprojecten ook naar de lokale besturen te brengen als ondersteuning en goede praktijk/methodiek, maar 
op een flexibele manier en op een informele wijze waar dat kan, zonder extra procedures. Want als de discus-
sie uitmondt in nieuwe en zwaardere procedures, dan zijn we opnieuw bij af.  
 
Een punt dat ook voor ons van belang is, is de alternatievenafweging die best aan het begin van het proces 
gebeurt. Ook moeten we een oplossing vinden als er problemen zijn met sectoraal verkokerde adviezen. Ik 
hoorde in de vorige presentatie voorbeelden van de provincies in het kader van de watertoets. Onteigening is 
door iedereen aangegeven als een knelpunt. We zijn er ook van overtuigd dat het faciliteren van projecten een 
belangrijke meerwaarde kan bieden. In eerste instantie is het uiteraard de initiatiefnemer zelf die een goede 
projectleider moet hebben. Maar waar zaken toch blokkeren, zouden bijvoorbeeld de mensen van de bekken-
werking of de deelbekkenwerking kunnen ondersteunen en de voortgang van het project helpen faciliteren. 
 
We vragen ook dat de procedures voor het beheer geëvalueerd worden, onder meer voor de ruiming van wa-
terlopen. Als er geen zware verontreiniging is, dan zou er een standaard aanname kunnen zijn van de kwaliteit 
van het slib.  
 
Structurele maatregelen  
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De structurele maatregelen zijn voor ons de maatregelen met effect op langere termijn, maar die men nu dient 
te implementeren. Water vasthouden aan de bron, begint eigenlijk op privépercelen, maar is ook in de open 
ruimte van belang en in het openbaar domein. De gewestelijke stedenbouwkundige verordening is een instru-
ment dat voornamelijk van toepassing kan zijn op de privébouwpercelen. VLARIO heeft een aantal jaren ge-
leden in samenwerking met de VVSG een voorstel gedaan. Dit is een aspect dat meer te maken heeft met zo-
merstormen en de afvoer bij zomerstormen. 
 
Een ander belangrijk aspect is de erosiebestrijding. Er is heel intensief overleg met de landbouwers nodig. Op 
lokaal niveau is hiervoor ook inzet vereist. Er is een verdere uitwerking nodig van de beheersafspraken en op 
dit moment ontbreken toch instrumenten om op een goede manier te handhaven als men, na alle inspanningen 
om iedereen te overtuigen, toch niet tot resultaat komt. 
 
Voor het vasthouden van water aan de bron moet ook worden nagedacht over financiële instrumenten - bij-
voorbeeld aan een regenwaterafvoerheffing - die het vasthouden van water in combinatie met vertraagd afvoe-
ren, bevoordelen ten opzichte van versneld afvoeren.  
 
De watertoets is al een paar keer aan bod gekomen. Dat is en kan een goed instrument zijn, maar verbeterin-
gen zijn uiteraard ook nodig. Maar zeggen dat alles overal fout loopt met de watertoets, is geen eerlijke analy-
se. De wetgeving is er, nu kan de toepassing verbeteren. Een voorstel is om op basis van concrete casussen 
een interne evaluatie van het volledige proces te doen, zodat alle overheden daaruit kunnen leren en de kwali-
teit van de dienstverlening verbetert. We leggen de nadruk op het hele proces, waarbij alle instanties zich 
openstellen voor verbeteringen in hun deeltaak. Het proces begint bij het indienen van de aanvraag voor een 
vergunning en gaat over het al dan niet vragen van het advies, de kwaliteit van het advies, de doorwerking 
ervan in de uiteindelijke beslissing en de uitvoering op het terrein. 
 
Een belangrijk punt is dat de capaciteit bij de adviesverlenende en vergunningverlenende overheden wordt 
versterkt om op een evenwichtige basis een goede beslissing te kunnen nemen. 
 
Een ander punt zijn de vragen rond bouwen in waterziek gebied. Er zijn twee mogelijkheden: verbieden of 
toelaten onder stringente voorwaarden. Hoever willen we gaan in verbieden? Vanaf wanneer kunnen we ef-
fectief bouwen onder stringente voorwaarden toelaten? Het debat over het verbod om te bouwen strekt zich 
overigens verder uit dan alleen de watersector. Er zijn immers ook andere mogelijke redenen waarom men 
zou kunnen overgaan tot bouwverbod – in de buurt van luchthavens bijvoorbeeld –, waardoor dit debat ruimer 
is dan enkel het waterbeleid.  
 
In onze schaarse ruimte is er een druk om te bouwen, ook op gronden waar dat niet zo evident is. Zoek oplos-
singen of instrumenten om die druk te verminderen. We denken aan de kosten voor de planschade bij be-
stemmingswijziging. Wat kunnen we daarmee doen? Tot waar gaan we een bouwverbod in harde bestemmin-
gen opleggen? Zullen we in compensaties voorzien? Tot waar gaan we in compensaties voorzien, want we 
willen uiteraard ook geen speculatie? 
 
Om de inwoners weerbaarder te maken tegen mogelijke schade door wateroverlast, moeten de kopers bij aan-
koop effectief worden geïnformeerd over het overstromingsrisico bij gronden. De kaarten van de risicozones 
moeten gelinkt worden aan minstens het perceelniveau en soms zelfs meer gedetailleerd. Men moet de inter-
pretatie en de consequenties van de verschillende kaarten duiden. Er is de watertoetskaart, de kaart gekoppeld 
aan het KB voor de verzekering, de kaart van een natuurlijk overstromingsgebied enzovoort. Welke kaarten 
gaan we toelichten en verplichten om te vermelden bij de verkoop en de notaris? Wat zijn de consequenties 
van bouwen in zulke zones? De verplichting tot informatieverschaffing lijkt ons het best te beginnen vanaf de 
verkoop en ook bij de notaris. 
 
Het omgaan met extreme weersomstandigheden is ook een kwestie van klimaatadaptatie en aanpassing aan de 
klimaatsverandering. We zijn vragende partij om te zoeken naar een meerwaarde voor waterberging. Het mag 
niet puur technisch bekeken worden, maar ook conceptueel, zodat de combinatie van concept en techniek kan 
leiden tot een aangename leefomgeving. We moeten meer kijken naar een multifunctioneel gebruik van wa-
terberging. Een frappant voorbeeld tijdens de overstroming in november was dat van een parkeerterrein aan 
een grootwarenhuis dat droog stond, terwijl de woonwijk ernaast onder water stond. Volgens ons moet dat in 
de toekomst omgekeerd: de parkeerplaats moet gebruikt worden als bergingsbekken en de woonwijk moet 



15
3 

 
Stuk (2010-2011) – Nr. X 

 
 

 

droog staan. 
 
Multifunctioneel gebruik is te zoeken in combinaties met recreatie, natuur en open ruimte in het algemeen. 
Innovatieve ideeën kunnen daar de bouw- en ontwerpsector ook ten goede komen. Het zou goed zijn om die 
sector, die momenteel nog niet veel voeling heeft met dergelijke concepten, mee te krijgen zodat die ook initi-
atiefnemers kan overtuigen. Dergelijke reflex zou er zowel bij de overheid, de beheerders van open ruimten 
als de bouwsector moeten komen,. 
 
We denken dat er effectief nog onderzoek, gericht op implementatie, nodig is voor het klimaatadaptief ont-
werp. Ontwerpen we nu op een voldoende terugkeermethode? Hoe gaan we om met de onzekerheid in kli-
maatscenario’s, de zogenaamde no-regretmaatregelen die we nu nemen als we vaststellen dat in de toekomst 
de onveiligheid toch nog vergroot? Kunnen we dat flexibel aanpassen?  
 
Financiering 
 
Wat de financiering betreft, lijkt het ons evident dat men in verband met de waterveiligheid een beroep moet 
kunnen doen op de algemene middelen van de verschillende overheden. Ten aanzien van prioritering hebben 
we op Vlaams niveau al een aantal pistes gehoord, ook in het kader van het Rubiconfonds. Voor gemeentelij-
ke en provinciale projecten werd de prioriteit daar verleend op basis van een aantal principes, onder meer het 
beveiligen van zo veel mogelijk mensen voor zo weinig mogelijk geld. Dat zijn goede principes maar voor 
een gemeente is elke woning die onder water staat, er een te veel. Als men achteraan in de rij staat, zal men 
jarenlang moeten wachten op een oplossing voor die woning. 
 
Daarom stellen we voor dat, als een gemeente met het akkoord van een andere waterloopbeheerder werken 
uitvoert op diens infrastructuur, er bijvoorbeeld een engagement is dat de financiering achteraf wordt terugbe-
taald. Dat zou bepaalde vragen van de lokale besturen naar prioritering voor een deel kunnen oplossen. 
 
We moeten er verder over nadenken of de heffing op het onvertraagd afvoeren van regenwater stimulerend of 
deels financierend is. De opbrengsten van zo een heffing kunnen eventueel herverdeeld worden naar de meest 
efficiënte buffer- en bergingsmaatregelen. Als blijkt dat een bepaalde buffermaatregel minder efficiënt is dan 
wanneer die er zou komen op een andere plaats, kan dat misschien gecompenseerd worden met een dergelijke 
heffing. 
 
In verband met de Europese financiering heeft de VMM een aantal Europese projecten toegelicht. Zeker voor 
klimaatadaptatie en voorbeeldprojecten daaromtrent moeten daar mogelijkheden zijn, want dat begint een ‘hot 
item’ te worden voor de Europese Commissie. Van de lokale besturen is er de vraag voor ondersteuning in de 
zoektocht naar die externe middelen. Bij ons leeft de idee van de oprichting van een regionaal Vlaams fonds 
voor het prefinancieren van de opstart van dergelijke projecten. Een ander idee rond cofinanciering is het op-
zetten van één aanspreekpunt binnen de Vlaamse overheid voor gemeentebesturen bij hun zoektocht naar 
cofinanciering.  
 
Verantwoordelijkheden in het waterbeheer 
 
De huidige bevoegdheidsverdeling over de waterlopen is niet de hoofdoorzaak van de watersnood in novem-
ber. Met minder beheerders, waren er nog altijd huizen onder water gekomen. Die discussie zal zeker niet 
alles oplossen, al zijn er effectief veel beheerders. 
 
Ten aanzien van de bekken- en deelbekkenwerking, zijn we ervan overtuigd dat er moet worden overgestapt 
van de planvorming naar het meer faciliteren van de uitvoering en de samenwerking op het terrein. In ver-
schillende presentaties kwam al naar voren dat er vaak vergaderingen zijn met verschillende besturen die ei-
genlijk niet betrokken zijn. Wij hebben de indruk dat dit zo is omdat de centrale aanstuurders van de bekkens 
en deelbekkens sterk trachten die werking te formaliseren. Wij vragen om op een flexibele manier de besturen 
samen te brengen die effectief betrokken zijn bij bepaalde problemen en niet vast te houden aan de decretaal 
vastgelegde samenstelling van die vergadering. Die werking kan volgens ons een functie blijven hebben in het 
afstemmen van de verschillende beheerders, want er zullen in ieder geval verschillende beheerders blijven 
bestaan. 
 
Onze visie is dat er in het waterlopenbeheer een goed evenwicht nodig is tussen een centrale verantwoorde-
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lijkheid voor de grote zaken als de grote wachtbekkens, waterwegen en onbevaarbare waterlopen, en een de-
centrale, lokale verantwoordelijkheid, zodat we de lokale werking kunnen benutten. In de voorbeelden die we 
hoorden, moeten we opletten dat we in onze hervormingen niet overschakelen naar drie keer dezelfde schaal-
grootte. Provinciaal niveau, gewestelijk niveau en de buitendiensten hebben immers allemaal ongeveer de-
zelfde schaalgrootte. We moeten opletten dat we de lokale schaalgrootte niet verliezen. 
 
We zijn ervan overtuigd dat de gemeenten beheerder blijven van de grachten – dat wordt door iedereen erkend 
– maar ook van de kleine, onbevaarbare waterlopen, omdat het lokale niveau effectief het beste schaalniveau 
is om daar actie te ondernemen. De gemeenten willen graag verantwoordelijk blijven voor datgene waarvoor 
ze verantwoordelijk worden gehouden, de politieke aanspreekbaarheid dus. Voorts zijn de gemeenten ook 
regiehouder van het openbaar domein, zijn de kleine onbevaarbare waterlopen sterk verweven met het grach-
tenstelsel en hebben de gemeenten een grote impact op het privéterrein via vergunningen en ruimtelijke uit-
voeringsplannen. Dit alles kan zorgen voor een integraal waterbeheer en waterbeleid in de gemeente over de 
beleidsdomeinen heen. Het zou jammer zijn dat te verliezen. 
 
Dat er lokaal afspraken worden gemaakt omdat een bepaald beheer van een waterloop duidelijk meer een 
centrale dan een lokale bevoegdheid is, daar hebben we geen probleem mee. De basis blijft wel dat de keuze 
bij de gemeente ligt. 

4.2. Vragen van de leden en antwoorden 

De heer Hermes Sanctorum: Een van de suggesties in de vorige zittingen was om de watertoets meer ge-
wicht te geven op planniveau, en zelfs bindende zaken op te leggen, zodat de verantwoordelijkheid niet wordt 
doorgeschoven naar het gemeentelijke niveau. Hoe staat u daar tegenover? Erkent u die problematiek? 
 
Mevrouw Karin Brouwers : Wie is er verantwoordelijk als een gemeente bepaalde zaken binnen haar be-
voegdheid niet doet, met overstromingen in een andere gemeente tot gevolg? Hoe staat u daar tegenover? Hoe 
kunnen we dat oplossen? Hoe staat u tegenover de voorstellen van de VMM en de provincies over de verde-
ling van de bevoegdheden in verband met al die waterlopen? 
 
Mevrouw Tinne Rombouts: U had het over instrumenten om de grote druk te verminderen om toch te bou-
wen in waterziek gebied, waar dat misschien beter niet zou gebeuren. Als instrumenten worden in uw presen-
tatie vermeld: “oplossing kosten planschade bij bestemmingswijziging” en “oplossing bouwverbod in harde 
bestemming: tot waar?” Bij het laatste staat een vraagteken, bij het eerste niet. Ik stel daar wel een groot 
vraagteken bij. Hebt u daar voorstellen voor? Als men een bestemmingswijziging uitvoert, wat in bepaalde 
gebieden ook nodig is, zal er ook planschade zijn. Hoe ziet u hiervoor een oplossing? 
 
Bij de financiering stuurt u aan op een regionaal fonds. Europese projecten moet men indienen en daar moeten 
financiële middelen naast worden gelegd. Maar hier gaat het over ingrepen die de gemeenten willen doen. 
Hebt u daar ervaring mee? In Nederland heeft men een meer projectgerichte aanpak. Subsidiëring gaat daar 
altijd iets gemakkelijker.  
 
Als u zegt dat gemeenten heel wat middelen mislopen, waaraan denkt u dan? Gaat dat over meer dan het wa-
terbeleid?  
 
De heer Bart Martens: Gaan de gemeentebesturen de heffing op onvertraagd afvoer van regenwater zelf 
betalen, voor het water dat op bijvoorbeeld gemeentelijke parkings valt en direct in de riolen terechtkomt, 
waar het water niet wordt gebufferd en plaatselijk infiltreert? Of wilt u dat alleen toepassen op burgers en 
bedrijven? 
 
Een van de vereenvoudigingsvoorstellen is het opgeven van de waterschappen. U bent daar blijkbaar ook 
voorstander van. U vindt dat er meer pragmatisch lokaal moet worden overlegd over meer uitvoeringsgerichte 
taken in plaats van de planvorming. Hoe ziet u dan de vertegenwoordiging van de gemeentebesturen in het 
bekkenbestuur? Vandaag gebeurt dat namelijk via de waterschappen. Wat als die worden afgeschaft? Ik kan 
mij moeilijk voorstellen dat het bekkenbestuur wordt uitgebreid met een vertegenwoordiging van alle ge-
meentebesturen die in het bekken gelegen zijn. Maar hoe moet dat dan wel gebeuren? 
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De heer Christophe Claeys: Wat de watertoets op planniveau betreft, zijn we er zeker voorstander van om 
bijvoorbeeld na te gaan of in de typevoorschriften eventueel hardere zaken kunnen worden opgenomen, op 
voorwaarde dat die de ontwerpvrijheid nog toelaten. We vermoeden dat er nu soms te algemeen gesteld wordt 
dat het waterprobleem moet worden opgelost of voorkomen. Dat kan misschien beter en iets harder. Maar om 
voordat het gebied ontwikkeld is ook effectief vast te leggen waar een bepaalde berging moet komen, is dan 
misschien weer een stap te ver. Misschien is een tussenweg mogelijk die bepaalt hoeveel berging minstens 
moet worden voorzien per verharding en dat er geen oppervlakteberging mag verloren gaan. Maar dan is het 
aan de ontwerpers om verder in te vullen hoe ze dit in het gebied willen inplannen.  
 
Wat de vraag betreft naar de instrumenten voor planbaten en planschade bij bestemmingswijziging: een moge-
lijke piste zou het Rubiconfonds kunnen zijn. Daar moet verder zeker nog over worden gediscussieerd. 
 
Op de vraag tot waar we moeten gaan bij het bouwverbod in harde bestemmingen hebben we nog geen con-
crete antwoorden. Het is aan de politici om uit te maken vanaf wanneer een bouwverbod maatschappelijk 
onverantwoord is. Particulieren die een stuk grond hebben gekocht en niet konden inschatten dat een bouw-
verbod mogelijk was, zou men bijvoorbeeld een compensatie kunnen geven. Als men zeer goed wist dat er 
een probleem zou kunnen zijn, moet men voorzichtiger zijn met het voorzien van compensaties. Misschien 
moeten we echt zulke afwegingen trachten te maken. 
 
De heer Hermes Sanctorum: Ziet u dan ook heil in het concept van de blauwe RUP’s? 
 
De heer Christophe Claeys: Zijn die blauwe RUP’s eigenlijk niet het optimaliseren van die typevoorschrif-
ten? Je kunt ze ook beschouwen als een bepaald typevoorschrift of als een combinatie van typevoorschriften 
die je gaat toepassen als er een probleem is met een waterziek gebied. De blauwe RUP’s kunnen dus een piste 
zijn, maar misschien is het herbekijken van de typevoorschriften een even goede oplossing. 
 
Wat de financiering via Europese projecten betreft: bij de gemeenten leeft de idee dat we redelijk veel Euro-
pees geld laten liggen en dat we daar meer gestructureerd naar op zoek zouden kunnen gaan. Er zijn een aantal 
Interreg-projecten in samenwerking met de provincies. In een project in samenwerking met de gemeente Hoe-
gaarden is er een herwaardering van het grachtenstelsel geweest. De duurzame wijk De Vloei in Ieper is een 
voorbeeld van een geïntegreerde waterberging in een wijk waarbij ook de leefomgeving wordt verhoogd. Dat 
project is gefinancierd door Future Cities. Er zijn dus effectief voorbeelden waarbij gemeenten, ook in sa-
menwerking met intercommunales, Europees geld gaan zoeken. We zijn ervan overtuigd dat verdere onder-
steuning daar zeker soelaas kan bieden en meer middelen naar hier kan halen. 
 
Er was nog een vraag naar mogelijke gevolgen van beslissingen in een gemeente voor een afwaartse gemeen-
te. Daar ligt inderdaad een afstemmingsverantwoordelijkheid voor de centrale beheerders en de gemeenten 
onderling. Als je de gemeenten samenbrengt en er eventueel een bekkenstructuur of centrale beheerder als 
moderator bij zet, bestaat de kans om uit de problemen te raken. Ik denk niet dat dit per se een groot probleem 
hoeft te zijn. Er zijn uiteraard voorbeelden waar er wel een probleem is. Maar als alle bevoegdheid rond wa-
terlopenbeheer bij de gemeenten wordt weggehaald is de kans op problemen nog groter, want dan gaan de 
gemeenten zeggen dat het hun probleem niet langer is.  
 
Dat is dus misschien ook al een reactie op het voorstel van herverdeling van bevoegdheden van de provincies. 
Ik denk dat daar wel een consensus mogelijk is, maar de basisgedachte bij ons is dat de gemeente kiest en dat, 
zeker voor het fijnmazige waterlopenstelsel, waar het lokale niveau het meest efficiënte is om te beheren, de 
gemeente het zelf doet of dat de gemeente beslist om dit over te laten aan een andere instantie. De grens tus-
sen het grachtenstelsel en de kleine waterlopen van derde categorie is bijvoorbeeld heel dun. Dan moet op het 
terrein worden bekeken of het onder lokaal of centraal beheer valt. 
 
Vervolgens is er het punt van de heffing op het onvertraagd afvoeren van regenwater. Dat moet zeker bekeken 
worden. Daar moet ook ergens een gemeentelijke keuze in gemaakt worden. Er kan misschien vanuit Vlaan-
deren een kader gemaakt worden, en dan kan de gemeente binnen dat kader keuzes maken. Het zou te gek zijn 
dat we onszelf een heffing gaan opleggen. Een intercommunale is een gemeentelijke structuur. De gemeenten 
beheren ook zelf riolen. De gemeente zou bijvoorbeeld kunnen kiezen om de inwoners een heffing op te leg-
gen op verhardingen. Volgens het billijkheidsprincipe en de principes die men meekrijgt van het Vlaamse 
Gewest, zou de gemeente bijvoorbeeld ook een deel van de algemene middelen kunnen uittrekken voor de 
eigen verhardingen. Dat kan ook een keuze zijn. Het is in elk geval een genuanceerd verhaal. We moeten daar 
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geen belastingsysteem installeren als de gemeente zichzelf moet belasten. Maar er valt zeker over te spreken. 
Het moet in het volledige kader bekeken worden. 
 
Wij staan achter het overleg op deelbekkenniveau. Als er aanpassingen gebeuren, vinden wij ook dat dit de-
cretaal verankerd moet worden. Maar het moet op een flexibele manier gebeuren. We zien bij de waterschap-
pen dat er momenteel vastgehouden wordt aan de vaste samenstellingen. We horen van sommige gemeenten – 
maar dat geldt nog meer voor de bekkens – dat er soms vragen worden gesteld over projecten en dat er dan 
moeilijk over wordt gedaan om die effectief te bespreken. Wij vinden het belangrijk dat het overleg op deel-
bekkenniveau effectief blijft bestaan. We hechten minder belang aan de structuur, maar we blijven ten volle 
achter het overleg staan, maar dan op een flexibele manier, onder andere ook om die grensoverschrijdende 
aspecten af te stemmen. 

5. Vereniging van Vlaamse Polders en Wateringen 

5.1. Inleidende uiteenzetting 

De heer Jef Van Looy, voorzitter VVPW: Wij willen het eerst hebben over polders en wateringen. Wij heb-
ben hier de voorbije weken het gevoel gekregen dat polders en wateringen niet echt bekend zijn, zeker in ver-
gelijking met de andere waterbeheerders, de provincies en de gemeenten. De provincies en de gemeenten zijn 
evenwel vooral bekend om andere dingen. Polders en wateringen doen alleen waterbeheer, en dan nog niet in 
heel Vlaanderen. We willen het ook nog hebben over de evaluatie van de wateroverlast van midden novem-
ber, over de reorganisatie van het lokale waterbeheer zoals wij dat zien en tot slot willen we graag enkele 
voorbeelden aanhalen van lokale projecten die vertrokken zijn vanuit de lokale polders en wateringen. 
 
Polders en wateringen in Vlaanderen 
 
Polders en wateringen zijn een van de oudste bestuursvormen, misschien wel de oudste. De eerste geschriften 
waarin sprake was van de watering van Veurne-Ambacht, dateren van 1183. Ze zijn ingesteld in gebieden 
waar aandacht nodig was voor waterbeheer, waar wateroverlast was en is. In gebieden waar weinig of geen 
problemen waren, vinden we geen polders of wateringen. We vinden die bestuursvormen overigens in heel 
Europa terug. In de meeste landen zijn die ook gebiedsdekkend, zoals in Nederland. De polders en wateringen 
in Europa zijn verenigd in de EUWMA. 
 
Polders en wateringen zijn lokale functionele besturen. Het zijn openbare besturen, ze worden dus ook verko-
zen. Hun wetgeving is meer dan vijftig jaar oud. In 2003 werd hun opdracht via het decreet Integraal Waterbe-
leid gewijzigd. Vroeger was het een vrij eng geheel: de polders en wateringen hadden als doel landbouwge-
bieden te vrijwaren van water en ze dienden ook te zorgen voor de hygiëne. Nu moeten polders en wateringen 
aan integraal waterbeleid doen. 
 
Enkel artikel 1 van de wet werd echter gewijzigd. We moeten aan integraal waterbeleid doen en daar hebben 
we integrale gebieden voor nodig, het deelbekkengebied in zijn geheel. We moeten ook een andere bestuurs-
vorm hebben, want het landbouwgegeven is niet meer van toepassing, nu gaan we veel breder. Polders en 
wateringen vragen dan ook al 25 jaar een aanpassing van de wet. De Vereniging van Polders en Wateringen is 
in 1981 trouwens ontstaan om er met één stem bij de overheid op aan te dringen om de wetgeving aan te pas-
sen, maar tot nu is er weinig veranderd. 
 
De bestuursorganen van een polder of een watering bestaan uit een algemene vergadering, een bestuur en een 
administratief toezicht. De algemene vergadering is samengesteld uit de ingelanden/eigenaars uit de polder of 
watering die, afhankelijk van de grootte van de polder, een aantal hectare in eigendom moeten hebben om 
stemrecht te krijgen. Ik ben voorzitter van een watering van ongeveer 10.000 hectare en we hebben 500 inge-
landen die stemrecht hebben. Kleinere ingelanden kunnen hun gebieden of oppervlakte samenvoegen tot één 
stem.  
 
De algemene vergadering, die jaarlijks samenkomt, is bevoegd voor het algemeen beleid, legt de belasting-
voeten vast, keurt de rekening en de begroting goed en beslist over de uitvoering van grotere werken, maar 
niet over het algemeen onderhoud, want dat valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur. 
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Het bestuur, bevoegd voor het dagelijks beleid, wordt verkozen door de algemene vergadering. Iedereen met 
eigendom in de polder of de watering kan zich kandidaat stellen.  
 
Het toezicht op de polder of watering gebeurt door de provincie, die ook de rekening, begroting en de bestek-
ken der werken moet goedkeuren, en ook de bezwaren van de ingelanden behandelt. Dat laatste is niet onbe-
langrijk. In het algemeen is het zo dat, wanneer iemand een bezwaar indient en de provincie van oordeel is dat 
de polder of de watering in de fout is gegaan, die dat zeker zullen horen. Op heel wat andere plaatsen moet de 
burger bezwaar indienen bij degene die rechter en partij is, dat is hier niet het geval. De rechtzekerheid is hier 
gegarandeerd. 
 
Heel belangrijk is dat de polders en de wateringen een eigen financiering hebben. We heffen zelf belastingen 
op basis van de onroerende goederen, de eigendommen. Dat gebeurt op basis van de oppervlakte, niet van het 
kadastraal inkomen – wat soms tot moeilijkheden leidt. Een minimale belasting is wettelijk opgelegd: de helft 
van één hectare. Deze belasting geldt voor de kleinere percelen. In mijn watering is de heffing veertien euro 
per hectare, de minimale belasting is dus zeven euro – als we die belasting moeten versturen, plus een herin-
nering en een aangetekende brief, dan blijft daarvan al niet veel meer over. 
 
De eigen belasting is belangrijk wegens de verantwoordelijkheid. Er zijn polders die 25 euro per hectare vra-
gen, en daar de algemene vergadering dat bedrag moet goedkeuren, moet die er van overtuigd zijn dat 25 euro 
per hectare nodig is om het gebied goed te onderhouden en te beheren. De lokale betrokkenheid is heel groot 
en dikwijls zijn er serieuze discussies. 
 
De wet van 28 december 1967 heeft de categorieën van de wateringen ingevoerd en bepaalt dat de kosten voor 
het onderhoud aan de tweede categorie door de provincie worden terugbetaald aan de polders en de waterin-
gen, na controle van de bestekken en de oplevering. Voor de derde categorie worden de kosten terugbetaald 
door de gemeenten. We doen dus aan integraal waterbeleid van tweede en derde categorie waterlopen, maar 
ook van de niet-geklasseerde. Men heeft het hier soms over ‘de vierde categorie’. Het is een heel grote groep. 
In mijn watering zijn er ongeveer 50 kilometer waterlopen van tweede categorie, 70 kilometer van derde cate-
gorie en 100 kilometer niet-geklasseerde. Waar er geen polder of watering is, moet de eigenaar het onderhoud 
van de niet-geklasseerde waterlopen zelf doen. Wij doen het als polder en watering en daar dient een groot 
deel van de geïnde belasting ook voor. 
 
Er zijn ook subsidies voor het uitvoeren van werken. We krijgen die via het subsidiebesluit van polders en 
wateringen van 2002. 
 
Er zijn momenteel 86 polders en wateringen. Ze beheren een oppervlakte van ruim 330.000 hectare, een vier-
de van de Vlaamse oppervlakte en ongeveer 7.800 kilometer waterlopen. 
 
Uit gegevens van de Hydrografische Atlas van Vlaanderen blijkt dat het gewest, via de Afdeling Operationeel 
Waterbeheer van de VMM, 1285 kilometer onderhoudt en de provincies, die instaan voor een gedeelte van het 
onderhoud van de tweede categorie, 4121 kilometer. De gemeenten staan in voor 4240 kilometer van de derde 
categorie. Polders en wateringen staan in voor 2350 kilometer tweede categorie en 2440 kilometer van derde 
categorie. Dan zitten we met de vierde categorie, waterlopen die sinds 1967 niet meer geklasseerd worden. De 
gemeente heeft daarvan 3261 kilometer, maar niet alle gemeenten onderhouden die nog, dit cijfer is het 
maximum. Polders en wateringen onderhouden ook ruim 3000 kilometer niet-geklasseerde waterlopen. In 
mijn watering gaat het om 100 kilometer. 
 
In totaal heeft het Vlaamse Gewest dus zes percent van de kilometers in onderhoud, de provincies bijna 20 
percent, de gemeenten 36 percent en polders en wateringen bijna 38 percent. Als we dat verder opsplitsen in 
dichtheid, in aantal lopende kilometers per hectare die moeten worden onderhouden, dan komen we uit bij één 
meter per hectare voor het Vlaamse Gewest, vier meter voor de provincies, zeven meter voor de gemeenten en 
23,5 meter voor de polders en wateringen. Dat betekent dat polders en wateringen in heel waterrijke gebieden 
zitten. Daardoor hebben die gebieden ook een groot bufferend vermogen. 
 
In Vlaanderen hebben we nog 41 polders en 45 wateringen. De voorbije jaren zijn enkele polders en waterin-
gen afgeschaft omdat ze te klein waren en dikwijls al jaren niet meer werkten. Nogal wat jaren zijn er geen 
uitbreidingen of fusies van polders en wateringen mogelijk geweest. In 2003 dacht het integraal waterbeleid 
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iets anders te doen met de polders en wateringen, en ook het beleid anders te structureren. Het is echter geble-
ven hoe het was, maar ook zonder uitbreidingen. Sinds 2008 stimuleren sommige provincies die uitbreidingen 
en fusies. Aan de kust zijn de voorbije twee jaar vijf polders gefusioneerd tot de grote Middenkustpolder. Te-
gelijk werden er twee afgeschaft omdat ze volledig in bouwgebied liggen. Het industriegebied en de luchtha-
ven van Oostende heeft men eruit gehaald. Zo is een nieuwe, behoorlijk grote polder ontstaan van meer dan 
21.000 hectare. 
 
Op de grens van Limburg met Vlaams-Brabant hebben we de wateringen van het Velpedal in Vlaams-Brabant 
en van de Velpe in Limburg. Men heeft gepoogd die gebiedsdekkend te maken voor het hele bekken van de 
Velpe, maar men is uiteindelijk gestrand op de grens van Limburg. De reden moet worden gezocht in de be-
lastingen. Water stopt niet aan de grenzen van gemeenten en provincies, maar het is blijkbaar wel belangrijk 
waar de grenzen liggen. 
 
In Limburg zijn er wat wij vingervormige wateringen noemen: die zijn ontstaan naast een rivier, waar het nat 
was. Hogerop was het niet nat en die gebieden werden niet bij de wateringen opgenomen omdat ze geen 
rechtstreeks belang hadden. Dat staat in de oude wet. Het betekent dat de gemeenten waar het nat is, moeten 
betalen, en die waar het water vandaan komt, niet moeten betalen. Dat geeft financieringsproblemen en die 
gemeenten moeten op zoek gaan naar andere financieringen. Het zou veel logischer zijn dat het hele bekken 
daarbij wordt betrokken. Er valt overal evenveel water. We zijn samen verantwoordelijk voor het hele deel-
bekken, voor het beheer van het water en voor de financiering ervan. 
 
De conclusie is dat polders en wateringen een niet onbelangrijke factor zijn in het lokale waterbeheer. En er is 
dringend nood aan een aangepaste wetgeving voor de polders en wateringen, willen we die behouden. Ik zie 
niet goed in hoe we tot dat beheer gaan komen als we ze afschaffen. 
 
Evaluatie wateroverlast november 2010 
 
De nota van de CIW geeft een volledige inventarisatie van de wateroverlast van midden november. Onze le-
den waren heel tevreden over de overstromingsvoorspeller. Het waarschuwingssysteem heeft heel goed ge-
werkt. Alleen willen we vragen dat de waterbeheerders direct worden verwittigd, want de meesten hebben het 
gehoord via tv of radio en hebben soms een dag verloren. De bedoeling is toch om proactief te kunnen ingrij-
pen om zo snel mogelijk staande bekkens leeg te maken, om waterniveaus te laten dalen zodat er ruimte is om 
het water weg te bergen en af te voeren. 
 
De watertoets is heel belangrijk, maar die wordt nog niet overal gevraagd, zelfs niet in waterrijke of gevoelige 
gebieden. We vragen ons soms af wat er met het wateradvies gebeurt. In nogal wat gemeenten wordt dat bij 
de bouwvergunning gevoegd, maar wie controleert dat het wordt uitgevoerd en wat ermee gebeurt? Blijkbaar 
heeft niemand daar een zicht op. Het moet natuurlijk verfijnd worden. Dat wil ook zeggen dat er een bijko-
mende opleiding moet zijn, niet alleen voor wie advies moet geven, maar ook voor degenen die vergunningen 
verlenen. Het komt er dikwijls op aan op een verstaanbare manier duidelijk te maken wat de bouwheer moet 
doen. 
 
De VVPW heeft een enquête gehouden bij de besturen tijdens de week na de overstromingen. Ze hebben ei-
genlijk weinig wateroverlast gehad. Het preventief beheer door onze bestuursleden is heel belangrijk: het na-
kijken van zwakke dijken, verstopte buizen, roosters enzovoort. De betrokkenheid en kennis van mensen ter 
plaatse is uitermate belangrijk. 
 
Wat we wel horen, en steeds meer, is dat Vlaanderen ‘vernat’. Op die manier nemen we nogal wat bufferend 
vermogen weg. Meer en meer worden hogere peilen opgelegd, wat zorgt voor vernatting. We zouden een sys-
teem moeten vinden om bij wateroverlast, het waterniveau ook daar te laten zakken. In januari hebben we 
vastgesteld dat we twee of drie dagen hebben om dat te doen. We kunnen dus voor nogal wat bufferend ver-
mogen zorgen, ook in die gebieden. 
 
Ten slotte werd bij de enquête ook gewezen op de klimaatverandering. We moeten er rekening mee houden 
dat er ons nog wat te wachten staat. 
 
Het algemeen principe inzake waterbeheer is: vasthouden, bufferen, afvoeren. Het afvoeren wordt echter wel 
eens vergeten. In 90 tot 95 procent van de tijd gaat het over vasthouden en bufferen. Als er echter waterover-
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last dreigt, dan moeten we in de eerste plaats proactief werken en proactief afvoeren. Die bufferbekkens moe-
ten leeg. Als ze vol blijven wanneer het niet regent, is dat niet goed, tenzij men ze op zeer korte tijd kan leeg 
maken. Men moet natuurlijk weten wat er beneden en boven gebeurt. Als de bufferbekkens leeg zijn en er 
komt water, dan volgt het vasthouden en daarna het afvoeren. Zolang men maximaal kan afvoeren, moet men 
dat ook doen, rekening houdend met wat er beneden gebeurt. Als er te veel water komt, vasthouden niet meer 
lukt en het afvoeren geremd moet worden, dan blijven enkel de bufferbekkens over. Als die vol zitten, moet 
men nagaan welk gebied men onder water kan laten lopen. Liefst gebeurt dat gecontroleerd. 
 
We moeten zorgen voor een optimalisatie van de aanwezige buffercapaciteit. Zeker in de vlakke gebieden 
moet dat gebeuren door slibruimingen, het neerleggen van stuwen, het laten zakken van het waterniveau. In 
hellende gebieden kan men niet te veel bufferen, het slib speelt dan niet zo een grote rol. In vlakke gebieden 
moet dat slib weg, anders verliest men een enorm buffervermogen. In het CIW-rapport staat dat W&Z een 
achterstand heeft van 13 miljoen kubieke meter slib dat nog moet worden geruimd. Jaarlijks komt er een mil-
joen kubieke meter bij. Daarnet hebben we gehoord wat men moet doen om een bufferbekken van enkele 
miljoenen kubieke meter aan te leggen. Ook de vernattingsprojecten moeten mee ingeschakeld worden als er 
watersnood dreigt, zodat ze mee een bufferend vermogen creëren. 
 
Het afvoeren moet in de eerste plaats naar zee gebeuren of naar gebieden waar geen overlast gecreëerd wordt. 
Heel veel plaats is er in het volgebouwde Vlaanderen echter niet. We hebben nood aan getij-onafhankelijke 
pompen. Er moeten dringend pompen komen aan de voorhaven van Oostende, de haven van Nieuwpoort en 
de monding van het Leopoldkanaal. Liefst met een grote capaciteit, al zou men al blij zijn met pompen van 60 
kubieke meter per seconde. Het is opmerkelijk dat onze buurlanden Nederland als Frankrijk wel over pompen 
beschikken van 150 kubieke meter per seconde. Wij kunnen dus alleen maar water lozen als het zeepeil laag 
is. Op 15 november 2010, toen de toestand kritiek was, hebben de polderbesturen 7 uur op 24 gravitair kunnen 
lozen. Dan geraken we dat water niet kwijt.  
 
Men heeft het hier vaak gehad over de versnippering van het beleid. In gebieden waar er geen polders en wa-
teringen zijn, worden de waterlopen van de eerste categorie beheerd door het Vlaamse Gewest, die van de 
tweede categorie door de provincie, die van categorie drie door de gemeenten en die van categorie vier door 
de privé-eigenaars. Inderdaad een versnippering dus. Waar er wel polders en wateringen zijn, zijn er maar 
twee instanties: het gewest en de polder of watering. Dan is die versnippering weg, en de rechtszekerheid is 
gewaarborgd. 
 
(Re)organisatie van het (lokaal) waterbeheer 
 
De heer Frans Creemers, secretaris VVPW: Als polders en wateringen gaan we uit van twee niveaus in het 
waterbeheer: het Vlaamse niveau en een lokaal niveau. Voor het Vlaamse niveau zien wij als taak het organi-
seren en aansturen van heel het bekkenniveau, met de bekkencomités en dergelijke. Een tweede taak is het 
beheer van de overstromingsvoorspeller. Dat is een zeer belangrijk instrument, dat een meerwaarde heeft be-
wezen maar nog kan worden verfijnd. Een andere taak zou het beheer van de waterlopen van bovenlokaal 
belang zijn, dus die waterlopen die het niveau van het deelbekken overstijgen. Ten slotte is er het beheer van 
de belangrijke bovenlokale infrastructuur: het beheer en de sturing van de bufferbekkens enzovoort. De lokale 
overheid heeft volgens ons als taak de waterlopen van lokaal belang te beheren, dus de waterlopen die zich op 
het niveau van het deelbekken situeren. De lokale overheid moet het deelbekken als één geheel beheren.  
 
Moderne, aangepaste polders en wateringen kunnen volgens ons een belangrijke rol spelen op dit lokaal ni-
veau. Onze bestuursvorm is immers zeer oud: hij dateert van 1183. Doorheen al die eeuwen heen hebben we 
onze degelijkheid bewezen. Ook in de buurlanden heeft een gelijkaardig systeem van lokale verantwoorde-
lijkheid en betrokkenheid zijn meerwaarde bewezen. 
 
Belangrijk is de sterke betrokkenheid van de lokale belanghebbenden, waardoor een groot lokaal draagvlak 
wordt gecreëerd. Er is ook de lokale terreinkennis, niet alleen van de personeelsleden, maar ook van de be-
stuursleden. Die bestuursleden bevinden zich een groot deel van de tijd in het buitengebied en kennen dat zeer 
goed. Ze zijn lokaal zeer aanspreekbaar en bereikbaar.  
 
De polders en wateringen zijn de enige besturen die momenteel al de integrale bevoegdheid hebben over de 
waterlopen van de tweede en derde categorie en over de niet-geklasseerde waterlopen. Dat zorgt lokaal voor 
een zeer grote duidelijkheid, zowel qua beheer als qua rechtszekerheid. Een ingelande of een burger die een 
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probleem merkt aan een waterloop, hoeft zich niet af te vragen wie de beheerder is. Hij kan bij de polder of 
watering terecht.  
 
In de eerste eeuwen van het bestaan van de polders en wateringen was er vooral sprake van gewoonterecht. 
De grondwet van 1831 maakte melding van polders en wateringen, gaf er een summiere inrichting aan en gaf 
hen de bevoegdheid om belastingen te innen. In 1956 kwam er, naar aanleiding van de overstromingen van 1 
februari 1953, de wet op de wateringen, en in 1957 de wet op de polders.  
 
Een andere belangrijke wetgeving voor ons is de reeds aangehaalde wet van 28 december 1967, die het beheer 
van de onbevaarbare waterlopen regelt. Diezelfde wet regelt ook de terugbetaling van de kosten met betrek-
king tot de waterlopen van de tweede en derde categorie. Dan gaat het over respectievelijk de provincie- en 
gemeentebesturen. 
 
Een volgend belangrijk besluit is het subsidiebesluit van 18 januari 2002, dat twee nieuwe elementen bevat. 
Ten eerste krijgen de polders en de wateringen subsidies voor de opmaak van een waterhuishoudingsplan. Dit 
is een integraal plan dat niet alleen slaat op het gebied van de polder of de watering maar dat opgemaakt moet 
worden voor een volledig deelbekken of voor een cluster van deelbekkens Aangezien dit besluit dateert van 
voor het decreet betreffende het integraal waterbeleid van 2003, kunnen we stellen dat de polders en de wate-
ringen al sinds 2002 een gebiedsgerichte benadering hanteren. Er is sprake van planvorming op het niveau van 
het deelbekken. Ten tweede regelt het besluit de terugbetaling van werken die in het waterhuishoudingsplan 
zijn opgenomen. Dat is een belangrijke wijziging in de aanpak. De planvorming maakt het noodzakelijk alles 
als een geheel te bekijken. 
 
Op 18 juli 2003 is het decreet betreffende het integraal waterbeleid bekrachtigd. Zoals onze voorzitter daar-
straks al heeft aangestipt, wijzigde dit decreet onze opdracht fundamenteel.  
 
In 2008 hebben we, in samenwerking met de afdeling Operationeel Waterbeheer van de VMM, een typevoor-
beeld van huishoudelijk reglement voor de polders en de wateringen opgesteld. Op datzelfde ogenblik zijn een 
aantal fusies, opheffingen en uitbreidingen van polders en wateringen doorgevoerd. 
 
De VVPW is reeds jaren vragende partij voor een modernisering van onze wetgeving. In 1981, het jaar waarin 
de VVPW werd opgericht, zijn al een aantal initiatieven genomen voor een aanpassing van de wetgeving. In 
1982 en 1983 zijn de eerste krachtlijnen voor een reorganisatie van de polders en de wateringen uitgewerkt. In 
1994 hebben we aan een decreet betreffende de kwantitatieve waterhuishouding meegewerkt. In 1999 heeft de 
VVPW vijf krachtlijnen goedgekeurd voor de organisatie van het integraal waterbeleid, met name: 1) de ge-
biedsgerichte benadering, 2) het subsidiariteitsbeginsel, 3) het principe van de systeembenadering, 4) het prin-
cipe van de integraliteit en 5) het principe van de duurzaamheid. 
 
Polders en de wateringen zijn lokale en functionele besturen. Ze hebben maar één opdracht, namelijk het inte-
graal waterbeheer. Ze oefenen een lokaal beheer uit en hebben niet de pretentie om de waterproblematiek in 
heel Vlaanderen op te lossen. De opdracht van de vernieuwde polders en de wateringen zou eruit moeten be-
staan een gebiedsgericht waterbeleid te ontwikkelen en uit te voeren. We vinden het belangrijk beleid en uit-
voering bij elkaar te houden. 
 
We streven hierbij naar een maximale lokale betrokkenheid. We vertrekken hiervoor vanuit een maximale 
lokale terreinkennis. Dat moet tot een maximale lokale aanspreekbaarheid en bereikbaarheid leiden. We stre-
ven tegelijkertijd naar een grote eigen verantwoordelijkheid. Om die reden blijven we voorstander van eigen 
belastingen. 
 
Wat de versnippering betreft, wil ik het voorbeeld geven van de Reppelbeek in Noordoost-Limburg. Die beek 
is ongeveer 5 kilometer lang. Ze begint op privéterrein, wordt vervolgens een waterloop van derde categorie 
op het grondgebied van de stad Peer, valt daarna onder de verantwoordelijkheid van de provincie, komt 500 
meter verder terecht in het ambtsgebied van de watering De Vreenebeek, loopt na 300 meter weer het provin-
ciaal ambtsgebied in, komt een kilometer verder weer in het ambtsgebied van De Vreenebeek terecht en komt 
uiteindelijk uit in het ambtsgebied van de watering Het Grootbroek. Op 5 kilometer wisselt de bevoegdheid 
zevenmaal. Dat lijkt ons geen goede zaak. We pleiten er dan ook voor het ambtsgebied volledig gebiedsdek-
kend te maken. Het ambtsgebied van een polder of een watering zou minstens een deelbekken of een cluste-
ring van twee of meerdere deelbekkens moeten beslaan. 
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Vlaanderen telt 102 deelbekkens. De gemiddelde oppervlakte van een deelbekken bedraagt 13.000 hectare. 
Het kleinste deelbekken is 3.200 hectare groot. Dat lijkt ons wat te klein voor een zelfstandig bestuur. Hier 
mag een clustering worden doorgevoerd. Het grootste deelbekken is 38.943 hectare groot. Dat lijkt ons de 
maximale grootte om de lokale terreinkennis, betrokkenheid en verankering te behouden. 
 
Wat de samenstelling van de bestuursorganen betreft, vinden we dat iedereen die belang heeft bij het waterbe-
leid, in het bestuur van de polder of de watering moet kunnen zetelen. Er zijn in onze ogen drie categorieën 
van belanghebbenden. 
 
De eerste categorie bestaat uit de vertegenwoordigers van de algemene belangen en van de bebouwde gebie-
den. Volgens ons zijn afgevaardigden van de gemeentebesturen het meest geschikt om deze categorie te ver-
tegenwoordigen. Van iedere gemeente zouden wij het liefst één schepen of de burgemeester in onze bestuurs-
organen zien en een gemeenteraadslid. Daarnaast hebben wij de vertegenwoordigers van het buitengebied, 
geel en groen op de gewestplanbestemmingen. Die zouden wij willen vertegenwoordigd zien via rechtstreekse 
verkiezingen. De derde categorie zijn de vertegenwoordigers van de gebiedsspecifieke actoren: industrie, 
landbouw, natuur, recreatie, visserij, drinkwater, haven. Hier gaat het om iedereen die lokaal belang heeft bij 
de waterhuishouding. In het huishoudelijk reglement van de polder of watering zou gespecificeerd worden om 
welke gebiedsspecifieke actoren het gaat en hoe ze in de bestuursorganen worden vertegenwoordigd. 
 
Verder willen wij een planmatig proces op gang brengen. Wij zijn er voorstander van om de bestuursperiode 
te laten samenvallen met de gemeenteraadsverkiezingen of daar onmiddellijk op volgend, zodat de nieuwe 
gemeenteraad kan aanduiden wie namens de gemeente in het polder- of wateringbestuur komt zetelen. Het 
eerste wat wij daarna willen doen is samen met de provincies en gemeentebesturen een waterhuishoudingplan 
opmaken, zoals voorzien is in het subsidiebesluit Polders en Wateringen. In dat plan worden de acties en de 
financiering opgenomen. Wij willen dit plan voorleggen aan de betrokken gemeente- en provincieraden, zodat 
het daar ook gedragen wordt en zij ook op de hoogte zijn van de acties en van de financiële gevolgen voor de 
gemeenten. En ten slotte willen wij het plan ter goedkeuring voorleggen aan het Vlaamse Gewest. 
 
De huidige financiering, met een belasting op de oppervlakte, is achterhaald. Zo zitten wij in onze watering 
met twee stroomgebieden. Het ene is voornamelijk landbouwgebied en het andere is een natuurgebied. In 
beide gebieden moeten wij evenveel belastingen innen. De landbouwers hebben er geen enkel probleem mee 
om 14,5 euro per hectare te betalen. In het natuurgebied daarentegen heb ik geen enkel argument om aan die 
mensen uit te leggen waarom zij belastingen moeten betalen. Zij zeggen dat het enige wat zij krijgen, het wa-
ter van boven is, van buiten het gebied van de watering. Zij hebben de lasten, het hogergelegen gebied de 
lusten. 
 
Het huidige systeem van terugbetaling van de kosten voor het onderhoud aan waterlopen van de tweede en 
derde categorie mag wat ons betreft blijven bestaan. Het moet wel verfijnd worden. Wat wordt er juist be-
doeld met “terugbetaling van de kosten”? Welke kosten worden terugbetaald? Hoe wordt dat vastgelegd? 
Daar kan men een systeem voor uitdokteren. Ik haal het voorbeeld aan uit de provincie Limburg. Daar wordt 
door middel van een vakindeling afgesproken op welke manier de waterlopen van tweede categorie worden 
onderhouden. Daar wordt onmiddellijk het maximale bedrag dat daartegenover staat aan gekoppeld. Het sys-
teem van de terugbetaling van de onderhoudskosten kan wat ons betreft ook worden vervangen door een 
Vlaamse of een provinciale dotatie. Dat maakt voor ons niet veel uit, het voornaamste is dat wij centen krijgen 
voor de terugbetaling van de onderhoudskosten voor de tweede en derde categorie. 
 
Tot slot blijven wij voorstander van een eigen belasting om voor een deel de eigen verantwoordelijkheid op te 
leggen. Huishoudingplannen opmaken en grote projecten opstarten is gemakkelijk als men het financieel niet 
zelf moet dragen of gedeeltelijk moet dragen. Wij zijn voorstander van opcentiemen op het kadastraal inko-
men, die tegelijk met de Vlaamse onroerende voorheffing en de provinciale en gemeentelijke opcentiemen 
geïnd kunnen worden. Mocht dat een probleem zijn, dan willen wij best zoeken naar andere systemen van 
inning.  
 
De belastingen dienen vooral voor de terugbetaling van de kosten aan waterlopen van de vierde categorie, het 
netwerk van waterlopen dat niet is geklasseerd, deze met een stroomgebied van minder dan 100 hectare, maar 
die lokaal heel belangrijk zijn voor waterafvoer, waterbuffering en waterbeheersing. Deze waterlopen worden 
door de polders of wateringen onderhouden en gefinancierd met de eigen belastingen. 
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Wij willen dus een integraal waterbeheer. Dat wil voor ons zeggen: integraliteit van ambtsgebied, van be-
voegdheid, van belang en belanghebbende en van de planvorming via het waterhuishoudingplan. 
 
Enkele voorbeelden van lokale projecten 
 
Een voorbeeld in de Middenkustpolder is de herinrichting van de Vaartdijkbeek. Er waren problemen met de 
dijken van de Moerdijkvaart. De waterloop viel onder beheer van de provincie West-Vlaanderen, de weg was 
in slechte staat en in beheer van de stad, de Vaartdijkbeek was in het beheer van de polder en daar kwamen 
serieuze afkalvingen voor. De populieren waren kaprijp en vormden een probleem voor de verkeersveiligheid. 
In samenspraak met alle partners werd een overeenkomst afgesloten. De polder heeft het project uitgevoerd. 
Alle partners hebben hun steentje bijgedragen. 
 
Nog een lokaal project is dat van de watering De Dommelvallei, namelijk het Beekrandenproject. Het is de 
bedoeling om aaneengesloten bufferstroken te realiseren tussen het landbouwareaal en de waterloop, om de 
waterkwaliteit te verbeteren, de biodiversiteit te verhogen en de erosie tegen te gaan. Er worden vijfjarige 
beheersovereenkomsten gesloten met de Vlaamse Landmaatschappij. Sinds De Dommelvallei twee jaar gele-
den aan de kar begon te trekken, zijn de beheersovereenkomsten een succes: er zijn overeenkomsten afgeslo-
ten voor 30 kilometer beekrand. 
 
In Sint-Pieters-Rode realiseert de watering De Molenbeek een wachtbekken. Dit project kostte maar ongeveer 
40.000 euro, maar het vrijwaart wel een dertigtal huizen van modder en wateroverlast. 
 
Als laatste voorbeeld wil ik de watering van Sint-Truiden aanhalen. Het probleem was daar een hellend ge-
bied met dorpen in de vallei die overspoeld werden door water en modder van de hoger gelegen gebieden. De 
watering heeft een vingervormig ambtsgebied en was niet bevoegd in het gebied waar de oplossing moest 
komen, namelijk het hoger liggende gebied. De watering heeft alle partners samengebracht en een interbe-
stuurlijke samenwerking opgericht. Die vertrok onmiddellijk van een integrale aanpak, dus grensoverschrij-
dend, gecoördineerd, planmatig en brongericht. De partners waren zes gemeenten, de provincie en de wate-
ring. Hun motto illustreert hun aanpak: ‘Anders omgaan met land en water’. Ze streven een brongerichte aan-
pak van landerosie en wateroverlast na.  
 
Het succes van Sint-Truiden en De Dommelvallei ligt aan verschillende factoren, onder meer het directe con-
tact met de betrokkenen. Ze gaan ’s avonds of op zaterdag de landbouwers thuis bezoeken om hen te overtui-
gen van de meerwaarde van de projecten.  
 
Het zijn win-winprojecten. Het zijn ook en-enprojecten; ze zijn erosie- en wateroverlastbestrijdend. Zowel 
kleinschalige als grote projecten, zowel harde als zachte maatregelen tellen mee. Het gaat van tientallen kleine 
bufferbekkens tot de inplanting van grote overstromingsgebieden. 
 
Nog succesfactoren zijn de lokale terreinkennis, het direct contact met de betrokkenen, een maximaal gebruik 
van de bestaande instrumenten van de Vlaamse overheid, de VLM of de provincies, en oog voor de nevenef-
fecten terwijl de water- en modderbestrijding het hoofddoel blijft. 

5.2. Vragen van de leden en antwoorden 

De heer Hermes Sanctorum: Ik bedoel dit niet oneerbiedig, maar de polders en wateringen zijn een eigen-
aardig geval tussen al die andere waterbeheerders. Jullie hebben natuurlijk heel wat terreinkennis en ervaring. 
Wat is de meerwaarde van die afzonderlijke structuren onder de waterbeheerders? 
 
De heer Wilfried Vandaele: Ik heb begrip voor snelle beslissingen op een ogenblik dat er wateroverlast 
dreigt, maar kwatongen verwijten de polders wel eens dat men te gemakkelijk afvoert en te snel het waterpeil 
verlaagt. Dat zou zelfs gebeuren in gebieden met een grote natuurwaarde, zoals de Uitkerkse Polder, en in 
gebieden voor waterwinning als de Blankaart. Wat is uw reactie daarop ? Heeft dat te maken met mensen in 
het bestuur die zulke klemtonen leggen of is het alleen maar een bewering van kwatongen? 
 
Mevrouw Tinne Rombouts: Lokale terreinkennis en betrokkenheid zijn zeer belangrijk. Ik denk dat dit deels 
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de meerwaarde van polders en wateringen is. Ik vraag me dan ook af hoe we dat kunnen organiseren in plaat-
sen waar er geen polders en wateringen zijn.  
 
Ik veronderstel dat polders en wateringen van onderuit gegroeid zijn. Kan men lokale betrokkenheid creëren 
en op welke manier? Is het misschien zo dat er polders en wateringen zijn in gebieden waar die noodzaak 
bestaat, maar dat in andere gebieden die lokale betrokkenheid iets minder noodzakelijk is? Wat zijn jullie 
ervaringen met gebieden waar polders en wateringen niet actief zijn?  
 
De heer Bart Martens: Sinds het decreet Integraal Waterbeleid van 2003 zijn jullie doelstellingen verruimd 
tot integraal waterbeheer. In welke mate heeft dat geleid tot een effectief ander waterpeilbeheer en onder an-
dere watersysteembeheer? De doelstellingen van het integraal waterbeleid zijn uiteraard wel wat ruimer dan 
het droog houden van de landbouwgronden. Er moet ook rekening worden gehouden met natuurwaarden in de 
omliggende gebieden. Als het beheer enkel gebeurt op basis van de belangen van de ingelanden, dan zullen de 
verbrede doelstellingen van het integraal waterbeleid niet worden gehaald. In welke mate heeft de verruiming 
van de doelstellingen, ingevoerd met het decreet van 2003, ook tot een ander beleid geleid? 
 
Daarnet hebben we van de provincies gehoord dat zij bijna de unieke waterloopbeheerder van de onbevaarba-
re waterlopen willen zijn. U ziet blijkbaar nog een rol weggelegd voor het Vlaamse Gewest enerzijds en voor 
de lokale besturen anderzijds, maar ik zie de rol van de provincies niet meer. Dicht u hen geen rol meer toe? 
 
Heb ik het goed verstaan dat u zowel beleid als uitvoering wilt doen? Ook dat is in tegenspraak met de visie 
van de VVP dat polders en wateringen uitvoeringsgerichte actoren zijn en dat het beleid zelf door de provin-
cies of door de bekkenbesturen kan worden vormgegeven. Wat zijn jullie klemtonen in het kader van dat ver-
haal? 
 
De heer Jef Van Looy: Beleid en uitvoering in één hand, dat is duidelijke verantwoordelijkheden vastleggen. 
Als iemand het beleid vastlegt en iemand anders moet uitvoeren, leidt dat tot problemen. Men moet de ver-
antwoordelijkheden leggen waar ze moeten liggen. Dat wil niet zeggen dat het beleid door de plaatselijke 
polders en wateringen gemaakt moet worden. Het beleid wordt natuurlijk in afspraak met de provincies ge-
maakt, met de gemeenten en met het Vlaamse Gewest. Het beleid van het deelbekken moet wel passen in dat 
van het bekken. Het is een geheel, maar men moet plaatselijk verantwoordelijk zijn. Als de provincie zegt dat 
er geen middelen zijn voor een bepaald werk kan de polder of de watering het nog zelf uitvoeren en betalen, 
mits goedkeuring door de algemene vergadering. Als de provincie alleen het beleid gaat bepalen en de polders 
enkel uitvoerend worden, zijn er over vijf jaar geen polders en wateringen meer. De lokale betrokkenheid en 
kennis verdwijnen dan ook. 
 
De rol van de provincies is niet uitgespeeld. Zij zijn nodig als toezichthouder en om de bezwaren te behande-
len. Als men tegelijk rechter en partij is, gebeurt er meestal niets. De provincie blijft ook belangrijk als tus-
senpartij. Als ze een beslissing van polders en wateringen wil tegenhouden, kunnen we nog altijd bij het ge-
west in beroep gaan. Er is dan rechtszekerheid voor de polders en wateringen, de provincies en het gewest, 
maar ook voor de burgers. 
 
Er werd ook gevraagd of we niet te snel water afvoeren. Soms zijn er verschillende belangen. Natuurbelangen 
willen dat het water hoger staat terwijl de landbouw, zeker in het voorjaar, wil dat het water wat zakt om te 
kunnen ploegen. Als schade aan de natuur onvermijdelijk is moet men een andere oplossing zoeken. Ik ver-
wijs naar de watering de Zegge in Geel, waar vanuit landbouw water wordt gepompt in de sloot die het Zeg-
genatuurgebied omhelst. Het waterniveau zit daar ruim een meter hoger dan in het landbouwgebied, maar het 
wordt volgehouden. Er zijn oplossingen nodig, zij het dat die soms geld kosten.  
 
Er was een vraag over nieuwe structuren in gebieden waar geen polders en wateringen zijn. Dat is een pro-
bleem. Polders en wateringen zijn ontstaan waar er behoefte was aan lokaal waterbeheer. Ze zijn gegroeid 
vanuit de ingelanden zelf. Waar ze niet zijn ontstaan, was er meestal geen probleem, hoewel we vandaag zien 
dat ook daar problemen ontstaan. Men kan het niet opleggen, het moet van onderuit groeien. Men moet wel de 
mogelijkheden geven om het te laten ontstaan en dat is de laatste jaren niet meer gebeurd. Iedere ingelande 
moet aangetekend aangeschreven worden in een openbaar onderzoek. Dat is een zware procedure die veel 
geld kost zodat men er gewoon niet aan begon. Het zou goed zijn als dat van onderuit kan groeien, samen met 
de provincie en de gemeente, zodat het lokaal beheer gestimuleerd wordt. 
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De heer Hermes Sanctorum: Jullie hebben toegelicht wat de meerwaarde is van hoe de structuur van polders 
en wateringen in elkaar zit. Maar er zijn nog andere waterbeheerders en het is ook de bedoeling te vereenvou-
digen. Polders en wateringen zijn eigenlijk een unicum in dat verhaal. Wat is de meerwaarde van het behoud 
van dit systeem in het landschap van de waterbeheerders? 
 
De heer Frans Creemers: De vereenvoudiging zou erin kunnen bestaan om het systeem van polders en wate-
ringen uit te breiden tot heel Vlaanderen en daarnaast een bovenlokaal niveau te hebben, namelijk het Vlaam-
se Gewest. Het Vlaamse Gewest zou dan bevoegd worden voor het bovenlokale waterbeheer terwijl de lokale, 
moderne en aangepaste polders en wateringen zouden instaan voor het lokaal waterbeheer. Iedere belangheb-
bende bij het waterbeleid zou vertegenwoordigd moeten worden in de bestuursorganen van de polder of wate-
ring. Nu zitten er zowat 80 procent landbouwers in het bestuur. We zijn al lang vragende partij om de be-
stuursvorm aan te passen, al van voor het decreet Integraal Waterbeleid van 2003, dat onze opdracht essentieel 
heeft gewijzigd.  
 
Wij zijn er niet tegen dat de provincies in onze bestuursorganen opgenomen worden, maar dan moet goed 
worden afgesproken hoe het zit met de voogdijoverheid, zodat men geen twee petten op het hoofd krijgt: een 
pet van lid van het bestuur en een van toezichthouder. Verder vinden we dat iedereen, de landbouw, de natuur, 
de burgers en de gemeentebesturen, betrokken moet zijn in het bestuur van de lokale polders en wateringen. 
Dat leidt tot een consensus en een groot draagvlak. 
 
De heer Hermes Sanctorum: U maakt een belangrijke opmerking, want nu is de samenstelling vrij eenzijdig. 
Jullie pleiten dus voor een uitbreiding zodat het integraal waterbeheer beter kan worden bewaakt en onder-
steund, een soort van waterschap naar Nederlands model dus. 
 
De heer Jef Van Looy: In Nederland hebben de waterschappen de voorbije 50 jaar die bevoegdheden gekre-
gen en de uitbreiding kunnen doen. Keer op keer werd daar gefusioneerd en uitgebreid. Als er vandaag een 
watering is van 100 hectare, dan kan men morgen niet zeggen: nu moet je 20.000 hectare gaan beheren. Dat 
hebben zij ook niet gedaan en kunnen zij ook niet. Maak geen te grote structuren, zoiets groeit geleidelijk aan.  
 
We hebben de waterschappen ook gemaakt in 2003. Nu ligt een voorstel op tafel van de CIW om ze af te 
schaffen omdat het niet werkt. Ik ervaar zelf dat stemmingen keer op keer moeten worden uitgesteld omdat 
niet de helft van de leden aanwezig is. 

V. HOORZITTING VAN 17 FEBRUARI 2011 OVER DE WATERTOETS  

De heer Bart Martens, voorzitter: Vandaag hebben we een specifieke hoorzitting rond het thema van de wa-
tertoets, met vertegenwoordigers van het departement RWO en de CIW-werkgroep Watertoets. Op 20 januari 
2010 hoorden we reeds de jurist Peter De Smedt over het thema van de watertoets. 

1. Afdeling Ruimtelijke Planning van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroe-
rend Erfgoed 

1.1. Inleidende uiteenzetting 

De heer Hans Leinfelder, afdelingshoofd van de afdeling Ruimtelijke Planning van het departement RWO. 
Wij willen hier vandaag een wervend inhoudelijk verhaal brengen. Wij zullen niet te veel analyses maken, 
geen te technisch verhaal brengen met statistieken en evaluaties van wat er in het verleden fout kan zijn gelo-
pen. Wij willen vooral een opbouwend verhaal brengen dat eindigt met een blik vooruit en met de vraag over 
de toekomstige rol die Ruimtelijke Ordening kan spelen in de relatie tot de waterproblematiek. 
 
Mevrouw Inge Pennincx, afdeling Ruimtelijke Planning: Ik zal het hebben over water in ruimtelijke orde-
ning aan de hand van vijf punten: het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en water, water in het steden-
bouwkundig vergunningenbeleid, water in het ruimtelijk planningsbeleid, een blik vooruit en water in het 
Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. 
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Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen begint niet van een wit blad 
 
In 1997 werd het RSV goedgekeurd. Vanaf dan zit water als stuwend principe mee in het RSV. Het principe 
van het fysisch systeem als ruimtelijk structurerend element is mee opgenomen in de basisprincipes van het 
RSV. Dat doet het ook voor de open ruimte, samen met het behoud van de openruimteverbindingen. Het net-
werk van beek- en riviervalleien is belangrijk voor de structurering van de agrarische structuur, de natuurlijke 
structuur, de nederzettingstructuur en alle elementen die vandaag aanwezig zijn in de ruimte. Dat is zo belang-
rijk omdat het water een dragend element is. 
 
Het RSV begon niet van een wit blad. We zitten met een historisch gegroeide situatie van gewestplannen die 
zijn ontwikkeld in een periode van vooruitgangsdenken rond de jaren ‘70. Vanuit dat vooruitgangsdenken 
ging men ervan uit dat ook wonen gepland kon worden nabij het water. Water beheersen zou de oplossing 
bieden. De recente overstromingen hebben aangetoond dat dat niet overal mogelijk is. Dat is niet overal tot op 
dat niveau uitgevoerd, waardoor we die bescherming hebben kunnen halen voor de woongebieden uit het ge-
westplan. 
 
De gewestplannen vertrokken ook niet van een wit blad. Het gewestplan zit in een historiek van Vlaamse ste-
den waarbij we vroeger al de gewoonte hadden om het water op te zoeken. De oversteekplaatsen van rivieren 
waren traditioneel de plaatsen waar gewoond werd in Vlaanderen. 
 
Stedenbouwkundig vergunningenbeleid: dweilen met de kraan open 
 
In het stedenbouwkundige vergunningenbeleid hebben we de stedenbouwkundige verordening over regenwa-
terputten, verhardingen. Die gaat over individuele bouwprojecten, woonprojecten, bedrijventerreinen, verhar-
dingen. Het resultaat is een zekere normering van wat men op die plaats met het water moet doen. Het tweede 
instrument dat wordt gekoppeld aan het vergunningenbeleid is de watertoets. Bij elke aanvraag tot steden-
bouwkundige vergunning wordt een watertoets uitgevoerd. Die watertoets is een aftoetsing van het actuele 
project zoals het voorligt aan het water. 
 
Die watertoets volstaat echter niet. Er zijn heel wat vrijstellingen van vergunningen in de regelgeving, recent 
ook uitgebreid door invoering van de meldingsplicht. Een aantal essentiële ingrepen ontsnappen aan die wa-
tertoets omdat ze ontsnappen aan het vergunningenbeleid. 
 
De beperkte mogelijkheid om lasten op te leggen in de vergunning is ook een probleem. Men zit met een pro-
ject op de plaats zelf. Op die plaats kan men misschien wel wonen of bouwen, op voorwaarde dat men elders 
iets kan doen voor dat watersysteem. Een dergelijke last kan men vandaag niet opleggen in een stedenbouw-
kundige vergunning. 
 
Het is een end-of-the-pipeoplossing. Het is een oplossing of een toets die er pas komt op het moment dat men 
de stedenbouwkundige vergunning heeft aangevraagd. Op dat moment is een heel project uitgewerkt. Mis-
schien is er bij de uitwerking van het project onvoldoende gekeken naar water of met te weinig gespeciali-
seerde kennis van zaken. De watertoets is dan een laat moment om in te grijpen, want op dat moment is het 
weigeren van de stedenbouwkundige vergunning de enige mogelijkheid. 
 
Er is een korte evaluatie aan de gang, waarvan ik de eerste resultaten over de watertoets in overstroomde ge-
bieden heb. Een aantal stedenbouwkundige vergunningen zijn gecheckt. Er waren in Vlaams-Brabant 76 aan-
vragen voor stedenbouwkundige vergunningen in overstromingsgebieden en daarvan werden er 7 geweigerd. 
We hebben nog niet in detail nagegaan of die weigering gebeurde op basis van een watertoets of van andere 
elementen. Hetzelfde verhaal voor 13 verkavelingsvergunningen in de gebieden die recent overstroomden: op 
dit moment werden er 2 geweigerd. Al bij al is er geen grote groep weigeringen in de overstromingsgebieden. 
 
Vallen en opstaan in het ruimtelijk planningsbeleid 
 
We kunnen ook nadenken over de vraag hoe we water en de watertoets toepassen in de ruimtelijke plannings-
praktijk. Dat gebeurt met vallen en opstaan. Van bij de goedkeuring van het RSV in 1997 werden de eerste 
stappen vastgelegd om een afbakeningsproces van een stedelijk gebied te voeren. Een van de elementen daar-
bij is het fysisch systeem. Voor zover er gegevens beschikbaar zijn, kunnen we nagaan wat het fysisch sys-
teem betekent voor de ontwikkeling van een stedelijk gebied. 
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Zo werd bijvoorbeeld bij de afbakening van het regionaalstedelijk gebied Brugge de discussie gevoerd over 
een woonuitbreidingsgebied op het gewestplan te Assebroek. In dat woonuitbreidingsgebied zijn er recent 
overstroomde gebieden. Het noordelijk gedeelte van de Gemene Weidebeek overstroomt vaak. Gedurende het 
afbakeningsproces werd vanuit Ruimtelijke Planning gezegd dat de gegevens er toe leiden dat het noordelijk 
gedeelte niet wordt ontwikkeld. In het zuidelijk gedeelte verwachtten wij op basis van de watertoetskaarten 
niet onmiddellijk moeilijkheden en dus gingen we daar voor ontwikkeling. 
 
In een volgende stap is een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan uitgewerkt waarbij een watertoets wordt 
doorgevoerd. Dan kijken de echte specialisten inzake waterbeleid nog eens naar de plek. Dat was bijvoorbeeld 
ook het geval voor het nu getoonde woonuitbreidingsgebied, dat ‘Klein Appelmoes’ wordt genoemd. De spe-
cialisten hebben gezegd dat het goed is dat het noordelijk gedeelte niet wordt bebouwd, maar ook dat een deel 
van het zuidelijk gebied heel gevoelig is voor water en beter niet verder wordt ontwikkeld. We hebben er dan 
voor geopteerd om een deel van het zuidelijk woongebied niet te ontwikkelen. 
 
Goede kaarten vormen een eerste stap. De tweede stap is gespecialiseerde kennis van het watersysteem. 
 
We werken vanuit Ruimtelijke Planning ook met de bekkenbeheerplannen. In deze case gaat het om een bui-
tengebied-RUP voor landbouw, natuur en bos. Het bouwt in de vallei van de Herk en de Mombeek een visie 
op over landbouw, natuur en bos. We proberen daarin zo veel mogelijk vraagstukken inzake water mee te 
nemen. 
 
Parallel met de opbouw van het gewestelijk RUP werd de procedure doorlopen om het bekkenbeheerplan voor 
het Demerbekken goed te keuren. Er werd een effectief overstromingsgebied aangeduid en dat blijkt heel wat 
ruimer te zijn dan wat er op dit moment bouwvrij is op de gewestplannen. Zo ligt er een woonuitbreidingsge-
bied in het actief overstromingsgebied in het bekkenbeheerplan. 
 
Hoe gaan we daarmee om? In het gewestelijk RUP zijn de openruimtebestemmingen doorgevoerd als ge-
mengde open ruimte, natuurgebied en bouwvrij agrarische gebied, afhankelijk van de afweging voor de rest 
van het gebied. 
 
We stellen vast dat als we proberen te werken in de geest van het fysisch systeem als structurerend element, 
we niet altijd gevolgd worden. Schrappingen van woon- en woonuitbreidingsgebieden worden niet altijd in 
dank afgenomen. Als we een plan-MER vragen, waarbij we eigenlijk uit het afwegingsproces vooraf al heb-
ben afgeleid dat het fysisch systeem te zwaar doorwegend is om er een bedrijventerrein in te richten, worden 
er toch nog nieuwe projecten aan toegevoegd die aan het fysisch systeem knabbelen. 
 
We vinden ook dat de waterbeheerder er goed aan doet om de planningsprocessen te volgen. We merken im-
mers dat de gespecialiseerde kennis nuttig is. 
 
We doen er zelf ook goed aan om meer na te denken over de detailleringsgraad van ruimtelijke uitvoerings-
plannen. Vaak wordt er al te gemakkelijk doorgeschoven: het is een woongebied, het zal een woonontwikke-
ling kennen, dus zal het toepassen van de hemelwaterverordening of de watertoets het probleem wel remedië-
ren. Soms is het interessanter om het op een iets groter schaalniveau te bekijken. Dat kan via technieken bin-
nen Ruimtelijke Planning. We kunnen verder gaan, ontwerpend onderzoek doen op inrichtingsniveau om er 
een aantal elementen uit te halen en dan nagaan of dit bijkomende informatie oplevert voor de detaillering. In 
stedenbouwkundige voorschriften kunnen we via projectzones en dergelijke een aantal randvoorwaarden op-
nemen. 
 
Hebben we al veel overstromingsgebieden opgenomen in ruimtelijke uitvoeringsplannen? Allicht niet. Hoe 
komt dan dan?  
 
De projecten van Ruimtelijke Ordening zijn qua timing vaak afhankelijk van andere plannen, zoals het Sig-
maplan en de bekkenbeheerplannen. Als de actieve overstromingsgebieden een ruimtelijk uitvoeringsplan 
vereisen, zijn we daarmee bezig, of is dat al uitgevoerd. Voor kwesties die veeleer betrekking hebben op het 
bouwvrij houden van de valleien proberen we mee te koppelen met andere plannen. Momenteel komen die 
misschien iets te weinig op de agenda. 
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Er is ook lang een discussie geweest over de vraag wie betaalt. De discussie over planbaten en planschade is 
nu stilaan wat meer gevorderd, zodat de kans bestaat dat we hier wat sneller door geraken. Aan de kapitaal- en 
gebruikersschade, in relatie tot mest- en vergoedingsregelingen, wordt heel hard gewerkt. Momenteel is er al 
een regeling die functioneert en waarvan we de eerste uitwerking zien. 
 
We zien ook dat er vrij weinig kennis is bij architecten en ruimteplanners. Daarom pleiten we ervoor dat de 
waterbeheerders aan die processen zouden deelnemen, dat ze daar energie aan zouden besteden, zodat er vol-
doende snel specialistische kennis is. Zo vermijden we dat dit naderhand moet gebeuren in een watertoets bij 
plannen. 
 
Een laatste waterkans? Een blik vooruit 
 
Vooruitblikkend hebben we nog een laatste waterkans om hiermee om te gaan. Water wordt nog al te veel als 
enkelvoudige planningsopgave benaderd. 
 
Een voorbeeld van de manier waarop we omgaan met water, is de letterlijke vertaling van het bekkenbeheer-
plan Brugse Polders in het RUP van Brugge, met de Kerkebeek. Dan gaat het over water als een enkelvoudige 
planningsopgave: water dat eenzijdig wordt ingepast in de ruimtelijke planning. Links ziet u het afgebakende 
overstromingsgebied, rechts bovenaan het natuurgebied. Er is sprake van precies dezelfde contouren als het 
gebied dat bouwvrij wordt gehouden, zodat er waterbergingswerken kunnen worden uitgevoerd. 
 
De jongste tijd horen we ook heel veel over de noodzaak te ruilen en te compenseren: wordt ergens een 
woongebied geschrapt wegens water, dan moet dat elders worden toegevoegd. We bekijken dat in een ruimer 
gebied. Wat bouwvrije gebieden betreft, krijgen we ook vaak de vraag om overdrukken te realiseren of meer 
algemene richtlijnen te maken voor het bouwvrij houden langs waterlopen. Is dat haalbaar? Is daar een type-
voorschrift voor nodig? Met die vragen moeten we misschien veeleer op een andere manier omgaan. 
 
Een betere aanpak ligt in het water als meervoudige planningsopgave. Dat is heel actief aanwezig in Neder-
land. Daar komen er gebiedsgerichte koppelingen van water met andere uitdagingen qua ruimtelijke planning, 
zoals wonen, recreatie, bedrijvigheid, erfgoed en landbouw. Al die dingen kunnen we integreren in een stre-
ven naar ruimte voor water, zoals men dat in Nederland doet. Daartoe bestaat een schuchtere aanzet in het 
Strategisch Project Demervallei. Voor dat project wordt een coördinator gesubsidieerd via de begroting van 
Ruimtelijke Ordening, om te werken aan een geïntegreerde visie op water, natuur, landbouw, recreatie en 
wonen. Er wordt getracht al die visies, die naast elkaar staan, te integreren en te koppelen aan een gedegen 
actieplan. Tegelijk wordt gewerkt aan een lokaal draagvlak. 
 
We zien water ook als iets dat heel veel kansen voor medegebruik biedt. Water hoeft niet per se de ruimte te 
beheersen. Het is perfect mogelijk te zorgen voor medegebruik. Een voorbeeld is de wandel- en fietsroute in 
het Meersengebied, dat structureel voor landbouw wordt gebruikt en af en toe overstroomt. Er is ook het wo-
nen op het water. Bij de aanleg van dijken is het belangrijk te kijken naar de woonkwaliteit achter de dijk. Het 
is niet de bedoeling een steile dijk net voor woningen te leggen. Ook qua natuur en recreatie zijn er heel veel 
mogelijkheden voor medegebruik. 
 
We durven dus een doorgedreven gebiedsgerichte benadering voorop te stellen, met het natuurlijke overstro-
mingsgebied van een volledige vallei, van bron tot monding, als vertrekpunt. Een belangrijke doelstelling is 
het verhelpen van actuele knelpunten, maar dat dan wel vanuit een gebiedsgericht perspectief. Er kan dan 
sprake zijn van verschillende scenario’s voor verschillende delen van de vallei en van het zoeken naar win-
winsituaties, waarbij de nadruk zal komen te liggen op uitvoeringsgericht werken, met een gedurfd actiepak-
ket. We moeten het totaalbeeld proberen te bekijken. Het gaat over één groot pakket van kosten en baten die 
samen worden bekeken.  
 
Er blijven echter vragen. De vergunningen, de plannen, de plan-MER, de uitvoering zijn momenteel onvol-
doende geïntegreerd. Het is misschien nuttig om het watervraagstuk te bekijken als een te versnellen investe-
ringsproject. Ook ter zake blijven er immers een aantal vragen en maatschappelijke discussies bestaan. Mis-
schien kunnen we verder komen door voldoende te werken op dat proces en op de inhoud. 
 
Water in Beleidsplan Ruimte Vlaanderen 
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Tot slot is er water in een Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Dat is eigenlijk een toekomstvraag. Er is al wel een 
startnota voor dat beleidsplan. Waterbeheersing en klimaatverandering zijn onderwerpen die nu al naar voren 
worden geschoven als elementen van strategisch belang op Vlaams niveau. Er moet worden nagedacht over 
water.  
 
Er bestaan twee parallel naast elkaar lopende denksporen. Een of-ofverhaal zal allicht niet volstaan. Er is ge-
suggereerd water als prioritair thema in het beleidskader voor Vlaanderen op te nemen. Op die manier zou 
water als een leidend gegeven voor de structuur van Vlaanderen kunnen worden bekeken. We kunnen in 
Vlaanderen ook voor een veranderingsruimte gaan. Misschien vormt water wel een van de belangrijke uitda-
gingen op basis waarvan de prioritaire veranderingsruimten kunnen worden geselecteerd. 
 
Tot slot wil ik nog even op de rol van de ruimtelijke ordening ingaan. Die discussie moet samen met de verte-
genwoordigers van de andere beleidsdomeinen worden gevoerd. Op basis van het BRV kunnen we de ruimte-
lijke ordening een initiator noemen die mee trekt en het watervraagstuk op de agenda plaatst. We kunnen de 
ruimtelijke ordening ook een integrator noemen die het veel mensen mogelijk maakt water samen en vanuit 
verschillende invalshoeken op de agenda te plaatsen. We moeten een win-winsituatie zoeken. 

1.2. Vragen van de leden 

De heer Hermes Sanctorum: U heeft het over water als meervoudige planningsopgave gehad. Er is in dat 
verband ook verwezen naar Nederland, waar de overheid op een progressieve en creatieve wijze met het wa-
terbeleid omgaat. Ik vraag me af of we hier wel klaar voor zijn. 
 
Ik veronderstel dat er heel wat hindernissen zijn. De architecten zijn een goed voorbeeld; zij zijn allicht niet 
op dergelijke uitdagingen voorbereid. Ik zou graag wat meer over die eventuele drempels vernemen. 
 
Wat de geest van het integraal waterbeleid betreft, is daarnet gesteld dat negatieve adviezen in verband met de 
schrapping van woon- en woonuitbreidingsgebieden zeer moeilijk liggen. Mag ik veronderstellen dat dit pro-
bleem op alle bestuursniveaus bestaat of gaat het hier om een specifiek bestuursniveau? 
 
Wat het stedenbouwkundig vergunningenbeleid betreft, heeft een spreker verklaard dat er wordt gedweild met 
de kraan open. Er is blijkbaar slechts een beperkte mogelijkheid om in de vergunning bepaalde lasten op te 
leggen. Dit verbaast me enigszins. Ik dacht immers dat een vergunning de mogelijkheid bood allerlei water-
milderende maatregelen op te leggen. Waaruit bestaat die beperking precies? 
 
Ik heb ook vernomen dat de watertoets voor vergunningen niet volstaat. Voor niet-vergunningsplichtige wer-
ken moet geen watertoets worden uitgevoerd. Het aantal niet-vergunningsplichtige werken breidt steeds uit. 
Welk effect heeft dit op de waterhuishouding? Hoe kunnen we de watertoets voor niet-vergunningsplichtige 
werken op een of andere manier toch in de praktijk brengen? 
 
Wordt de uitvoering van de maatregelen die uit de watertoets voortvloeien, eigenlijk op een of andere manier 
gecontroleerd? Op de uitvoering van vergunningsplichtige werken wordt een zekere mate van controle uitge-
oefend. Bestaat de reflex om met betrekking tot concrete dossiers waarin water een belangrijk element vormt 
een verhoogde controle uit te voeren? Is dat misschien iets waarvoor we in de toekomst zouden moeten zor-
gen? 
 
In Vlaams-Brabant wordt de watertoets voor overstroombare gebieden geëvalueerd. Het is logisch dat hierbij 
aan alle mogelijke actoren een inventaris van de adviezen van de waterbeheerders wordt gevraagd. Wat ge-
beurt er in de praktijk met de watertoets? Ik stel voor dat we die cijfers met onze commissie opvragen voor die 
studie is afgewerkt. We kunnen die cijfers dan inkijken voor we onze beleidsaanbevelingen opstellen. 
 
De heer Wilfried Vandaele: Mevrouw Pennincx heeft verklaard dat de mening van het Departement RWO 
niet altijd wordt gevolgd. Het departement baseert zich op fysische systemen om te besluiten dat bepaalde 
zones beter niet worden bebouwd. Mijn vraag is natuurlijk wie dat standpunt niet volgt. In een aantal gevallen 
heeft de Vlaamse overheid als plannende overheid natuurlijk zelf het heft in handen. In andere gevallen ne-
men de provincies of de gemeenten de plannende initiatieven. Ze moeten echter al van goeden huize zijn om 
de adviezen van het departement naast zich neer te leggen. De vraag is bijgevolg of mevrouw Pennincx niet te 
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defaitistisch is in haar stelling dat ze niet altijd wordt gevolgd. 
 
Verder is er het probleem van een woongebied dat op een bepaald moment niet meer bebouwd kan worden en 
waar dan compensaties voor moeten komen, ofwel ruil, ofwel vergoeding. U zegt dat als we dit op een grotere 
schaal bekijken, daar een algemene visie voor ontwikkeld kan worden. Ik veronderstel echter dat op microni-
veau en dan zeker op het niveau van individuele eigenaars, altijd het probleem blijft bestaan van die compen-
satie of vergoeding. Vindt u het huidige systeem van planbaten en planschade momenteel voldoende stevig? 
 
U stelt vast dat de watertoets een aantal gebreken vertoont, al is het maar omdat die op een aantal dossiers 
gewoon niet toegepast hoeft te worden, bijvoorbeeld in het geval van meldingen. Ziet u concrete remedies wat 
die watertoets betreft? Zijn er zaken waar door een wijziging eventueel winst kan worden geboekt? 
 
Uw departement is ook vertegenwoordigd in de CIW. U bent ook betrokken bij de opmaak van beheerplannen 
op bekkenniveau. Hoe ervaart u de huidige organisatie van dat waterbeleid en van het waterbeheer? Zijn er 
concrete aanpassingen mogelijk? 
 
De heer Ward Kennes: In de slide over de timing van RO-projecten en de afhankelijkheid van andere plan-
nen is er sprake van dijkenprojecten op vergunningenniveau. Kunt u dat toelichten? 
 
Daarbij aansluitend stond de vraag wie betaalt. Er wordt verwezen naar de planschade, kapitaal- en gebrui-
kersschade, vergoedingsregelingen. Stelt u vanuit de ervaring van de afdeling Ruimtelijke Planning op het 
terrein vast dat die schadecompensatie als voldoende wordt ervaren? Welke knelpunten kunnen zich voordoen 
om dossiers vlot te laten verlopen? Wat is uw ervaring op het terrein met de regelingen die op dit moment zijn 
uitgewerkt? 
 
Er wordt verwezen naar de voorbeelden in Nederland. Kunt u dat nog verder toelichten? In het kader van de 
gebiedsgerichte benadering lijkt de koppeling met wonen, recreatie, bedrijvigheid, erfgoed en landbouw me 
bijzonder belangrijk. Kunnen die goede voorbeelden nog verder worden toegelicht? 
 
In verband met de Demervallei wordt verwezen naar het lokaal draagvlak. Als u planningsopdrachten krijgt en 
merkt dat er problemen zijn met het draagvlak, hoe gaat u daar dan mee om? 
 
Tot slot wil ik het nog even hebben over de gebiedsgerichte benadering. We vertrekken altijd van het natuur-
lijk overstromingsgebied van een vallei. Hoe kijkt u aan tegen de keuze tussen kunstmatige werken die men in 
een planning kan opnemen en natuurlijke overstromingsgebieden die als alternatief kunnen dienen? Er zijn in 
Vlaanderen heel wat overstromingsgebieden. Zij liggen vast op kaart. Daarnaast kunnen allerlei werken wor-
den gepland zoals bufferbekkens, winterdijken en andere kunstmatige ingrepen die men als natuurlijk voor-
stelt omdat ze zich in een vallei situeren, maar die wel met veel meer kosten en planningsinitiatieven gepaard 
gaan. Hoe sterk kunnen we erop vertrouwen dat men in de eerste plaats kiest voor een natuurlijk overstro-
mingsgebied? 
 
Mevrouw Gwenny De Vroe: Tot nu toe hebben we gehoord dat de watertoets een goed instrument is dat wel 
krachtiger gemaakt zou moeten worden. Het zou decretaal verankerd moeten worden en er zou een bouwver-
bod moeten worden gegeven bij een negatieve watertoets. Er worden immers nog vaak bouwvergunningen 
afgeleverd bij een negatieve toets. Het gaat hier om een gemeentelijke bevoegdheid, waarbij heel wat politici 
uiteindelijk de vergunning toch toekennen. 
 
Wanneer er een bouwverbod wordt opgelegd, moet daar een vergoeding tegenover staan. 
 
Ik sluit me aan bij de heer Sanctorum. Om goede conclusies te trekken over de watertoets hebben we meer 
cijfergegevens nodig. U hebt cijfers gegeven over Vlaams-Brabant, specifiek voor overstroomde gebieden 
waarvoor bouwaanvragen of verkavelingsaanvragen zijn gebeurd. Een deel daarvan is geweigerd.  
 
De watertoets wordt uitgevoerd bij watergevoelige gebieden. Hebt u ook cijfers over bouwvergunningen die 
worden afgeleverd met een negatieve watertoets in niet-overstroomde gebieden en de daaraan gekoppelde 
gevolgen, positief of negatief? 
 
Waar kan de waterproblematiek het best worden aangepakt, bij de planologie of bij het vergunningenbeleid? 
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Kopers die een bouwgrond te goeder trouw kopen, moeten daar duidelijkheid over krijgen. Ik refereer aan de 
hoorzitting die we hebben gehad met professor Meire over de blauwe RUP’s. Wat is uw mening daarover? 
 
Professor Meire zei verder dat de watertoets het best per bekken wordt bekeken. Wat is uw mening daarover? 
 
U hebt een slide getoond over de gebiedgerichte benadering. Wat bedoelt u precies met het remediëren van 
actuele knelpunten met een gedurfd actiepakket? Hebt u het over onteigeningen? 
 
De heer Lode Ceyssens: Vlaanderen is duidelijk te klein. In de ruimtebalans die we hebben gemaakt, is water 
niet opgenomen. Dat is een fundamenteel probleem vandaag. Wanneer men wil voorzien in ruimte voor water, 
dan moet dat gebeuren op basis van medegebruik. Over welk medegebruik hebben we het dan? Wanneer het 
gaat over het medegebruik voor natuur, dan moet water te allen tijde prioritair blijven. Bij een prangende pro-
blematiek kunnen we ons niet veroorloven om bijvoorbeeld een bekken niet tijdig leeg te maken omwille van 
een aantal natuurdoelstellingen. 
 
Als we spreken over het medegebruik voor landbouw, dan is de vraag of er vanuit de landbouw een ander 
teelplan wordt verwacht. En wie zal dat dan financieren? 
 
U hebt ook verwezen naar recreatie. Ik stel vast dat ook bij de kortetermijnherziening van het RSV andermaal 
wordt gevraagd naar meer ruimte voor recreatie in Vlaanderen. In welke mate kan dat dan gecombineerd wor-
den met hoogdynamische recreatie? 
 
Aan dat medegebruik hangt volgens mij een prijskaartje. Wat is de kostprijs daarvan? Hoeveel hectare over-
stromingsgebied hebben we nodig in Vlaanderen? Hoe verhoudt de totale kostprijs daarvan zich tot een aantal 
andere structurele ingrepen? Het lijkt me belangrijk dat te weten voor er keuzes worden gemaakt. 
 
Wat de watertoets betreft, hebt u het over de problematiek van de niet-vergunningsplichtige werken. Over 
welke werken gaat het dan concreet? 
 
Mevrouw Tinne Rombouts: De watertoets is gekoppeld aan de vergunningen en dat is op zich een goede 
zaak. U pleit er ook voor dat er rekening mee kan worden gehouden in de planning. 
 
U zegt dat de watertoets bij vergunningen niet volstaat. De niet-vergunningsplichtige projecten worden bij-
voorbeeld niet getoetst. Zijn er dan dermate grote constructies die niet vergunningsplichtig zijn en toch een 
grote impact hebben dat ook daarop een watertoets moet gebeuren? Hoe ziet u dat dan? 
 
Er stelt dat er een beperkte mogelijkheid is om lasten op te leggen in de vergunning. Als iemand een perceel 
heeft in een woongebied en daar een verkavelingsvergunning voor wil aanvragen, dan is het mogelijk om die 
verkavelingsvergunning op basis van de watertoets te weigeren. Dat lijkt me geen beperkte mogelijkheid; het 
is al een serieuze mogelijkheid om die verkaveling in haar geheel te weigeren. In principe geeft woongebied 
geen volledig recht op bebouwing. Men moet immers nog een verkavelingsvergunning en een vergunning 
krijgen. 
 
Als er een grote beperking wordt opgelegd, dan moet worden voorzien in schadeclaims. Ook de vorige spre-
kers hebben daarop gewezen. Als woongebied niet bebouwbaar is door de watertoets, dan moet er een RUP 
komen, met als gevolg planschade en een schadeclaim. Dat is de procedure die vandaag zou moeten worden 
gevolgd. Ziet u daar knelpunten in? Zijn er problemen die beter op een andere manier worden aangepakt? De 
sprekers in vorige hoorzittingen hadden het erover eventueel blauwe RUP’s te installeren. Dat is een nieuw 
planningsinitiatief dat erbij komt. Wat denkt u daarover? 
 
Ik wil het nog even hebben over de opmaak van de planning van de RUP’s. De timing van ruimtelijke projec-
ten is afhankelijk van andere plannen: Sigmaplan, bekkenbeheerplan, dijkenprojecten op vergunningsniveau. 
De bekkenbeheerplannen zijn gekoppeld aan een timing en daardoor moet ook het ruimtelijk planningsproces 
zich aan een bepaalde timing houden. Ik wil dit samen lezen met wat u ‘concreet actieplan en lokaal draag-
vlak’ noemt en ook met ‘een doorgedreven gebiedsgerichte benadering’. Kunt u bevestigen dat doordat al die 
planningsprocessen bij elkaar komen, er nogal wat chaos gecreëerd wordt te velde? De ruimtelijke plannen 
worden dermate belangrijk en alles wordt in elkaar geklikt, waardoor de mensen geen overzicht meer hebben 
van de totale impact van de plannen. Op welke wijze werkt u aan een lokaal draagvlak? Ik heb het gevoel dat 
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daar waar de processen bezig zijn, chaos heerst. 
 
Inzake de uitvoeringsgerichte werken stelt u dat er een gedurfd actiepakket moet zijn en een totaalbeeld. Op 
zich is dat een belangrijk, maar anderzijds lees ik in uw presentatie dat de ruimtelijke planners eigenlijk te 
weinig kennis hebben van watersystemen. Het zijn natuurlijk wel de ruimtelijke planners die een RUP opma-
ken. Wie maakt dan de afweging?  
 
U haalt ook aan dat ruimte voor water belangrijk is. Ruimte geven aan water kan door gebieden aan te duiden 
op het gewestplan, maar als we bekijken wat de kennis van de watersystemen is, kan dat ook via andere maat-
regelen. Ik merk vaak dat er te velde chaos ontstaat en dan vraag ik me af wie de afwegingen maakt. Op welke 
wijze houdt u rekening met de verschillende visies te velde en met het lokale draagvlak? 
 
Wie betaalt? Deelt u mijn ervaring dat daarover op het terrein heel wat vragen worden gesteld? Als gebieden 
worden ingekleurd als ruimte voor water, wat is dan het medegebruik, hoeveel keer overstroomt het en wat is 
de precieze vergoeding? Over de gebruikersschade in relatie met andere vergoedingsregelingen krijg ik heel 
veel vragen. Komen die vragen ook aan bod in de discussies? 
 
Ik kom tot de planschade en planbaten. We moeten de watertoets toepassen, maar als we in sommige gemeen-
ten de woongebieden toetsen, zullen we vaststellen dat wellicht meer dan de helft van die gebieden moet wor-
den omgezet. Het is heel duidelijk wie de planschade in principe moet vergoeden, want dat is duidelijk vastge-
legd. Zou het niet kunnen dat het om dermate grote schadevergoedingen gaat dat de watertoets soms niet 
wordt gevolgd of dat het draagvlak er soms niet is? 
 
Kan het feit dat niet alles duidelijk is, de reden zijn waarom bepaalde plannen of beslissingen moeilijk liggen 
en er geen lokaal draagvlak voor is? Als we meer duidelijkheid creëren en we effectief durven te zeggen wat 
de impact te velde is, zou dat het planningsproces kunnen helpen? 
 
De heer Bart Martens: De meervoudige planningsopgave en gebiedsgerichte werking is een mooie opdracht. 
Maar als we moeten wachten tot die in al onze valleigebieden is uitgerold, dan zijn we weer 20, 30 jaar ver-
der. Kan het niet gekoppeld worden aan het AGNAS-proces dat nu loopt en waarin een aantal functies die u in 
de meervoudige planningsopgave ruimtelijk wilt inpassen – water, natuur, landbouw en recreatie –, sowieso al 
aan bod komen? Moeten we het waterverhaal daarin geen meer prominente plaats geven, desgevallend via het 
invoeren van typevoorschriften bij overstromingsgebieden? 
 
Ik zou graag willen weten hoe het in Nederland gebeurt. U zegt dat daar heel goede voorbeelden zijn van 
meervoudige planning en medegebruik. Worden daar in de ruimtelijke bestemmingsplannen ook beperkingen 
op het vlak van teelten, grondgebruik en zo meer, opgelegd? Bij ons zijn er een aantal lokale overheden die dit 
proberen, maar zij worden achteraf teruggefloten. Vandaag ontbreekt de decretale onderbouw om vanuit 
Ruimtelijke Ordening beperkingen te kunnen opleggen inzake bodemgebruik. Ervaart u dat als een gemis? 
 
Het valt me op dat in minder dan 10 procent van de gevallen in overstroomde gebieden in Vlaams-Brabant de 
watertoets heeft geleid tot een weigering van de vergunning, zowel de stedenbouwkundige vergunning als de 
verkavelingsvergunning. Dat wijst erop dat vanuit Ruimtelijke Ordening, vanuit de plannende en vergunning-
verlenende overheden, de problemen alleen maar groter worden gemaakt. Als men zelfs in overstroomde ge-
bieden nog 90 procent van de vergunningsaanvragen doorlaat, dan moeten we ons vragen stellen bij de slag-
kracht van het instrument watertoets. 
 
Misschien beschikt u nu nog niet over die gegevens, maar ik zou u willen vragen om dit verder uit te zoeken. 
U zei dat u nog niet wist of de weigeringen het gevolg waren van de watertoets of van andere vastgestelde 
problemen. Het zou dus kunnen dat de watertoets zelfs in recent overstroomde gebieden voor een nog kleiner 
percentage leidt tot effectieve weigering van de vergunning. Daar moeten we vragen durven bij stellen. Mis-
schien heeft de watertoets geleid tot aanpassingen aan de vergunningen. Het zou kunnen dat in de uiteindelij-
ke vergunningsbeslissing rekening werd gehouden met mitigerende maatregelen om de wateroverlast te be-
perken, maar daarvoor volstaat de door u toegelichte evaluatie niet. Ik wil u vragen om daar verder onderzoek 
naar te verrichten en om de beschikbare cijfers zo snel mogelijk aan deze commissie over te maken. 
 
U stelt dat de watertoets op vergunningenniveau tekortschiet omdat er een aantal vrijgestelde handelingen 
zijn. Er werd al gevraagd of ze van dien aard zijn dat ze het watersysteem kunnen beïnvloeden. Ik meen van 
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wel, want het gaat om een aantal verhardingen, uitbreidingen van bouwvolumes, zwembaden die wellicht een 
impact op het watersysteem kunnen hebben. Ik merk op dat in het Vrijstellingsbesluit rekening is gehouden 
met de ligging van vrijgestelde handelingen in oeverzones. Moet dit niet worden uitgebreid naar de overstro-
mingsgevoelige gebieden? 
 
Mevrouw Rombouts vroeg al of het moeten betalen van planschade door de plannende overheid niet vaak een 
rem is op het toepassen van de watertoets die op het planningsniveau wordt gemaakt. Ik wil die vraag uitbrei-
den. Bij het herbestemmen van een zachte bestemming in een harde bestemming wonen via provinciale 
RUP’s, komen de planbaten niet aan de plannende overheid toe, maar aan het gemeentebestuur. Is het geen 
probleem dat planbaten en planschade niet in dezelfde hand zitten? Als de planbaten bij bestemmingen van 
groen naar rood ook terecht zouden komen bij de plannende overheid, in dit geval de provincie, dan heeft die 
ook inkomsten om in het omgekeerde geval planschade te betalen, bijvoorbeeld als bepaalde harde bestem-
mingen in van nature overstroombare gebieden toch worden omgezet in een zachte bestemming. Kan dit geen 
deel van de oplossing zijn? 
 
U moet misschien ook eens de kwaliteit van de kaarten bekijken en de verschillen ertussen. Er zijn de effectief 
overstromingsgevoelige gebieden die bepalend zijn om al dan niet advies te vragen aan bepaalde instanties in 
het kader van de watertoets. Daarnaast zijn er de kaarten van de mogelijk overstromingsgevoelige gebieden, 
maar daar zijn de harde bestemmingen uitgeknipt. Op het terrein leidt dit tot het probleem dat men daarover 
geen advies hoeft te vragen aan een waterbeheerder. Daardoor gebeurt ook in harde bestemmingen waar er 
nog helemaal geen bebouwing plaatsvindt, de toets met het watersysteem niet. Hoe kan dat worden geremedi-
eerd? 
 
Het vergoedingensysteem en de opkoopregeling van artikel 17 DIWB verwijzen niet naar de overstromings-
gevoelige kaarten en niet naar de mogelijk overstromingsgevoelige gebieden, maar enkel naar de aangeduide 
overstromingsgebieden in de bekkenbeheerplannen. In onze elf bekkenbeheerplannen hebben we slechts der-
tien overstromingsgebieden effectief afgebakend. Als bepaalde stedenbouwkundige vergunningen wegens de 
watertoets niet worden afgeleverd buiten die dertien overstromingsgebieden, kunnen die geen aanleiding ge-
ven tot vergoedingen noch tot een koopplicht in hoofde van de overheid. Ik kan me indenken dat dit ook een 
rem is op het stringent doen toepassen en laten doorwerken van de watertoets naar de vergunningverlening. 
Hoe staat u daartegenover? Moeten het vergoedingensysteem en de opkoopplicht van artikel 17 niet worden 
uitgebreid van de dertien overstromingsgebieden naar de echte gebieden waar er wegens een watertoets finaal 
ook een bouwvergunning moet worden geweigerd? 
 
In uw presentatie haalt u vaak terechte vragen aan zonder de antwoorden te geven. U stelt: “We moeten na-
denken over de detailleringsgraad van ruimtelijke uitvoeringsplannen, de mate waarin we waterbeheersende 
maatregelen nemen.” U zegt ook: “We moeten nadenken over typevoorschriften overstromingsgebied, de 
blauwe RUP’s, over erfdienstbaarheden.” Hebt u daar geen eigen mening over? Wat denkt u zelf van blauwe 
RUP’s, van typevoorschriften en van erfdienstbaarheden? Hoe staat u tegenover de noodzakelijke detaille-
ringsgraad in de RUP’s? 
 
Ik stel vast dat de Raad van State veel van de RUP’s die door u werden opgemaakt, heeft geschorst met het 
argument dat het Vlaamse Gewest de eigenlijke uitvoering en toepassing van de watertoets naar het vergun-
ningenniveau heeft doorgeschoven, wat manifest in strijd is met artikel 8 van het decreet Integraal Waterbe-
leid, dat stelt dat dit op planningsniveau moet gebeuren. Er mag niet worden verwacht dat op perceelsniveau, 
op het niveau van de stedenbouwkundige vergunning, mitigerende maatregelen worden getroffen. Dat moet 
gebeuren op planningsniveau in de vorm van stedenbouwkundige voorschriften of door een aanduiding op de 
plannen waar aan waterbuffering kan worden gedaan. Als we de Raad van State mogen geloven, doet u voor 
wat dit betreft, uw huiswerk niet goed. Welke lessen trekt u daaruit? In welke mate leidt dit vandaag al tot een 
andere aanpak van de ruimtelijke uitvoeringsplannen? 

1.3. Antwoorden 

De heer Hans Leinfelder: U vraagt wat we vinden van de blauwe RUP’s, van overdruk van overstromings-
gebied en dergelijke. Een meervoudige gebiedsgerichte benadering zal heel veel tijd in beslag nemen. We zijn 
ons daarvan bewust, maar we menen dat er maar een structurele oplossing voor de waterproblematiek kan 
komen op termijn, als we voor een dergelijke gebiedsgerichte benadering kiezen. Daarbij wordt de waterpro-
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blematiek gekoppeld aan andere belangen. Dat betekent niet dat we ervoor pleiten een deel van Vlaanderen 
ondertussen rustig te laten overstromen. Er moet worden gezocht naar haalbare oplossingen op korte termijn, 
in de vorm van een overdruk van een overstromingsgebied, een blauw RUP of iets dergelijks, om de knelpun-
ten op te lossen die we daarnet ook hebben aangegeven in onze slides over de gebiedsgerichte benadering. We 
weten dat er op bepaalde plaatsen in Vlaanderen keer op keer overstromingen zijn. We kunnen het ons niet 
veroorloven om op die plaatsen voorlopig niets te doen. 
 
Wel zien we toch wel wat problemen bij een enkelvoudige vertaling van het waterbeleid in de ruimtelijke 
planning. Positief is dat we natuurlijk op korte termijn een oplossing kunnen geven en problemen kunnen 
vermijden. Zo kan worden vermeden dat er in bepaalde gebieden nog nieuwbouw komt. Het nadeel situeert 
zich op het vlak van de kosten en de baten. Kiezen we voor die enkelvoudige vertaling, dan zal er vooral spra-
ke zijn van kosten, omdat we moeten betalen voor het opleggen van beperkingen op eigendom. Het voordeel 
van de meervoudige, gebiedsgerichte benadering is dat we een evenwicht kunnen maken, omdat we ook be-
paalde ontwikkelingsmogelijkheden zouden kunnen creëren. Zo zou op plaatsen die niet overstromen, in bij-
komend woongebied of bedrijvigheid kunnen worden voorzien, of zouden er recreatieve ontwikkelingen mo-
gelijk kunnen worden gemaakt, zodat er ook baten worden gecreëerd. 
 
De vraag is hier gesteld of het geen probleem is dat de ene overheid de planschade moet betalen, terwijl de 
andere de planbaten binnenrijft. Die kwestie van kosten en baten moeten we eigenlijk gebiedsgericht mee in 
rekening brengen bij die meervoudige planningsopgave. Dat betekent dat er in Vlaanderen geen sprake zou 
zijn van een generiek systeem van planbaten en planschade, waarin de kosten en de baten tussen de overheden 
zouden worden verdeeld, maar wel van een systeem waarin die kosten en baten worden verdeeld binnen het 
gebied van de meervoudige planningsopgave zelf. Zo zouden we een aantal aangehaalde problemen van kos-
ten en baten kunnen oplossen. Een overdruk biedt op korte termijn misschien een oplossing, maar zal vooral 
kosten betekenen. 
 
De heer Martens heeft gevraagd of een overdruk ook niet het opleggen van beperkingen qua bodemgebruik, 
dus bijvoorbeeld qua teeltkeuze en dergelijke, met zich kan meebrengen. We merken dat dit heel gevoelig ligt. 
Een aantal gemeenten proberen dat te doen, maar de andere niveaus, vooral dan de provincie, aanvaarden 
eigenlijk niet dat plannen van ruimtelijke ordening ingrijpen in de teeltkeuze. De vraag moet worden gesteld 
of dergelijke zaken in overstromingsgebieden niet meer verregaand kunnen worden geregeld, ook via RUP’s. 
Via een overdruk kunnen we een bestemming regelen, een bouwverbod toevoegen en infrastructuurwerken 
zoals het aanleggen van dijken mogelijk maken. We moeten ons echter afvragen of we niet verder kunnen 
gaan qua inrichting en beheer van de gebieden dan dat vandaag gebeurt in de ruimtelijke ordening. Dan grij-
pen we echter in in een aantal onuitgesproken principes die vandaag aan de ruimtelijke ordening ten grondslag 
leggen. Vandaag is het ingrijpen in de teeltkeuze van de landbouwers bij wijze van spreken een taboe, zelfs in 
overstromingsgebied. 
 
Er waren ook een aantal opmerkingen over het vergunningenbeleid. Zoals mevrouw Rombouts heeft opge-
merkt, zitten we met een historisch kapitaal. Heel wat bebouwing, heel wat percelen, heelder grote en kleine 
steden liggen vandaag in overstroombaar woongebied en woonuitbreidingsgebied. Daarvoor zullen we van-
daag dus ook nog altijd een vergunning moeten verstrekken. 
 
Onze boodschap is vooral dat de watertoets op het vlak van het vergunningenbeleid vrij anekdotisch is. Als er 
een aanvraag komt voor een verkavelingsvergunning of een stedenbouwkundige vergunning, proberen we op 
dat moment eigenlijk de best mogelijke oplossing te zoeken voor de waterproblematiek. Het kan zijn dat we 
een bouwverbod opleggen. Dan is er de terechte vraag wie de schade zal betalen. Dat hoeft zelfs niet te bete-
kenen dat we een RUP opmaken om dat bouwverbod te bekrachtigen. We kunnen aan een negatieve water-
toets sowieso een bouwverbod koppelen, maar dan rijst de vraag welke overheid dat betaalt. Vandaag kunnen 
lasten naar aanleiding van een individuele vergunning echter slechts worden opgelegd op die gebieden waarop 
die vergunning betrekking heeft. Als ik een perceel heb en ik dien daar een aanvraag voor een verkavelings-
vergunning of een stedenbouwkundige vergunning voor in, dan kunnen de remediërende maatregelen enkel en 
alleen als last worden opgelegd op het perceel zelf. Nochtans is het absurd om dat, bijvoorbeeld in een be-
bouwde kern in een stedelijk gebied, op te vangen op het niveau van dat individuele perceel. Er is een ingreep 
op een veel grotere schaal nodig. 
 
Dan was er de vraag over natuurlijk overstromingsgebied versus het kunstmatig creëren van een overstro-
mingsgebied. De gebiedsgerichte aanpak op grotere schaal moet de beide mogelijk maken. Op bepaalde plaat-
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sen in Vlaanderen is het noodzakelijk een grote bevolkingsconcentratie in een stedelijk gebied te beschermen 
tegen overstromingen, dus zullen er infrastructuurmaatregelen nodig zijn, zoals de aanleg van dijken en 
wachtbekkens. Tegelijk moet er op bepaalde plaatsen een natuurlijk overstromingsgebied zijn: kijken we maar 
naar Nederland. 
 
Op middellange en lange termijn is een aanpak in het planningsbeleid dus nodig. Op korte termijn moeten we 
bekijken wat we in ons vergunningenbeleid kunnen regelen. 
 
Er is hier ook meermaals de vraag gesteld over de watertoets en de meldingsplichtige en niet-
vergunningsplichtige werken. Er werden voorbeelden gevraagd. Een voorbeeld is de opslag van materiaal in 
en nabij een woning. Wat wordt bedoeld met ‘materiaal’? Het kan gaan over materiaal dat niet-
waterdoorlatend is. Andere voorbeelden zijn opritten naar gebouwen, het aanbrengen van drainage voor land-
bouwdoeleinden, tijdelijke reliëfwijzigingen, het optrekken van vrijstaande bijgebouwen in de zij- en/of ach-
tertuin, of ondergrondse constructies op openbaar domein. Al die zaken zijn meldingsplichtig of niet-
vergunningsplichtig, en ontsnappen dus aan de watertoets. De vraag rijst of we dergelijke zaken vanuit het 
oogpunt van waterbeheer niet opnieuw vergunningsplichtig moeten maken, al dan niet gekoppeld aan het ge-
legen-zijn in een overstromingsgebied. Dat lijkt me vrijwel de enige oplossing. Het zou gaan over bepaalde 
gebieden en er moet worden bekeken hoe ver men wil gaan. In dat verband is de opmerking van de heer Mar-
tens terecht: als in de gebieden die in november 2010 onder water zijn komen te staan, slechts 10 procent van 
de bouwvergunningen is geweigerd op basis van een negatieve watertoets, dan moet dat misschien eens wor-
den geëvalueerd. Komt dat omdat gemeenten de bouwvergunningen of stedenbouwkundige vergunningen 
verstrekken en eigenlijk wat weigerachtig staan tegenover het brengen van een slechte boodschap? Gaat het 
over de kosten-batenkwestie? 
 
De heer Johan Vandewalle, afdeling Ruimtelijke Planning: In de evaluatie die we momenteel doen, hebben 
we in eerste instantie gekeken naar de gebieden die in november 2010 zijn overstroomd. Dat betekent niet dat 
we de rest niet evalueren. De vraag was echter op korte termijn daarover input te geven. We hebben vastge-
steld dat heel veel vergunningen in die gebieden zijn verstrekt voor de verplichting bestond om een watertoets 
te doen en een watertoetsadvies te vragen. Ik neem aan dat de heer Raymaekers daar straks meer gedetailleerd 
op zal ingaan. 
 
De watertoets is sinds november 2004 van kracht, de verplichting van het wateradvies sinds eind 2006. Dat is 
eigenlijk nog maar een goede vier jaar. 
 
De overstromingen van november waren zeer uitzonderlijk. Ze zijn veel verder gegaan dan de gebieden die 
volgens de kaarten overstromingsgevoelig zijn. We moeten de detailanalyse nog voort maken, maar het is 
evident dat een aantal vergunningen niet waren onderworpen aan een watertoetsadvies. Als het lokale bestuur 
dat de vergunning verstrekt, niet weet dat het een risicogebied is en ook niet op vrijwillige basis advies vraagt 
aan de waterbeheerders, dan is het evident dat er een vergunning wordt gegeven. Dat is misschien jammer, 
maar we kunnen dat eigenlijk niemand verwijten. 
 
We zullen voor de evaluatie elk individueel dossier moeten doorlezen. We hebben wel een vergunningendata-
bank, met daarin de basisgegevens: wanneer werd het aangevraagd, wie heeft de vergunning verstrekt, wat 
was het advies van het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening van het Vlaamse Gewest? De details van de ad-
viezen zitten echter in de vergunningen zelf. Die moeten dus allemaal uit de archieven worden opgevraagd en 
dat vergt nu eenmaal wat tijd. Wel zouden we dat tegen mei 2011 hebben afgerond. Dan zullen we meer gede-
tailleerde cijfers kunnen bezorgen. 
 
De heer Hermes Sanctorum: Vandaag hebben we de watertoetskaarten. Ik meen dat die zijn opgesteld op 
basis van de gebieden die recent zijn overstroomd. Nu worden er kaarten opgesteld van de gebieden die zeer 
recent zijn overstroomd. Worden die watertoetskaarten dan aangepast, en in welke mate? Gebeurt dat dan 
volledig op basis van de zeer recente overstromingsgebieden of wordt er een soort gemiddelde gemaakt? 
 
De heer Bart Martens: Ik wil ook wijzen op de harde bestemmingen in de van nature overstroombare gebie-
den. Als ik het goed begrijp, zijn die uit de kaart van mogelijk overstromingsgevoelige gebieden geknipt. Hoe 
kan op die basis dan nog een watertoets gebeuren? 
 
De heer Johan Vandewalle: De kaart die bij het besluit van 2006 zat, is opgemaakt in 2004-2005. Het maken 
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van een definitieve kaart heeft veel tijd gevergd. Toen was de watertoets totaal nieuw. De waterbeheerders 
hadden toen de vraag gesteld om minstens al die bebouwbare gebieden uit de mogelijk overstromingsgevoeli-
ge gebieden te halen, omdat ze die adviesverlening niet aankonden. Op dat moment moest er voor elke ste-
denbouwkundige vergunning een advies worden verleend, ongeacht de vraag of er water aan te pas kwam. Zo 
moest voor het plaatsen van een schotelantenne op het dak een watertoetsadvies worden gevraagd. Er zijn 
ongeveer 300.000 vergunningsaanvragen per jaar. Dat was dus onwerkbaar. Ruimtelijke Ordening heeft altijd 
gesteld dat het net die overstromingsgevoelige gebieden zijn waarover kennis van zaken nodig is om de eva-
luatie bij de vergunning mogelijk te maken. Ondertussen heeft de CIW een aangepast advies voorbereid. De 
heer Raymaekers zal daar straks in detail op ingaan. In dat advies is de kaart geactualiseerd, zij het niet op 
basis van de overstromingen van november, maar op basis van de overstromingen tot eind 2009. De bebouw-
bare gebieden in de mogelijke overstromingsgebieden zijn daar grotendeels in opgenomen, met een aantal 
uitzonderingen. 
 
Het is de bedoeling in de toekomst die kaart te actualiseren en ze ook frequenter actualiseerbaar te maken. 
 
De heer Hermes Sanctorum: Ze is dus gemaakt op basis van de gegevens tot eind 2009. 
 
De heer Johan Vandewalle: Op dit moment. Uiteraard zal de kaart voort worden geactualiseerd, op basis van 
de recente overstromingen. 
 
De heer Hans Leinfelder: Een lokaal draagvlak komt soms moeizaam tot stand. Er lopen in Vlaanderen heel 
wat planningsprocessen die soms tot problemen leiden. Er is al verwezen naar het feit dat we niet over de 
mogelijkheid beschikken om de overstromingsproblematiek in de afbakening van de natuurlijke en agrarische 
gebieden op te nemen. We werken op dit ogenblik op een vrij enkelvoudige manier. We halen wel informatie 
uit de bekkenbeheerplannen. Als we natuur- en landbouwgebieden afbakenen, houden we daar in de mate van 
het mogelijke rekening mee. 
 
We willen er steeds toe komen dat een planningsproces wordt gedragen. Dat leidt soms tot zware discussies 
met de middenveldorganisaties en met de lokale besturen over de noodzaak en de omvang van overstromings-
gebieden. De vraag is in welke mate we de aanpak van de waterproblematiek in de filosofie van de door de 
commissie-Sauwens en de commissie-Berx voorgestelde versnelling van investeringswerken moeten inpassen. 
 
Er is in dit verband steeds vaker sprake van een drietrapsraket, met een startbeslissing, een voorkeursbesluit 
en een uiteindelijke planvaststellingsbeslissing. In de eerste fase wordt getracht zo veel mogelijk verschillende 
beleidsdomeinen, middenveldorganisaties en burgers achter een visie te scharen. Het is dan niet langer de 
bedoeling dat alle actoren deze zaken naast elkaar overnemen of vanuit een ander beleidsdomein de verplich-
ting zouden krijgen bepaalde elementen over te nemen. De betrokkenen zouden niet de vraag moeten krijgen 
de overstromingsgebieden in een RUP op te nemen. Dat zou een vanzelfsprekendheid moeten zijn die door 
heel de Vlaamse overheid in het planningsproces wordt ingebracht. Ik hoop dat de meervoudige planningsop-
gave, gekoppeld aan de versnelling van investeringsprojecten, ons op de plaatsen waar de problemen het 
grootst zijn in staat zal stellen de eerstvolgende jaren een oplossing te bereiken. 
 
Er was nog een vraag over de ruimteboekhouding of ruimtebegroting. Water is geen aparte rubriek in de ruim-
tebegroting. Indien het om harde infrastructuur gaat en indien in ruimte voor een overstromingsbekken zonder 
medegebruik wordt voorzien, staat het water enigszins verdekt bij de overige bestemmingen vermeld. De 
verwijzing naar het medegebruik is in dit verband cruciaal. Bij het opstellen van een volgend BRV moeten we 
grondig nadenken over de vraag of we water of waterbeheersing als medegebruik opnemen. Dit betekent dat 
water eventueel van een ondergeschikte functie naar een evenwaardige functie moet evolueren. In dat geval 
zou het op hetzelfde niveau als recreatie, landbouw of natuur staan. 
 
Eigenlijk gaat het vooral om het concept van het medegebruik. Gaat het op bepaalde plaatsen in Vlaanderen 
niet om een hoofdfunctie en moeten we in dat geval niet expliciet in ruimte voor die hoofdfunctie voorzien? 
Dit kan eventueel in verweving met andere hoofdfuncties gebeuren. Op die manier zou dit alles in de ruimte-
begroting kunnen worden opgenomen. 
 
Er was nog een vraag over de negatieve watertoetsen. Wie volgt die niet en waarom worden die niet gevolgd? 
Indien het om de watertoets op het niveau van het vergunningenbeleid gaat, weet iedereen dat de gemeenten 
de vergunningen afleveren. Steeds meer gemeenten zijn ontvoogd. Ze hoeven de Vlaamse overheid niet meer 
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om advies te vragen. De Vlaamse overheid kan enkel nog een beslissing schorsen en tegen de vergunning in 
beroep gaan. Dit gebeurt echter steeds minder. De Vlaamse Regering heeft niet de neiging zich tegenover de 
lokale besturen sanctionerend op te stellen. Dit betekent dat de gemeentebesturen de vrijheid hebben, met alle 
nadelen en kwalijke gevolgen die daar eventueel voor individuele burgers bij horen. 
 
Indien het om de watertoets in het planningsproces gaat, blijkt het in de praktijk soms moeilijk om gemeenten 
of provincies ervan te overtuigen bepaalde waterbeheersingsmaatregelen in hun RUP’s op te nemen. We stre-
ven steeds naar een consensus. Dit betekent dat de waterafweging in het planningsproces soms minder aan 
bod komt. 
 
Tijdens de provinciale planningsprocessen geven we telkens weer aan dat de ontwikkeling van bedrijventer-
reinen in riviervalleien wegens de waterbeheersingsproblematiek moeilijk ligt. Sommige provincies gaan hier 
echter consequent mee door. De vraag is dan hoe ver de Vlaamse Regering of de minister van Ruimtelijke 
Ordening willen gaan. Ze kunnen het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan niet goedkeuren. In hoeverre 
moeten ze zich echter in het provinciaal ruimtelijk beleid mengen? 
 
De heer Ward Kennes: Is de regeling in verband met de schade en de vergoedingen voldoende uitgewerkt? 
Wat leert de terreinervaring ons op dit vlak? Er is net een interessante beschouwing over kosten en baten naar 
voren gebracht. We zouden dit blijkbaar meer gebiedsgericht moeten benaderen. Ik heb daarnet echter een 
heel concrete vraag gesteld. Hoe reageren de mensen die een compensatie voor geleden schade moeten ont-
vangen? Kunnen de instrumenten op een goede manier worden gebruikt? Volstaan de vergoedingen? 
 
Over de ervaringen die in Nederland zijn opgebouwd, valt uiteraard nog veel te zeggen. Ik vraag me echter af 
hoe lang Nederland erover heeft gedaan om een goede gebiedsgerichte werking uit te bouwen en om tot een 
meervoudige planningsopgave te komen. Hoeveel jaren heeft het gekost dit operationeel te maken en op punt 
te stellen? 
 
Blijkbaar zouden de natuurlijke overstromingsgebieden het vertrekpunt moeten vormen. Ik ben er niet van 
overtuigd dat dit in alle omstandigheden het beste vertrekpunt is. Er zijn allerlei conflicten. We zouden de 
natuurlijke overstromingsgebieden met minimale ingrepen verder kunnen uitwerken. We zouden ook groot-
scheepse werkzaamheden, met planningsprocessen en compensaties, kunnen opzetten. Ik heb de indruk dat 
veel mensen graag om die afweging heen fietsen. 
 
Mevrouw Tinne Rombouts: Mijn eerste bijkomende vraag sluit aan bij de onduidelijkheid die de heer Ken-
nes al heeft aangekaart. Er is daarstraks duidelijk gesteld dat de planbaten en de planschade vaak een knelpunt 
vormen voor het creëren van een draagvlak of voor de uitvoering van een beslissing. Een meervoudig plan-
ningsproces lijkt dan interessant. Dit biedt immers de mogelijkheid compensaties te zoeken. Het gaat hier 
echter om de planbaten en de planschade met betrekking tot harde functies en niet om het medegebruik met 
andere functies, zoals natuur of landbouw. 
 
Daarnaast is ook gesteld dat het vastleggen van teeltkeuzes interessant zou kunnen zijn. Ik hoor hier veel dro-
men. Ik vraag me af welke compensaties de landbouwer voor die opgelegde teeltkeuze zou krijgen. Kan ik 
daar al een antwoord op krijgen? Ik wil hier trouwens nog wat dieper op ingaan. Zou dit geen precedent kun-
nen vormen? Nu gaat het om de teeltkeuze in verband met het waterbeleid. Onze landbouwwegen zijn soms 
interessant voor toeristisch gebruik. Als er maïs langs de kant van de weg staat, kan dit voor fietsers echter 
soms gevaarlijk zijn omdat maïs het zicht belemmert. Is het de bedoeling daar ook teeltkeuzes vast te leggen? 
Hoe zou die beperking van de teeltkeuze in het RSV passen, dat in 750.000 hectare voor beroepslandbouw 
voorziet? Het beperken van de teeltkeuze is een droombeeld, dat in de praktijk veel zorgen zou opleveren.  
 
Volgens mij is de kwestie van de schade op het terrein nog verre van duidelijk. Ik krijg hierover in elk geval 
veel vragen. 
 
Het is blijkbaar ook de bedoeling meervoudige plannen en enkelvoudige plannen samen te brengen. Mijn 
ervaring leert me dat op het terrein soms chaos en verregaande discussies ontstaan door de planningsproces-
sen. Er werd ook verwezen naar de versnelling van infrastructuurprojecten. Voor de discussie over het RUP 
van start gaat, zou er al een draagvlak moeten worden gecreëerd. Op dit ogenblik moeten we vaststellen dat 
veel actoren niet op de hoogte zijn van of onvoldoende betrokken zijn bij het beslissingsproces. Daarom levert 
de opmaak van een RUP veel discussies op. 
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Wat de watertoets voor bestaande bebouwing betreft, stel ik me de vraag op welke wijze we de mensen die 
een woning kopen tijdig kunnen inlichten. In principe hoort bij een vergunning een watertoets. Bij de aankoop 
van een woning worden mensen echter niet op de hoogte gebracht. Is het haalbaar in dit verband een informa-
tieplicht in te voeren? 
 
Welke mogelijkheden biedt de financiering door het Rubiconfonds? Op welke wijze verloopt die financie-
ring? 
 
Hoe zouden we best omgaan met de signaalgebieden die momenteel door de CIW worden aangeduid? Is dit 
een interessant gegeven? 
 
Mevrouw Gwenny De Vroe: Ik wil nog even op de evaluatie van de watertoets ingaan. Ik heb net vernomen 
dat die gegevens pas in mei 2011 volledig beschikbaar zullen zijn. Aangezien we onze commissiewerkzaam-
heden al in maart 2011 zouden willen afronden, is dit een spijtige zaak. Is het mogelijk ons al vroeger die 
gegevens te bezorgen? 
 
Ik zou nog graag de mening van het departement RWO horen over de watertoets per bekken. 
 
Tot slot nog een specifieke vraag. Hoeveel hectare zouden we in Vlaanderen voor water moeten vrijwaren? 
 
De heer Hermes Sanctorum: Als ik het goed heb begrepen, moet de watertoets vooral met betrekking tot de 
plannen en op het bovenlokaal niveau sterker worden. Dit is een zeer belangrijke uitspraak. 
 
Een punt is me nog niet helemaal duidelijk. Blijkbaar zijn de mogelijkheden vrij beperkt om in een vergun-
ning lasten op te leggen. Wat wordt hiermee precies bedoeld? Gaat het erom dat in vergunningen op perceel-
niveau het geheel niet kan worden bekeken of gaat het om beperkingen op vergunningenniveau? 
 
Mevrouw Inge Pennincx: Ik wil eerst kort op de laatste vraag ingaan. Het gaat om de beperkingen op per-
ceelniveau. We weten dat een vergunningsaanvraag kan worden afgewezen om aanpassingen of lasten op te 
leggen. Dit blijft echter beperkt tot het perceel waarop de aanvraag betrekking heeft. Het is niet mogelijk om 
een last op een ander perceel te voorzien.  
 
Er waren veel vragen over het vergoedingensysteem. Over kapitaalschade en vergoedingen bestaat er eigenlijk 
nog maar een half jaar duidelijkheid. We zijn nu de eerste stappen aan het zetten om met de vergoedingsrege-
lingen in de RUP’s in functie van landbouw, natuur en bos, te gaan werken. Natuurlijk bestaat er op het terrein 
totaal onvoldoende kennis over. We beseffen dat en we proberen stapsgewijs te communiceren. Ik ga geen 
uitspraak doen over de vraag of er een grotere communicatie over moet gebeuren. De VLM verzamelt alle 
berekeningen rond vergoedingen en is actief aan het nadenken hoe het verder moet. Er is ook gevraagd om het 
nog een jaar de tijd te geven om dan een evaluatie te kunnen doen op basis van enige praktijkervaring. Ik kan 
me voorstellen dat er op dit moment nog heel wat vragen zijn – ik merk dat op het terrein –, maar het bevindt 
zich nog in een inloopperiode. 
 
Mevrouw Tinne Rombouts: Voorzitter, er wordt duidelijk omheen gegaan. Het antwoord gaat over kapitaal-
schade en gebruikersschade als in een RUP een landbouwgebied wordt omgezet naar een andere zone. We 
hebben hier over medegebruik gesproken. Het gaat dan over landbouwgebied waar er eventueel een overdruk 
of een overstromingsgebied wordt gemaakt en waar er geen kapitaalschade en gebruikersschade van toepas-
sing is. Het is geen antwoord op mijn vraag. 
 
De voorzitter: Ik weet ook niet of de mensen van RWO deze vraag kunnen beantwoorden. 
 
De heer Ward Kennes: Ze zouden kunnen aangeven dat er een groot probleem is en dat er op dit moment 
onvoldoende instrumenten zijn om het werkbaar te maken. 
 
De heer Hans Leinfelder: Ik had de vraag ook anders begrepen. U hebt gelijk: er is vandaag geen regeling 
voor kapitaalschade en gebruikersschade als men een gebied tot overstromingsgebied zou maken. 
 
De heer Bart Martens: Hoe zit het in Nederland? Het lijkt me nuttig om toch eens uit te vlooien welke ver-
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goedingsregelingen enzovoort er in andere landen van toepassing zijn. 
 
De heer Hans Leinfelder: U hebt ook een vraag gesteld over de teeltkeuze en in hoeverre men daarop moet 
ingrijpen. Ik heb daarover met veel schroom gesproken. Ik heb gezegd dat het vandaag de dag in de ruimtelij-
ke ordening niet aan de orde is. Het debat over hoever de inrichtingsmaatregelen mogen gaan, moet politiek 
worden gevoerd. Ik ben het met u eens dat dit een precedent zou kunnen creëren, waardoor het bijvoorbeeld 
bij recreatief medegebruik ook op de agenda zou kunnen komen. Als een bepaald gebied recreatief medege-
bruik als nevenfunctie krijgt, dan zou die nevenfunctie eventueel aan de hoofdfunctie ‘landbouw’ beperkingen 
kunnen opleggen. Het is niet eenvoudig om het in het kader van deze problematiek zomaar op de agenda te 
zetten. Het past in een veel ruimer debat. 
 
Er was ook een vraag over de chaos door de meervoudige planningsopgave. De Vlaamse provinciale en ge-
meentelijke overheden starten nu in eenzelfde gebied afzonderlijke planningsprocessen op, waardoor de chaos 
misschien nog groter is dan indien bijvoorbeeld het Denderbekken als één gezamenlijke planningsopgave zou 
worden gezien. Dat is in de filosofie van de commissies Berx en Sauwens een veel duidelijker boodschap dan 
dat bijvoorbeeld vandaag iemand in een gemeente een bekkenbeheerplan komt voorstellen, morgen iemand 
die de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur komt toelichten en overmorgen 
iemand die over een natuurrichtplan of over de instandhoudingsdoelstellingen in bepaalde natuurgebieden 
komt praten. Ik denk dat het dan veel chaotischer overkomt dan wanneer het in één ‘prioritaire veranderings-
ruimte’ wordt gebracht. In een dergelijke prioritaire veranderingsruimte koppelt de Vlaamse overheid een 
aantal planningsopgaven aan elkaar. Ik hoop dat het lokale draagvlak dan iets gemakkelijker te realiseren is 
dan dat men met elk plan apart de boer op moet gaan. 
 
Op de vraag naar hoe snel het in Nederland gaat, durf ik geen tijd te plakken. Ik denk dat men er ook jaren 
mee bezig is. Ik weet wel dat men in Nederland veel vroeger dan in Vlaanderen heeft ingespeeld op de kli-
maatveranderingsproblematiek. Nederland is net als Vlaanderen, het lage land aan de zee, zelfs het lage land 
onder de zee. Ze gaan er meer dan wij geconfronteerd worden met de waterproblematiek. Twee jaar geleden 
ben ik in Rotterdam naar een congres geweest over hoe zich aan te passen aan klimaatsveranderingen. Ik ben 
geschrokken van het budget dat men ervoor heeft vrijgemaakt. Als ik dat vergelijk met de budgetten die er in 
Vlaanderen zijn vrijgemaakt voor bijvoorbeeld waterbeheersing, dan is het verschil heel groot. We moeten 
beseffen dat de overstromingsproblematiek aanpakken en de ambitie vervullen van een meervoudige plan-
ningsopgave, geld zal kosten. 
 
De heer Kennes zei dat er onduidelijkheid bestaat over het natuurlijk overstromingsgebied als uitgangspunt. Ik 
zou daar willen op antwoorden dat het het fysisch systeem is waarvan wordt vertrokken. Het principe zou 
moeten zijn dat men naar zo veel mogelijk natuurlijke overstromingsgebieden streeft. De meersen werden tot 
voor 100 jaar gebruikt om in de winter te laten overstromen. De meersen zouden ook nu zo veel mogelijk 
overstroomd moeten worden, met een compensatie voor de huidige gebruikers. 
 
Daarnaast is er het gegeven dat er al van in de middeleeuwen, en recenter ook via de gewestplannen, een be-
bouwingspatroon is tot in de valleien. Op bepaalde plaatsen zullen er dus ook infrastructurele maatregelen 
nodig zijn. We zullen Oudenaarde of Geraardsbergen niet verplaatsen. We zullen in de meersen in voldoende 
opvangcapaciteit moeten voorzien, eventueel met technisch ondersteunende maatregelen via infrastructuur, 
om de steden en de grotere kernen in de riviervalleien te vrijwaren van overstromingen. Het uitgangspunt zijn 
natuurlijke overstromingsgebieden. Probeer zo veel mogelijk te gebruiken wat er van nature overstroomt, in 
plaats van technische infrastructuur te bouwen. 
 
Er is ook gevraagd hoe de kopers van een woning te informeren. Er staat in de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening een informatieplicht voor notarissen om de kopers op de hoogte te stellen van de juiste bestemming 
van het gebied en van het perceel dat ze kopen. Ik vind het een terechte opmerking dat die informatieplicht 
zou moeten worden uitgebreid naar mensen die een woning kopen of een perceel kopen in overstroombaar 
gebied. Moet dat geregeld worden via de codex of via het decreet Integraal Waterbeleid? Dat laat ik in het 
midden. Maar ik denk dat er een informatieplicht moet komen. We hebben de beelden gezien van over-
stroomde nieuwbouwwoningen. 
 
De heer Johan Vandewalle: Ik wil nog kort ingaan op de vraag van mevrouw Rombouts over de signaalge-
bieden. Ik heb daarnet niets gezegd over de signaalgebieden maar over de overstromingsgevoelige gebieden in 
de watertoets. 
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In de bekkenbeheerplannen is een heel grofschalige aanduiding gegeven waar de bebouwbare bestemmingen 
op het gewestplan in conflict komen met gebieden die potentieel of actueel gebruikt kunnen worden voor wa-
terberging. Dat is niet hetzelfde als de mogelijkheden voor bebouwing. Er zijn intussen ook gemeentelijke 
ruimtelijke uitvoeringsplannen, provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen en gewestelijke RUP’s. Er zijn ook 
oude verkavelingsvergunningen die in niet-bebouwbaar gebied volgens het gewestplan, vergunningen toela-
ten. 
 
De toetsing van de signaalgebieden is toegewezen aan de bekkenstructuren. Zodra die toetsing voor elk indi-
vidueel gebied is afgerond, kunnen die gegevens gebruikt worden bij ruimtelijke planning. We stellen alleen 
vast dat het vrij langzaam gebeurt. We krijgen nu voor een aantal gebieden die informatie binnen en we hopen 
dat de prioritering van die toetsing gebeurt in functie van de lopende planningsprocessen, zodat we de infor-
matie zo vroeg mogelijk hebben. Bijvoorbeeld bij de afbakening van het Vlaams Strategisch Gebied rond 
Brussel hebben we een of twee van die signaalgebieden herbestemd van woongebied of woonuitbreidingsge-
bied naar groengebied. Voor die gebieden was de toetsing zelfs niet afgerond, maar we hebben het gewoon al 
meegenomen vanuit het fysisch systeem. Hetzelfde geldt natuurlijk voor de lokale overheden, provincies en 
gemeenten, die ook met planningsprocessen bezig zijn en die de informatie nodig hebben, maar die vaak wei-
gerachtig tegenover staan tegenover herbestemmingen. 
 
Het Rubiconfonds is bij de begroting 2003 opgericht met de bedoeling infrastructuurwerken, waterbeheers-
werking te financieren. De middelen zijn afkomstig uit de toenmalige planbaten voor herbestemming van niet-
bedrijventerreinen naar bedrijventerreinen. Bij de laatste wijziging van het Financieringsdecreet of de Vlaam-
se Codex Ruimtelijke Ordening werd dat gewijzigd naar alleen de gewestelijke bedrijventerreinen. De op-
brengsten voor de lokale, provinciale en gemeentelijke bedrijventerreinen gaan via het Grondfonds direct 
terug naar de plannende overheid. De lokale besturen krijgen in principe geen middelen via het Rubiconfonds, 
wel via het eigen Grondfonds. Ze kunnen die middelen natuurlijk net zo goed voor andere zaken inzetten als 
voor het herbestemmen van bedreigde of overstromingsgevoelige gebieden. 
 
Vanaf 2007 tot 2009 was er een dotatie vanuit het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening van grofweg 2,5 mil-
joen euro per jaar die werd toegewezen aan het Rubiconfonds. Dat is ook een mogelijkheid die in het oprich-
tingsdecreet is voorzien. Drie jaar na elkaar is er dan in subsidiemogelijkheden voorzien voor lokale besturen 
om lokale waterbeheersingswerken te financieren. De Vlaamse Regering heeft toen gekozen om die middelen 
niet toe te wijzen aan de gewestelijke waterbeheerders. De filosofie daarachter was dat de lokale waterbeheer-
ders veel minder budgetten hebben en dat de prioriteiten beter op kleine schaal bovenstrooms worden opge-
lost. Dat is vaak efficiënter dan benedenstrooms grote infrastructurele projecten uit te voeren. 
 
Vanaf de inwerkingtreding van de codex zijn de opbrengsten van de planbaten operationeel geworden. Na 
goedkeuring van het decreet heeft de Vlaamse Regering gezegd dat ze geen dotatie meer zou geven en dat de 
planbaten de middelen zouden genereren. Wat stellen we nu vast? Tot op heden is er nog geen enkel aanslag-
biljet vanuit de Vlaamse Belastingdienst verzonden voor gebieden die vallen onder die planbaten voor het 
Rubiconfonds. Dat komt omdat de doorwerking van planbaten zeer traag verloopt. Er zijn twee feiten die het 
aanslagbiljet kunnen genereren: de verkoop van het betrokken perceel of het verkrijgen van een stedenbouw-
kundige vergunning. 
 
Als men nu kijkt naar alle RUP’s die vanaf 1 september 2009 definitief zijn geworden, dan gaat het om een 
periode van maar anderhalf jaar. De tijd tussen het verkopen van de percelen of het verkrijgen van een steden-
bouwkundige vergunning begint eigenlijk nu pas in werking te treden. Dat kan dan nog eens gespreid zijn 
over 20 à 25 jaar. Men kan een eigenaar immers niet verplichten om op het moment dat de bestemming ver-
andert een stedenbouwkundige vergunning aan te vragen. Die middelen komen heel langzaam binnen. Ze 
zullen vermoedelijk wel toenemen na verloop van tijd. 
 
De heer Hermes Sanctorum: U zegt dat de middelen van het Rubiconfonds voornamelijk gingen naar bo-
venstroomse lokale projecten. Ik had begrepen dat daar ook wachtbekkens mee werden gefinancierd. Klopt 
dat dan niet? Waar gingen de middelen precies naartoe in het kader van het Rubiconfonds? 
 
De heer Johan Vandewalle: In 2007 zijn er zeven projecten gefinancierd, in 2008 waren dat er veertien en in 
2009 acht. Het gaat allemaal om projecten van provincies, gemeentebesturen, polders en wateringen of inter-
communales in opdracht van de gemeenten. Het gaat vaak om vrij kleinschalige projecten. Er was een drem-
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pel naargelang de grootte van de projecten om de administratieve overlast te beperken. Het minimumbedrag 
van een subsidieaanvraag was 100.000 euro. Anders kwam er een gigantische administratie in werking om 
uiteindelijk 5000 euro uit te betalen. Dan was het sop de kool niet waard. Ik kan de commissie de lijst met alle 
projecten bezorgen. 
 
De heer Hermes Sanctorum: Het lijkt me interessant in het kader van de evaluatie van het Rubiconfonds. 
Worden de middelen wel juist ingezet? Is de gehanteerde drempel verstandig? Vaak zijn die kleine projecten 
de meeste nuttige, hoewel ze heel wat administratieve rompslomp meebrengen. 
 
Mevrouw Tinne Rombouts: U bent het ermee eens dat er een informatieplicht zou moeten zijn voor de ko-
pers van een woning. Het punt is natuurlijk de timing en daarom vroeg ik ook naar de haalbaarheid. Natuurlijk 
moet die informatie er wel zijn voor de akte effectief wordt verleden. Het uitvoeren van een watertoets duurt 
wel enige tijd. Hoe kijkt u daar tegenaan? Wat kunnen we daaraan doen? 
 
De heer Hans Leinfelder: De informatieplicht moet haalbaar zijn. De notaris is er inderdaad op het moment 
van de akte, en dan is het te laat. Er zijn natuurlijk ook de makelaars. Zij hebben ook een soort informatie-
plicht. Op het moment dat mensen een perceel of woning kopen, moeten zij bij de makelaar de gepaste infor-
matie kunnen krijgen. Die makelaar moet daar nadien op aangesproken kunnen worden en kan bij wijze van 
spreken worden vervolgd indien hij niet de juiste informatie geeft. Dat staat in de codex. 

2. Werkgroep Watertoets van de CIW  

2.1. Inleidende uiteenzetting 

De heer Filip Raymaekers, Vlaamse Milieumaatschappij, voorzitter werkgroep Watertoets van de CIW: 
Mijn toelichting bevat drie delen. In het eerste deel zal ik de watertoets situeren als een instrument in het inte-
graal waterbeleid. Het tweede deel gaat over de doorlichting van de watertoets. Het derde deel omvat een aan-
tal verbetervoorstellen ter versterking van het instrument die de CIW naar voren zou willen brengen. 
 
Situering – de watertoets als instrument in het IWB  
 
De watertoets is vastgelegd in het decreet Integraal Waterbeleid van 18 juli 2003. Artikel 8 bepaalt dat het een 
beoordeling is van schadelijke effecten voor het watersysteem. De watertoets is van toepassing voor vergun-
ningen, plannen en programma’s. Er kan advies worden gevraagd bij die beoordeling aan de waterbeheerders. 
 
Het uitvoeringsbesluit dateert van 20 juli 2006 en is in werking sinds november 2006. Het bevat de richtlijnen 
voor de vergunningverleners om aan te duiden aan wie zij advies moeten vragen en wanneer. 
 
In mei 2007 is het decreet aangepast. In artikel 8 is het toepassingsgebied beperkt. Voordien stond er dat de 
watertoets van toepassing is voor alle vergunningen, programma’s en plannen. Men heeft dit beperkt tot de 
meeste relevante, zijnde in de eerste plaats de bouw- en milieuvergunningen en de RUP’s. De adviesmoge-
lijkheid waarin oorspronkelijk was voorzien, is omgezet in een adviesplicht in de gevallen aan te geven door 
de Vlaamse Regering. 
 
De watertoets heeft een heel brede scope. Sommigen menen dat het uitsluitend gaat over bouwen in overstro-
mingsgebieden maar het gaat wel degelijk over alle mogelijke schadelijke effecten op het milieu in de ruime 
betekenis als gevolg van veranderingen van het watersysteem zijnde oppervlaktewater, grondwater en water-
afhankelijke natuur. Dat zijn evengoed nadelige effecten voor de volksgezondheid als voor woningen en in-
frastructuur. 
 
Het referentiekader voor de watertoets wordt gevormd door de doelstellingen en de beginselen van het decreet 
Integraal Waterbeleid. Er gaat bijzondere aandacht naar de waterkwantiteitsproblematiek van overstromingen 
maar ook naar de problematiek van waterschaarste en droogte en het multifunctioneel gebruik van watersys-
temen. 
 
Wie is er betrokken bij de watertoets? Wij onderscheiden vier doelgroepen. De eerste groep zijn de initiatief-
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nemers. Dat zijn de mensen die een project of een plan willen laten goedkeuren. Die worden ondersteund via 
de website die vanuit de CIW werd opgemaakt: www.watertoets.be. 
 
De ontwerpers hebben uiteraard ook een belangrijke taak. Zij maken immers de plannen en bereiden de ver-
gunningsaanvraag voor. De ontwerpers worden ondersteund via toelichtingen en opleidingen. We hebben in 
het verleden aan belangenverenigingen, architectenverenigingen en andere al verschillende toelichtingen ge-
geven. De Waterwegwijzer voor architecten is een VMM publicatie die zich richt op het toepassen van de 
waterwetgeving en de problematiek van de watertoets. 
 
De derde partij, de vergunningverleners en instanties die plannen goedkeuren, zijn verantwoordelijk voor de 
watertoets. Zij nemen die op in de waterparagraaf. Zij worden daarbij ondersteund door richtlijnen die ge-
voegd zijn bij het uitvoeringsbesluit en die verwerkt zijn in een internettoepassing die nog dagelijks wordt 
gebruikt door stedenbouwkundige ambtenaren voor het aanvragen van adviezen in het kader van de water-
toets. We hebben die ambtenaren opgeleid in verschillende sessies. 
 
Tenslotte zijn er de adviesverleners die het wateradvies geven, dit zijn de waterbeheerders. Om hen te onder-
steunen werd de CIW-publicatie ‘De watertoets bij ruimtelijke plannen’ gemaakt, specifiek gericht op het 
schrijven van adviezen voor de watertoets bij RUP’s. Wat de vergunningen betreft, zijn we nog volop bezig 
met de ontwikkeling van een aanvulling bij de huidige internettoepassing met inhoudelijke richtlijnen. Die zal 
er eind 2011 zijn en moet de adviesverlening voor vergunningen ondersteunen en vereenvoudigen. 
 
De context waarin de watertoets is ontstaan gaat over verantwoordelijkheid en de verschuiving van die ver-
antwoordelijkheid die te maken heeft met wateroverlast, watertekort, enzovoort. Tot zo’n 200 jaar geleden 
was waterbeheer vooral een privéaangelegenheid. Iedereen moest zichzelf beschermen tegen wateroverlast en 
de gevolgen van crisisomstandigheden. Geleidelijk aan is er nieuwe wetgeving ontstaan waarbij die verant-
woordelijkheid werd verschoven naar steeds hogere overheden: van polders en wateringen, over gemeenten en 
provincies, naar het gewest, dat momenteel bevoegd is voor taken inzake waterbeheer. 
 
De zelfbescherming evolueerde eerst naar collectieve bescherming door het afvoeren van water en het aanleg-
gen van dijken. Er zijn echter grenzen aan die waterafvoer. In 2003 werd het decreet Integraal Waterbeleid 
uitgevaardigd, dat eigenlijk het beleid van vasthouden en bergen van water dat toen al gangbaar was, mee 
omzette. De trend om waterbeheer op een steeds hoger niveau en volgens stroomgebiedgrenzen te organiseren 
wordt ook bevestigd in de Europese kaderrichtlijn Water van 2003 en de Overstromingsrichtlijn van 2007. 
 
Finaal zijn er helaas ook grenzen aan het vasthouden, bergen en vertraagd afvoeren van water. Ik denk dat dit 
in vorige hoorzittingen ook al aan bod is gekomen. Waterbeheerders hebben niet meer de mogelijkheid om 
voldoende water te bergen. Dat leidt ons tot de finale vaststelling dat overstromingsrisico’s niet of onmogelijk 
uit te sluiten zijn, dat er restrisico’s zullen blijven bestaan en dat er prioriteiten in de aanpak van de risico’s 
gesteld moeten worden. 
 
Vandaag worden we geconfronteerd met gevolgen van klimaatverandering, bevolkingsgroei en economische 
ontwikkeling. Het is duidelijk dat de ruimte in ons dichtbebouwde Vlaanderen steeds schaarser wordt. Het 
gevolg daarvan is dat adaptatie aan de te verwachten gevolgen van klimaatverandering, bevolkingsaangroei en 
economische ontwikkeling steeds moeilijker wordt en dat de risico’s nog zullen toenemen. Dit is de slechte 
boodschap die we moeten brengen. Ondanks de inzet van de middelen door de waterbeheerders en de ingre-
pen om mensen te beschermen en te beveiligen, zal het al moeilijk tot zeer moeilijk zijn om alleen maar de 
huidige risico’s vast te houden. Dat alleen al zou een substantiële toename van budgetten vergen. 
 
Momenteel worden overstromingsrisicobeheerplannen opgemaakt om te kunnen omgaan met de risico’s en 
met het probleem dat nooit alle risico’s uit te sluiten zijn. Ze worden tegen 2015 geïntegreerd in de stroomge-
biedbeheerplannen. Dat is het gevolg van de omzetting van de Europese Overstromingsrichtlijn in Vlaamse 
wetgeving, die vorig jaar werd goedgekeurd door een aanpassing van het decreet Integraal Waterbeleid. 
 
We moeten dus keuzes maken, en die zullen in de plannen ook worden aangeduid of ingetekend, over welke 
gebieden we nog kunnen beschermen en waar we het water zijn gang moeten laten gaan. Er zullen prioriteiten 
gesteld worden op basis van de afweging van kosten en baten, rekening houdend met economische, ecologi-
sche, sociale en culturele factoren. Uiteindelijk zal dat moeten leiden tot een herverdeling van verantwoorde-
lijkheden tussen Ruimtelijke Ordening, de waterbeheerders en privéburgers en -bedrijven. Het zijn niet langer 
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alleen de waterbeheerders die in staat zijn om alle problemen op te lossen, ondanks het feit dat de laatste de-
cennia helaas in de geesten van veel mensen is binnengedrongen dat ze zelf geen verantwoordelijkheid meer 
moeten dragen. Die ommekeer zouden we de komende jaren willen bewerkstelligen. 
 
De watertoets werkt als instrument in die ommekeer rond de waterkwantiteitsproblematiek, grosso modo op 
twee vlakken: enerzijds brongericht en anderzijds effectgericht. De brongerichte aanpak gaat over het herge-
bruik, infiltreren, bufferen en vertraagd afvoeren van hemelwater. Het is het principe van het vasthouden en 
hergebruiken van water op de plaats waar het valt en het zo veel mogelijk laten infiltreren in de bodem om 
ook iets te doen aan de strijd tegen de verdroging. De brongerichte maatregelen zorgen er ook voor dat zomer-
stormen, korte, hevige piekneerslag, kunnen worden gevat en dat de schade die erdoor wordt veroorzaakt, 
wordt opgevangen met lokale maatregelen. 
 
Voor het privaat domein wordt deze aanpak reeds grotendeels gevat door de gewestelijke stedenbouwkundige 
hemelwaterverordening. Voor het openbaar domein geldt de code van goede praktijk voor de aanleg van ri-
oolstelsels, waarin ook een belangrijk hoofdstuk gewijd is aan bronmaatregelen en omgaan met hemelwater, 
maar er zijn uiteraard ook de parallelle maatregelen in het kader van bodembeleid, erosiebestrijding, inschake-
len van bufferstroken en dergelijke. 
 
De effectgerichte aanpak gaat zich meer richten op de problematiek van het bouwen in overstromingsgebie-
den. We weten dat we brongericht nooit de overstromingen zullen kunnen weren. Het is een natuurlijk feno-
meen dat historisch al eeuwenlang in onze contreien plaatsvindt. Het is niet mogelijk gebleken om dat uit te 
schakelen. Het is wel essentieel om de nog beschikbare ruimte voor water niet verloren te laten gaan omdat dit 
de meest duurzame garantie biedt voor het beschermen van andere reeds bebouwde gebieden. De watertoets 
zal daar ook in de adviesverlening op wijzen, bijvoorbeeld door het opleggen van minimale bouwpeilen voor 
woningen en door het opleggen van compensatie van verlies aan ruimte voor water wanneer men terreinen 
wenst op te hogen. 
 
Het is van belang dat die compensatie niet alleen in volume gebeurt, want dat alleen zou leiden tot – figuurlijk 
dan – waterputten en watertorens. Daarmee bedoel ik dan het in de bodem trachten te steken of in de hoogte 
opstapelen van overstromingswater of waterexces, wat in de praktijk moeilijk haalbaar is. Onder het grondwa-
ter wordt er uiteraard niets extra gebufferd. In de hoogte opstapelen, betekent ook dat we structurele, harde 
maatregelen moeten nemen waarbij elke adaptatie, als men in de toekomst bijkomend moet bufferen, onmoge-
lijk wordt gemaakt. 
 
Vandaar dat we ook vragen – en daar in de toekomst ook meer op zullen wijzen – dat er ook compensatie van 
ruimte voor water in oppervlakte nodig is. Als er bepaalde gebieden uit overstromingsgebied worden wegge-
nomen, moeten die op een of andere manier afdoende worden gecompenseerd. 
 
Ik toon een aantal figuren om de brongerichte aanpak zoals de waterbeheerders daar in de adviesverlening 
mee omgaan, te tonen: hergebruik, infiltratie, bufferen en vertraagd afvoeren van hemelwater. Dat moeten niet 
altijd gesloten systemen of bakken zijn. Wij geven de voorkeur aan open infiltratie en buffervoorzieningen 
omdat die beter kunnen worden onderhouden. Nog beter is de directe infiltratie, de waterdoorlatende verhar-
dingen of gewoon het water laten aflopen naar onverharde randzones. Niet verontreinigd hemelwater hoeft 
helemaal niet in waterslokkers en buizen te worden afgevoerd, als de ruimte daarvoor tenminste beschikbaar 
is. 
 
De problematiek van bouwen in overstromingsgebieden probeer ik nog eens te illustreren met een eenvoudig 
schema. Iemand die in een overstroombare vallei wil bouwen, heeft de neiging om heel het perceel op te ho-
gen en daar op te gaan bouwen, vaak met een kelder. Dat blijft meestal niet beperkt tot één perceel, we spre-
ken vaak over een hele reeks percelen of volledige verkavelingen of industrieterreinen die op die manier in het 
verleden werden opgehoogd. 
 
Die nemen een substantieel deel ruimte voor water weg. Vaak wordt zelfs bijna alle ruimte voor water wegge-
nomen in die valleigebieden, wat ertoe leidt dat bij een volgende storm het water zijn weg niet meer vindt, 
hoger wordt opgestuwd en in het slechtste geval zelfs ook in die opgehoogde gebieden overstromingen ver-
oorzaakt, met de nodige schade tot gevolg. 
 
Vandaar het belang van het behoud van ruimte voor water. Dat is mogelijk door het nemen van compenseren-
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de maatregelen, het beperken van ophogingen in oppervlakte en in volume, het aanleggen van overstroombare 
kruipkelders en het restant compenseren via afgravingen, zoals hier schematisch wordt voorgesteld. Die com-
pensatie – die vaak niet efficiënt of in de praktijk zelfs niet mogelijk is – is niet nodig wanneer men bouwt op 
een manier dat er geen ruimte voor water verloren gaat. 
 
Het beruchte bouwen op palen is in Vlaanderen nog niet ingeburgerd. We willen erop wijzen dat we in de 
toekomst in een aantal gevallen geen andere mogelijkheid meer zullen hebben. Dergelijke bouwwijzen zijn 
hier redelijk nieuw. Men kan zich dat voorstellen in openruimtegebieden of landelijke gebieden, maar het kan 
evengoed in dichtbebouwde, stedelijke omgevingen. 
 
Ik toon u een voorbeeld van Hamburg, waar men de oude stad heeft heropgebouwd op het oorspronkelijke, 
overstroombare niveau, maar dan wel op een manier dat die waterbestendig is. Die gebouwen zijn op beton-
nen waterbestendige sokkels geplaatst, met waterdicht afsluitbare ingangen. Op die manier gaat nauwelijks 
ruimte voor water verloren. Uiteraard moet men aanvaarden dat er misschien één keer om de tien of twintig 
jaar water in die straat staat, maar heel het systeem is er via waarschuwingssystemen en ontsluitingswegen, 
voetgangersbruggen enzovoort, op voorzien. 
 
Doorlichting van de watertoets 
 
Zo kom ik tot deel twee van mijn toelichting: de doorlichting van de watertoets. Dat is een opdracht voor de 
CIW, opgenomen in het regeerakkoord en de beleidsnota van de minister. 
 
In 2010 heeft er een eerste evaluatie plaatsgevonden, op basis van een enquête bij vergunningverleners en 
adviesverleners. Ze erkennen het nut en het belang van de watertoets, en de effectiviteit ervan. Ze geven ech-
ter ook aan dat dit een stuk efficiënter kan. Zo wordt gepleit voor een vereenvoudiging van het uitvoeringsbe-
sluit, een actualisering van het kaartmateriaal en acties met betrekking tot informatie en opleiding. Het ont-
werpbesluit dat daaruit voortvloeit, is nog niet goedgekeurd. Het staat binnen enkele weken op de agenda van 
de Vlaamse Regering. 
 
Ondertussen hebben we de overstroming van november 2010 gehad. U ziet een luchtopname van de helikop-
ter die is gebruikt om die overstromingen in kaart te brengen. Een typisch voorbeeld van de problematiek van 
de watertoets is de Zennevallei in Lembeek. Op de rechterkant ziet u nog een deel van de vallei. Daarachter 
ligt de taalgrens. We zien duidelijk de ophoging in dat gebied. Een groot deel van de Zennevallei is bestemd 
als industrieterrein, wat impliceert dat veel van die terreinen recent zijn opgehoogd. Daar is heel wat ruimte 
voor water verloren gegaan, zodat het probleem in de niet-opgehoogde percelen is toegenomen. Zo stond de 
brouwerij Boon onder water, maar ook heel wat huizen verder stroomafwaarts in de Zennevallei. 
 
Naar aanleiding van deze overstromingen doet de CIW-werkgroep Watertoets momenteel een bijkomende 
evaluatie. Daarbij zijn we meer diepgaand gaan graven in de advies- en vergunningverlening met betrekking 
tot de watertoets. Ik kan alleen nog maar een aantal voorlopige conclusies en vaststellingen geven, die we 
zullen bezorgen aan de CIW. We hebben de adviezen geanalyseerd die zijn verleend door waterbeheerders. 
We hebben antwoorden gekregen over 1164 adviezen die na 1 november 2006 werden gegeven voor vergun-
ningsaanvragen in overstromingsgevoelig gebied. De reacties kwamen van de Vlaamse waterbeheerders, van 
vier provincies en van de polders en wateringen. De respons verschilde naargelang de provincie. Die variabili-
teit vonden we trouwens ook terug in de adviezen. 
 
Er is ook een analyse gevraagd van de vergunningen, en een bevraging van de gemeenten over het omzetten 
van adviezen in vergunningen en de vraag hoe lokale besturen daarmee omgaan. Daarvoor wachten we nog op 
de input van Ruimtelijke Ordening en ik kan dus nog geen verdere resultaten geven. 
 
Voor wat betreft de adviesverlening hebben we een detailanalyse gedaan voor Geraardsbergen, enkel en al-
leen omdat die gemeente werd beschouwd als de zwaarst getroffen gemeente. We wilden in dit gebied in de-
tail bekijken wat daar gaande was. Het in november 2010 overstroomde gebied is blauw gekleurd, voor zover 
we die kartering al volledig hebben. Die is nog niet volledig nagekeken, maar dit zijn de voorlopige resultaten. 
De ongunstige adviezen van waterbeheerders zijn rood gekleurd, de voorwaardelijk gunstige oranje en de 
gunstige groen. De werkgroep heeft die allemaal overlopen. Er is sprake van twee adviezen die niet door de 
beugel konden. Ik zal niet ingaan op de overige adviezen: dat waren allemaal begrijpelijke en correct bevon-
den adviezen. 
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Er werd een gunstig advies gegeven voor een woning in een gebied dat daadwerkelijk overstromingsgevoelig 
was. In één regel werd verklaard dat dit lag in een overstromingsgebied en dat er verder geen opmerkingen 
waren. Het is dan ook logisch dat die vergunning werd verstrekt. In het andere advies had de waterbeheerder 
geschreven dat er stroomopwaarts een wachtbekken was gebouwd en dat er dus geen voorwaarden nodig wa-
ren met betrekking tot wateroverlast. Volgens de gegevens van de brandweer stonden al die huizen in novem-
ber 2010 echter onder water. 
 
Die voorlopige resultaten leiden toch al tot een aantal vaststellingen en aanbevelingen. Een vaststelling is dat 
adviezen niet altijd worden gevraagd door vergunningverleners, maar ook niet altijd worden gevolgd. Een 
ander punt is dat de kwaliteit van de adviezen in een aantal gevallen duidelijk beter kan. Ook is het zo dat de 
initiatiefnemer, de vergunningverlener en de adviesverlener nogal graag de verantwoordelijkheid doorschui-
ven voor het geven van ongunstige adviezen, voor het weigeren van de vergunning of de schadevergoeding 
die daar eventueel mee samenhangt. Ten slotte wordt gesteld dat de watertoets niet werkt voor bestaande ge-
bouwen, alleen voor nieuwe vergunningen. Dat is ook logisch. Hij kan eventueel wel worden ingezet voor 
vergunningsplichtige verbouwingen. De meeste gebouwen die vandaag in een overstromingsgebied liggen, 
liggen daar uiteraard al veel langer, voor de watertoets bestond. 
 
Verbetervoorstellen 
 
Ik kom tot de verbetervoorstellen die de CIW formuleert en zal formuleren. Het nieuwe ontwerp van uitvoe-
ringsbesluit ligt nu ter goedkeuring voor bij de Vlaamse Regering. Op de eerste plaats is het doel het besluit af 
te stemmen op de decreetswijziging van 25 mei 2007. Vroeger was er de mogelijkheid van advies, nu is er 
adviesplicht in een aantal gevallen die in het besluit worden opgesomd. Het toepassingsgebied van de water-
toets wordt uitgebreid met een aantal vergunningen en plannen, naast de decretaal vastgelegde. Al die vergun-
ningen en plannen situeren zich op het gewestelijke niveau en houden verband met het Natuurdecreet, met 
bodemsanering en dergelijke meer. 
 
Het belangrijkste gevolg, zeker voor de vergunningverleners en de lokale besturen, is de sterke vereenvoudi-
ging. De meeste bijlagen zijn uit het besluit geschrapt en vervangen door een samenvattend artikel in het be-
sluit zelf. Zo wordt het veel gemakkelijker om adviesinstanties aan te duiden. Er zijn dus heel wat drempels 
weggevallen. 
 
Er is ook een nieuwe kaart met overstromingsgevoelige gebieden. Dat zal nog de enige kaart zijn die bij het 
besluit wordt vastgesteld. Die kaart is geactualiseerd en deels ook uitgebreid. 
 
Dat nieuwe besluit wordt momenteel omgezet in het bestaande internetinstrument. We zullen de vergunnings-
verleners nieuwe opleidingen aanbieden, om vertrouwd te worden met die aanpassingen. Hopelijk kunnen we 
dit doen voor het wordt gepubliceerd. Tegen het einde van 2011 zal daar ook een onderdeel aan worden toe-
gevoegd voor de ondersteuning van adviesverlening. Vandaag moeten veel gemeenten advies vragen aan 
zichzelf, omdat ze zelf waterbeheerder zijn. Die adviesinstanties willen we ondersteunen via dat internetin-
strument. 
 
Op de nieuwe kaart zijn de mogelijk overstromingsgevoelige gebieden lichtblauw en de daadwerkelijke over-
stromingsgevoelige gebieden donkerblauw gekleurd. Vooral de lichtblauwe gebieden zijn uitgebreid, in het 
zuiden van Vlaanderen, met wat we de colluvia noemen, de zones van de modderstromen. Vroeger stonden 
die niet op de kaart. 
 
Een andere wijziging van het besluit betreft de harde gewestplanbestemmingen. Die hebben we opnieuw toe-
gevoegd aan de lichtblauwe gebieden, op één uitzondering na, namelijk de antropogene bodems. Dat zijn de 
bebouwde gebieden die bij de opmaak van de bodemkaart bestonden. Dat zijn eigenlijk de dorps- en stadsker-
nen van ongeveer vijftig jaar geleden. De reden is dat waterbeheerders weinig meerwaarde kunnen geven voor 
de watertoets bij elke verbouwing in, bijvoorbeeld, het centrum van Antwerpen. De opgehoogde haventerrei-
nen zijn er ook uitgehaald. Aangezien die terreinen vijf tot zes meter zijn opgehoogd, is de overstromingsge-
voeligheid verdwenen. 
 
Er is een toename van het totale aantal overstromingsgevoelige gebieden van 300.000 tot 356.000 hectare. We 
hebben dit in mogelijke en effectieve overstromingsgevoelige gebieden opgesplitst. De cijfers zijn afkomstig 
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van de nieuwe ontwerpkaart, die nog moet worden goedgekeurd. 
 
We hebben ook geteld hoeveel gebouwen en onbebouwde percelen met een harde gewestplanbestemming 
eigenlijk in die overstromingsgevoelige gebieden zijn gelegen. Hoewel het uiteraard om een benadering gaat, 
is het belangrijk te noteren dat 11.000 hectare aan percelen nog niet is bebouwd. Dit zijn bouwzones of indu-
strieterreinen in effectief overstromingsgevoelige gebieden. De effectieve overstromingsgevoeligheid betekent 
dat die gebieden recent zijn overstroomd of dat berekeningen hebben aangetoond dat die gebieden regelmatig 
overstromen. 
 
Als we 11.000 hectare met een grondprijs van 100 tot 150 euro per vierkante meter vermenigvuldigen, komen 
we uit op een bedrag hoger dan 10 miljard euro. Dit is onmiddellijk het antwoord op de vraag waarom een 
algemeen bouwverbod in die gebieden niet realistisch is. 
 
We willen niet enkel het uitvoeringsbesluit aanpassen. We hebben nog een aantal andere voorstellen in ver-
band met het ruimtelijk verankeren van de ruimte voor water. Die passen in de overstromingsrisicobeheer-
plannen die deel zullen uitmaken van de stroomgebiedbeheerplannen en die in 2015 het kader voor de afbake-
ning zullen vormen. 
 
Hoewel dit nog vijf jaar van ons verwijderd is, kunnen ook vroeger al keuzes worden gemaakt. Tegen 2013 
moeten de overstromingsrisicokaarten worden opgemaakt. Die kaarten moeten niet enkel aangeven waar wa-
ter kan staan, maar ook wat de gevolgen van overstromingen kunnen zijn en welke schade overstromingen 
kunnen aanrichten. Hieruit moet blijken aan welke gemiddelde schade we ons ten gevolge van overstromin-
gen op jaarbasis mogen verwachten. 
 
Op basis van de overstromingsrisicokaarten kan een diepgaande analyse worden gemaakt en kunnen gebieden 
worden afgebakend waarin ruimte voor water zeker moet worden gegarandeerd. Sommige keuzes kunnen op 
korte termijn worden gemaakt. De watertoetskaart kan als vertrekbasis dienen. De lopende toetsing van de 
signaalgebieden is hier trouwens ook al vermeld. Lokale knelpuntsituaties kunnen geval per geval worden 
geëvalueerd. Uiteindelijk moeten die keuzes resulteren in wat wij blauwe RUP’s noemen. 
 
Er zijn verschillende mogelijkheden om de ruimte voor water te vrijwaren en een verdere aantasting te voor-
komen. We kunnen bewarende maatregelen opleggen. We kunnen een erfdienstbaarheid van openbaar nut 
opleggen. Deze maatregelen zijn slechts tijdelijk, in afwachting van een wijziging van de gewestplanbestem-
ming. 
 
Inzake het bouwverbod wil ik duidelijk stellen dat vanuit het oogpunt van het waterbeheer geen algemeen 
bouwverbod wordt gevraagd. We vragen een ophoogverbod. Het moet worden verboden percelen op te hogen 
of op een of andere manier zo aan te passen dat ruimte voor water verloren gaat. Dit is niet gelijk aan een ver-
bod op bouwen. Dit wordt vaak verkeerd begrepen of weergegeven. De huidige ruimte voor water moet in 
oppervlakte en in volume blijven bestaan. 
 
Het integraal waterbeleid biedt ons ook een instrument, de afbakening van de overstromingsgebieden. Nu zijn 
er dertien. Dit blijft echter beperkt tot de gebieden die de waterbeheerders als gecontroleerde overstromings-
gebieden willen inrichten. Bovendien moeten de frequenties en de volumes water die in die gebieden zullen 
stromen, in de toekomst toenemen. 
 
Indien het toch tot een bouwverbod komt, spreken we over een bestemmingswijziging of een bestemmings-
ruil. We stellen voor het Rubiconfonds in te schakelen om die processen mee te ondersteunen. 
 
Voor een bestemmingsruil zijn op lange termijn geen belangrijke middelen nodig. Er moeten wel ruilgronden 
op korte termijn worden aangekocht voor de gronden waarop een bouwverbod is ingesteld. Binnen een ter-
mijn van tien jaar zal de verkoop van die gronden mogelijk worden. Hoewel een bestemmingsruil dus pas na 
een zekere termijn kan worden gerealiseerd, zijn al goede voorbeelden beschikbaar. 
 
We willen de komende maanden en jaren veel aandacht schenken aan het aangepast bouwen. Dat maakt het 
immers mogelijk de ruimte voor water op korte termijn te blijven garanderen. Door anders te bouwen, kunnen 
we er perfect voor zorgen dat de ruimte voor water niet verloren gaat. Er zijn voldoende voorbeelden van 
bouwstijlen die geschikt zijn om op die manier woongebieden in te richten. 



Stuk (2010-2011) – Nr. X 
 18

6 
 
 
 
Tot slot willen we ons ook tot de initiatiefnemers zelf richten. Het gaat dan om de eigenaars en de kopers van 
gronden en om de eigenaars van bestaande woningen die met de problematiek van wateroverlast worden ge-
confronteerd. 
 
Bij de verkoop van bouwgronden en van bestaande woningen is de informatieplicht van heel groot belang. 
Die verplichting maakt deel uit van ons voorstel om het decreet betreffende het integraal waterbeleid te wijzi-
gen. De notaris krijgt een meldingsplicht. Die zou echter ook naar de makelaars en de immobiliënkantoren 
moeten worden uitgebreid. Als mensen bij een notaris zitten, hebben ze hun beslissing in verband met de aan-
koop eigenlijk al genomen. Indien ze dan pas worden geconfronteerd met de vaststelling dat het een over-
stroombaar gebied betreft, is het eigenlijk al te laat. Dat punt zou in het zogenaamde ‘compromis’ moeten 
worden opgenomen. 
 
Daarnaast zou de initiatiefnemer een aantoonplicht worden opgelegd. Momenteel moet aan geen enkele ver-
gunningsaanvraag iets in verband met de watertoets worden toegevoegd. We stellen voor om de huidige be-
sluiten betreffende de samenstelling van een vergunningsdossier of van een verkavelingsaanvraag te wijzigen, 
zodat steeds een watertoetsnota moet worden toegevoegd. Aangezien dit uiteraard niet voor iedereen zou gel-
den, moet nog een drempel worden afgesproken. 
 
Deze verplichting zou de ontwerper of het studiebureau ertoe verplichten in het ontwerp rekening te houden 
met het watersysteem. Het aanvraagdossier moet immers duidelijk aantonen dat de ruimte voor water niet 
verloren gaat en dat aan andere voorschriften inzake water werd voldaan. 
 
Tegen het einde van 2011 zouden we over een handig internetinstrument moeten beschikken. We willen dit 
niet enkel voor de adviesinstanties openstellen. Ook burgers, architecten en ontwerpers moeten hier gebruik 
van kunnen maken. 
 
De handhaving van de voorwaarden op het terrein is eveneens van belang. We zouden de keuring, die zeker 
niet eenvoudig is, kunnen koppelen aan de geldende as-builtattesten in verband met bouwdossiers. De bou-
winspectie zou moeten optreden als percelen, vooral in overstromingsgebieden, zonder voorafgaande toe-
stemming worden verhoogd. 
 
Daarnaast zullen informatiebrochures worden verspreid die de mensen moeten informeren over de mogelijk-
heden om zichzelf te beschermen. Bestaande huizen kunnen immers niet meer hoog genoeg worden gebouwd. 
Dan resten alleen nog beschermingsmaatregelen. Er bestaan genoeg systemen op de markt om toegangen tot 
woningen en dergelijke waterdicht af te werken. In het buitenland zijn die vrij goed ingeburgerd. Hier is dat 
helaas nog niet het geval. Die beschermingsmaatregelen zijn ook weer gekoppeld aan voorspellings- en waar-
schuwingssystemen. Die hebben we in Vlaanderen. We staan dus redelijk ver om dergelijke systemen meer 
ingang te doen vinden. 
 
Aanbeveling 
 
Ik eindig met de belangrijkste aanbeveling. We pleiten ervoor om op grootschalige wijze blauwe RUP’s op te 
maken. Dat kan gefaseerd gebeuren, bij voorkeur op gewestelijk niveau. Veel overstromingsgebieden hebben 
immers een bovenlokaal belang. Dat zou kunnen via het invoeren van een overdruk, blauwe arcering of wat 
dan ook, maar wel gekoppeld aan een nieuw typevoorschrift. Dat voorschrift moet verbieden dat ruimte voor 
water verloren gaat. Dat impliceert geen bouwverbod, het garandeert dat ruimte voor water gevrijwaard wordt 
en dit kan gefaseerd worden ingevoerd. 

2.2. Vragen van de leden 

De heer Wilfried Vandaele: Mijnheer Raymaekers, er zijn tal van adviesverleners in het kader van de water-
toets, afhankelijk van het niveau van de waterloop waar het perceel naar afwatert en van het feit of er al dan 
niet een bedreiging is voor het grondwater. Op een van uw slides stelt u dat de kwaliteit van de adviezen beter 
kan. Eigenlijk zegt u dat een aantal adviesverleners hun job niet kennen. Is het een algemene vaststelling dat 
ze allemaal wel eens een steek laten vallen? Of zegt u dat er op een bepaald niveau wel echt een probleem is? 
Als dat zo is, is het dan nuttig om de adviesverlenende bevoegdheid op die niveaus weg te nemen en elders te 



18
7 

 
Stuk (2010-2011) – Nr. X 

 
 

 

leggen? 
 
U hebt ook gezegd dat de CIW al een evaluatie van de watertoets heeft doorgevoerd in mei 2010. Momenteel 
loopt een grondigere evaluatie, waarvan de resultaten in het voorjaar van 2011 worden verwacht. U stelde ook 
dat er een wijziging van het Watertoetsbesluit wordt voorbereid door de Vlaamse Regering. Ik kan me moei-
lijk voorstellen dat de minister dat doet op het moment dat het parlement volop bezig is met de hoorzittingen.  
 
Mevrouw Gwenny De Vroe: Uit uw toelichting over Geraardsbergen begrijp ik dat in een bepaald geval de 
waterbeheerder een fout advies had gegeven: hij was niet op de hoogte dat huizen waren ondergelopen, maar 
de brandweer wel. Hoe kan dat worden vermeden? 
 
Na de hoorzitting met professor Meire werd er gesproken om de watertoets per bekken te bekijken. Wat is uw 
mening daarover? 
 
Er is door uw uiteenzetting ook een heel nieuw element toegevoegd in deze rij van hoorzittingen: het aange-
past bouwen. Dat is zeker een positief element. Wat mij betreft, moet dat punt zeker worden opgenomen in de 
conclusies. 
 
De heer Hermes Sanctorum: De heer Vandaele heeft er ook al naar verwezen, maar ik heb het gevoel dat we 
in snelheid worden genomen door de Vlaamse Regering. Het is toch wel opvallend dat er een uitvoeringsbe-
sluit in opmaak is, terwijl er uit deze hoorzittingen beleidsaanbevelingen zullen voortkomen. Ik vind het een 
eigenaardige manier van werken. 
 
Wat de watertoets zelf betreft, haalt u een aantal knelpunten aan zoals de kwaliteit van adviezen. Als ik de 
verbetervoorstellen zie voor de versterking van de watertoets in dat fameus ontwerpbesluit dat binnenkort op 
de regering komt, dan zie ik daar niet meteen een antwoord op. Er is bijvoorbeeld de verplichte adviesvraag 
aan de waterbeheerder. Maar als de kwaliteit van het advies onvoldoende is, wat is dan het nut van een verde-
re verplichting van die adviesvraag? 
 
Als ik de verbetervoorstellen overloop, dan heb ik telkens de indruk dat het weinig zoden aan de dijk zal 
brengen, om het in de juiste beeldspraak uit te drukken. 
 
U zegt dat 11.000 hectare onbebouwde percelen harde bestemming in overstromingsgevoelige gebieden lig-
gen. Dat is natuurlijk een zeer treffend cijfer. Waarop hebt u zich precies gebaseerd? Als u bijvoorbeeld alleen 
maar naar het gewestplan kijkt, dan is het een feit dat er intussen zeer veel harde bestemming bij is gekomen. 
 
Ik stel me ook de vraag of als een perceel vrij recent een harde bestemming heeft gekregen, daar noodzakelij-
kerwijze een grote compensatie voor moet worden gegeven. 
 
Mevrouw Tinne Rombouts: Uit de grondige evaluatie kunnen heel wat belangrijke elementen en concrete 
voorstellen naar voren komen, wat de discussie extra interessant maakt. 
 
De watertoets is een opdracht van ruimtelijke ordening, van de waterbeheerders maar ook van de private acto-
ren. Iedereen, zowel op het lokale niveau als op het bovenlokale, moet met waterbeheer bezig zijn. Ik ervaar 
soms dat dat in Vlaanderen, gezien onze geschiedenis misschien, iets minder gebeurt dan in Nederland waar 
echt iedereen betrokken is en het belang ervan inziet. Ik denk dat er nog een belangrijke sensibilisatieopdracht 
klaar ligt om mensen aan te zetten tot een samenhorige aanpak. 
 
U zegt dat de uitbreiding van het toepassingsgebied van de watertoets interessant zou zijn. Er wordt een aan-
vullende lijst van watertoetsplichtige vergunningen en plannen voorgesteld. Zoals al eerder in deze hoorzittin-
gen aan bod is gekomen, zijn de niet-vergunningsplichtige activiteiten niet onderworpen aan de watertoets. Er 
is natuurlijk ooit een afweging gebeurd: waarom vergunningsplichtig of waarom niet? We hebben heel snel de 
neiging om te denken dat niet-vergunningsplichtige activiteiten, kleine bouwwerken dus, geen schade toe-
brengen en dat er dus geen watertoets moet worden toegepast. Ik stel mij de vraag over welke werken het dan 
wel gaat. 
 
Dan is er het kostenplaatje. 10 miljard euro als we een totaalverbod zouden opleggen in overstromingsgevoe-
lige gebieden is inderdaad immens veel. U stelt voor om eventueel aangepast te bouwen en daarbij beperkin-
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gen op te leggen. Daartoe grijpt u naar de opmaak van blauwe RUP’s. De overdruk ‘overstromingsgebied’ is 
er, zegt u, in de eerste plaats niet om er een bouwverbod in te stellen maar om te verbieden dat er ruimte voor 
water verloren gaat. Kunnen we met het huidige instrumentarium – in een woongebied met een negatieve 
watertoets die ernstig wordt genomen – door middel van de vergunning al niet opleggen dat die woningen 
zodanig moeten worden gebouwd dat de ruimte voor water gevrijwaard blijft, bijvoorbeeld door te bouwen op 
palen? De blauwe RUP’s kunnen een middel zijn, maar zijn ze ook noodzakelijk zijn om vandaag al te kunnen 
ingrijpen? Ik denk dat bij verkavelingsvergunningen en gewone vergunningen aangepast bouwen ook zou 
kunnen worden opgelegd. Natuurlijk moet het dan wel gebeuren. Ik ben bezorgd over de haalbaarheid van 
blauwe RUP’s, als ik zie welke procedures er nodig zijn en hoeveel RUP’s er voor de ruimtelijke planning 
nog moeten worden opgemaakt. We gaan hier een nieuw instrument installeren, en ik maak me toch zorgen 
over de haalbaarheid.. 
 
U had het in uw verbeteringsvoorstellen voor de versterking van de watertoets over handhaving, keuring en 
inspectie. Welke handhaving bedoelt u? De watertoets moet inderdaad worden gerespecteerd en er moet een 
invulling aan worden gegeven met al dan niet aangepast bouwen. Kan die handhaving ook gebeuren ten aan-
zien van de private actoren? Kan dat via het as-builtattest? Is er nog een hiaat met betrekking tot handhaving, 
keuring en inspectie? 
 
De heer Bart Martens: U zei in verband met de evaluatie dat er een groot verschil was tussen het aantal ad-
viezen die door de provincies werden doorgestuurd en dat die adviezen ook nog grondig in kwaliteit konden 
verschillen. Hoe komt dat? Blijkbaar werken sommige provincies goed mee en andere minder? Hoe kunnen 
we de kwaliteit van die adviezen, niet alleen van de provincies maar ook van de andere waterbeheerders, ver-
beteren? U heeft het al over opleidingen gehad. Hoe kan er een kwaliteitstoets gebeuren? In welke mate kun-
nen bepaalde adviesverleners op de vingers worden getikt als blijkt dat zij continu in gebreke blijven en geen 
kwaliteitsvolle adviezen afleveren? 
 
In welke mate kan er gewerkt worden aan een geïntegreerd, gewogen advies? Voor sommige vergunningen of 
plannen zal het nodig zijn om verschillende adviezen te vragen. Er is in vorige hoorzittingen al gepleit om 
bepaalde adviezen te integreren en te wegen, bijvoorbeeld op het niveau van het bekken, zoals mevrouw De 
Vroe reeds heeft vermeld. Dat zou bijvoorbeeld door de bekkensecretariaten kunnen gebeuren naar analogie 
van de provinciale milieuvergunningcommissies, die ook verschillende adviezen van verschillende admini-
straties in één geïntegreerd en gewogen advies samenbrengen. De adviezen die nu versnipperd, en vanuit een 
specifieke invalshoek op het watersysteem worden afgeleverd, zouden dan meer geïntegreerd en globaal kun-
nen worden gegeven. Dan zou er ook een discussie tussen de verschillende adviesinstanties kunnen plaatsheb-
ben, en dan zou er een afweging kunnen worden gemaakt. Hoe staat u tegenover dat voorstel? Ik ga ervan uit 
dat dit praktisch niet zo evident is, gelet op de timing waarbinnen bepaalde vergunningen moeten worden 
afgeleverd en dergelijke. Er valt iets voor te zeggen om te komen tot een meer integrale aanpak, ook op het 
niveau van de adviesverlening. 
 
Ik stel ook vast dat veel vergunningverlenende instanties niet eens advies vragen. Dat is toch een fundamen-
teel probleem. Wat kan daaraan worden gedaan? Hoe kunnen die instanties op de vingers worden getikt? Zit-
ten daar ook ontvoogde gemeenten bij? Dan wordt het helemaal problematisch. Kan hun op die basis hun 
ontvoogd statuut worden ontnomen? 
 
Mijn laatste vraag sluit daarbij aan. Wat als bepaalde vergunningverleners de adviezen flagrant negeren? Kan 
daar vanuit een voogdijoverheid op worden toegezien? Hoe kunnen dergelijke vergunningverlenende besturen 
op de vingers worden getikt? 

2.3. Antwoorden 

De heer Filip Raymaekers: Mijnheer Vandaele, we hebben nog niet de tijd gehad om alle adviezen in detail 
te bestuderen. Het ging in Geraardsbergen om een advies van de lokale watering Gavergracht. Dat is een heel 
kleine watering. Zo zijn er nog een aantal en eigenlijk zijn die besturen te klein om goed te functioneren. De 
bestuurders zijn ongetwijfeld van goede wil en doen hun best, maar ze beschikken niet over de mankracht om 
als waterbeheerder mee te zijn met trends en evoluties, om dossiers te volgen en te kijken wat de belangen zijn 
en goede afwegingen te maken. Ze zitten onder de drempel van de leefbaarheid. Het is een van de wateringen 
waarvoor momenteel de procedure loopt om ze af te schaffen. Van de wateringen van enige omvang zijn de 
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adviezen wel degelijk kwalitatief tot zeer kwalitatief.  
 
Het tweede geval was een advies van de provincie. Men verwijst naar de uitvoering van waterbeheersings-
werken om te zeggen dat alle risico’s weg zijn. Het is daar blijkbaar een courante manier van adviesverlening. 
Wij vinden dat geen goede boodschap. Als de waterbeheerders die boodschap brengen, hoe zal de burger er 
dan toe kunnen worden gebracht om om te gaan met de risico’s die altijd inherent zullen blijven bestaan? 
 
Met betrekking tot het vermeende vroegtijdige besluit tot aanpassing van de watertoets moet ik zeggen dat de 
voorbereiding ervan al lang loopt. De wijzigingen die erin staan, hebben op het terrein niet echt grote gevol-
gen. Die zijn er wel voor het vlottere omgaan met de watertoets. Iedereen is vragende partij voor de vereen-
voudiging van de bijlage met richtlijnen voor de vergunningverleners. Het zou mij verbazen dat een hoorzit-
ting tot andere conclusies zou komen. 
 
Hetzelfde geldt voor de kaart, die moet worden verbeterd en geactualiseerd. Dat geldt ook voor de afstemming 
op het decreet. Die moet zo snel mogelijk gebeuren. 
 
De heer Wilfried Vandaele: Het kan zijn dat het uitvoeringsbesluit dan nog eens moet worden aangepast, 
wat de duidelijkheid niet ten goede komt. 
 
De heer Bart Martens, voorzitter: De nieuwe evaluatie wordt in mei 2011 afgerond. Er zijn dan ook de aan-
bevelingen van deze commissie. Dan kan op korte tijd het hele regime van de watertoets wijzigen. Dat is toch 
niet bevorderlijk voor de continuïteit en voorspelbaarheid van de regelgeving? Al de vergunningverleners, de 
adviesinstanties die moeten werken met de watertoets, moeten zich in een nieuw regime inschrijven, en over 
enkele maanden moeten ze dat nog eens doen. U zegt dat de wijziging niet veel effect zal hebben op het ter-
rein. Dat is des te zorgwekkender, want we willen dat die watertoets juist wel meer effect heeft op het terrein. 
Dan kunnen we ons niet beperken tot enkele cosmetische aanpassingen. We moeten dat instrument ten gronde 
bekijken. 
 
U hebt een aanpassing voorbereid op basis van een bevraging van advies- en vergunningsverleners, maar en-
kel in het kader van de toepassing van de watertoets op vergunningsniveau en niet op planniveau. We hebben 
een grondige analyse nodig, ook gelet op de arresten van de Raad van State, die zeggen dat er te weinig maat-
regelen op planniveau worden ingeschreven, dat er te veel wordt doorgeschoven naar het vergunningenbeleid. 
Dat vergt aanpassingen aan de regelgeving. 
 
De heer Hermes Sanctorum: Ik ga akkoord met die bemerking. Ik heb ook begrepen dat enkel informatie tot 
eind 2009 wordt opgenomen in de aanpassing van de kaart, wat betekent dat er nadien nog een wijziging gaat 
gebeuren op basis van informatie van november 2010. Waarom gebeurt dat allemaal zo verkapt? 
 
Mevrouw Tinne Rombouts: We moeten opletten dat we de mensen niet voortdurend in een nieuwe procedu-
re laten stappen. Ik kan me indenken dat het nog tijd vergt om de evaluatie af te ronden. Misschien moeten we 
nagaan wat nu al effect kan hebben, maar niet te veel wijzigingen vraagt. We moeten proberen zo veel moge-
lijk informatie samen te brengen om een grondige evaluatie te maken. En we moeten ook bekijken waarover 
de huidige aanpassing gaat.  
 
De heer Filip Raymaekers: De reactie op het besluit heb ik al gegeven. Ik heb de grote lijnen toegelicht. Het 
zijn dringende aanpassingen en die kunnen op korte termijn worden genomen zonder grote koerswijzigingen. 
Die koerswijzigingen zijn decretale aanpassingen of aanpassingen in de regelgeving Ruimtelijke Ordening. 
Daar hebben we meer belang bij een grondige evaluatie dan bij de cosmetische ingrepen in het uitvoeringsbe-
sluit. 
 
Het voorstel van besluit geeft een delegatie aan de minister, zodat de actualisatie van de kaart een heel stuk 
vlotter kan verlopen in de toekomst. Het is perfect mogelijk dat de kaart met overstromingsgevoelige gebieden 
regelmatig wordt geactualiseerd. Die kaart is immers nooit perfect. Een aantal afbakeningen van november 
2010 zijn ingetekend op basis van de gegevens van de brandweer. Die moeten worden aangevuld met andere 
informatie om een zo goed mogelijke kaart te krijgen. Misschien zullen er over drie maanden nieuwe over-
stromingen plaatsvinden, die maken dat er weer andere gebieden onder water lopen. Zo zitten we in een pro-
ces van voortdurende aanpassing van die kaart. Dat is helaas onvermijdelijk. 
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De heer Hermes Sanctorum: De overstromingen van november 2010 liggen toch al enkele maanden achter 
ons? Waarom zijn die niet meegenomen? 
 
De heer Filip Raymaekers: De intekening is nog maar pas beëindigd. Het is een heel omvangrijk werk. Het 
gaat niet alleen over Geraardsbergen, maar over alle gemeenten in Vlaanderen die worden bevraagd en waar 
we naartoe moeten gaan. Er worden detailanalyses gedaan bij de technische diensten, bij de brandweer en de 
hulpdiensten. Alle informatie wordt verzameld. Er zijn helikoptervluchten gebeurd, maar die hebben maar in 
kaart gebracht wat werd overgevlogen en dat is ook niet alles. De helikopter heeft ook niet gevlogen op het 
moment dat de overstromingen op het hoogste punt waren. Op de kaart trachten we de maximale grenzen in te 
tekenen. Die helikoptergegevens moeten worden aangevuld met de kartering. Dat gebeurt via een tool, een 
internettoepassing waar veel instanties toegang toe hebben.  
 
Dat werk wordt gecoördineerd door de bekkensecretariaten. Die zijn daar volop mee bezig geweest en de in-
tekening loopt nu op zijn einde. Het gaat dan bijvoorbeeld ook over het corrigeren aan de hand van het digi-
taal hoogtemodel. Er wordt immers al eens een lijn verkeerd getekend. Het is niet de bedoeling dat die gren-
zen over een berg of een heuvel heen lopen. Dat is een proces waar een aantal maanden overheen gaan. Er zijn 
dus toch nog wel een paar maanden nodig om de overstroming van november toe te voegen aan de kaart. 
 
Mevrouw Gwenny De Vroe: Tijdens voorgaande hoorzittingen en ook daarnet is al gezegd dat de overstro-
ming in november vrij uitzonderlijk was. Worden die gebieden dan volledig ingetekend, of worden daar ge-
middelden van genomen? 
 
De heer Bart Martens: Komen die bij de effectieve overstromingsgevoelige gebieden of bij de mogelijke 
overstromingsgevoelige gebieden? 
 
De heer Filip Raymaekers: De effectieve overstromingsgevoelige gebieden zijn de combinatie van de recent 
overstroomde gebieden en de via computermodellen gemodelleerde overstromingsgebieden. Dat zijn gedetail-
leerde hydrologische en hydraulische waterafvoermodellen die bij de VMM en ook bij het Departement 
MOW worden gehanteerd. 
 
Er wordt soms gezegd dat die recente overstromingen zeer extreem waren. Ik wil dat toch enigszins nuance-
ren. In 2003 waren de overstromingen in de Dendervallei zeker zo groot. In september 1998 hebben we een 
incident gehad in andere gebieden in Vlaanderen dat nog veel erger was. Als we nu dezelfde regenval als toen 
hadden gekregen, zouden de gevolgen nog veel erger geweest zijn. 
 
Op basis van de huidige kartering zien we dat de meeste van deze nieuwe donkerblauwe gebieden binnen de 
huidig bestaande gebieden vallen. Het is slechts punctueel dat ze daarbuiten komen. Die punctuele zaken 
moeten er natuurlijk wel aan worden toegevoegd. 
 
Dan was er de vraag naar de rol van bekkensecretariaten als instantie om een geïntegreerd advies te geven. 
Dat is al een aantal keer aan bod gekomen in de hoorzittingen en intussen ook nog eens besproken binnen de 
CIW-werkgroep Watertoets. We hebben alle CIW-partners om hun mening gevraagd en eigenlijk was 
niemand daar voorstander van. En daar zijn natuurlijk een aantal redenen voor. 
 
Een eerste reden is de timing. Men heeft maar dertig dagen tijd om een advies te schrijven. Een provinciale 
milieuvergunningscommissie heeft zestig of zelfs negentig dagen om een geïntegreerd advies op te maken. 
Die deadline van dertig dagen is vandaag gewoon al als individuele adviesverlener niet gemakkelijk om te 
handhaven, laat staan dat daar verschillende partijen bij betrokken zijn. 
 
De tweede reden is de koppeling aan de verantwoordelijkheid. Een watertoetsadvies houdt heel vaak verband 
met de problematiek van de waterloop zelf, die beheerd wordt door de adviesverlener en die ook verantwoor-
delijk is voor wat er gebeurt in, om en naast die waterloop. Als een andere adviesinstantie dan die waterbe-
heerder een advies zou verlenen – dus als die waterbeheerder daarin geen enkele verantwoordelijkheid meer 
zou hebben –, dan stelt dat toch wel een probleem. 
 
De heer Bart Martens: Omgekeerd kan het nu toch ook zijn dat een bepaalde adviesverlenende instantie het 
probleem verschuift naar een andere instantie, die niet direct gevat is in de adviesverlening. Ik geef een voor-
beeld. In een vergunning wordt in een afwatering voorzien in een onbevaarbare waterloop. De beheerder van 
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de onbevaarbare stelt dat men in het kanaal of een andere waterloop moet lozen. Dan is de waterwegbeheerder 
niet onmiddellijk gevat in de adviesplicht. Finaal wordt hij echter wel geconfronteerd met de uitvoering van 
een vergunning die het advies van de eerste adviesinstantie gaat opvolgen. Doordat er geen gewogen geïnte-
greerd advies bestaat, kan men wel de problematiek naar elkaar doorschuiven, en de verantwoordelijkheid 
afschuiven. 
 
De heer Filip Raymaekers: Er doen zich gevallen voor dat er meer dan één instantie advies moet verlenen. 
Als men het heeft over het lozen naar een andere waterloop, is die adviesinstantie automatisch gevat. De aan-
duiding van de adviesverleners gebeurt op basis van de afstroming van het oppervlaktewater naar een bepaald 
segment van een waterloop. 
 
Het gebeurt dat er grote projecten zijn als het gaat over RUP’s of grote verkavelingen, waar het water naar 
verscheidene waterlopen afstroomt met verschillende waterbeheerders. In dat geval zullen verschillende wa-
terbeheerders een advies geven voor diezelfde verkaveling of voor hetzelfde plan. Alleen als er onoverkome-
lijke tegenstellingen zouden zijn, dan zou het bekkensecretariaat kunnen optreden als bemiddelaar tussen die 
tegenstrijdige standpunten. Voor de meeste dossiers stelt die problematiek zich echter niet. 
 
De heer Bart Martens: Voor het planningniveau, waar er geen strikte timing is, zou wel met een geïntegreerd 
advies gewerkt kunnen worden. Eigenlijk zegt u nu dat er wegens het aspect van de verantwoordelijkheid 
geen geïntegreerd advies komt. Maar dan schuift u eigenlijk de afweging tussen de soms tegenstrijdige advie-
zen van verscheidene adviesinstanties door naar de plannende of vergunningverlenende overheid. Maar vaak 
beschikt die niet over de nodige watersysteemkennis om zelf die afweging te kunnen maken. Ik denk dat de 
bekkensecretariaten toch wel zeer goed geplaatst zijn om verschillende tegenstrijdige adviezen in functie van 
de aanwezige watersysteemkennis in dat bepaald gebied te kunnen beoordelen. 
 
De heer Filip Raymaekers: Er is ook de problematiek van de kennis. De VMM, maar ook andere waterbe-
heerders, beschikken over modellen en ervaring inzake oppervlaktewater en grondwater. Die informatie is 
daar wel degelijk aanwezig. De bekkensecretariaten zouden voor het schrijven van dat geïntegreerd advies 
sowieso moeten terugvallen op de kennis die aanwezig is bij de betrokken waterbeheerders. We geven van-
daag al adviezen, we leggen bijvoorbeeld bouwpeilen op op basis van de resultaten van onze computermodel-
berekeningen. 
 
Men zit daar altijd met een terugkoppeling en een systeem zoals bij de provinciale milieuvergunningscommis-
sie of iets dergelijks. Men zou de procedure natuurlijk enorm verzwaren als het gaat over de adviezen over 
carports bijvoorbeeld. Want een aantal van de voorwaardelijk gunstige adviezen gaan vaak over heel kleine 
bouwsels waarvoor een vergunningsplicht geldt. 
 
De heer Hermes Sanctorum: Als we het nu omdraaien en als we de waterwegenbeheerder nog altijd het ad-
vies laten geven maar het bekkensecretariaat verantwoordelijk maken voor de watertoets, die dan de adviezen 
integreert. Is dat een mogelijkheid? Daartoe moeten die bekkensecretariaten natuurlijk worden versterkt. 
 
De heer Bart Martens: Dat is dan geen geïntegreerd advies maar een geïntegreerde watertoets. 
 
De heer Hermes Sanctorum: De adviezen worden verzameld, zeker als er verschillende waterwegenbeheer-
ders gevat zijn. Ze komen toe bij het bekkensecretariaat, dat versterkt zal moeten worden. Maar zij hebben de 
integrale kijk, en op basis van de adviezen bepalen zij de watertoets. Dan verandert ook de functie van de 
watertoets enigszins. 
 
De heer Filip Raymaekers: Laat ons niet van het organisatorische maar van het basisprincipe uitgaan. Die-
gene die het advies moet schrijven en die daarvoor verantwoordelijk is, moet diegene zijn die de meeste ken-
nis in huis heeft. Als iemand anders met minder kennis van het watersysteem verantwoordelijk wordt voor het 
advies, is er een probleem. 
 
De heer Hermes Sanctorum: De waterwegbeheerder is nog altijd verantwoordelijk voor het advies. Maar de 
uiteindelijke watertoets wordt gemaakt door het bekken. 
 
De heer Filip Raymaekers: De watertoets gebeurt door diegene die de vergunning aflevert en het plan goed-
keurt. Dat is de gemeente of de provincie. Die is verantwoordelijk voor de watertoets omdat dat volgens het 
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decreet een integrerend onderdeel moet zijn van de vergunningsbeslissing. 
 
De heer Hermes Sanctorum: Dat is de huidige situatie. Maar stel dat de watertoets wordt weggehaald bij de 
overheid en volledig de verantwoordelijkheid wordt van het bekkensecretariaat. 
 
De heer Filip Raymaekers: Dan krijgt men twee vergunningen: een bouwvergunning en een watertoetsver-
gunning. 
 
De heer Hermes Sanctorum: Het gaat over de vraag waar de integrale visie met betrekking tot water ont-
staat. Het gaat niet over bijkomende administratieve rompslomp. Tenzij u praktische bezwaren ziet. 
 
De heer Filip Raymaekers: Een alternatief is het waterbeheer op een hoger niveau te tillen, waar meer geïn-
tegreerde kennis aanwezig is en ervoor te zorgen dat het niet meer bij lokale besturen zit, die daar onvoldoen-
de mee kunnen omgaan. Maar als je de koppeling tussen waterbeheer en adviesverlening losmaakt, heb je een 
nieuwe, aparte goedkeuringsprocedure. Ik weet niet of dat realistisch is. 
 
De heer Bart Martens, voorzitter: Mevrouw Rombouts vroeg of de blauwe RUP’s wel nodig zijn en of de 
maatregelen die eruit voortvloeien nu al niet kunnen worden opgelegd in het kader van de stedenbouwkundige 
vergunning.  
 
De heer Filip Raymaekers: De blauwe RUP’s hebben tot doel de ruimte voor water te verankeren in de ruim-
telijke planning. Dat is een heel duidelijke signaalfunctie voor iedereen die in die gebieden wil bouwen. Zo 
wordt ervoor gezorgd dat de ruimte voor water via een typevoorschrift behouden blijft. Via de adviesverlening 
zou dat in principe even goed kunnen worden opgevangen. De voorwaarde is dat men bij die advieslening 
systematisch die voorwaarde oplegt. Dan bevinden we ons echter opnieuw aan het einde van het stadium van 
het vergunningenniveau, en zoals daarnet al is opgemerkt, komt in dat geval de watertoets eigenlijk te laat. De 
watertoets is een soort controle: er wordt gecontroleerd of werd voldaan aan alle doelstellingen en principes. 
 
Mevrouw Tinne Rombouts: Er is inderdaad het stadium waarin de planning al is gebeurd en er vergunningen 
zijn. Dan kan, denk ik, via de watertoets al in het vergunningenbeleid worden opgelegd dat, bijvoorbeeld, de 
woning op palen moet worden gebouwd. 
 
Het klopt dat ook bij de planning rekening moet worden gehouden met water. Ik vraag me echter af of er eerst 
een RUP moeten worden opgemaakt, en vervolgens ook nog eens een overstromingsgebied-RUP. Of kan van-
daag in één RUP al gedetailleerd worden opgenomen dat er mag worden gebouwd, maar dan wel op palen? Ik 
zie de blauwe RUP’s als een extra planningsinitiatief waaraan heel veel tijd en energie moet worden besteed.  
 
De heer Bart Martens: Ik denk dat de huidige typevoorschriften van woon- of landbouwgebieden geen extra 
maatregelen toelaten voor een overdruk van overstromingsgebied. Uiteraard kan dat in één RUP gebeuren, 
maar dan moet er wel een aparte categorie van typevoorschriften voor overstromingsgebieden zijn, waarmee 
extra maatregelen kunnen worden opgelegd, zoals de bepaling dat de ruimte voor water niet mag afnemen. 
 
De heer Filip Raymaekers: Ja. Een overdruk betekent natuurlijk dat de bestaande bestemmingen niet veran-
deren. Een typevoorschrift dat de ruimte voor water behouden moet blijven, is mij niet bekend. Wel is er 
sprake van bouwvrije gebieden, maar ik heb proberen aan te tonen dat het niet realistisch is om al die donker-
blauwe gebieden op de watertoetskaart nu bouwvrij te verklaren. Daar moet dus op een andere manier mee 
worden omgegaan. 
 
Mevrouw Tinne Rombouts: Bij de watertoets had u het ook over handhaving, keuring en inspectie. Is het de 
bedoeling te controleren dat de watertoets ook effectief wordt uitgevoerd in de vergunningverlening, of gaat 
het over het controleren dat de nodige maatregelen worden uitgevoerd? Kan dat dan via een as-builtattest? 
Zijn er hiaten in de handhaving waarvoor we in extra instrumenten moeten voorzien? 
 
De heer Filip Raymaekers: In principe niet, het is een aandachtspunt. De bouwinspectie bestaat en we gaan 
geen nieuw inspectiesysteem uitvinden. Ook het instrument van de as-builtplannen bestaat. Het is zaak na te 
gaan of er mogelijkheden bestaan om het wateraspect beter te kunnen controleren, zonder dat er nieuwe in-
strumenten moeten worden gecreëerd. 
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De heer Bart Martens: Wat doen we met onwillige overheden, overheden die ofwel geen advies vragen of-
wel het advies helemaal niet laten doorwerken in hun besluiten? 
 
De heer Filip Raymaekers: Ik denk dat dit zaken zijn voor de Raad van State. Voor de motiveringsplicht 
lijken me geen nieuwe initiatieven nodig. Als vandaag een besluit onvoldoende gemotiveerd is, dan kan die 
beslissing worden aangevochten bij de Raad van State. Daar is iedereen hier voldoende van op de hoogte denk 
ik. 
 
De heer Bart Martens: Het is wel schrijnend dat sommige gemeenten nooit een advies vragen. Moet de 
voogdijoverheid, in dat geval de provincie, dan niet optreden? 
 
De heer Filip Raymaekers: Dat ze dat niet vragen, kan deels te maken hebben met het feit dat de afstemming 
op de decreetswijziging van 2007 nog altijd niet in het uitvoeringsbesluit staat. Die adviesplicht is nu een on-
derdeel van het ontwerp van aanpassing van het uitvoeringsbesluit met betrekking tot de watertoets. Zo is er 
toch ook een juridische basis. 
 
De heer Bart Martens, voorzitter: We kijken uit naar de evaluatie die nog loopt. Ik hoop dat u ook eens kunt 
uitzoeken in welke mate die watertoets op planniveau wordt of werd toegepast en in welke mate wat dat be-
treft verbetervoorstellen kunnen worden gedaan. 

VI.  HOORZITTING VAN DINSDAG 22 FEBRUARI 2011 MET DE WAT ERKETENBEHEERDERS 

De heer Bart Martens, voorzitter: Vandaag hebben we vertegenwoordigers van de waterketenbeheerders 
uitgenodigd, de instanties die bezig zijn met drinkwaterlevering, afvalwaterinzameling en zuivering. Het is de 
bedoeling dat die actoren aangeven hoe hun activiteiten op het vlak van de waterketen ingrijpen op het 
watersysteem, hoe die al dan niet mee aanleiding kunnen geven tot overstromingen, de zomeroverstromingen 
onder meer, en welke aanpassingen zij in hun infrastrcutuur zullen moeten doen om onder meer de gevolgen 
van de klimaatopwarming te kunnen opvangen.  
 
We beginnen met de vertegenwoordigers van de Vlaamse Milieumaatschappij, die economisch en ecologisch 
toezichthouder is op het hele riolerings-, collecterings- en zuiveringsgebeuren. 

1. Vlaamse Milieumaatschappij 

1.1. Inleidende uiteenzetting 

De heer Dirk Waegeman, algemeen directeur Vlaamse Milieumaatschappij: Het is vandaag de vierde keer 
dat de VMM een toelichting mag geven in deze reeks van hoorzittingen over de problematiek van de water-
overlast, waarvoor onze dank. De opdracht om het deze namiddag te hebben over de link tussen het waterke-
tenbeheer en het watersysteembeheer, hebben wij ingevuld als de raakpunten tussen de uitbouw en het beheer 
van de saneringsinfrastructuur, daarmee wordt bedoeld de riolerings- en waterzuiveringsinfrastructuur, en de 
waterkwantiteitsproblematiek. 
 
Situering 
 
Vooraf wil ik kort deze toelichting situeren ten opzichte van de andere presentaties van de VMM. Vervolgens 
wordt toegelicht hoe het integraal waterbeleid en meer bepaald het principe ‘vasthouden, bergen, afvoeren’ 
toegepast wordt bij de uitbouw van de saneringsinfrastructuur, gelet op de toezichtsmogelijkheden waarover 
we beschikken. Daarna zoomen we in op de raakvlakken tussen het beheer van de saneringsinfrastructuur en 
de waterkwantiteitsproblematiek, om te eindigen met een aantal relevante conclusies. 
 
Aan de VMM werden tal van opdrachten binnen de watersector toegewezen. De taken die tijdens deze hoor-
zittingen aan bod kwamen, betreffen de rol als voorzitter en secretariaat van de CIW, de taak als waterloopbe-
heerder van onbevaarbare waterlopen van eerste categorie en de toepassing van het instrument watertoets. 
Vandaag komt het waterketenbeheer aan bod. Op 1 maart 2011 zullen we het ten slotte hebben over onze be-
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trokkenheid bij de werking van de Internationale Schelde- en Maascommissie. 
 
Vandaag ligt de focus op de decretale opdrachten die aan de VMM als ecologisch toezichthouder op de uit-
bouw en het beheer van de saneringsinfrastructuur werden toegewezen en de raakpunten ervan met de water-
kwantiteitsproblematiek. In de verdere toelichting zullen we steeds het onderscheid maken tussen de gemeen-
telijke saneringsinfrastructuur of rioleringsinfrastructuur en de bovengemeentelijke saneringsinfrastructuur, 
zijnde de infrastructuur gebouwd en beheerd door de nv Aquafin. 
 
Integraal waterbeleid bij uitbouw saneringsinfrastructuur 
 
De belangrijkste instrumenten waaruit we onze toezichtsmogelijkheden op de uitbouw van de saneringsinfra-
structuur ontlenen, betreffen ten eerste de decretale opdachten met betrekking tot de opmaak en opvolging van 
de subsidiëringsprogramma’s voor gemeentelijke rioleringen in toepassing van het Riobesluit van 1996 en 
volgende, en ten tweede de opmaak en opvolging van de bovengemeentelijke investeringsprogramma’s, zeg 
maar de Aquafinprogramma’s, sedert 1991, zoals gestipuleerd in de beheersovereenkomst afgesloten tussen 
het Vlaamse Gewest en de nv Aquafin. 
 
De belangrijkste doelstellingen van het subsidiebesluit ter ondersteuning van de uitbouw en heraanleg van het 
gemeentelijk rioleringsstelsel betreffen de inzameling van het huishoudelijk afvalwater met minimale verdun-
ning via de aanleg van gescheiden rioleringsstelsels, en de toepassing van het principe ‘vasthouden, bergen, 
afvoeren’ bij het omgaan met hemelwater.  
 
Conform de goedkeuringsprocedure vervat in het Riobesluit kan in verschillende fasen van de totstandkoming 
van de projecten toezicht gehouden worden op de naleving van deze doelstellingen. Dit start reeds bij de se-
lectie van de projecten waarbij enkel gescheiden stelsels voor subsidiëring in aanmerking worden genomen, 
hoewel dit in 1996 nog geen verplichting was. 
 
In de volgende fase, bij de beoordeling van het voorontwerp, ondermeer op basis van het technisch nazicht 
uitgevoerd door de nv Aquafin, gebeurt de selectie op vier manieren. Ten eerste is er de toetsing aan de code 
van goede praktijk voor de aanleg van rioleringen. Dit geldt onder meer voor de dimensionering van de lei-
dingen. Ten tweede is er de beoordeling van het plan van aanpak voor optimale afkoppeling, waarmee het 
scheiden van afvalwater en hemelwater op privaat domein gecontroleerd wordt. Ten derde is er de controle op 
de doelstelling uit het besluit inzake maximale herwaardering en/of uitbouw van grachtenstelsels. Ten vierde 
is er de controle op de buffering op de regenwaterafvoer of RWA , in overleg met de waterloopbeheerder en 
inclusief de uitwerking van een hemelwaterafvoervisie.  
 
In de verdere fasen van het project wordt nagezien of de voorwaarden die zijn opgelegd bij de goedkeuring 
van het voorontwerpdossier, worden nageleefd.  
 
Ik geef u een aantal relevante cijfers om de draagwijdte van het Rioproject te duiden. Sinds het in voege tre-
den van het Riobesluit werden liefst 3900 voorontwerpdossiers beoordeeld binnen de ambtelijke commissie 
die bestaat uit vertegenwoordigers van de VMM, Aquafin en de technische diensten van de provincies. Het 
reguliere vastleggingskrediet bedraagt vandaag ongeveer 110 miljoen euro per jaar en over de hele periode 
werd voor ongeveer 1,2 miljard euro aan kredieten vastgelegd voor goedgekeurde dossiers. Er werd via dit 
subsidiekanaal voor ongeveer 4300 kilometer riolering aangelegd of heraangelegd. Hoewel het allesbehalve 
evident is, gelet op de meervoudige doelstellingen die met een wegenis- en rioleringsproject nagestreefd wor-
den, werden in ongeveer 40 procent van de projecten grachten aangelegd of heraangelegd. Enigszins ontnuch-
terend is het feit dat via dit besluit jaarlijks slechts op ongeveer 1 procent van het patrimonium wordt ingegre-
pen. Dat geeft meteen aan dat de uitbouw en optimalisatie van het rioleringsstelsel een werk van lange adem 
is. 
 
De doelstellingen die worden beoogd met de programma’s Aquafin, zijn natuurlijk enigszins verschillend van 
die nagestreefd met het Riobesluit: het transport en de zuivering van via riolering aangesloten afvalwater en 
het remediëren aan de verdunningsproblematiek ingevolge de intense verweving tussen de riolerings- en 
grachtenstelsels. Dat is een belangrijk onderdeel van de optimalisatieprogramma’s. 
 
De verwevenheid tussen beide stelsels blijkt duidelijk uit de kaart die ik u toon. Deze kaart geeft de zoge-
naamde verdunningsindex voor de zuiveringsinstallaties weer. Door het aansluiten van grachten, afstroom van 
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velden en grote verharde oppervlakten wordt het afvalwater dat aangevoerd wordt naar de zuiveringsinstalla-
ties, sterk verdund. Op basis van een vergelijking met de concentratie van onder andere organische stoffen en 
nitraat in huishoudelijk afvalwater en een analyse van de door de RWZI verwerkte debieten, werd een zoge-
naamde verdunningsindex ontwikkeld. Op deze kaart wordt deze index per zuiveringsgebied weergegeven. 
Deze varieert van donkerrood, wat staat voor sterk verdund afvalwater, tot donkerblauw, wat staat voor sterk 
geconcentreerd afvalwater. 
 
De volgende tabel geeft een opdeling weer van knelpunten die naar aanleiding van terreinonderzoek door de 
VMM werden vastgesteld. Daaruit blijkt dat de aansluiting van grachten, en in mindere mate van waterlopen, 
een van de belangrijkste oorzaken is voor deze verdunning. Onder andere via de subsidiëringsprogramma’s 
voor de gemeentelijke rioleringen en via de programma’s Aquafin worden de belangrijkste knelpunten stel-
selmatig aangepakt. 
 
Bij de selectie van de projecten voor de Aquafinprogramma’s ligt de klemtoon bijgevolg op de sanering van 
lozingen met voldoende geconcentreerd afvalwater en het oplossen van knelpunten in het stelsel. Uit de sa-
menstelling van het laatst goedgekeurd optimalisatieprogramma, namelijk het programma 2012, blijkt dat de 
categorie optimalisatie- en renovatieprojecten met 31 projecten op een totaal van 133, een belangrijk aandeel 
vormt. De beoordeling van de in uitvoering van de opgedragen investeringsprogramma’s opgemaakte techni-
sche plannen, is zeer analoog aan de beoordeling van de gemeentelijke voorontwerpdossiers. 
 
Ik geef nog enkele relevante cijfers in verband met de Aquafinprogramma’s. Sedert de start in 1991 werden 
door de Vlaamse Regering meer dan 3000 projecten ter uitvoering opgedragen. Daarvan zijn ongeveer 2300 
projecten aanbesteed en/of uitgevoerd. Dat resulteerde in een toename van de zuiveringsgraad voor collectieve 
inzameling en behandeling van het afvalwater van amper 30 procent in 1990 tot ongeveer 78 procent vandaag. 
Het resultaat is ontegensprekelijk een significante verbetering van de waterkwaliteit, en daarmee samenhan-
gend een toename van de gebruiksmogelijkheden van het oppervlaktewater. Wat de problematiek van de wa-
terbeheerders betreft, kan de gebrekkige waterkwaliteit alvast niet langer als alibi worden gebruikt om de in-
richting van bijkomende overstromingsgebieden af te remmen. 
 
Wat de wettelijke verankering van het beleid met betrekking tot de scheiding van afvalwater en hemelwater 
betreft, is de situatie voor het openbaar en het privaat domein als volgt. Voor het openbaar domein stelt VLA-
REM II dat een gescheiden stelsel verplicht is voor nieuwe riolen en bij heraanleg. Op termijn is hierop in 
uitzonderingen voorzien en dit bij de opmaak van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen die een vertaling 
geven van de afvalwaterinzamelingsvisie die door de gemeenten vastgelegd werd in de goedgekeurde zone-
ringsplannen. 
 
Voor het privaat domein zijn de regels als volgt. Bij nieuwbouw is er een verplichte scheiding van hemelwater 
en afvalwater, inclusief de installatie van een hemelwaterput. Bij bestaande woningen is de optimale scheiding 
van het afvalwater en het hemelwater verplicht bij de aanleg of heraanleg van de straatriolering. Wat betreft 
de optimale afkoppeling van hemelwater bij bestaande woningen, geldt als regel dat bij gesloten bebouwing 
het hemelwater moet worden afgekoppeld waarvoor geen leidingen onder of door het gebouw noodzakelijk 
zijn. Bij open en halfopen bebouwing is een volledige scheiding verplicht. 
 
Ten bewijze van de aandacht die binnen de ambtelijke commissie besteed wordt aan de toepassing van het 
principe ‘vasthouden, bergen, afvoeren’ bij de beoordeling van de voorontwerpdossiers, geef ik de resultaten 
van een analyse van de redenen voor afkeuring van de voorgelegde dossiers, althans in eerste zittijd. Bij 60 
procent van de te hernemen dossiers, werden opmerkingen geformuleerd die betrekking hebben op de regen-
waterafvoer, daaronder begrepen de problematiek van buffering, de herwaardering van grachten enzovoort. In 
50 procent van de te hernemen dossiers hadden de opmerkingen betrekking op het plan van aanpak inzake 
optimale afkoppeling terwijl ook heel wat opmerkingen geformuleerd werden op de niet-naleving van enga-
gementen aangegaan met betrekking tot afkoppeling van grote verharde en onverharde oppervlakten. 
 
Mogelijke verbeterpunten en uitdagingen zijn volgens ons ten eerste de vraag om de door de waterloopbe-
heerders geëiste buffering beter af te stemmen op de karakteristieken van de waterloop, ten tweede een betere 
afdwingbaarheid van het behoud van grachten en infiltratie en ten derde het verder stimuleren van het herge-
bruik van hemelwater. 
 
Bij de herziening van de code in 2004 werd de zogenaamde ‘tabel 10’ opgesteld met als doelstelling om in 
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functie van het type waterloop en de periode waarin de piekafvoer van de waterloop zich voordoet, een ge-
gronde keuze voor het buffervolume te kunnen maken en dit in functie van de terugkeerperiode en het ledi-
gingsdebiet. In de loop van de voorbije jaren is deze tabel echter de aanleiding geweest voor het door de wa-
terloopbeheerders, en in het bijzonder de provincies als beheerder van waterlopen van tweede categorie, op-
leggen van steeds strenger wordende bufferingseisen, dikwijls zonder grondige motivatie. Men nam gewoon 
de waarden over uit de rechterbenedenhoek van de tabel, wat extreem hoge bufferingseisen en daarmee ge-
paard gaande zeer hoge kosten tot gevolg had. Bij de huidige lopende herziening van de code, die zou moeten 
afgerond zijn in de loop van de maand mei 2011, wordt daarom getracht om in functie van een aantal karakte-
ristieken van de waterloop, zoals het afvoergebied of de vertakkingsgraad van het waterlopenstelsel, weer te 
geven welke bufferingseis noodzakelijk is. 
 
Beheer van de saneringsinfrastructuur 
 
Dat niet alleen aan de uitbouw van de saneringsinfrastructuur voldoende aandacht moet worden besteed, maar 
ook aan het beheer van het reeds uitgebouwde patrimonium, mag blijken uit de cijfers inzake de waterzuive-
ringsinfrastrcutuur: ongeveer 30.000 km gemeentelijke leidingen, 220 RWZI’s, 4500 km bovengemeentelijke 
leidingen en 1022 bovengemeentelijke pompstations. Indien het beheer ontoereikend is, renderen de gedane 
investeringen suboptimaal en kan de ecologische- en economische schade aanzienlijk zijn. 
 
Vanuit dit besef heeft het Vlaams Parlement de VMM via het programmadecreet van 2005 belast met de de-
cretale opdracht met betrekking tot het ecologisch en economisch toezicht op de uitbouw en het beheer van de 
saneringsinfrastructuur. De VMM heeft de ecologische toezichtsfunctie op het beheer ingevuld via zoge-
naamde indicatoren voor de bovengemeentelijke en voor de gemeentelijke saneringsinfrastructuur. 
 
De vijf geselecteerde indicatoren voor de beoordeling van het beheer van de zuiveringsinfrastructuur door 
Aquafin zijn 1° de correcte werking van de opvoerinstallaties van de RWZI, 2° de zuiveringsprestaties van de 
RWZI, 3° de correcte werking van de belangrijkste pompstations in het toevoerend stelsel, 4° de correcte 
werking van de overstorten en 5° de incidentenopvolging en gegevensverzameling. In het kader van het voor-
komen van de wateroverlast en de link tussen het waterketenbeheer en het watersysteem, zijn vooral de indi-
catoren 1, 3, 4 en 5 relevant. 
 
De getoonde figuur geeft schematisch de opbouw van een zuiveringsgebied weer. Links is de waterloop voor-
gesteld, het rechthoekige blok stelt de zuiveringsinstallatie voor met de droogweerafvoer of DWA en regen-
weerbehandeling of RWA. Tussen de zuiveringsinstallatie en het collectoren- en rioleringsstelsel in het rech-
tergedeelte van de figuur, bevindt zich het opvoergemaal. Binnen het collectoren- en rioleringsstelsel situeren 
zich pompstations en overstorten. 
 
Indicator 1, met name de correcte werking van het opvoergemaal – daarmee wordt bedoeld of het gemaal aan 
de afgesproken maximale capaciteit draait –, wordt gecontroleerd op het moment dat de eerst werkende of 
gekoppelde overstort in werking treedt en dus afvalwater naar de waterloop laat lopen.  
 
De belangrijkste pompstations in het stelsel werden of worden in de loop van de volgende jaren uitgerust met 
meetinfrastructuur zodat ook hier, analoog aan de opvoergemalen van de rioolwaterzuiveringsinstallaties, kan 
worden nagegaan of bij werking van de gekoppelde overstort, de pompen aan de maximale capaciteit draaien. 
Dat is van belang voor indicator 3. 
 
Zowel binnen Aquafin als bij de VMM werden en worden belangrijke inspanningen geleverd om het indicato-
renkader te implementeren in het beheer van het stelsel. Aquafin doet dat via de plaatsing van debietmetingen. 
Inmiddels is goedkeuring gegeven om ongeveer 100 pompstations uit te rusten met een debietmeting. Binnen 
de VMM werd nagenoeg het volledige overstortenmeetnet afgestemd op de uitbouw van het indicatorenkader. 
 
De vierde beheersindicator gaat over de correcte werking van de overstorten. Overstortfrequentie en over-
stortduur worden gecontroleerd, alsook of de overstort in de juiste richting werkt, met name van de riool naar 
de waterloop. Deze gegevens zijn maatgevend voor de kwaliteit van het aansluitend rioleringsstelsel en meer 
bepaald voor de verweving tussen riolering enerzijds en grachten en waterlopen anderzijds.  
 
Uit de door Aquafin gemelde incidenten bij het beheer van de saneringsinfrastructuur (beheersindicator 5) 
blijkt dat een groot deel ervan gerelateerd is aan de gevolgen van vermazingen tussen grachtenstel-
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sels/afwatering van landbouwareaal en de riolering. 12 procent van de incidenten op een totaal aantal gemelde 
incidenten in 2010 van maar liefst 442, heeft te maken met een overmatige leeminspoeling samen met het 
influent, wat nefast is voor de werking van de zuiveringsinstallaties en tevens buitensporige exploitatiekosten 
veroorzaakt.  
 
Zoals al gezegd, werden ook voor de gemeentelijke bedrijfsvoering indicatoren ontwikkeld. Deze indicatoren 
worden evenwel niet berekend op basis van metingen, maar op basis van vrijwillige rapportering van door de 
VMM opgevraagde gegevens. In 2009 namen ongeveer 200 van de 308 gemeenten deel aan deze vrijwillige 
rapportering.  
 
De gedefinieerde indicatoren voor de gemeentelijke bedrijfsvoering zijn 1° de correcte inzameling en trans-
port van afvalwater met minimaal verlies, 2° het niet aansluiten/afkoppelen van niet-verontreinigd water, 3° 
de incidentenopvolging en gegevensverzameling en 4° de maximale zuivering op lokaal niveau. 
 
De indicator aangaande de correcte inzameling en transport van het afvalwater wordt onder andere beoordeeld 
aan de hand van het gemeentelijk beleid inzake huisaansluitingen en het operationeel onderhoud van de lei-
dingen. De indicator inzake niet aansluiten of afkoppelen van niet-verontreinigd hemelwater wordt geëvalu-
eerd aan de hand van het afkoppelingsbeleid, inclusief buffering en vertraagde afvoer, parasitair water enzo-
voort.  
 
De belangrijkste conclusies die uit de evaluatie van twee jaar vrijwillige rapportering getrokken kunnen wor-
den, zijn: dat indicator 2 gemiddeld gezien laag scoort; dat er weliswaar toegenomen aandacht is voor de kwa-
liteit van het rioleringsstelsel en voor het aanpakken en remediëren van de knelpunten, maar dat hier nog meer 
belang aan dient te worden gehecht.  
 
Conclusies 
 
We kunnen een aantal conclusies trekken naar aanleiding van het geheel van de hier verstrekte gegevens. Bij 
de uitbouw van de saneringsinfrastructuur wordt zeer veel aandacht besteed aan de toepassing van het princi-
pe ‘vasthouden-bergen-afvoeren’.  
 
De allereerste doelstelling van de investeringsprogramma’s voor de saneringsinfrastructuur is natuurlijk de 
verbetering van de waterkwaliteit, maar deze verbeterde waterkwaliteit zorgt er anderzijds voor dat de water-
loopbeheerders op minder weerstanden botsen bij de realisatie van de broodnodige overstromingsgebieden.  
 
Het beleid kan op een aantal punten weliswaar worden bijgestuurd, maar het is ook duidelijk dat het huidige 
beleid meehelpt om de voorwaarden te creëren om maatregelen te nemen om wateroverlast te voorkomen.  
 
Ten slotte is een goed beheer van de infrastructuur essentieel om plaatselijke wateroverlastproblemen te voor-
komen en wordt er een gestructureerd kader ontwikkeld om dit op te volgen.  

1.2. Vragen van de leden 

De heer Hermes Sanctorum: In VLAREM II wordt gesteld dat een gescheiden stelsel verplicht is. U zei dat 
er op termijn in uitzonderingen wordt voorzien. Het is me niet helemaal duidelijk wat u daarmee bedoelt. Wat 
is daar de reden van? Ik weet dat een aantal bedrijven daar een uitzondering voor krijgen. Kunt u daarover wat 
meer uitleg geven?  
 
U hebt een aantal keren het optimalisatieprogramma aangehaald. Onrechtstreeks heb ik vernomen dat het 
budget van pakweg 2011 voornamelijk gaat naar meerkosten die zich opstapelen voor het optimalisatiepro-
gramma van 2010. Klopt het dat we eigenlijk bezig zijn met het financieren van projecten die eigenlijk al in 
het verleden gefinancierd hadden moeten zijn? Of wordt er toch voldoende geïnvesteerd in nieuwe projecten 
in het kader van een nieuw optimalisatieprogramma?  
 
De stedenbouwkundige verordening is een aandachtspunt dat elke keer weer naar voren wordt geschoven 
tijdens deze hoorzittingen. Ik begrijp nog altijd niet waarom de Vlaamse Regering daarover nog geen beslis-
sing heeft genomen. In verband met de watertoets is er blijkbaar een besluit in de maak. De verordening blijft 
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echter op zich wachten. Misschien zijn er nog technische bezwaren. Kunt u daar iets over zeggen?  
 
Ik verwijs naar de tabel met de grootteordes van buffervolumes in functie van ledigingsdebiet en terugkeerpe-
riode van de overlast. U zei dat er vooral met de waarden rechts onderaan rekening wordt gehouden. Kunt u 
verduidelijken waar er ergens een verkeerde focus vanuit het perspectief van het beleid ligt? 
 
U hebt benadrukt dat er een aantal knelpunten zijn op het vlak van het beheer van de saneringsinfrastructuur. 
Wat houdt dat dan precies in? Ik weet dat er veel projecten zijn om nieuwe rioleringen aan te leggen, maar dat 
het onderhoud vaak te wensen overlaat. Moeten we meer aandacht hebben voor het onderhoud van die riole-
ring in plaats van voor nieuwe projecten? Op termijn stapelen die kosten zich op. Misschien is het inderdaad 
beter daarop te focussen, zodat de knelpunten snel worden aangepakt. 
 
In uw conclusie stelt u in algemene termen dat een goed beheer van de infrastructuur essentieel is, dat er nood 
is aan een gestructureerd kader om het beheer op te volgen. Wat bedoelt u daar precies mee? Kunt u een aan-
tal concrete voorbeelden geven van te nemen maatregelen? 
 
De heer Lode Ceyssens: Ik heb één concrete vraag of bemerking over de opmerkingen door de ambtelijke 
commissie bij de rioleringsdossiers. Begrijp me niet verkeerd. Als Vlaanderen dergelijke belangrijke bedragen 
investeert, moeten die dossiers ook goed zijn. Ze moeten volledig worden nagekeken en desnoods moet er 
worden bijgestuurd. Maar soms heb ik de indruk dat tijd wordt verloren door al te formalistisch te zijn. Ik zie 
bijvoorbeeld een aantal afkeuringen voor een bekken dat groter wordt gemaakt, omdat er dan nog een toe-
komstig project op kan worden aangekoppeld. In het dossier staat niet letterlijk vermeld dat de bouwheer dat 
zelf zal financieren. De opmerking is dan dat die informatie in het dossier had moeten staan. Dat zijn elemen-
ten die, op het moment dat het dossier wordt goedgekeurd, perfect mee opgenomen kunnen worden in de 
voorwaarden, in plaats van dat het dossier terug wordt gestuurd, waarna het opnieuw moet worden ingediend. 
Daardoor wordt tijd verloren. Soms heb ik de indruk dat op de agenda van de ambtelijke commissies meer 
dossiers staan dan echt nodig.  
 
Mevrouw Gwenny De Vroe: Ik wil even ingaan op de wachtlijsten die er momenteel zijn voor de aanleg van 
gescheiden rioleringsstelsels. Momenteel zijn er veel gemeenten die deze stelsels willen aanleggen. Ze wach-
ten echter op subsidies van de VMM. Hoe kan volgens u de goedkeuring van de subsidies worden versneld? 
Wat zijn de oorzaken van die wachtlijsten?  
 
Het budget van het Rubiconfonds werd geschrapt. Ik veronderstel dat dat ook gevolgen heeft voor de riolerin-
gen: minder buffergebieden, meer overstromingen, en bijgevolg ook meer water in de rioleringen. Wat zijn 
volgens u de eventuele gevolgen? 
 
De heer Sas van Rouveroij: Ik heb een specifieke vraag over de gescheiden stelsels. We weten allemaal dat 
de output, het rendement van een dergelijk stelsel op veel plaatsen zeer laag, soms zelfs onbestaande is, en 
onbestaande zal blijven gedurende een lange periode. De middelen zijn op dit moment schaars, en zullen mis-
schien nog schaarser worden. Is het dan niet beter om af te stappen van het verplichtend karakter ervan en om 
meer maatwerk toe te laten voor degenen die een goed zicht hebben op de problematiek?  
 
Mevrouw Marleen Van den Eynde: Ik wil even ingaan op de subsidies. In de conclusies stelt u dat de ge-
meentebesturen blijkbaar wel al van een gescheiden stelsel hebben gehoord, dat de interesse weliswaar is toe-
genomen, maar dat ze er nog onvoldoende aandacht voor hebben. Het tekort aan subsidies leidt er echter toe 
dat gemeentebesturen uiteindelijk de heraanleg van straten uitstellen op plaatsen waar rioleringswerken uitge-
voerd moeten worden, en dat men liever andere straten heraanlegt, waar die werken niet nodig zijn. Uiteinde-
lijk worden dan toch belangrijke projecten uitgesteld, waardoor we tot een ander punt van uw conclusie ko-
men, namelijk dat de kwaliteit onvoldoende is om gecontroleerde overstromingsgebieden uit te bouwen. Het 
ene dossier hangt samen met het andere.  
 
Mevrouw Tinne Rombouts: Ik wil even terugkomen op het optimalisatieprogramma 2012. Er zijn heel veel 
projecten gericht op de sanering van vuilvracht en ook heel wat gecombineerde gemeentelijke dossiers met 
Aquafin. Klopt het dat het om nieuwe zuiveringen gaat? In de optimalisatie- en renovatieprojecten worden er 
heel wat rioleringen gerenoveerd. Maar de focus in het programma ligt toch op nieuw te realiseren zuiverin-
gen? Of zitten er bij de sanering van vuilvrachten nog andere projecten?  
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Er is ook een kentering gebeurd bij de gemeentelijke financiering. We weten ondertussen dat de saneringsbij-
drage volgens een andere formule voor inkomsten zorgt. Voor zover u daar zicht op hebt, kunt u zeggen of dat 
gezorgd heeft voor een verandering bij gemeenten op het vlak van investeringen voor projecten? Wat is uw 
ervaring qua planning, projecten en te realiseren projecten? 
 
Wat het integraal waterbeleid en de uitbouw van saneringsinfrastructuur betreft, geeft u aan dat er een aantal 
verbeterpunten zijn. Ik zie vaak dat men bij projecten kijkt in hoeveel buffering voorzien moet worden en 
waar dat moet gebeuren. Is er bij u ook aandacht voor een win-winoplossing in die situatie? Wordt er ook 
rekening gehouden met een zo zuinig mogelijk grondgebruik, met de vraag of de buffering ook andere doel-
einden kan dienen en dergelijke? Kijkt u gewoon naar de hoeveelheid water, naar de technische aspecten of 
kijkt u ook naar win-winmogelijkheden?  
 
U hebt het bij de beheersindicatoren over een heroriëntatie van het overstortmeetnet van de VMM afgestemd 
op de uitbouw van het indicatorenkader. Kunt u dat verder verduidelijken? 
 
Inzake de gemeentelijke bedrijfsvoering haalt u aan dat de gemeentelijke leidingen te kampen kunnen hebben 
met veel verdunningen. U stelt dat er nog onvoldoende aandacht voor bestaat. Als men nieuwe rioleringen 
aanlegt, krijgt men echter pas subsidies als men zorgt voor gescheiden stelsels. Wat bedoelt u dan als u zegt 
dat er onvoldoende aandacht voor is? Gaat het dan over renovatieprojecten?  
  
De heer Wilfried Vandaele: Ik wil me concentreren op het probleem van de wateroverlast, hoezeer die ook 
verweven is met andere aspecten van het integraal waterbeheer. Ik ben tevreden te horen dat de waterkwaliteit 
voldoende is, zodat het niet meer kan ingeroepen worden als argument tegen het aanleggen van overstro-
mingsgebieden.  
 
We hebben al heel wat instanties gehoord. U hebt een goed overzicht van het terrein. Als we de bevoegd-
heidsverdeling bekijken met betrekking tot water, onder andere de indeling van waterlopen en de verschillen-
de taken die zijn toegewezen aan verschillende instanties, zijn er dan taken waarvan u vindt dat ze beter aan 
een ander niveau worden toegewezen?  
 
De heer Bart Martens, voorzitter: Wat is de impact van de verdere opwarming van het klimaat op het beleid 
inzake riolering? Van professor Berlamont hebben we gehoord dat vooral de zomers veel droger zullen wor-
den, dat de regenbuien dan ook heviger zullen zijn, wat zijn invloed heeft op de buffercapaciteit in het stelsel 
zelf. Stellen de kilometerslange collectoren geen probleem tijdens dergelijke langdurige droogtes? Zal de 
vuilvracht daar niet bezinken en uitspoelen tijdens een hevige regenval, waarbij ze ongezuiverd in de rivier 
terechtkomt? In welke mate heeft de klimaatopwarming met drogere zomers, kortere maar hevigere buien een 
invloed op de design van het rioleringsstelsel?  
 
Ik heb u niets horen zeggen over de uitvoeringsplannen van de rioleringsstelsels, die op de zoneringsplannen 
moeten volgen die in de verschillende gemeenten zijn afgerond. Het wordt toch heel cruciaal om via de uit-
voeringsplannen niet alleen te zeggen waar er gerioleerd moet worden – dat was het onderwerp van die zone-
ringsplannen –, maar ook hoe en wanneer. Dat zal noodzakelijk zijn om de lokale besturen bij de les te hou-
den. Veel geld onder de grond stoppen is nodig voor het milieu, maar een burgemeester en een schepencollege 
steken vaak liever de schaarse middelen in zichtbare projecten dan in de noodzakelijke uitbouw van het riole-
ringsstelsel.  
 
Ik vraag me dan ook af hoever die uitvoeringsplannen staan. In welke mate voorzien die plannen, naast de 
uitbouw van het rioolstelsel, ook in een herwaardering van het grachtenstelsel. Naarmate we meer hemelwater 
van afvalwater zullen scheiden, zal dat laatste stelsel van uitzonderlijk groot belang worden. Worden de 
grachtenplannen in de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen opgenomen of wordt er gewoon geen aandacht 
aan besteed? 
 
Ik vraag me af in welke mate de RIO-middelen niet volledig moeten worden geheroriënteerd in functie van de 
prioriteiten die uit de op de bekkenbeheerplannen afgestemde uitvoeringsplannen naar boven komen. Zou het, 
gezien de schaarste van de middelen, niet beter zijn de beschikbare middelen eerst te besteden aan investerin-
gen die op het terrein het meest opleveren in plaats van aan een ‘first come, first served’-aanpak, waarbij de 
verschillende projecten in volgorde van aanvraag worden beoordeeld? Zodra de uitvoeringsplannen er zijn, 
zullen we onze subsidiesystemen moeten aanpassen. 
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Lijkt het niet zinvol te voorzien in een gewestelijke financiële tussenkomst voor de kosten die burgers maken 
voor de afkoppeling van hemelwater en afvalwater op privédomein? Indien een riolering aan de straatkant 
wordt heraangelegd, kan dit in het licht van VLAREM II worden opgelegd. Gemeentebesturen staan hier ech-
ter terughoudend tegenover. Dit betekent immers een grote kost voor gezinnen, die vaak hun oprit of hun kel-
der moeten openbreken. Dergelijke maatregelen zijn uiteraard niet altijd populair.  
 
Een vergoeding zou kunnen helpen. Bepaalde riooloperatoren doen dit nu al. In welke mate zouden we kun-
nen voorzien in een gewestelijk systeem indien zou blijken dat dergelijke investeringen het meest kosteneffi-
ciënt zijn? Het zou jammer zijn een systeem met verschillende buizen niet door te voeren wegens de angst van 
de beleidsverantwoordelijken. Een betere ondersteuning van de kosten op privéterrein zou op dit vlak kunnen 
helpen. 
 
In maart 2008 heeft het Vlaams Parlement een resolutie goedgekeurd waarin wordt gevraagd Aquafin niet 
langer bij de werking van de ambtelijke beoordelingscommissie van de RIO-projecten te betrekken. Aquafin 
heeft een aantal decretaal opgelegde taken op het vlak van de gemeentelijke inzameling en zuivering van wa-
ter. Daarnaast ontplooit Aquafin echter ook commerciële activiteiten op het vlak van het rioleringsstelsel zelf. 
Indien Aquafin over de subsidieaanvragen moet oordelen, wordt deze organisatie in feite rechter en partij. We 
hebben gevraagd hier paal en perk aan te stellen. Voorlopig is hier nog geen gevolg aan gegeven. Hoe staat de 
VMM tegenover dit probleem? 

1.3. Antwoorden 

De heer Dirk Waegeman: de eerste vraag had betrekking op de vermelding van uitzonderingen op geschei-
den stelsels. De regelgeving stelt dat bij de opmaak van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, als vertaling 
van de goedgekeurde zoneringsplannen, in verstedelijkt gebied de zones worden afgebakend waarin een ge-
scheiden stelsel geen meerwaarde biedt en bijgevolg niet hoeft. Dit is echter geen eenvoudige opdracht. Om 
daar duidelijkheid over te krijgen, hebben we een studie laten uitvoeren. Die studie heeft niet tot een ge-
bruiksklare beslissingsboom geleid. We plannen nu een vervolgstudie. De afbakening van zones waarin het al 
dan niet zinvol is een gescheiden of een gemengd stelsel aan te leggen, is in elk geval niet evident. 
 
De heer Hermes Sanctorum: Wat zijn de parameters eigenlijk? Gaat het om de verdunningsfactor of spelen 
ook andere factoren een rol? 
 
De heer Dirk Waegeman: Het gaat onder meer om de verdunning maar ook om de kostprijs. We zoeken een 
ecologisch-economisch optimum. 
 
De heer Sas van Rouveroij: Volgens mij betreft het een afweging van de marginale kosten ten aanzien van 
de marginale opbrengsten. Als de opbrengsten heel laag liggen, is het niet verantwoord. 
 
De heer Bart Martens, voorzitter: Hetzelfde geldt voor de individuele behandelingsinstallaties voor afvalwa-
ter. Voor sommige geïsoleerde woningen is het beter zelf te zuiveren dan op het collectief systeem aan te slui-
ten. Hiervoor zijn parameters ingevoerd. Vanaf een bepaalde score wordt het zinvol individueel te zuiveren of 
op het collectief systeem aan te sluiten. 
 
De heer Dirk Waegeman: De tweede vraag ging over de budgetoverloop voor het optimalisatieprogramma. 
Ik kan dit in feite niet ontkennen. De programma’s van Aquafin die vanaf 1991 werden goedgekeurd , worden 
momenteel uitgevoerd. We zitten met een significant tekort en om dit te remediëren, geven we de volgende 
programma’s minder invulling. Dat zal niet op een jaar worden opgelost. 
 
Er blijft voldoende ruimte om nieuwe projecten naar voren te schuiven. Dat de uitwerking van die projecten 
meer kost, ligt niet enkel aan de ontwerpers. Dit is vooral een gevolg van de bijkomende eisen die worden 
gesteld. Die eisen hebben onder meer betrekking op de buffering en op de MER-verplichtingen. Als het ons 
wordt verboden langs de waterloop te werken, moeten we langs de straat gaan. Dit leidt bijna tot een verdub-
beling van de kostprijs. De vertegenwoordigers van Aquafin kunnen ongetwijfeld een beter antwoord op deze 
vraag geven. 
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Wat de stedenbouwkundige verordening betreft, heb ik begrepen dat alles in het werk zal worden gesteld om 
die in de loop van de komende maanden aan te passen. Dit vergt overleg met het Departement RWO. De 
werkgroep Waterzuivering van de CIW voorziet in vergaderingen om hier verder werk van te maken. Ik hoop 
dat dit snel in orde zal komen. 
 
Ik heb daarnet de ingewikkelde tabel betreffende de keuze van het buffervolume getoond. Een aantal water-
loopbeheerders grijpt gemakshalve terug naar de rechterbenedenhoek van die tabel. De ambtelijke commissie 
is hier meermaals mee geconfronteerd. Ze leveren geen onderbouw en kiezen voor de maximale terugkeerpe-
riode en voor een minimaal ledigingsdebiet. We geven de gemeentebesturen of rioolbeheerders niet mee in 
welke buffering ze moeten voorzien zonder op de efficiëntie in de gegeven omstandigheden te letten. De tabel 
is bedoeld om de bufferingsvolumes op maat van de karakteristieken van een waterloop in te vullen.  
 
We zullen een nieuwe poging doen. De code van goede praktijk wordt momenteel herzien. Dit werk moet in 
de loop van mei 2011 worden gefinaliseerd. We zullen rekening houden met de nieuwste gegevens inzake de 
modellering van waterlopen en dergelijke. Indien we dit kunnen concretiseren, kunnen we misschien vermij-
den dat op de verkeerde plaatsen een buffering wordt opgelegd. 
 
De heer Hermes Sanctorum: Beweert u nu dat we vaak overinvesteren in buffering? 
 
De heer Dirk Waegeman: Sommigen grijpen gemakshalve naar de grootste volumes. Ze onderbouwen die 
keuze niet en hierdoor bestaat het risico van overinvesteringen. Ik loop echter vooruit op de toelichting die de 
andere actoren straks zullen geven. 
 
Mevrouw Tinne Rombouts: Ik vraag me ook af wie beslist op welke manier bepaalde debieten in bepaalde 
waterlopen mogen worden gelost. Wordt de gemeenten geen norm in verband met de buffercapaciteit opge-
legd? Moet daar geen grondiger discussie over worden gevoerd? Waar zit precies het knelpunt? 
 
Blijkbaar wordt te weinig op maat gewerkt. Ik krijg echter het signaal dat de waterlopen slechts een bepaald 
debiet mogen ontvangen en dat iedereen zich hieraan moet houden. Hierdoor wordt maatwerk gedeeltelijk 
uitgesloten. 
 
De heer Dirk Waegeman: We hebben hierover al meerdere discussies gevoerd in de ambtelijke commissie. 
Op een bepaald ogenblik werd beslist dat we die door de waterloopbeheerders gestelde eis niet zo maar over-
nemen. De gemeenten moeten van de waterloopbeheerder, in het bijzonder van de provinciebesturen, een 
vergunning krijgen en de discussies moeten in die context worden gevoerd. We nemen niets klakkeloos over. 
Het kan lijken alsof de ambtelijke commissie een eis oplegt, maar dat denkspoor hebben we al jaren verlaten. 
 
Er is ook een vraag over het beheer van de saneringsinfrastructuur gesteld. Ons rioleringsstelsel kent een lan-
ge geschiedenis. Vroeger maakte het weinig uit of het water tijdens het transport door het rioleringsstelsel al 
dan niet werd verdund. Er stond op het einde toch geen zuiveringsstation. De zuiveringsprestaties konden hier 
niet onder lijden. 
 
Er is een intense verweving van het grachtenstelsel en het rioleringsnet. Hierdoor kunnen bepaalde problemen 
niet onmiddellijk worden opgelost. Dit is een werk van lange adem, waarvoor enorme kredieten zijn gereser-
veerd. Gezien de immense omvang van de saneringsinfrastructuur die moet worden aangepakt, kan dit niet 
meteen worden geregeld. 
 
De heer Hermes Sanctorum: Het gebrek aan voldoende opvolging is een bekende lokale problematiek. Ik 
kan me voorstellen dat gemeentebesturen onvoldoende de reflex hebben het bestaande rioleringsnet te onder-
houden.  
 
De heer Dirk Waegeman: De landelijke gebieden vormen een klassiek voorbeeld. Momenteel sluiten we de 
kleinste dorpen aan en daar is het probleem vaak het ergst. Vaak gaat het om dorpskernen met lintbebouwing 
die in akkers overgaat. Als er een plaatselijk probleem met wateroverlast is, wordt vaak een dwarsrooster in 
de weg gestoken. Daardoor verplaatst het probleem zich stroomafwaarts en het zuiveringsstation zal het gewe-
ten hebben. Er is onvoldoende besef dat op die manier op een andere plaats een veel groter probleem wordt 
gecreëerd. 
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De heer Ceyssens vindt dat de ambtelijke commissie een zekere stugheid aan de dag legt. We remmen zeker 
geen dossiers af. We worden echter vaak geconfronteerd met dossiers die op de valreep worden ingediend en 
die nauwelijks uit enkele bladzijden bestaan. Die dossiers vallen nauwelijks te beoordelen.  
 
We proberen de in het besluit vermelde doelstellingen op een pragmatische manier af te dwingen. Het behoud 
van de grachten vormt hierbij steeds een probleem. Een project staat immers nooit op zichzelf. Het gaat steeds 
om meervoudige doelstellingen, onder meer op het vlak van de wegherinrichting, de veiligheid van een 
schoolomgeving of de aanleg van fietspaden. Meestal moet de gracht verdwijnen om hiervoor plaats te ma-
ken. We verzetten ons hier sterk tegen, hoewel we begrip hebben voor de andere doelstellingen. Om ruimte 
voor water te creëren, trachten we het grachtensysteem te behouden. 
 
De heer Lode Ceyssens: Voor alle duidelijkheid: mijn pleidooi is niet om zomaar dossiers te laten passeren 
die niet volledig klaar zijn en waarin bepaalde punten nog niet uitgeklaard zijn. Ik stel alleen vast dat er gere-
geld dossiers terugkomen vanwege kleine formalistische tekortkomingen. Daar zou mijns inziens tijd kunnen 
worden gewonnen met een duidelijke voorwaardelijke goedkeuring, waarin duidelijke voorwaarden worden 
vermeld. 
 
De heer Dirk Waegeman: Voor dergelijke vragen moet ik naar mijn medewerkers verwijzen. Nu, aan dos-
siers is er geen gebrek. De projecten die wij nu goedkeuren in de ambtelijke commissie, moeten vastgelegd 
worden op de kredieten van 2012. Gelukkig is er ook de afwijking op artikel 20. Dat wil zeggen dat eenmaal 
het voorontwerp goedgekeurd is, men eigenlijk niet moet wachten op de vastlegging maar verder kan met het 
project. Op het moment dat de vastlegging er eindelijk komt, kan men de procedure vlug doorlopen. 
 
Mevrouw De Vroe had het over de wachtlijst. Ik kan niet ontkennen dat er een enorm spanningsveld is tussen 
vraag en aanbod: meer dan één op tien op dit ogenblik. Er staan misschien 1000 of 1100 projecten in de 
wachtrij. Men zou regelmatig bij de gemeenten moeten nagaan of ze de projecten nog handhaven, want dat 
verandert ook altijd weer, wegens gewijzigde inzichten. 
 
Er is ook altijd gesteld dat de subsidies voor gemeentelijke rioleringen een gunst zijn en geen recht. Nu stellen 
we vast dat ook sommige rioolbeheerders zich 100 procent vastklinken aan dat subsidiebesluit voor het reali-
seren van rioleringsprojecten. Dan werkt het natuurlijk vertragend in plaats van stimulerend. Het is altijd de 
bedoeling geweest om de ecologisch meest waardevolle projecten op te nemen en te belonen met een subsidie. 
Het is ook niet zo dat er een wachtlijst is die wij altijd volgen. Er wordt altijd opnieuw geprioriteerd. Er zijn 
projecten die nooit aan bod zullen komen, omdat ze niet voldoen aan de criteria. 
 
Er was ook een vraag over het Rubiconfonds. Er is een onderzoek geweest naar de interactie van de projecten 
in het Rubiconfonds met projecten binnen het RIO-besluit. Daaruit is geconcludeerd dat er geen overlap is, en 
in de meeste gevallen ook helemaal geen interactie. Bepaalde projecten uit het Rubiconfonds hadden natuur-
lijk ook tot doel het water van hoger gelegen gebieden af te voeren, los van het rioleringsstelsel. Interactie of 
niet, het is dus maar hoe men het bekijkt. 
 
De heer Lode Ceyssens: Het is natuurlijk niet de bedoeling dat alleen die dossiers worden uitgevoerd die 
worden betoelaagd. De rioolbeheerders hebben niet zo heel lang geleden de zoneringsplannen zien passeren, 
waarin we een duidelijke afbakening hebben gemaakt van wat we in de toekomst nog berioleerd willen zien 
en in welke verschillende fases, en waar we voor kleinschalige waterzuivering moeten kiezen. Hoor ik u nu 
zeggen dat die dossiers die in de zoneringsplannen nog als ‘te berioleren’ staan, maar die minder ecologische 
waardevol zijn omdat ze minder aansluitpunten hebben, dan maar voor de volle 100 procent door de rioolbe-
heerder moeten worden gefinancierd? 
 
De heer Dirk Waegeman: De projectenkorf is ondertussen voor iedere gemeente opgemaakt. De VMM zal 
voor het einde van 2011 opnieuw een bezoek brengen aan alle gemeenten om de volgorde en dergelijke van 
de projecten te bespreken. Daarmee beschikken we nog niet over een gebiedsdekkend uitvoeringsplan. Het is 
logisch dat wij ons de volgende jaren meer gaan focussen op de projecten die daarin eerst geklasseerd staan. 
Maar het is ook geen een-op-een relatie, aangezien de budgettaire mogelijkheden te beperkt zijn om alle pro-
jecten te realiseren. Dat kan niet ontkend worden. 
 
De heer Lode Ceyssens: Ik vrees dat er aan de andere kant ook geen schat verborgen ligt om de minder prio-
ritaire dossiers te financieren. 
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De heer Dirk Waegeman: U mag ook niet vergeten dat men enkele jaren geleden, bij de reorganisatie van de 
waterzuivering, de mogelijkheid heeft geboden om boven op de bovengemeentelijke saneringsbijdrage door 
de gemeente een gemeentelijke saneringsbijdrage te laten innen, ten bedrage van 1,4 keer de bovengemeente-
lijke. Dat genereert 300 à 350 miljoen euro per jaar. Op enkele jaren tijd heeft bijna elke gemeente daar ge-
bruik van gemaakt. Dat is heel wat geld dat voor diezelfde doelstelling bedoeld is, voor zover men daar na-
tuurlijk geen leningen uit het verleden mee gaat afbetalen. 
 
De gemeentebesturen mogen ook niet vergeten dat er ooit een Investeringsfonds was. Dat is opgegaan in het 
nieuwe Gemeentefonds. Daarin zaten ook kredieten die bedoeld waren om rioleringen aan te leggen. Dat zijn 
ze mettertijd natuurlijk ook vergeten. 
 
Mevrouw Tinne Rombouts: Ik begrijp dat men daar een prioritering van toekenning van subsidies aan moet 
koppelen, maar de ene gemeente heeft al meer geïnvesteerd dan de andere. Een gemeente heeft er in het ver-
leden natuurlijk ook al rekening mee gehouden dat men eerst de grote projecten aanpakt, en nadien eventueel 
de kleinere. Het mogelijke gevolg is dat die gemeenten die in het verleden al sterk geïnvesteerd hebben in 
projecten en nu de kleinere projecten willen uitvoeren, nu niet meer aan bod dreigen te komen. Hoe wordt die 
prioritering op Vlaams niveau bekeken?  
 
Mevrouw Gwenny De Vroe: Ik heb de indruk dat de kleine gemeenten de dupe zijn van die wachtlijsten. 
 
De heer Dirk Waegeman: Ik moet dat tegenspreken. De meeste projecten van gescheiden stelsels betreffen 
de uitbouw van riolering in landelijke gemeenten. Daar is het belangrijk om gescheiden stelsels aan te leggen, 
omdat wij al veel situaties gehad hebben waar door de aanvoer van minder geconcentreerd water opwaarts het 
afwaartse meer geconcentreerde afvalwater uit het rioleringsstelsel wordt geduwd. Het is dus van het grootste 
belang dat men opwaarts, zeker in landelijk gebied, voorzichtig omgaat met de scheiding tussen hemelwater 
en afvalwater. 
 
Gegeven die context, scoren die projecten door de bank genomen ook vrij goed bij de prioritering in functie 
van opname op het programma. 
 
De heer Bart Martens, voorzitter: Wat gebeurt er nu met die projecten die misschien wel in de uitvoerings-
plannen terechtkomen, maar die niet als prioritair worden aangemerkt? Moeten die dan op kosten van de des-
betreffende gemeenten of de door de gemeente aangeduide riooloperator worden uitgevoerd? 
 
De heer Dirk Waegeman: Als het project meervoudige doelstellingen beoogt en men niet kan wachten, vrees 
ik dat de gemeente het inderdaad met eigen middelen zal moeten uitvoeren. Het is misschien een antwoord dat 
niet goed aankomt, maar ik vrees dat dat de realiteit is. 
 
De heer Hermes Sanctorum: Er was nog de vraag naar het gestructureerde kader om het beheer op te volgen. 
 
De heer Dirk Waegeman: Dat gestructureerde kader bestaat voor de bovengemeentelijke bedrijfsvoering uit 
de vijf genoemde indicatoren, waarvan wij alleen die toegelicht hebben die een link hebben met de water-
kwantiteit. Er is niet meteen een rechtstreekse link met de beoordeling van de zuiveringsprestaties. 
 
We hebben een meerjarenplan opgesteld, dat in samenspraak met Aquafin wordt uitgevoerd. Dat betekent dat 
we op heden ongeveer 70 procent van de vuilvracht die aangevoerd wordt op zuiveringsinstallaties aan dit 
toezicht op basis van de indicatoren onderwerpen. De doelstelling is om dat in de volgende jaren verder uit te 
breiden in de breedte – meer zuiveringsstations – en in de diepte – meer installatieonderdelen. Het toezicht zal 
niet in elk pompstation gebeuren, maar op basis van een duidelijke beslissingsboom. Al een paar jaar worden 
de resultaten uitvoerig meegedeeld aan Aquafin en alle betrokkenen. Zij vormen de basis voor bijsturingen in 
het beheer – zeg maar: afstemming van pompstations op elkaar –, voor het definiëren van nieuwe projecten 
die op programma’s komen, voor andere ingrepen in het beheer en dergelijke meer. 
 
De heer Sas van Rouveroij: De verplichting om gescheiden te werken, wordt vandaag dus getoetst aan de 
parameters die we daarnet hebben omschreven. Maar heb ik het goed begrepen dat dat vooralsnog niet leidt 
tot een goed werkbaar systeem, waarbij die afwegingen kunnen worden gemaakt? 
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De heer Dirk Waegeman: Dat is juist. 
 
De heer Sas van Rouveroij: Decretale verplichtingen die botsen met budgettaire beperkingen en tekorten, 
worden op die manier natuurlijk voor een stuk opgelost. De verplichting op zich wordt dan immers niet geres-
pecteerd. Los van de inhoudelijke afweging, speelt hier ook een loutere centenafweging: er is gewoon te wei-
nig geld. Dat leidde tot uw uitspraak dat u de dossiers nu al toewijst op kredieten van 2012. Alle kredieten van 
2011 zijn dus al vastgelegd.  
 
De heer Dirk Waegeman: Die kredieten zijn benomen door dossiers die in de loop van vorig jaar zijn goed-
gekeurd. 
 
De heer Sas van Rouveroij: Is dat een evolutie die exponentieel toeneemt? 
 
De heer Dirk Waegeman: Wij hebben die situatie in 2005 ook gekend. Toen waren er éénmalig vastleg-
gingskredieten op een paar andere kredieten dan het klassieke MINAfonds. Dat is toen geremedieerd. Maar 
het is nu al een paar jaar dat wij ingevolge de ambitieuze programma’s die de voorbije jaren zijn goedgekeurd, 
opnieuw met dat probleem worden geconfronteerd. 
 
Er wordt een programma goedgekeurd. In principe moet men dan binnen de negen maanden een voorontwerp 
indienen. Het kan even duren vooraleer dit door de ambtelijke commissie is goedgekeurd. Sommige gemeen-
ten gaan ook na een eerste beoordeling en agendering in de ambtelijke commissie zelf het initiatief nemen om 
het project een of twee jaar te laten rusten. Met andere woorden: vanuit het goedgekeurde programma krijgen 
we pas in de volgende jaren de repercussie inzake de behoefte aan vastleggingskredieten. Wat de behoefte zal 
zijn, is niet altijd op voorhand te plannen onder meer omdat de omvang van de projecten almaar wordt gewij-
zigd.  
 
Een geruststelling is dat we pas in 2010 voor de eerste keer een licht tekort hadden bij de betalingskredieten. 
We zijn van 1996 bezig en tot op heden hebben we altijd een significant overschot gehad op de ordonnance-
ringskredieten. Dat wijst op een lange doorlooptijd van projecten, op het feit dat men een beetje talmt om 
eindafrekeningen in te dienen en dergelijke. Op een bepaald moment hebben we zelfs een heus plan van aan-
pak voor slapende dossiers opgemaakt om de gemeenten wakker te schudden en hun te zeggen: de middelen 
zijn er, kom ze maar halen.  
 
De heer Sas van Rouveroij: Zijn de slapende dossiers nu allemaal wakker?  
 
De heer Dirk Waegeman: We blijven natuurlijk brieven schrijven zoals werd afgesproken, maar in 2010 
hadden we een licht tekort inzake betalingskredieten. De dossiers werden natuurlijk in het begin van 2011 in 
betaling gesteld. Een groot verschil maakt dat dus niet.  
 
De heer Bart Martens, voorzitter: Zou een vervaltermijn niet kunnen helpen? Misschien kunnen we zeggen 
dat een goedgekeurd project binnen de vijf jaar moet zijn uitgevoerd.  
 
De heer Dirk Waegeman: Dat is een van de opties. Misschien moeten we een termijn bepalen voor de perio-
de waarbinnen men een aangepast dossier kan indienen. Sommige gemeenten redeneren als volgt: het staat op 
een goedgekeurd programma en nu zullen wij bepalen wanneer het wordt uitgevoerd en dat kan vijf jaar later 
zijn. Als het tijdig werd ingediend en werd geagendeerd, hebben de gemeenten nu de vrijheid om het een hele 
tijd te laten liggen.  
 
Er was nog een vraag over het overstortmeetnet. Er werd gezegd dat er in functie van het indicatorenkader een 
behoefte was aan debietmetingen op pompstations om te controleren of alles op volle capaciteit werkt en geen 
plaatselijke waterproblemen veroorzaakt. Bij alvast twee van de indicatoren heb ik aangegeven dat er een 
directe link is en dat de controle gebeurt door het dichtstbijzijnde overstort. Dat overstort moet natuurlijk ook 
worden bemeten. We hebben binnen de VMM in de loop der voorbije jaren een overstortenmeetnet uitge-
bouwd. Ondertussen is het grotendeels geheroriënteerd zodat het voor meer dan 90 procent ten dienste staat 
van het indicatorenkader.  
 
Mijnheer Vandaele, u vroeg naar mijn mening over de bevoegdheidsverdeling, maar ik meen dat mijn per-
soonlijke mening er niet toe doet. De discussie werd hier gevoerd, alle betrokkenen hebben hun argumenten 
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pro en contra gegeven. Vanuit de VMM werd in eerdere hoorzittingen gezegd dat er optimalisaties in verschil-
lende richtingen mogelijk zijn. Mijn collega heeft perfect geduid wat de visie van VMM is en ook van mij.  
 
Op de vraag over de impact van het klimaat op de rioleringsleidingen, kan ik geen antwoord geven. In het 
kader van de herziening van de code van de goede praktijken werd in een van de discussies voorgesteld om de 
de terugkeerperiode bij de berekening van de dimensie van rioolstelsels van vijf jaar naar twintig jaar te bren-
gen. Natuurlijk is daar een kostenplaatje aan verbonden. Ook een aantal andere maatregelen werden voorge-
steld, maar daarmee loop ik vooruit op de andere presentaties die straks aan bod komen. 
 
Inzake de kilometerslange collectoren moeten we inderdaad oppassen dat we niet te maken krijgen met het 
fenomeen van verhoogde aantasting van de leidingen ten gevolge van een lange stilstand, met krooncorrosie 
en zwavelzuurvorming.  
 
De herwaardering van het grachtenstelsel zit nog niet in de beoordeling. Een hemelwaterafvoerplan is een van 
de doelstellingen die naar voren werden gebracht in de presentatie van de CIW. In het kader van het RIO-
besluit is het wel zo dat een hemelwaterafvoervisie, betrokken op het project, moet worden uitgewerkt. Dit is 
natuurlijk niet gebiedsdekkend voor de gemeente. Er moet een rechtstreeks verband zijn met het project dat 
ter subsidiëring voorligt. 
 
Er was een vraag over de vergoeding voor afkoppeling op privédomein. Veel gemeentes en rioolbeheerders 
verlenen vandaag al een bijdrage. Op Vlaams niveau is er tot op heden geen en ik ben niet op de hoogte van 
plannen om die in te voeren. 
 
Een laatste, delicate, vraag gaat over de betrokkenheid van Aquafin in de ambtelijke commissie. We hebben 
daar al meermaals over gediscussieerd met de betrokkenen. Aquafin heeft er geen moeite mee om te stoppen 
met de opdracht inzake het technisch nazicht, maar dat is geen optie voor ons. In de beginjaren ‘90 werd nu 
eenmaal gekozen voor een uitbouw van de knowhow inzake dimensionering bij Aquafin, op basis van de 
toenmalige voorlopers van de hydronautstudies. Men heeft er bewust voor gekozen om die knowhow niet uit 
te bouwen binnen de administratie: niet binnen de VMM en ook niet op een andere plaats. Dit betekent dat wij 
voor het technisch nazicht, voor de controle van de dimensie van de leidingen, voor de hydrodynamische mo-
dellering, alleen maar te rade kunnen gaan bij Aquafin, die deze tools beheerst en voor ons een analyse maakt.  
 
Wat we wel hebben gedaan, is dat we in samenspraak met de verantwoordelijken van Aquafin hebben gepro-
beerd om de opdracht af te bakenen en in te perken, zodat die wordt herleid tot de essentie en de kans op rech-
ter-en-partijsituaties minimaal wordt.  

2. Nv Aquafin 

2.1. Inleidende uiteenzetting 

De heer Frans Diels, regiocoördinator infrastructuur van Aquafin: De onderwerpen die wij graag willen be-
spreken, zijn de volgende: het hydraulisch afvoergedrag van rioleringsstelsels onder regenweeromstandighe-
den, de maatregelen die we kunnen nemen door middel van de rioleringen voor het terugdringen van de wa-
teroverlastproblematiek, onze bekkengerichte aanpak en een aantal conclusies.  
 
Waterafvoer via het rioolstelsel 
 
Inzake de link tussen de waterketen en het watersysteembeheer, is het relevant om de waterafvoer in het riole-
ringstelsel te bekijken. We refereren graag aan de uiteenzetting van professor Berlamont tijdens een vorige 
hoorzitting. Hij duidde op een heel heldere manier het verschil aan tussen riooloverstromingen enerzijds en 
rivieroverstromingen anderzijds.  
 
Riooloverstromingen vinden hun oorzaak in de korte, hevige zomerregenval die we kennen. De wateroverlast 
die daarmee gepaard gaat, vindt zijn oorsprong in het gebrek aan hydraulische afvoercapaciteit van het riole-
ringsysteem.  
 



Stuk (2010-2011) – Nr. X 
 20

6 
 
 
Rivieroverstromingen zijn duidelijk gelinkt aan lange periodes van regenval tijdens de winter. De link met het 
rioleringensysteem is hier dat de rivieren een afwaartse randvoorwaarde kunnen opleggen aan het riolering-
stelsel waardoor het hydraulisch niet kan functioneren.  
 
We lichten dit graag toe aan de hand van een schematiserende langsdoorsnede over het rioleringstelsel. U ziet 
op het schema onderaan de rioleringsleiding die een doorvoer kent naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Op 
de schets werden ook twee inspectieputten getekend en u ziet ook het overstort naar de waterloop.  
 
Tijdens droogweeromstandigheden is een dergelijk rioleringstelsel slechts voor een heel klein gedeelte gevuld 
en al het ingebrachte water wordt voor behandeling naar de waterzuiveringsinstallatie afgevoerd.  
 
Als een matige bui op het rioleringstelsel wordt losgelaten, zal er een zekere afvloei van hemelwater naar het 
rioleringstelsel zijn. Dit hemelwater zal in het rioleringstelsel geborgen worden en na afloop van de bui zal het 
naar de RWZI worden afgevoerd voor behandeling. De meest voorkomende buien zijn van dit type: matige 
buien.  
 
Anders is het als we een sterker type van bui krijgen. De capaciteit van de riolering is dan niet voldoende om 
de volumes die dan op de verharde oppervlakte vallen allemaal nog in het rioleringstelsel te kunnen bergen. 
Op dat moment krijgen we de werking van een overstort naar een waterloop. We merken wel op dat er bij dit 
type bui nog steeds geen wateroverlast is ten opzichte van het maaiveld. Bij de inspectieputten merkt u dat we 
nog een vrije boord hebben waarin nog geen water staat. Dit type bui komt gemiddeld zeven keer per jaar 
voor.  
 
In de zomer kan het nog feller regenen. Als we te maken krijgen met zomeronweer, zal eerst de berging in het 
rioleringstelsel opgevuld worden. De overstorten zullen in werking treden om te trachten het volume water af 
te voeren. Bij te stevige buien merken we dat de afvoercapaciteit van het rioleringsysteem op zich tekort 
schiet om het water nog naar de waterloop te kunnen afvoeren. Dan krijgen we, meestal opwaarts in het riole-
ringstelsel, wateroverlast. De frequentie waarmee deze vorm van wateroverlast optreedt, hangt samen met de 
criteria die worden gehanteerd voor het ontwerpen van het rioleringstelsel.  
 
In de code van goede praktijk voor de aanleg van rioleringen van 1996, is deze terugkeerperiode vastgelegd 
op vijf jaar. In het licht van de herziening van de code wordt vooropgesteld om deze retourperiode op te trek-
ken van vijf naar twintig jaar. We tolereren met andere woorden dat er maar één keer op twintig jaar ergens 
water op straat komt via het rioleringstelsel. 
 
De argumentatie voor de verhoging van de retourperiode vinden we in volgende elementen. Ze sluit beter aan 
bij de Europese normering en ook bij de criteria die worden gehanteerd door het Rampenfonds. We spelen 
hiermee in op de klimaatverandering. U weet dat de zomers droger zullen worden, maar dat de regenbuien, de 
onweders tijdens die zomers, van een grotere intensiteit zullen zijn. Vandaar de verhoging van de retourperio-
de van berekening. Het kostenaspect hierbij is een verwachte toename van ongeveer vijf procent op de riole-
rings- en collecteringsinfrastructuur.  
 
Naast de zomerwateroverlast hebben we op de rioleringen ook winteroverlast. In de winter zijn er langdurige 
regenbuien die een verhoging van het waterniveau van de waterloop impliceren. We merken dan dat buien die 
in zomerse omstandigheden nog via de overstorten konden ontwateren, tijdens winterse omstandigheden, gelet 
op de gestremde afvoer van de waterloop, het hoger niveau van de waterloop dus, indirect via deze randvoor-
waarde van de waterloop ook op het rioleringstelsel aanleiding kunnen geven tot wateroverlast.  
 
De dwarsdoorsnedes die we toonden, gebaseerd op een liggingsplan van een rioleringstelsel, situeren zich op 
de plaatsen waarop een aanduiding is gemaakt met ‘overstort’. Op de plaatsen waar een aanduiding is van 
‘RWA’ spelen zich eigenlijk analoge fenomenen af.  
 
Algemene maatregelen inzake rioleringsaanpak 
 
We hebben reeds vermeld dat we voor het terugdringen van de imact van de zomeronweders, het optrekken 
van de retourperiode van vijf naar twintig jaar vooropstellen, maar er zijn nog andere maatregelen vanuit de 
rioleringen voor wat de wateroverlastproblematiek betreft.  
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We onderscheiden eerst de echte bronmaatregelen hergebruik en infiltratie. Dan zijn er de maatregelen die op 
de rioleringen kunnen worden getroffen en daarna de maatregelen op de waterloop. Deze laatste zijn kwantita-
tief de belangrijkste.  
 
Een gescheiden stelsel is op zich geen garantie voor een betere waterkwantitatieve aanpak. Of we het water 
door één buis of door twee buizen sturen, maakt op zich geen verschil voor de waterafvoer. Wel is het zo dat 
het gescheiden stelsel een voorwaarde is om te kunnen overgaan naar de bronmaatregelen van hergebruik en 
infiltratie.  
 
Hergebruik door middel van regenwaterputten heeft als eerste voor de hand liggende voordeel dat we drink-
water besparen. Er is door deze regenputten ook een vermindering van de overstortfrequentie van het riole-
ringsstelsel naar de waterloop. De waterkwantitatieve impact, de impact inzake het terugdringen van over-
stromingen, is echter eerder beperkt.  
 
Een tweede bronmaatregel is het infiltreren van verharde oppervlakten naar de ondergrond. Dit is een echte 
bronmaatregel die ook vruchten afwerpt op het vlak van het terugdringen van wateroverlast. Van een verharde 
oppervlakte die geïnfiltreerd wordt, worden de corresponderende debieten uit het rioleringsstelsel en uit de 
waterloop gehaald. Aldus hebben we een beter waterkwantitatief gedrag.  
 
De verdere maatregelen zijn die inzake buffering. Er is buffering op drie niveaus. Op het niveau van het riole-
ringsstelsel hebben we de bergbezinkingsbekkens en de bufferingen op rioleringstelsels, zoals geëist door de 
waterloopbeheerders in het kader van de te verlenen machtigingen. 
 
De bergbezinkingsbekkens op rioleringstelsels komen er vanuit een puur waterkwalitatief standpunt. Het wa-
ter dat in deze bekkens wordt geborgen en bezonken, wordt na afloop van de bui in het rioleringsstelsel afge-
voerd om zo op de RWZI behandeld te worden. Een typische grootte van deze bergingsbekkens is 20 à 50 
kubieke meter per hectare. Een andere dimensie waarmee je dit uitdrukt, is 2 à 5 millimeter. Dit is dus redelijk 
gering en de impact op het waterkwantitatieve vlak is eigenlijk verwaarloosbaar.  
 
Anders zit het met de bufferingen op rioleringsstelsels die worden geëist door de waterloopbeheerders. Ze 
hebben een dimensie van 200 tot 450 kubieke meter per hectare. De vorige sprekers wezen er al op dat ze, als 
ze op een oordeelkundige locatie in het stroomgebied van de waterloop worden geëist, een remediërend effect 
op wateroverlast kunnen hebben.  
 
Bij de bufferingen op de waterloop is er niet onmiddellijk een rechtstreeks verband tussen de riolering en deze 
maatregelen, doch wel een heel sterke indirecte link. We weten dat de zuiveringsgraad sinds 1990 tot 2010 in 
Vlaanderen, dankzij de investeringen van het Vlaamse Gewest, van 30 tot 78 procent werd opgetrokken. Deze 
sanering van de waterlopen is een noodzakelijke voorwaarde om op een verantwoorde en adequate manier 
bufferingen op de waterlopen te kunnen uitbouwen.  
 
Dat het met de ecologische kwaliteit van de waterlopen de goede kant uitgaat, moge blijken uit de grafiek die 
we ontlenen van de VMM en die in een vorige hoorzitting ook door professor Meire reeds werd aangehaald.  
 
Bekkengerichte aanpak 
 
Verder vermeld ik dat Aquafin sinds 2002 bekkengericht georganiseerd is, dit zowel inzake de planning, de 
bouw als de exploitatie van haar infrastructuur en dat elk technisch plan over een investeringsproject dat we 
uitvoeren in de bekkencomités in extenso met alle stakeholders wordt besproken.  
 
Conclusies 
 
Dit brengt me tot de conclusies. De wateroverlast van november 2010 was duidelijk van het type winterover-
last en staat op zich dus los van het rioolstelsel.  
 
Bij de herziening van de code van goede praktijk wordt vooropgesteld om de retourperiode van vijf naar twin-
tig jaar te brengen, dit als remediëring voor zomerwateroverlast in de rioleringsstelsels.  
 
Aquafin is bekkengericht georganiseerd en neemt actief deel aan de bekkencomités.  
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Een laatste, heel belangrijk punt, is dat de vuilwatersanering niet alleen een imperatief is vanuit de kaderricht-
lijn Water, maar ook een noodzakelijke voorwaarde vormt om buffering op een verantwoorde manier binnen 
de waterlopen te kunnen uitbouwen.  

2.2. Vragen van de leden 

De heer Hermes Sanctorum: U haalde aan dat de code voor een goede praktijk de retourperiode verhoogt 
van vijf naar twintig jaar. Ik veronderstel dat u het dan hebt over nieuwe projecten of gaat het dan ook over 
bestaande infrastructuur die wordt aangepast? Wat onderneemt men in het laatste geval om de retourperiode 
van het systeem te doen toenemen? 
 
U zei bij de uitleg over overstorten dat dergelijke sterke buien gemiddeld zevenmaal per jaar voorkomen. Ik 
schrik ervan dat het toch vrij vaak gebeurt. Heeft dat geen erg negatief effect op de waterkwaliteit? Dat bete-
kent toch dat niet-gescheiden stelsels uiteindelijk terechtkomen in de oppervlaktewateren. Ik veronderstel dat 
er al wel onderzoek is gebeurd naar het effect op de waterkwaliteit. 
 
U stelt terecht dat de waterkwaliteit de voorbije twintig jaar sterk is verbeterd, maar dan hebt u het specifiek 
over water. Ik heb vroeger nog onderzoek gedaan naar de kwaliteit van slib. De VMM doet ook onderzoek 
naar de kwaliteit van de waterbodems via het bodemmeetnet. Daaruit blijkt dat het voor slib een veel genuan-
ceerder verhaal is, vooral omdat heel wat stoffen zeer lang aanwezig blijven in de waterbodems. Polycycli-
sche aromatische koolwaterstoffen en polychloorbifenylen bijvoorbeeld blijven zeer lang aanwezig. De kwali-
teit van de waterbodems is toch nog een heel ander element dan de waterkwaliteit. Hoe staat u daartegenover 
bij de bijkomende investeringen? Wat is uiteindelijk het effect op de waterbodem? 
 
De heer Ward Kennes: De structuur van de waterwegbeheerders en de bekkencomités kwam in deze com-
missie al enkele keren aan bod. Er wordt gezegd dat Aquafin sinds 2002 bekkengericht werkt. Wat is jullie 
ervaring met de werking van de bekkencomités?  
 
Uw conclusies inzake een betere bescherming tegen zomerwateroverlast zijn voor mij duidelijk. Maar u 
spreekt over een kostentoename van 5 procent op de riolerings- en collecteringsinfrastructuur. Gaat het dan 
over de nieuwe infrastructuur die aangelegd wordt en waarvan de kostprijs 5 procent hoger zou liggen. Of 
gaat het om het geheel van het onderhoud? Wilt u het ook toepassen op de bestaande infrastructuur die dan 
aangepast moet worden, want dat zou natuurlijk wel een vrij dure zaak kunnen worden? Of richt u zich enkel 
op de nieuwe infrastructuur waarvan de retourperiode zou worden verhoogd? 
 
Mevrouw Tinne Rombouts: Ik schrok ook toen u zei dat overstorten zeven keer per jaar gebeurt, maar u 
brengt ook een grafiek waaruit blijkt dat de waterkwaliteit wel vooruitgaat en sterk verbeterd is. Stel dat men 
het overstorten zou weglaten, welk effect zou dat hebben op de waterkwaliteitsverbetering maar ook op de 
kosten?  
 
U stelt dat buffering en maatregelen bij waterafvoer belangrijk zijn. Maar over de buffering op de rioolstelsels 
is soms toch wat discussie. Er wordt gesteld te weinig op maat wordt gewerkt. Door de waterloopbeheerders 
wordt tussen de 200 en 450 kubieke meter per hectare opgelegd. Wat zijn jullie inzichten? Kunnen jullie in-
derdaad voldoende op maat werken of worden de normen nogal hoog en stringent opgelegd? Ook de provincie 
legt soms normen op. Wat is er noodzakelijk? Met wie lopen die discussies hoofdzakelijk? 
 
Buffering is belangrijk. Men kan denken dat een teveel aan buffercapaciteit niet zo erg is, maar dat heeft na-
tuurlijk ook een budgettaire consequentie. Op welke wijze zouden we het best investeren?  

2.3. Antwoorden 

De heer Luc Bossyns, gedelegeerd bestuurder Aquafin: U moet zich realiseren dat voor de code van goede 
praktijk waar we de retourperiode van vijf naar twintig jaar zouden brengen, het over statistische gegevens 
gaat. Enkele jaren geleden hadden we in Antwerpen op één jaar tijd drie keer de honderdjarige bui. Het is 
allemaal relatief.  
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We denken inderdaad dat het een goede zaak is dat de retourperiode in de code van goede praktijk van vijf 
naar twintig jaar gaat, omdat we dan meer capaciteit hebben. We mogen wel niet vergeten dat er naast dat nog 
heel wat andere maatregelen zijn die kunnen bijdragen aan de capaciteit, namelijk het afkoppelen van de para-
sitaire debieten. Dat gaat enerzijds om hemelwater, maar anderzijds ook om het infiltratiewater vanuit de bo-
dem. Als er in het zuiveringsstation 100 kubieke meter toekomt, dan is er ongeveer 33 kubieke meter vervuild 
water bij, 33 kubieke meter hemelwater en 33 kubieke meter infiltratiewater. Naarmate het rioleringssysteem 
wordt verjongd, zal dat verbeteren omdat de betonnen riolen uit de jaren 60 geen rubberen sluitringen hadden. 
Het water loopt er zo in. Sommige bewoners denken nu dat de overstromingen in hun kelder de schuld van 
Aquafin zijn. Neen, dat is niet zo. Nu zijn er goede riolen met sluitingen, maar de eerste kelder die niet water-
dicht is, is daar het slachtoffer van. Vroeger werd dat water weggezogen naar het riool.  
 
Stelselmatig proberen we dus het parasitaire debiet te verminderen. Er zijn dus heel wat meer maatregelen dan 
alleen maar de retourperiode te verhogen. 
 
De heer Hermes Sanctorum: In principe geldt de code van goede praktijk dus voor nieuwe projecten?  
 
De heer Luc Bossyns: Ja, en bij vervangingen. De kostenverhoging van 5 procent voor de verhoging van 
retourperioden geldt alleen voor de nieuwe stelsels.  
 
De heer Hermes Sanctorum: U hebt het over de rubberen ring die nu bij rioolbuizen geplaatst wordt. Vroe-
ger was die er niet en kon er water in sijpelen, maar ook uit sijpelen, neem ik aan? 
 
De heer Luc Bossyns: We doen regelmatig proeven. Wij hebben de verplichting om de grond te sonderen en 
te controleren. We zien dat er water in loopt, maar dat er geen rioleringswater uit loopt omdat op dat moment 
de druk buiten groter is dan de druk binnen. Er is alleen een probleem als de druk binnen groter zou zijn dan 
de druk buiten, en dat doet zich eigenlijk niet voor. In de praktijk loopt het gelukkig niet in de grond.  
 
De heer Boudewijn Van De Steene, commercieel directeur Aquafin: Er waren ook vragen over het zeven 
keer per jaar overstorten. Dat is ook in de code van goede praktijk opgenomen. Waterkwalitatief gezien, moe-
ten we een rioolstelsel zo ontwerpen dat de overstortuitlaatklep maar zeven keer per jaar mag werken. Het is 
wel zo dat het soms op maat is. Er zijn waterlopen waar het nul keer gebeurt. Globaal gezien kunnen we wel 
zeggen dat een normaal rioleringsstelsel, dat nog altijd voor een deel gemengd is, zeven keer per jaar kan 
overstorten, behalve op zeer specifieke waterlopen, zoals de Witte Nete.  
 
U hebt gelijk dat het door de toename van gescheiden stelsels volledig zou moeten verdwijnen. Nu is dat niet 
zo. 
 
We hebben geprobeerd om op die overstorten een soort plantensysteem voor zuivering te zetten, maar dit 
werkt niet goed of niet. Men mag daar niet veel van verwachten. Het staat immers altijd droog en plotseling 
komt er water. 
 
De heer Luc Bossyns: De heer Sanctorum vroeg of het overstorten de waterlopen dan niet vervuilt. Inder-
daad, en het is dat wat we moeten vermijden. Daarom moet het parasitair water eruit en daarom moet het he-
melwater worden afgekoppeld, om ervoor te zorgen dat op die kritische momenten de overstorten niet werken.  
 
Mevrouw Tinne Rombouts: Daarnet werd gezegd dat er ook overstorten zijn die niet in werking treden. Is 
die zeven keer dan een gemiddelde? Zijn er dan ook overstorten die vijftien keer per jaar overstromen?  
 
De heer Luc Bossyns: Er wordt ontworpen naar zeven keer. Dat staat zo in de ontwerprichtlijn. 
 
Mevrouw Tinne Rombouts: Er zijn er dus bij die meerdere keren overstromen?  
 
De heer Luc Bossyns: We proberen in dat geval maatregelen te nemen. De VMM organiseert daarom een 
overstortmeetnet, waardoor we meer gegevens hebben. Meten is weten. 
 
Mevrouw Tinne Rombouts: Zijn er kaarten van welke overstorten er meerdere keren overstromen? 
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De heer Frans Diels: De meest systematische inventarisatie van de resultaten vindt u onder het overstort-
meetnet van de VMM.  
 
De heer Bart Martens: Worden er dan, in functie van de plaatsen waar het meeste overstorten wordt vastge-
steld, prioriteiten inzake renovatie en dergelijke gesteld? 
 
De heer Luc Bossyns: Als we bijvoorbeeld een gracht kunnen loskoppelen, lossen we het probleem voor een 
groot deel op. Het bepaalt de ecologisch-economische prioritering van alle projecten. 
 
De heer Bart Martens: Het polijsten van het overstortwater is dus eigenlijk een maat voor niets? 
 
De heer Boudewijn Van De Steene: We hebben het geprobeerd, maar het is niet goed gelukt. Het gebied 
komt regelmatig droog te staan, de planten groeien niet enzovoort. 
 
De heer Frans Diels: Mevrouw Rombouts had een vraag over de buffering en over te zwaar opgelegde capa-
citeiten. De VMM heeft er ook al over gesproken. Deze eisen moeten toch enigszins genuanceerd en met lo-
kaal maatwerk worden opgelegd. Het is zeker en vast geen goede kostenefficiënte investering om overal zo-
maar 450 kubieke meter per hectare op te leggen.  
 
De heer Luc Bossyns: De VMM kan technisch aantonen dat het niet goed is, maar je moet de vergunningver-
leners er ook nog eens van overtuigen dat het niet goed is. Ze denken dat zo veel mogelijk capaciteit altijd een 
verbetering is. Dat is niet altijd zo. 
 
Er was ook nog een vraag over onze ervaring met bekkengericht werken. Zeer algemeen kan ik zeggen dat het 
bekken de hydraulische omgeving en de natuurlijke omgeving is waarin wij werken. Wat Europa ons heeft 
opgelegd, is voor ons dan ook perfect. Wij moeten bekkengericht werken, want als een regendruppel naar 
beneden valt, dan moeten wij daar rekening mee houden.  
 
De heer Hermes Sanctorum: Ik wou het toch nog even terugkomen op de kwaliteit van de waterbodems.  
 
De heer Boudewijn Van De Steene: U hebt een punt wat de kwaliteit van de waterbodems betreft. Het is wel 
de ervaring van onze ecologiedeskundige dat die verbetert. Het water in een winterbedding laat de bodem 
hopelijk wel zitten.  
 
De heer Luc Bossyns: Het slib dat wij behandelen en finaal omzetten in energie, is een heel ander soort slib 
dan het slib in de rivieren.  
 

3. Vlaams overlegplatform voor de riolerings- en waterzuiveringssector 

3.1. Inleidende uiteenzetting 

Mevrouw Wendy Francken, directeur VLARIO: De watersnood van midden november had vele oorzaken. 
Hij had vooral te maken met de overstromingen van de waterlopen, en niet direct met zomeroverstromingen. 
 
De oorzaken van die winteroverstromingen zijn gekend, de analyses hiervan werden reeds uitvoerig gebracht 
door andere sprekers. VLARIO wil vandaag de aandacht vestigen op de zomeroverstromingen waarbij riole-
ringen en collectoren een cruciale rol spelen. Nu de winter bijna voorbij is, zullen dit de volgende problemen 
van wateroverlast zijn waarmee we geconfronteerd kunnen worden. Maar naast een teveel aan water krijgen 
we in de zomer vooral te kampen met langere periodes van droogte. 
 
Door resoluut in te zetten op het gescheiden stelsel, heeft Vlaanderen een grote stap voorwaarts gezet naar een 
efficiënte zuivering. Dit is niet de meest goedkope oplossing, maar wel de meest duurzame en meest toe-
komstgerichte. Deze prima investering geeft de kans om het hemelwater – de oorzaak van de wateroverlast – 
aan de basis te beheren. 
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VLARIO levert veel inspanningen om het effect van overstromingen te beperken. Via de opleiding afkoppe-
lingsadviseur heeft VLARIO als kenniscentrum haar bijdrage geleverd aan de basisgedachte ‘Aanpak aan de 
bron’. Dat betekent eerst opvang en daarna pas infiltratie, daarna buffering, en als het echt niet anders kan, 
lozing in de RWA. Dit principe is gebaseerd op de ladder van Lansink zoals die in de VLAREM-wetgeving 
staat. 
 
Deze aanpak begint immers bij het opmaken van de plannen en het was en is nog steeds niet evident om deze 
aanpak aan de bron te vertalen naar praktisch haalbare oplossingen. Er is echt een switch nodig bij de advi-
seurs die de plannen moeten opmaken naar de brongerichte aanpak. Het duurt lang voor dat is ingeburgerd. 
Hierbij aansluitend is de opleiding tot keurder privériolering een mooi voorbeeld waarmee wij het uitgestip-
pelde beleid van aanpak aan de bron trachten te ondersteunen en concreet trachten in te vullen. 
 
Ophouden van water aan de bron en infiltratie zijn ideaal om wateroverlast te beperken en het zuiveringspro-
ces te optimaliseren. Ook in vorige hoorzittingen hebt u al vernomen dat Vlaanderen in de toekomst resoluut 
moet inzetten op infiltratie. Niet enkel om eerder vernoemde reden, maar ook omwille van de diepe waterla-
gen. Ik verwijs naar de uiteenzetting van professor Berlamont. Niet enkel de overstromingen, maar vooral 
langere periodes van droogte zullen een probleem zijn, niet voor de riolering, maar voor het leefmilieu. Als 
het besef zou groeien dat het ophouden van regenwater aan de bron ook nog geld opbrengt, zal iedereen het 
doen. 
 
De aanpak van wateroverlast door zomeronweders situeert zich dus op twee fronten: ‘aan de bron’ waar we 
het hemelwater moeten ophouden, en ‘onderweg’ langs de waterlopen, waar we moeten bergen, bufferen en 
traag afvoeren naar de grote beken en de rivieren. 
 
Bronmaatregelen op perceelsniveau 
 
Ik zal de aanbevelingen van professor Berlamont als basis nemen en enkele concrete voorstellen formuleren. 
Tijdens een vorige hoorzitting werd hier al verwezen naar de resolutie van het Vlaams Parlement van 5 maart 
2008. Een van de vragen was om de gewestelijke verordening te wijzigen naar het voorstel van de VVSG en 
VLARIO. Ik zal kort de relevantie en evidentie van deze wijziging toelichten. 
 
Het verder aanmoedigen van hergebruik van hemelwater en het verplichten van infiltratie van hemelwater in 
zones waar dit mogelijk is, zijn de twee kernmaatregelen. Deze maatregelen hebben vooral een positief effect 
omdat ze ook de lage grondwatertafel terug voeden. Ik verwijs graag naar de resultaten van het achtste water-
forum van de CIW. De conclusie daar was dat de verwachte klimaatsverandering in Vlaanderen vooral zal 
leiden tot droogte, meer nog dan tot overstromingen. 
 
Ik citeer professor Willems van de K.U.Leuven die vindt dat we droogte en overstroming in hun samenhang 
moeten zien. “Vlaanderen heeft een zeer geringe toevoer van rivierwater en daarom is zoet water altijd 
schaars. Daar komt bij dat het verharde oppervlak de afgelopen jaren met 30 procent is toegenomen. Dat heeft 
een enorme invloed op het grondwaterpeil. Als we erin slagen meer regenwater te infiltreren, dan zal het 
grondwaterpeil weer stijgen en dat is goed voor de droogtebestrijding in de zomer.” 
 
Ons voorstel bevat volgende punten. Er komen garanties dat hergebruik van hemelwater effectief ingang 
vindt. Vandaag volstaat immers een aftappunt om twee keer per jaar de wagen te wassen of de tuin te sproei-
en. Hierdoor zal er minder drinkwater aangewend worden, wat de watervoorraden ten goede komt. Naast her-
gebruik van hemelwater wordt het infiltreren van dit hemelwater verplicht. We stellen voor om de minimale 
infiltratieoppervlakte en dus het infiltratiedebiet te vergroten. Het gebruik van doorlatende verhardingen wordt 
verplicht zodat alvast de ‘verstening’ niet bijdraagt aan een verhoogde afvoer van hemelwater. We stellen 
voor om vertraagde afvoer – zoals nu voorzien in de verordening – enkel toe te staan indien infiltratie niet tot 
de mogelijkheden behoort en de investeringen in vertraagde afvoer pas op te leggen indien deze zinvol zijn. 
Buffering opleggen aan een particuliere woning heeft geen resultaat omdat het debiet te klein is. Naast com-
penserende maatregelen voor bijkomend uitgebouwde verhardingen moet een deel van de bestaande verhar-
dingen in deze compenserende maatregelen worden betrokken. Ik verwijs naar de provinciale verordening van 
Vlaams-Brabant. 
 
Voor de volledigheid wil ik melden dat voor de open velden moet worden gedacht aan het realiseren van 
bronmaatregelen. Immers ook deze percelen kunnen in bepaalde periodes van het jaar bijdragen tot een aan-
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zienlijke afstroming van hemelwater. De huidige instrumenten voor erosiebestrijding en de ondersteuning op 
het terrein moeten verder worden uitgebouwd en versterkt.  
 
Nu, omdat de uitwerking van dit voorstel al geruime tijd aansleept – de VMM zegt wel dat het op korte tijd in 
orde komt – willen wij voorstellen om dit principe niet via de bouwvergunning op te leggen, maar onder ver-
antwoordelijkheid van de rioolbeheerder te brengen, weliswaar uniform voor heel Vlaanderen. 
 
Bronmaatregelen – keuring van de private riolering 
 
Nog een ‘bronmaatregel’ is de keuring van de private riolering. Deze keuring is de uitgelezen kans om te con-
troleren of het hemelwater onterecht wordt aangesloten op de riolering. Deze keuring gaat tevens controleren 
of de nodige maatregelen zijn genomen om het afvoeren van hemelwater te beperken. 
 
Via het Waterverkoopreglement zal een keuring van de private waterafvoer worden geëist voor eerste inge-
bruikname, bij grondige wijzigingen en in het kader van afkoppelingsprojecten, om te voorkomen dat via fou-
te aansluitingen ongezuiverd afvalwater nog in het milieu terechtkomt. De private waterafvoer moet voldoen 
aan de geldende verplichtingen die opgelegd worden in de bouwvergunning of andere richtlijnen ter zake. De 
technische inhoud van deze keuring dient van dien aard te zijn dat de doelstellingen inzake duurzaam omgaan 
met water worden nagestreefd. Uiteraard is een consequente handhaving een basisvereiste. Deze keuring is het 
uitgangspunt van alle waterhuishouding en is van groot belang voor een efficiënt rioolbeheer. De praktijk 
bevestigt immers de noodzaak: uit een aanzienlijke steekproef blijkt dat bijna de helft van de nieuwbouwwo-
ningen (45 percent) niet voldoen aan de geldende reglementering. Het merendeel van de inbreuken gaat over 
het foutief aansluiten van hemelwater op het afvalwater. Wat we zeker moeten vermijden, is dat dit een theo-
retische keuring wordt die de burger enkel als hinder en administratieve rompslomp ervaart. 
 
Ik verwijs naar de resolutie van 5 maart 2008 waarmee de commissie Leefmilieu vroeg naar een kwaliteitsvol-
le keuring. De opleiding tot ‘keurder privériolering’ die door ons wordt georganiseerd, is gebaseerd op een 
kwaliteitssysteem volgens een Europese Standaard ISO 17020. Hiermee kunnen wij de kwaliteit en onafhan-
kelijkheid van de keuring en keurders waarborgen. Wij hebben begrepen dat het kabinet Leefmilieu verder 
overleg pleegt over deze keuring, en wij zijn verheugd dat wij, gezien de ervaring die wij hieromtrent reeds 
hebben opgebouwd, hier onze bijdrage aan mogen leveren. 
 
Bronmaatregelen – de lozer betaalt 
 
De beste manier om de hemelwaterlozingen en afstroom te reduceren én om budget te vinden voor hemelwa-
terbeleid is de consequente toepassing van het principe ‘de lozer betaalt’. Studies uit Nederland becijferden 
dat ongeveer de helft van alle kosten aan riolering te wijten zijn aan berging en afvoer van hemelwater. Een 
gewestelijke hemelwaterheffing kan deze kosten dekken en is tegelijk een sterke financiële incentive voor 
particulieren en bedrijven om te investeren in afkoppeling. Ik verwijs naar Duitsland, waar deze heffing in 
verschillende gebieden reeds een feit is. Ook in Engeland wordt in deze richting gekeken en Frankrijk wil 
vooral de industrie via deze regeling stimuleren om het hemelwater aan de bron op te houden. In Nederland 
hebben de gemeenten zelfs een grond- en hemelwaterplicht. Een uitgebreid overzicht hiervan is opgemaakt 
door ons kenniscentrum en is consulteerbaar. In een recente studie die wij hebben laten uitvoeren, werd er 
bovendien een juridisch onderzoek gedaan naar mogelijke financieringsbronnen voor hemelwaterinfrastruc-
tuur. Conclusie was dat een hemelwatercomponent voor het afvoeren van hemelwater op verharde oppervlak-
ken perfect mogelijk is. 
 
Verder verwijs ik naar een studie die werd uitgevoerd in opdracht van de VMM over de kostentoerekening 
van de gemeentelijke saneringsbijdrage. Een van de punten was dat het volume hemelwater dat wordt afge-
voerd een goede verdeelsleutel is voor de kosten van de infrastructuur voor hemelwater. 
 
Maatregelen onderweg 
 
We stellen ook maatregelen aan de waterlopen voor, maatregelen ‘onderweg’. Bronmaatregelen alleen zullen 
de afstroom van hemelwater niet kunnen verhinderen. Zo is in diverse delen van Vlaanderen infiltratie van 
hemelwater niet mogelijk of toegelaten, bijvoorbeeld in waterwingebieden. In die gevallen blijft transport van 
hemelwater aan de orde.  
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Een voorstel is het gemeentelijk hemelwater- en grachtenplan. Het grachtensysteem moet worden geherwaar-
deerd. Dit is het beleid dat het kabinet Leefmilieu al jaren voert. Doel hiervan is het vermijden dat het water in 
pieken naar de rivieren stroomt. Iedere gemeente zou eigenlijk een regenwaterafvoerplan – of beter: een re-
genwater-vasthouden-bergen-afvoerplan – moeten hebben. Dat zou een gestandaardiseerd plan moeten zijn. 
Het moet de mogelijkheden bieden om het hemelwater van gebouwen op te vangen, die niet zelf kunnen infil-
treren en om hemelwater van de wegen op te vangen, te bufferen en traag af te voeren. 
 
Zelfs als we massaal inzetten op infiltratie, kan hiermee alleen de overstromingsproblematiek niet worden 
opgelost. Onze aandacht moet daarom vooral gaan naar infiltratie met buffering en berging, lokaal of in 
wachtbekkens, die eventueel slechts zelden gevuld kunnen worden. Dat zijn dan gecontroleerde overstro-
mingsgebieden. De voorstellen die momenteel worden besproken bij de herziening van de code van goede 
praktijk – zoals toegelicht door Aquafin – onderschrijven wij ten volle. De nieuwe versie van de code wordt 
binnenkort voorgesteld. Er zit een hoofdstuk ‘code van goed onderhoud’ in. Momenteel werkt VLARIO sa-
men met de VMM een methodiek uit om de rioleringen goed te onderhouden, die kan aan de gemeente wor-
den voorgesteld.  
 
Conclusie 
 
Wateroverlast en hemelwater zijn ontegensprekelijk met elkaar verbonden. Een aanzienlijk percentage van het 
hemelwater valt op privaat terrein, dat moet een van de pijlers zijn voor de aanpak van het probleem. Aan de 
basis kan er via de regelgeving, zoals duidelijke en uniforme gewestelijke verordeningen reeds heel wat wor-
den gereguleerd en dit is onze eerste prioriteit. De tools zijn klaar en het omzetten van deze maatregel is snel 
mogelijk. Mogelijke stimuli, zoals het opnemen van een verantwoording voor het niet toepassen van bron-
maatregelen, in het takenpakket van de afkoppelingsadviseur is een eenvoudige maatregel die onmiddellijk 
kan worden toegepast. De hemelwaterheffing is zeker doeltreffend als bewust niet aan hemelwaterbeleid 
wordt gedaan, en het is mogelijk die in te voeren. Een efficiënte reglementering leidt pas tot resultaat als ze in 
de praktijk wordt gecontroleerd. Daarom is een grondige keuring van de rioleringen op Vlaamse private do-
meinen een noodzaak. 
 
VLARIO zet zich reeds twintig jaar voor deze problematiek in, dit is dan ook de reden waarom we eenvoudi-
ge en snel toepasbare maatregelen voorstellen. Wij en de burgers rekenen op de Vlaamse overheid om die om 
te zetten, om in de toekomst wateroverlast zoals die van eind 2010 te kunnen beperken. 

3.2. Vragen van de leden en antwoorden 

De heer Hermes Sanctorum: Ik sta paf van dat cijfer, 45 procent van de privérioleringen is niet conform de 
geldende wetgeving en richtlijnen. Dat is gigantisch! 
 
Het merendeel van de aansluitingen zou gemengd zijn. Wat betekent dat dan? 
 
Mevrouw Wendy Francken: Een gemengde aansluiting betekent dat er op een of andere manier nog een 
vermenging is van het regen- en afvalwater. 
 
De heer Hermes Sanctorum: Ze zouden gescheiden moeten zijn, maar ze zijn gemengd gekoppeld. 
 
Mevrouw Wendy Francken: Dat klopt. In de resolutie van 2008 werd de keuring al gevraagd door de com-
missie Leefmilieu. Dat het al jaren leeft, bewijst de noodzaak aan controle op de wetgeving. 
 
Mevrouw Tinne Rombouts: Het water moet gescheiden worden daarover zijn we het eens. Maar hebt u het 
over nieuwe projecten? Zijn er recente gevallen waar dat niet zo is op privéterrein? Of gaat het over oude aan-
sluitingen?  
 
Mevrouw Wendy Francken: Er is een steekproef gebeurd van een 250-tal nieuwbouwwoningen. Die moeten 
voldoen aan de gewestelijke verordening die een volledige scheiding van regen- en afvalwater vereist. 
 
De heer Bart Martens: Het as-builtattest wordt binnenkort ingevoerd. Dat attest geeft aan of een nieuwbouw 
conform het plan is opgetrokken. Dat moet worden gecontroleerd en dat geldt ook voor het EPB-verslag, dat 
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het energieprestatiepeil nagaat. Misschien zou één keurder alles kunnen controleren, zowel de aansluiting op 
de riolering als het energieprestatiepeil. We moeten ons bezinnen over de keuring van nieuwe woningen, gelet 
op die cijfers. 
 
U had het over de vermijdbare heffing op hemelwater dat op de riolering wordt aangesloten. De studie toont 
aan dat een dergelijke heffing juridisch haalbaar is. Hoe gaat dat concreet? Moet er per gebouw een lozingssi-
tuatie worden bijgehouden? Dan hebben we ook een inventaris nodig van de hoeveelheid verharde oppervlak-
te, de dakoppervlakte en dergelijke. 
 
Mevrouw Wendy Francken: De inventaris van verhard oppervlak bestaat. Die is gebaseerd op het kadaster. 
De databanken moeten enkel worden gekoppeld. Alle gegevens zijn gedigitaliseerd, behalve de opritten, daar 
hebben we enkele jaren achterstand in. We kunnen een indicatie nemen. De tools zijn voorhanden. In verschil-
lende delen van Duitsland gebeurt de heffing al op basis van de verharde oppervlakte waar het hemelwater 
wordt afgevoerd. Als uit de keuring blijkt dat het afgekoppeld is en ter plaatse blijft en infiltreert, wordt men 
vrijgesteld van die heffing. 
 
De heer Bart Martens, voorzitter: En als het in een regenwaterriool of -gracht wordt afgevoerd? 
 
Mevrouw Wendy Francken: Dan moet er worden geïnvesteerd in die regenwaterriool of -gracht. Dan moet 
daar op een of ander manier aan worden bijgedragen. 

4. Samenwerking Vlaams Water 

4.1. Inleidende uiteenzetting 

De heer Bart Martens, voorzitter: We komen nu tot het onderwerp van het drinkwater, met de vertegen-
woordigers van Samenwerking Vlaams Water. 
 
De heer Bernard Breda, voorzitter directiecomité SVW: SVW was de koepelorganisatie van alle drinkwa-
termaatschappijen, maar aangezien al die maatschappijen zich sinds enkele jaren geleidelijk hebben omge-
vormd tot integrale waterbedrijven, zijn wij de koepelorganisatie van alle waterketenactoren. Dat gaat ui-
teraard over de drinkwatermaatschappijen, maar ook de rioolbeheerders en Aquafin maken deel uit van SVW, 
zodat ook daar de waterketen rond is. 
 
Water is belangrijk, en zeker de drinkwatervoorziening. Er zijn hier al veel klemtonen gelegd op het afvoeren 
van rioolwater en de waterbeheersing op zich. Daar zullen we niet dieper op ingaan. We zullen vooral de 
klemtoon leggen op de aandachtspunten die volgens de drinkwatersector toch ook belangrijk zijn als de over-
heid maatregelen overweegt met betrekking tot wateroverlast. 
 
De watersector 
 
Er zijn vier grote maatschappijen in de drinkwatersector, en dan nog enkele kleinere intercommunales. Mo-
menteel heeft Vlaanderen een gemiddeld drinkwaterverbruik van ongeveer 100 liter per persoon per dag. Dat 
is aan de lage kant indien we vergelijken met onze buurlanden, met Duitsland, Nederland en het Verenigd 
Koninkrijk. De reden is dat het hemelwatergebruik in Vlaanderen reeds vrij goed is ingeburgerd. Vlaanderen 
is een regio met een vrij grote waterstress: het beschikbare water per inwoner is vrij gering. Dat heeft waar-
schijnlijk de attitude van onze bevolking, ook in het verleden, zo beïnvloed dat dit gemiddelde verbruik vrij 
laag is. 
 
Sinds 2005 zijn de drinkwatermaatschappijen decretaal verantwoordelijk voor de sanering van het door hen 
geleverde water. Daarom hebben ze overeenkomsten afgesloten, enerzijds met Aquafin met betrekking tot de 
zuivering van dat water en de afvoer via het collectorennet, anderzijds met steden en gemeenten en rioolinter-
communales, met betrekking tot de afvoer en het gebruik van het rioleringsstelsel. De kostprijs daarvan is hier 
al aan bod gekomen. De kosten van riolering en waterzuivering worden allemaal mee verrekend in de integra-
le waterfactuur. Momenteel is er sprake van een omzet, van een gefactureerd bedrag van ongeveer 1 miljard 
euro. De meeste drinkwatermaatschappijen hebben een afdeling die zich bezighoudt met rioleringen, wegens 
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hun nauwe band met de gemeentebesturen. De meeste drinkwatermaatschappijen hebben daarvoor ook een 
samenwerkingsovereenkomst met Aquafin afgesloten, zodat de knowhow van Aquafin met betrekking tot het 
plannen van grote infrastructuurwerken kan worden aangewend, maar ook de knowhow van de drinkwater-
maatschappijen, die zich vooral aan de klantzijde bevindt. 
 
Belangrijk is ook de keuring. De drinkwatermaatschappijen ontplooien nu reeds keuringsactiviteiten wat de 
binneninstallaties van de drinkwatervoorzieningen betreft. Dat is vooral noodzakelijk als er andere waterbron-
nen aanwezig zijn, in casu hemelwater. Er moet immers een absolute scheiding zijn tussen het drinkwatersys-
teem enerzijds en het hemel- of grondwatersysteem anderzijds. Vaak stellen we vast dat er koppelingen zijn, 
met een zeer groot risico op waterverontreiniging als gevolg. Dan gaat het niet alleen over verontreiniging in 
een privéwoning. Vaak wordt via de pomp die in de hemelwaterput wordt gebruikt, hemelwater in het leidin-
gennet gepompt. De meeste gevallen van verontreiniging op het net worden veroorzaakt door een niet-
geoorloofde koppeling van hemelwater en het drinkwaternet. 
 
Overstromingen en droogte 
 
De heer Marc Buysse, directeur SVW: We willen vooral nog eens benadrukken dat overstromingen en 
droogte als gevolg van de klimaatveranderingen een onomkeerbaar feit zijn. Het gaat dus over effecten in 
twee richtingen, wateroverlast en droogte, en de beleidsontwikkelingen moeten dus met de beide rekening 
houden. De watervoorziening kan door de beide effecten worden beïnvloed. Aangezien de watervoorziening 
een levensnoodzakelijk goed is, is het van primordiaal belang dat het beleid hiermee rekening houdt. 
 
We onderschrijven de analyse van de vorige sprekers en ook de analyses die al uitvoerig werden gemaakt in 
de vorige hoorzittingen. We zijn het er vooral mee eens dat, in plaats van het water zo snel mogelijk af te voe-
ren van de eigen gronden, vanuit een nimbyhouding, iedereen moet bekijken hoe hij het hemelwater maximaal 
kan vasthouden. Het moet dus gaan over iedereen, over alle sectoren. Dat willen we onderstrepen. Vasthou-
den, met hergebruik, moet dus de norm worden. Ook zijn er ingrepen op alle waterbeheersingsniveaus nood-
zakelijk, zodat water langer wordt vastgehouden op de juiste plaatsen. Ik verwijs in dat verband naar de CIW, 
die een actieplan aan het opstellen is. Ook wij hebben daaraan meegewerkt en uiteraard onderschrijven we dat 
plan. 
 
De algemene vaststelling luidt dat de zuiverheid van het water van het grootste belang is, zodat dit water zon-
der problemen kan worden vastgehouden. Dat betekent dat de inspanningen qua waterzuivering moeten wor-
den voortgezet. We weten dat de middelen schaars zijn: die schaarse middelen moeten worden ingezet op die 
facetten waar met de kleinste financiële inzet de grootste winst te rapen valt. 
 
Ik ga in op een aantal aandachtspunten van de watervoorzieningen. We horen regelmatig het idee dat we de 
spaarbekkens voor de watervoorziening zouden kunnen vullen in tijden van wateroverlast. We moeten dat ten 
stelligste afwijzen. Dat is niet haalbaar: die inname van het water is vooral afhankelijk van het soort water dat 
er op dat ogenblik is en de verontreinigingen die daarin voorkomen. Bij overstromingen is dat uiteraard on-
voorspelbaar. Daarom zal men bij overstromingen vooral geen waterinname doen in onze spaarbekkens. Die 
bekkens zijn meestal ook niet ideaal gelegen: meestal liggen ze buiten die overstromingszones. Bovendien 
moeten de spaarbekkens voor drie vierde à vier vijfde gevuld blijven om een goede zuiveringswerking te ga-
randeren. 
 
Een ander aandachtspunt is dat waterwingebieden in valleien van overstromingen zouden moeten gevrijwaard 
blijven. Met de jongste overstromingen hebben we meegemaakt dat bijvoorbeeld de waterwinning van Lon-
derzeel is overstroomd en dus een maand geen water heeft kunnen leveren. Ook worden er nieuwe overstro-
mingsgebieden gepland op die plaatsen waar onze sector ook waterwingebieden heeft. We vragen uiteraard 
dat die waterwingebieden zouden worden gevrijwaard, of dat daar toch rekening mee wordt gehouden. 
 
Voorbeeld 
 
Met betrekking tot de schaarse middelen hebben we een rekenvoorbeeld gemaakt, om een klemtoon te kunnen 
leggen. Het gaat dan vooral over de hemelwaterreservoirs. We ontkennen niet dat die reservoirs nuttig zijn, 
maar we hebben uitgerekend dat de laatste tien jaar volgens de nieuwe bouwverordening een dergelijk regen-
waterreservoir in 250.000 woningen moest worden geplaatst. Als we uitgaan van gemiddeld 10 kubieke meter 
per reservoir, geeft dat 2,5 miljoen kubieke meter. We gaan ervan uit dat als er wateroverlast is, de reservoirs 
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reeds voor vier vijfde zijn gevuld. Dat is dan nog een gunstige schatting. Op die manier kunnen we 500.000 
kubieke meter bijkomend opvangen, verspreid over heel Vlaanderen. Die woningen zijn immers verspreid 
over heel Vlaanderen. Het is een illusie dat we daarmee de wateroverlast kunnen oplossen. Dit zal een bijdra-
ge leveren, maar de cijfers bewijzen dat die toch miniem is. Uiteraard blijven we regenwaterreservoirs steunen 
voor hergebruik het hele jaar door. Ook de watermaatschappijen dragen daar hun steentje toe bij. 
 
Tot slot heb ik nog een grafiek over de verhouding tussen warmte, neerslag en watergebruik in de zomer. We 
zien een eenduidige relatie tussen watergebruik en de warmte van dat ogenblik. Als de warmte toeneemt, 
neemt het waterverbruik in dezelfde mate toe, en omgekeerd. Is er meer neerslag, dan neemt het waterver-
bruik af. Dat wijst erop dat hemelwaterreservoirs worden opgevuld als die leegstaan, dat gazons en landbouw-
areaal worden besproeid met onze watervoorziening, en dat er in die periode ook zwembaden worden gevuld.  

4.2. Vragen van de leden en antwoorden 

De heer Bart Martens: Ik lees dat de omzet op de integrale waterfactuur voor de bijdragen voor het boven-
gemeentelijke onderdeel 250 miljoen euro per jaar bedraagt. Voor de gemeentelijke saneringsbijdrage is dat 
215 miljoen euro. Als ik me niet vergis, mocht die laatste post 1,4 maal de bovengemeentelijke post bedragen. 
Mochten de gemeentebesturen dus die volledige ruimte aan gemeentelijke saneringsbijdragen die ze kunnen 
innen, daadwerkelijk invullen, dan zouden ze jaarlijks eigenlijk meer dan 100 miljoen euro aan extra investe-
ringsbedragen kunnen recupereren. 
 
De heer Marc Buysse: Het klopt dat die ruimte nog niet volledig is benut. 
 
Mevrouw Tinne Rombouts: Waarom mag een waterwingebied voor u nooit overstromen? 
 
De heer Bernard Breda: Er kan sprake zijn van twee fenomenen. Als de waterwinput zelf onderloopt, krij-
gen we een vrij zware bacteriologische besmetting, die niet meteen op te lossen is en waardoor de put uit 
dienst moet worden genomen. Die put kunnen we op vrij korte termijn reinigen, door ontsmetting en dergelij-
ke. Veel erger is het als een intrekgebied, het gebied waar de grondwaterlaag wordt gevoed, overstroomt. Als 
het oppervlaktewater een sterke bacteriologische en biologische belasting heeft, dan stellen we een besmetting 
van het grondwater in de ondergrond vast. Dan moet die waterwinning gedurende maanden worden bepompt 
en bemalen, zonder dat dit water kan worden gebruikt. Dan moet die waterwinning uit dienst worden geno-
men. 
 
Mevrouw Tinne Rombouts: Het gaat dus over de waterkwaliteit. Zijn er ooit metingen gebeurd met betrek-
king tot de kwaliteit van het water dat bij overstromingen eventueel in waterwingebieden zou terechtkomen? 
Is die zo negatief dat het waterwingebied een negatieve invloed kan ervaren? 
 
De heer Bernard Breda: Absoluut. We stellen vast dat bij zuivere waterlopen de bacteriologische belasting 
minimaal is en weinig problemen stelt voor de drinkwatervoorziening. Zodra echter rioolwater ongezuiverd in 
de waterloop terechtkomt, zelfs al gaat het over kleine hoeveelheden, dan stelt men toch een vrij zware bacte-
riologische belasting van dat water vast. Daarom pleiten we er zeer sterk voor om de kwaliteit van het opper-
vlaktewater zo goed mogelijk te houden, bijvoorbeeld door gescheiden stelsels. 
 
De heer Bart Martens: Het probleem met overstromingen is dat er overstorten in werking treden en ongezui-
verd rioolwater rechtstreeks in het oppervlaktewater terechtkomt. 
 
De heer Marc Buysse: De waterwinning in Londerzeel heeft een maand lang niet kunnen werken omdat we 
een maand lang analyses hebben gedaan. Pas na een maand hebben we dat gebied opnieuw kunnen vrijgeven. 
 
De heer Bart Martens: U zegt dat het idee om spaarbekkens voor drinkwater te vullen in tijden van water-
overlast, niet haalbaar is. Ik had dat voorstel hier nog niet gehoord. Wel is het een knelpunt dat, bij spaarbek-
kens die worden gevoed met oppervlaktewater, de drinkwaterautoriteiten vrij terughoudend zijn als het gaat 
over het overpompen van overstromingswater naar het kanaal dat die spaarbekkens voedt.  
 
Ik geef het heel concrete voorbeeld van het Netekanaal. Het spaarbekken van Antwerpse Waterwerken in 
Duffel wordt gevoed met water uit dat kanaal. Als er in Lier overstromingen zijn van de Schollebeekvallei, 
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verbiedt de drinkwatermaatschappij soms het overpompen van overstromingswater naar het Netekanaal, om-
dat dit de kwaliteit van het intakewater in het spaarbekken zou kunnen beïnvloeden. Misschien is er een mo-
dus vivendi mogelijk, waarbij wordt beslist om bij bepaalde overstromingen het spaarbekken gedurende een 
paar dagen niet te vullen. Dan kan met andere woorden het overstromingswater toch worden overgepompt in 
het Netekanaal en zijn weg stroomafwaarts vinden zonder dat dit de drinkwaterkwaliteit beïnvloedt. Hoe kan 
men op dat moment die afweging maken? Of moet men dan bepaalde wijken onder water laten lopen? 
 
De heer Marc Buysse: Ik kan dat enerzijds beamen. Maar anderzijds beschikt AWW over doorstroomspaar-
bekkens en de reserve daarin is niet zo groot. Die bekkens moeten constant water innemen. Die kunnen niet 
gedurende enkele dagen of een week geen water innemen, zeker aan het Netekanaal niet. 
 
De heer Bart Martens: Dat is ook het probleem van een waterkring. Het ‘Aqua.Duct’-project tussen het 
AWW-gebied en het TMVW-gebied zou daarvoor in de toekomst een oplossing kunnen bieden, in die zin dat 
men verschillende zones langs meerdere kanten kan laten bevoorraden en zich niet meer moet terugplooien op 
dat ene doorloopspaarbekken waarover men beschikt. 
 
De heer Marc Buysse: De bedoeling van het Aqua.Duct-project is om de 35 miljoen kubieke meter die nu 
door de Brusselse maatschappij Vivaqua aan TMVW geleverd wordt, dat is water uit Wallonië, te vervangen 
door water van AWW en VMW. 25 miljoen kubieke meter zou komen van AWW, 10 miljoen kubieke meter 
zou vanuit het spaarbekkencomplex van Kluizen in de buurt van Gent worden geleverd. Dat is de essentie van 
het project. AWW zou dus nog meer water leveren en er gaat daardoor nog meer druk op de bekkens komen. 
 
De heer Bart Martens: Dit ter compensatie van het verlies van industriële klanten.  
 
De heer Bernard Breda: AWW zal meer water leveren vanuit het Albertkanaal dan het aandeel water dat 
overeenstemt met verlies van industriële klanten in het Antwerpse havengebied. Alles komt uit het Albertka-
naal en de Maas.  

5. Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten 

De heer Bart Martens, voorzitter: We gaan nu over naar de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, 
vertegenwoordigd door de heer Christophe Claeys. De VVSG werd al gehoord in de hoedanigheid van water-
loopbeheerder, maar zal het vandaag hebben over het waterketenbeheer. 

5.1. Inleidende uiteenzetting 

De heer Christophe Claeys, stafmedewerker waterbeleid van de Vereniging van Vlaamse Steden en Ge-
meenten: De presentatie van de VVSG is gebouwd op de drie pijlers van het rioolbeheer: correcte aansluiting 
op de riolering – waarbij vooral het afkoppelen van regenwater belangrijk is voor het voorkomen van water-
overlast–; de uitbreiding van het rioleringsstelsel; beheer en exploitatie van het bestaande stelsel. 
 
Dat voor riolering vooral de zomerstormen van belang zijn, is hier al uitgebreid aan bod gekomen. Hierbij is 
het afkoppelen van regenwater namelijk het vasthouden van regenwater aan de bron, een belangrijk aspect dat 
vooral effect heeft bij die zomerstormen. In eerste instantie moeten we er ons van bewust zijn dat dit op alle 
terreinen ingang moet vinden, zowel op privépercelen als in de open ruimte – landbouwgrond, natuur, recrea-
tie – en in het openbaar domein. Ik zal hier focussen op de private bouwpercelen.  
 
Erosiebestrijding, een ander belangrijk element, is in de vorige hoorzitting al aan bod gekomen. 
 
Regenwater vasthouden op private bouwpercelen 
 
Regenwater vasthouden aan de bron op private bouwpercelen kan door een combinatie van hergebruik van 
regenwater en infiltratie waar dat technisch mogelijk is. Dat zal vooral in de zomer effect sorteren, minder in 
de winter. De wettelijke instrumenten zijn er al. Er is de watertoets, VLAREM II en de gewestelijke steden-
bouwkundige verordening. Zij het dat bij de gewestelijke stedenbouwkundige verordening nog de extra na-
druk op het meer vasthouden – in de combinatie van hergebruik en infiltratie – wenselijk is. 
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We hoorden dat er bij het scheiden van afval- en regenwater vaak nog geen rekening wordt gehouden met 
hergebruik en infiltreren. Om deze regels ook daadwerkelijk de toepassing te laten vinden in de praktijk lijkt 
ons de keuring van de afwatering ook een belangrijk instrument. We vragen dat ook bij de keuring  rekening 
wordt gehouden met het vasthouden aan de bron. 
 
In laatste instantie zijn er de handhavingsmechanismen. De keuring kan misschien in eerste instantie worden 
gezien als een ondersteuning van de inwoners. Zij krijgen, zeker bij nieuwbouw, instrumenten in handen om 
aan de bouwprofessionelen aan te tonen dat hun scheiding en afkoppeling niet correct is gebeurd. 
 
Er is een verschil tussen bestaande en nieuwe gebouwen. Voor alle nieuwe gebouwen is de afkoppeling van 
regenwater verplicht. Het is wenselijk om er daar voor te zorgen dat dit wordt opgevolgd tot – bij manier van 
spreken – de laatste druppel. Bij een nieuwbouw zullen die installaties, in vergelijking met de totale kost, de 
kosten niet zo sterk opdrijven. Bij bestaande gebouwen is het scheiden en vasthouden van het regenwater ver-
plicht op het ogenblik dat er in de weg een gescheiden stelsel wordt aangelegd. We vragen dat men daarin ver 
gaat en ambitieus is, maar ook pragmatisch. Er is een verschil tussen open en gesloten bebouwing. Bij open 
bebouwing kan men veel verder gaan. Maar ook bij open bebouwing moeten we het pragmatisch bekijken. 
Als de laatste vierkante meter de kosten voor afkoppeling gigantisch opdrijft, moet men daar niet tot de laatste 
druppel gaan. 
 
Voor de handhaving zijn er op dit moment twee pistes. De wetgeving daarover zit op twee sectoren te paard: 
de milieusector en de stedenbouwkundige sector. Het Milieuhandhavingsdecreet, VLAREM II, is een middel 
om reactief te handhaven. De handhaving volgens de stedenbouwkundige wetgeving is volgens ons vooral 
interessant om preventief te werken. 
 
Volgens het Milieuhandhavingsdecreet kan er proces-verbaal worden opgesteld. Uiteraard zien wij die hand-
having altijd aan het einde van de keten van technische en eventueel financiële ondersteuning. Het is altijd 
interessant om op het einde een stok achter de deur te houden, een die hopelijk zo weinig mogelijk moet wor-
den gebruikt. Dat proces-verbaal kan worden vastgesteld door een gemeentelijke ambtenaar of door een amb-
tenaar van de intercommunale, dus ook door een werknemer van de rioolbeheerders. Het wordt doorgestuurd 
naar het parket. Dan is het de bedoeling dat er tussen het parket en de gewestelijke handhavingsadministratie 
afspraken worden gemaakt. Ofwel zal het parket toch vervolgen, wat ons weinig waarschijnlijk lijkt. Maar het 
Milieuhandhavingsdecreet zorgt er nu wel voor dat het parket deze zaken kan doorsturen naar de gewestelijke 
handhavingsadministratie. Daar worden gewestelijke administratieve sancties opgelegd. Omdat die wetgeving 
wordt opgelegd door het Vlaamse Gewest, vragen wij dat als er effectief processen-verbaal binnenkomen, 
deze daadwerkelijk worden opgevolgd door de gewestelijke handhavingsadministratie. Van onze vertegen-
woordiger in de Vlaamse Hoge Raad voor de Milieuhandhaving heb ik vernomen dat er ondertussen pv’s zijn 
binnengekomen. Nu kijken we uit naar de opvolging door die administratie.  
 
Een piste in de stedenbouwwetgeving is het weigeren van de vergunning. De vraag is of men dat voor de af-
watering, toch maar een klein aspect van de bouwvergunning, zal doen. De vaststelling kan ook gebeuren 
door een gemeentelijke ambtenaar. Dan gaat het pv opnieuw naar het parket. Ook een reactieve herstelvorde-
ring is mogelijk. Dat is evenmin evident omdat daar zware procedures aan gekoppeld zijn.  
 
Bufferen en vertraagd afvoeren 
 
Een ander aspect dat vandaag ook al een paar keer aan bod is gekomen, zijn de vraagtekens bij de huidige 
buffervolumes en doorvoerdebieten die op dit ogenblik worden opgelegd. Dat is de fameuze tabel 10 van de 
VMM waarbij de waterloopbeheerders nogal gemakkelijk zonder onderbouwing naar de strengste eisen gaan. 
 
We vragen dat de ontwerprichtlijnen voor de verschillende niveaus, zowel privéafwatering in riolering als 
afwatering in waterloop, op elkaar worden afgestemd. Het principe blijft dat de bouwheer de buffering zo veel 
mogelijk zelf uitbouwt. Er is echter wel een verantwoordelijkheid af te grenzen. 
 
Op privéterrein hebben infiltratie en hergebruik altijd zin. Buffering met vertraagde doorvoer zou pas zin heb-
ben vanaf een oppervlakte van 5000 vierkante meter tot 1 hectare. Wanneer verschillende verharde oppervlak-
tes die buffering niet kunnen doorvoeren, dan moet die buffering ergens anders worden gevonden. De vraag is 
dan wiens verantwoordelijkheid dat is. Wij vragen dat er duidelijke grenzen worden afgebakend zodat niet 
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alle verantwoordelijkheid op de schouders van de gemeenten of rioolbeheerders terechtkomt.  
 
Wanneer men puur kijkt naar de rioolbeheerders om die buffering te realiseren, dan blijkt het vaak om duurde-
re ondergrondse buffers te gaan. De vraag is dus te zoeken naar de meest efficiënte plaats om die buffering te 
realiseren. Eventueel moet niet alleen worden gezocht binnen de projectzone maar ook daarbuiten om na te 
gaan of een buffering niet op een meer kostenefficiënte manier kan worden uitgebouwd.  
 
Om het vasthouden en het vertraagd afvoeren te stimuleren ten opzichte van het versneld afvoeren is er de 
vraag naar een financieel instrumentarium. Een mogelijkheid is de uitdovende heffing op versnelde afvoer. 
Dat bevoordeelt het vasthouden en benadeelt het versneld afvoeren. 
 
Uitbreiding van het rioolstelsel 
 
Wij steunen de conclusies die momenteel worden genomen in de CIW om, bij nazicht voor het ontwerp van 
de nieuwe rioolstelsels, de retourperiode op te waarderen naar twintig jaar in plaats van vijf jaar. Dat geldt niet 
voor het bestaande stelsel, waar de berekening op vijf jaar gebeurt. We trekken dus dezelfde conclusies als 
Aquafin. Die terugkeerperiode leunt meer aan bij het Rampenfonds en bij de Europese normen. Bovendien 
blijkt dat verschillende gemeenten nu al die keuze maken om te dimensioneren op twintig jaar. Dat kon echter 
nog niet worden ondersteund door het subsidiebesluit.  
 
Wij vragen ook verder onderzoek naar de mogelijkheden om rioolstelsels klimaatadaptief te ontwerpen. Het is 
tevens belangrijk dat dat onderzoek wordt doorvertaald naar goede voorbeelden in de praktijk. De zogenaam-
de no-regretmaatregelen betekenen in de praktijk dat we ons rioolstelsel uitbouwen met alle onzekerheden in 
ogenschouw en op zo’n wijze dat we bij nieuwe conclusies in de toekomst nog aanpassingen kunnen doorvoe-
ren.  
 
Wij staan achter de verdere uitbouw van het rioolstelsel tot een gescheiden stelsel. Proper regenwater geeft 
meer mogelijkheden om extra berging te zoeken op plaatsen die ook een andere functie hebben. Ik denk dan 
aan straten, pleinen, recreatie en landbouw. We moeten streven naar die multifunctionaliteit. Die uitbouw 
moet wel op een redelijke manier worden toegepast. Er is een verschil tussen optimaal gescheiden stelsels en 
volledig gescheiden stelsels waarbij er geen verdunning meer wordt toegestaan. We zijn vragende partij dat 
wordt nagegaan welke beperkte verdunning toelaatbaar is om het aantal pompstations en de diepte van de 
leiding min of meer te kunnen beperken. De methode om vast te stellen waar een gemengde riolering de beste 
optie blijft, moet ook verder worden uitgewerkt. Die methode kan worden aangereikt aan alle rioolbeheer-
ders/gemeenten zodat zij die ook zelf kunnen toepassen. 
 
Beheer en exploitatie 
 
Wat het beheer en de exploitatie van het rioolstelsel betreft, moeten we overschakelen van een reactief beheer 
– op basis van klachten – naar een preventief beheer. Nu passen veel gemeenten nog altijd een reactief beheer 
toe Een eerste stap in de overschakeling naar preventief beheer is een inventarisatie van het rioolstelsel. Mo-
menteel loopt die inventarisatie op veel plaatsen, zeker waar rioolintercommunales of andere actoren zoals 
Aquafin een aanbod doen.  
 
Na de inventarisatie kan er dan een risico-inschatting plaatsvinden waarbij een combinatie wordt gemaakt van 
de impact bij falen en de kans op falen. Inzake waterbeleid is er het voorbeeld van de stad Leuven, die in sa-
menwerking met Aquafin en onder meer gefinancierd door Europa een dergelijk project heeft uitgebouwd. 
Het was een ideale situatie om dit met een gesofisticeerd systeem uit te bouwen. Momenteel wordt binnen de 
CIW werkgroep Waterzuivering, in samenwerking met VLARIO, gezocht naar een vereenvoudigde metho-
diek. Wij vragen dat die methodiek wordt aangereikt aan de gemeenten, als een ondersteuning van de gemeen-
ten. We zijn expliciet vragende partij om dit niet te koppelen aan bijvoorbeeld de investeringssubsidies. 
 
Onderhoud en beheer 
 
Ik wil het ook nog hebben over het onderhoud en het beheer van de rioolstelsels en de verantwoordelijkheid 
en bevoegdheid van gemeente en gewest. Vroeger waren de gemeenten verantwoordelijk voor alle riolerin-
gen. Zij hebben vroeger grote collectoren aangelegd – die worden de gemeentelijke moerriolen genoemd – die 
nu in principe een gewestelijke bevoegdheid zijn. Er is echter nog altijd onduidelijkheid over die bevoegdheid 
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en over de overdacht van die tussenliggende strengen. Daardoor bestaat het risico dat het beheer van die grote 
strengen wordt verwaarloosd, met een toenemend risico van wateroverlast. Wij zijn vragende partij om zo 
snel mogelijk duidelijkheid te krijgen over de verantwoordelijkheid van die tussenliggende strengen, de oude 
gemeentelijke moerriolen. 

5.2. Vragen van de leden en antwoorden 

De heer Hermes Sanctorum: Ik ben op de hoogte van het feit dat er heel wat knelpunten zijn in de bestaande 
rioleringen. Het verbaast me echter dat er op lokaal niveau zo weinig kennis was over de eigen rioleringen. 
Blijkbaar is de eerste belangrijke stap de inventaris die nu wordt opgemaakt. Heeft u zicht op het aantal ge-
meenten dat op de hoogte is van de aanwezige rioleringen? Welke gemeenten hebben een inventaris en welke 
gemeenten niet? 
 
Mevrouw Tinne Rombouts: Wat het zoeken naar creatieve mogelijkheden van berging betreft, heeft u ge-
zegd dat er ook plaatsen zijn buiten de projectzone waarop kan worden ingezet. We moeten dan ook nagaan of 
dat bouwtechnisch mogelijk is. Hebt u de ervaring dat bij de gemeenten de oefening wordt gemaakt wanneer 
rioleringen worden aangelegd? Zoekt men effectief naar win-winsituaties? Wordt er nagedacht hoe de berging 
en buffering best kan gebeuren en hoe en waar die best kan worden ingeplant met het oog op een zuinig ruim-
tegebruik?  
 
De heer Christophe Claeys: De heer Sanctorum vraagt naar de kennis van het gemeentelijk rioleringsstelsel. 
Ik heb geen overzicht van waar er al inventarisaties zijn gebeurd. De meeste gemeenten hebben wel een glo-
baal beeld van waar de riolering ligt. Dat is niet het probleem. Maar het is nog een andere stap om daar een 
risicoanalyse op te kunnen doen. Daar is nog veel werk aan de winkel. Ik kan u geen beeld geven voor heel 
Vlaanderen. 
 
Wat zijn de creatieve mogelijkheden voor berging? Er wordt soms al naar gezocht, maar nog niet zo veel. De 
regelgeving legt beperkende factoren op. De berging moet altijd binnen het project zelf worden gezocht. Mis-
schien moeten we dat meer opentrekken om eventueel buiten het project een meer efficiënte plaats voor ber-
ging te zoeken. Dan kunnen we win-winsituaties creëren.  
 
De heer Hermes Sanctorum: Als ik het goed begrijp, is er niet zozeer een gebrek aan inventaris of informa-
tie, maar zit het knelpunt bij de inspectie van de rioleringen. Er is op lokaal niveau te weinig geweten wat de 
toestand is van de rioleringen.  
 
De heer Christophe Claeys: Er is wel een gebrek aan een goede inventaris. Een onderdeel van het opstellen 
van die inventaris is ook een eerste inspectie. Op basis daarvan kan men bepalen waar men frequenter moet 
inspecteren en waar niet. Het is dus wel een gebrek aan inventaris, maar daarvoor is nu een inhaalbeweging 
bezig. 
 
Mevrouw Tinne Rombouts: Naar aanleiding van de huidige zoneringsplannen en het opstellen van de uit-
voeringsplannen, stel ik me de vraag of het wel om een inhaalbeweging gaat.  
 
Weet u hoeveel gemeentes externe ondersteuning hebben om hun rioleringsbeleid mee vorm te geven? Er zijn 
ook gemeentes die in samenwerking met andere organisaties hun verantwoordelijkheid proberen op te nemen. 
Zo willen ze expertise inhuren of inkopen. Weet u hoeveel gemeentes op die wijze hun expertise uitbreiden? 
 
De heer Christophe Claeys: U mag de zoneringsplannen en de uitvoeringsplannen niet verwarren met de 
inventaris. De zoneringsplannen en de uitvoeringsplannen zijn beleidsdocumenten, waarin een visie wordt 
uitgewerkt over wanneer wat wordt uitgevoerd, in grote lijnen. De inventaris is eerder echt de verantwoorde-
lijkheid van de lokale rioolbeheerder, in al zijn vormen. 
 
Mevrouw Tinne Rombouts: Als aan uitvoeringsplannen wordt gewerkt, moet men wel weten wat er nog 
moet gebeuren. De inventaris is uiteraard meer dan dat. Maar ik kan me inbeelden dat er meer inzichten zijn 
gekomen door die beleidsdocumenten.  
 
De heer Christophe Claeys: De zoneringsplannen en de uitvoeringsplannen geven inderdaad wel een goed, 
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weliswaar grof beeld van wat er moet gebeuren. De uitvoeringsplannen moeten dat verfijnen. Daar is men nog 
volop aan bezig. Ik denk bijvoorbeeld aan de herbruikbaarheid van de bestaande riolen in het buitengebied. 
Zijn dat rioleringen of eerder ingebuisde grachten? Dat kan een aspect van de inventarisatie zijn.  
 
Wat betreft externe ondersteuning is het zo dat tweederde van de gemeenten, ongeveer 200, ondertussen een 
structurele ondersteuning heeft. Een honderdtal gemeenten heeft dat nog niet structureel, maar heeft wel de 
kans om onderdelen uit te besteden. Eén aspect kan bijvoorbeeld worden uitbesteed aan Aquafin of bijvoor-
beeld een studiebureau. 

6. Infrax/Riobra 

De heer Bart Martens, voorzitter: De laatste spreker van deze hoorzitting met de waterketenbeheerders is de 
heer Bellers, directeur van Riobra, die hier het woord zal voeren namens Infrax.  

6.1. Inleidende uiteenzetting 

De heer Raf Bellers, directeur Riobra: In de uitnodiging die wij ontvingen voor deze hoorzitting werd als 
focus opgegeven: een analyse van het beleid maken, de knelpunten oplijsten en verbeterpunten voorstellen. 
Mijn toelichting vandaag is in die zin opgebouwd. Eerst geef ik een analyse waarbij een onderscheid werd 
gemaakt tussen de theorie en de praktijk en waaruit eveneens enkele knelpunten zullen blijken. Op basis van 
die analyse worden enkele suggesties geformuleerd voor mogelijke oplossingen.  
 
Over Infrax/Riobra 
 
Sta me toe om eerst kort duiding te geven over Infrax en waarom Riobra hier eveneens wordt vernoemd. In-
frax is een multi-utility exploitatiemaatschappij voor de opdrachthoudende verenigingen Intercommunale voor 
Gas en Elektrictiteit (IVEG), Infrax West of de vroegere West-Vlaamse Elektriciteitsmaatschappij (WVEM), 
Interelectra en de Provinciale Brabantse Energiemaatschappij. Infrax beheert netten binnen de activiteiten 
elektriciteit, gas, kabel-tv en rioleringen. In totaal is Infrax vandaag actief in 116 gemeenten, beheert zij meer 
dan 1,8 miljoen aansluitingen en stelt meer dan 1400 mensen te werk. Specifiek voor rioleringen is Infrax 
actief in 56 gemeenten in de provincies Limburg, Antwerpen en West-Vlaanderen.  
 
Riobra is een opdrachthoudende vereniging die louter actief is op het vlak van rioleringen in 24 gemeenten in 
Vlaams-Brabant. Gelet op de gelijkaardige visies binnen Infrax en Riobra over rioleringsaangelegenheden en 
de belangrijke uitdagingen in de sector, die het noodzakelijk maken om schaal- en synergievoordelen te opti-
maliseren – een evolutie die trouwens de volledige watersector kenmerkt – werd recent door de raad van be-
stuur van Riobra, na een grondige evaluatie, de beslissing genomen om aan de buitengewone algemene verga-
dering van 1 april 2011 voor te leggen om eveneens een exploitatieopdracht toe te kennen aan Infrax. Als ik 
het anders mag uitdrukken: op dit ogenblik zijn we verloofd en in april willen we trouwen. Vanaf dan staan 
we samen in voor het rioolbeheer in 80 Vlaamse gemeenten. 
 
Analyse – theorie 
 
Het is vandaag en tijdens vorige zittingen al diverse keren gesteld. Enerzijds hebben we het onderscheid tus-
sen zomer en winter, dat ons vandaag zeer duidelijk werd toegelicht door Aquafin. Anderzijds is er de prog-
nose van toenemende verharding in Vlaanderen en de klimaatverandering, die aanleiding zal geven tot droge-
re zomers met hevigere onweren en nattere winters. Het huidige onderscheid tussen zomer en winter zal nog 
extremer worden.  
 
Hoe ver staan we met het wettelijke kader? Als we hiervan een analyse maken, zien we dat er al heel wat ini-
tiatieven genomen zijn. We hebben daarstraks gehoord dat de VLAREM-wetgeving de scheiding van hemel- 
en afvalwater oplegt. Meer specifiek worden voor de omgang met hemelwater de principes van de ladder van 
Lansink opgelegd: eerst vermijden van afstroom, dan hergebruik, dan infiltratie ter plaatse, vervolgens ver-
traagde afvoer of, indien dit alles niet haalbaar is, ten slotte de gewone afvoer naar de riolering. Dezelfde 
principes voor scheiding en omgaan met hemelwater vinden we ook terug in diverse stedenbouwkundige ver-
ordeningen, zowel op gewestelijk, provinciaal als gemeentelijk niveau. Hele stapels aanstiplijsten moeten 



Stuk (2010-2011) – Nr. X 
 22

2 
 
 
worden opgemaakt om de particulier te helpen bij het toepassen van deze principes.  
 
We hebben daarnaast het decreet Integraal Waterbeleid, waarbij de bekken- en deelbekkenoverlegstructuren 
vorm werden gegeven om te komen tot een effectieve integrale benadering van water. De watertoets is inge-
voerd als belangrijk instrument en biedt heel wat relevante informatie onder de vorm van diverse kaarten om 
de nodige evaluaties op het terrein te kunnen maken. 
 
De oorzaken voor de wateroverlastproblemen, zowel in de zomer als in de winter, zijn genoegzaam gekend. 
Het mag dan ook niet verbazen dat de wetgeving gericht op het vermijden van afvoer of het realiseren van 
vertraagde afvoer grotendeels aanwezig is. Ik zeg grotendeels, want er zijn zeker nog wat hiaten, bijvoorbeeld 
voor onverharde oppervlakken of de afstemming met VLAREM. 
 
Analyse – praktijk 
 
We moeten ons dus afvragen wat er precies misloopt. Laten we daarom naar de praktijk kijken. Als we kijken 
naar de toepassing van de VLAREM-principes voor scheiding en omgaan met hemelwater, dan zien we bij-
voorbeeld dat de verplichte scheiding van het privédomein bij realisatie van een gescheiden stelsel op het 
openbaar domein in de praktijk vaak vastloopt op de handhaving. De inspanningen die op het terrein worden 
geleverd door de diverse rioolbeheerders zijn niet te onderschatten op het vlak van communicatie, begeleiding 
en financiële tussenkomsten. Niettemin blijft er – zoals ook uit de presentatie van de VVSG bleek – een con-
crete vraag naar praktisch haalbare handhavingsinstrumenten voor de particulieren die niet mee willen.  
 
Voor nieuwbouw wordt de scheiding en omgang met hemelwater opgelegd via de verordeningen, maar niet 
alleen bestaan er in Vlaanderen tal van verordeningen, waardoor architecten niet meer weten waaraan en 
waaraf, de verordeningen zijn ook niet afgestemd op de meer algemene VLAREM-verplichtingen. Los hier-
van moeten we ook vaststellen dat de materie inhoudelijk vaak te technisch is voor de stedenbouwkundige 
ambtenaren om een correct nazicht te kunnen doen. Het nazicht is vandaag al te vaak beperkt tot de aanwe-
zigheid van een aanstiplijst, ook al wordt die niet correct toegepast of geeft ze aanleiding tot verkeerde con-
clusies.  
 
Ik kan u uit de praktijk heel wat voorbeelden aanhalen van architecten die zeer grote volumes aan hemelwa-
terputten steken, putten die nooit leeg zullen geraken, alleen maar om volgens de verordening geen infiltratie 
te moeten plannen. Als zelfs architecten al niet meer weten waar ze mee bezig zijn, hoe moeten de steden-
bouwkundige ambtenaren dit kunnen evalueren? 
 
Riobra voert sinds maart 2009 op eigen initiatief keuringen uit van de privériolering vooraleer een nieuwe 
aansluiting in gebruik wordt genomen. Een kleine helft van de nieuwbouwwoningen is niet conform. Ik toon u 
het voorbeeld van een recente bouwaanvraag met drie niet-conformiteiten.  
 
Over de watertoets zelf en of ze afdoende werkt, ga ik niet uitweiden. Ik heb begrepen dat er hierover reeds 
een afzonderlijke hoorzitting werd georganiseerd. Alleszins dient gezegd dat vandaag de impact van de water-
toets voor de meeste particuliere gebouwen gering tot onbestaande is. Als we even kijken naar de praktijk van 
de integrale overlegstructuren, dan stellen we nog te vaak vast dat die aanleiding geeft tot een bundeling van 
individuele adviezen, maar dat er nog te weinig wordt gekomen tot één integraal advies. Integrale werking 
vraagt eveneens een integrale visie waarop partijen zich kunnen enten. Het ontbreken van een integrale visie 
resulteert in een inefficiënte inzet van middelen.  
 
Laat mij dit concreet maken met betrekking tot de relatie riolering-waterlopen, waarover we het vandaag heb-
ben. In de praktijk wordt vandaag meestal aan de rioolbeheerder opgelegd om op de regenwaterlozing een 
buffering uit te bouwen van 250 kubieke meter per hectare en een doorvoerdebiet van 20 liter per seconde per 
hectare. Zoals ook de vorige sprekers reeds hebben aangehaald, worden die eisen vanuit het voorzorgsprincipe 
– “als we het niet weten, zullen we maar de veiligste aanname doen” – soms zelfs nog opgedreven tot hogere 
volumes aan buffering.  
 
Laat ons voor twee concrete dossiers zien waartoe dit leidt, met name een dossier uit Boortmeerbeek en een 
dossier uit Kortenaken. Het wordt nu misschien wat technisch, maar het lijkt me toch de moeite de oefening te 
doen om u een beeld te geven. In de Bieststraat te Boortmeerbeek is vandaag een gemengde riolering – die 
nog eens vermengd is met de waterloop – die afwaarts loost in het overstromingsgebied van de Dijle. Voor de 
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sanering van dit gebied wordt een gescheiden riolering gepland, waarbij op de regenwaterlozing van de Biest-
straat in het overstromingsgebied van de Dijle nu een buffering wordt opgelegd van 400 kubieke meter. Om-
wille van het ruimtelijke karakter is hier enkel een online buffering, dus in het stelsel zelf, onder de Bieststraat 
haalbaar, wat resulteert in een kost van 160.000 euro of 400 euro per kubieke meter. Voor de opwaartse stra-
ten kan een gelijkaardige buffering worden uitgebouwd in een aanwezige gracht, mits herprofilering, en wordt 
de kost beperkt tot 125 euro per kubieke meter.  
 
Alhoewel wij voor alle duidelijkheid het principe van vertraagde afvoer onderschrijven, kan toch de vraag 
worden gesteld naar het nut van deze ingreep. Immers, bij de zomerstormen zullen de geloosde piekdebieten 
probleemloos kunnen worden afgevoerd door de Dijle, en in de winterperiodes zijn de gebufferde volumes in 
de riolering verwaarloosbaar ten opzichte van het volume van het overstromingsgebied. Het was misschien 
beter geweest deze middelen elders in te zetten met meer effect.  
 
Een ander voorbeeld is Hoeleden-dorp te Kortenaken. Ook hier is er vandaag een lozing van de gemengde 
riolering op de Velp, die bij piekdebieten, bij zomerstormen dus, geen aanleiding geeft tot afvoerproblemen 
op de Velp. Voor de uitbouw van het gescheiden stelsel werd op de regenwaterlozing een buffering van 675 
kubieke meter vooropgesteld, wat ook hier wegens de terreinsituatie enkel online kon worden uitgebouwd. 
Door de bijkomende slechte ondergrond bedraagt de kost voor deze online buffering 375.000 euro of 555 euro 
per kubieke meter. In de winterperiode, wanneer de Velp buiten haar oevers treedt, zal op het moment van 
hoogwater in de Velp de online buffering reeds lang leeg zijn. De vraag kan dus worden gesteld of die 
375.000 euro niet efficiënter kon worden besteed.  
 
Wat ik met deze voorbeelden wil aantonen, is dat we moeten beseffen waar we mee bezig zijn en dat vanuit 
een integrale visie op waterafvoer middelen efficiënter kunnen worden ingezet. We moeten alleen een sys-
teem vinden dat dergelijk integraal denken voor alle partijen interessanter maakt. Daarom willen wij enkele 
concrete voorstellen tot oplossing naar voren schuiven.  
 
Mogelijke oplossingen 
 
Ik keer even terug naar de VLAREM-II-principes, naar de correcte toepassing van die principes van scheiding 
en omgaan met hemelwater en dan vooral bij nieuwbouw. Wij hebben dit met de stedenbouwkundige ambte-
naren van onze gemeentevennoten uitvoerig besproken en zijn hierbij tot enkele vaststellingen gekomen. 
 
Zoals gezegd is de hele problematiek van de privériolering een voornamelijk technische materie en geen ste-
denbouwkundige materie. Daar waar er een evolutie is om de vergunningsplichtige materie steeds verder af te 
bouwen, is het toepassingsgebied van de VLAREM-wetgeving veel ruimer. Die discrepantie speelt vooral bij 
verbouwingen. 
 
Wij stellen daarom voor deze materie uit de stedenbouwkundige verordeningen te halen en op te nemen in een 
algemeen reglement op de waterafvoer of ARWA. Dit reglement kan een technische aanvulling zijn op het 
Waterverkoopreglement en indien het op Vlaams niveau zou kunnen worden opgesteld, kan het een basis 
vormen voor een uniforme keuring van de privériolering in Vlaanderen. Het principe zou dan eenvoudig kun-
nen zijn – zoals bij elektriciteit, waar men het algemeen reglement op de elektrische installaties of AREI heeft 
– dat de privériolering moet worden gekeurd conform dit ARWA, vooraleer een aansluiting op de riolering in 
gebruik kan worden genomen. Indien er dan aanvullend garanties zijn voor kwaliteitsvolle, objectieve en on-
afhankelijke keuring, dan lijkt dit ons een sluitend systeem.  
 
Een tweede knelpunt uit onze analyse is dat we nog te weinig integraal denken en doen. En ik heb het dan niet 
over de combinatie drinkwater-afvalwater, maar over de echte integrale keten waterloopbeheerder-
domeinbeheerder in de ruime zin-rioolbeheerder. Integraal denken moet toelaten te komen met creatieve op-
lossingen voor omgaan met water.  
 
Ik toon het voorbeeld van de aanleg van een bufferbekken in het centrum van Tienen, dat werd gecombineerd 
met de functie van ligweide waardoor de inpasbaarheid werd verhoogd. Door het herconcipiëren van een buf-
ferbekken in Hoegaarden in overleg met Natuurpunt werd enerzijds meer ruimte voor water gecreëerd en an-
derzijds een meerwaarde gerealiseerd op ecologisch vlak. Vaak is het mogelijk verschillende doelstellingen te 
combineren in één oplossing, waardoor ook de mogelijkheden voor buffering en ruimte voor water kunnen 
toenemen.  
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Ik heb u het voorbeeld gegeven van bufferingen die worden uitgebouwd voor veel geld en waarvan het effect 
in vraag kan worden gesteld. Daarom zouden wij hier een tweede concrete voorstel willen lanceren, met name 
de creatie van een bufferfonds. We zijn er immers van overtuigd dat iedere aangesloten vierkante meter op-
pervlakte mee aanleiding kan geven tot wateroverlast. Het is dus ook logisch dat hierop moet worden gebuf-
ferd, maar tot welke prijs?  
 
Om niet te vervallen in een discussie over het afwentelen van verantwoordelijkheden, zou het mogelijk moe-
ten zijn om dure en ineffectieve bufferingen af te kopen en deze middelen te plaatsen in een bufferfonds. Met 
die middelen kan dan op een andere locatie een effectievere en goedkopere buffering worden uitgebouwd. 
Zoals ik al zei, is het niet de bedoeling verantwoordelijkheden af te wentelen. Dit fonds kan dus enkel worden 
aangewend voor de bouw van buffering op water aangevoerd door derden. Wat we met dit bufferfonds willen 
creëren, is het bevorderen van integraal denken. Eigenlijk zouden we moeten komen tot gecontroleerde afvoer 
in plaats van vertraagde afvoer. Want de som van alle vertraagde afvoeren zou soms wel eens nadeliger kun-
nen zijn dan het maximum van de piekdebieten die achter elkaar moeten worden verwerkt.  
 
Het grootste probleem zal vandaag zijn dat er niet overal reeds een integraal model van de waterloop en de 
riolering bestaat, zodat het effect niet altijd eenduidig kan worden vastgesteld. De getoonde grafiek toont hoe 
dit bufferfonds moet worden gezien. Als we op de horizontale as van de grafiek het effect van de buffering 
uitzetten en op de verticale de kost per kubieke meter, dan moet het zo zijn dat er voldoende incentive blijft 
om goedkope en effectieve bufferingen zelf uit te bouwen. Daarentegen moet het duidelijk zijn dat dure en 
weinig effectieve bergingen beter afgekocht worden en elders uitgebouwd. 
 
Deze twee extreme situaties zijn relatief eenvoudig vast te stellen. Voor de overige zones zou men over een 
integraal model moeten kunnen beschikken om hier duidelijkheid te verschaffen. In afwachting hiervan zijn 
natuurlijk verschillende pistes mogelijk, waarbij men bijvoorbeeld bufferingen faseert tot er meer duidelijk-
heid is of het effect van de buffering niet in rekening brengt, waardoor enkel de kost van de buffering relevant 
is.  
 
Vandaag zijn er gelukkig ook reeds voorbeelden van dergelijke integrale benadering. In het centrum van Hoe-
gaarden was het bijvoorbeeld onmogelijk om de noodzakelijke buffering uit te bouwen zonder extreem hoge 
kosten. In overleg met de waterloopbeheerders werd ervoor geopteerd niet in het centrum te bufferen, maar 
opwaarts het centrum van Hoegaarden een buffering op de waterloop uit te bouwen zodat er extra ruimte 
wordt gecreëerd op de waterloop in het centrum van Hoegaarden. De maatschappelijke winst die hier werd 
gerealiseerd – deze buffering kost slechts 60 euro per kubieke meter – geeft heel andere cijfers dan de voor-
beelden die ik eerder gaf. Obstakels voor dergelijke werkwijze zijn vaak de afspraken naar later beheer en 
dergelijke meer. Slibruiming op waterloop is natuurlijk iets anders dan slibruiming in het bufferbekken die ten 
laste van de rioolbeheerder valt.  
 
Een bufferfonds zou hier mogelijk een oplossing kunnen bieden om daar concrete afspraken over te maken.  
 
Conclusie 
 
We hebben vandaag veel gehoord. Ik durf te stellen dat de analyses ondertussen gemaakt zijn en dat de rich-
ting waarin we de oplossingen voor de problemen moeten zoeken, gekend zijn. En toch blijft de realisatie van 
die oplossingen op het terrein achter. We moeten misschien durven vaststellen dat we met de verkeerde in-
strumenten bezig zijn – dan heb ik het over de verordeningen – en dat we onze schaarse middelen vandaag 
efficiënter zouden kunnen besteden mocht er een meer integrale visie bestaan op de interactie tussen water-
loop en riolering. Vandaar ons voorstel om na te denken over een algemeen reglement op de waterafvoer en 
een bufferfonds. De voordelen van een ARWA zijn duidelijk: het toepassingsgebied is meer in overeenstem-
ming met de VLAREM-wetgeving en kan leiden tot een uniforme aanpak in Vlaanderen. Het bufferfonds 
heeft op zijn minst de verdienste dat het aanzet tot integraal denken en doen en dat er wordt nagedacht over 
gecontroleerde afvoer, wat misschien nog belangrijker is dan vertraagde afvoer.  

6.2. Vragen van de leden 

De heer Lode Ceyssens: We hebben deze namiddag al vrij veel gehoord over de overdimensionering van de 
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bufferbekkens. Kunt u, als rioolbeheerder, een percentage plakken op wat u gemiddeld moet overdimensione-
ren? Zo kunnen wij de kostprijs inschatten van wat we er momenteel aan overbodige financiële middelen in-
steken.  
 
Ik heb verder een vraag over uw voorstel inzake een algemeen reglement op waterafvoer. Ik begrijp natuurlijk 
dat u als rioolbeheerder vragende partij bent om ervoor te zorgen dat er zo veel mogelijk correct wordt afge-
koppeld en aangevoerd. Ik denk dat daar tussen theorie en praktijk een heel groot verschil zit en dat is van-
daag voor iedereen duidelijk. 
  
Ik hoorde de voorzitter daarnet de interessante suggestie doen om dat te integreren in een as-builtattest, waar-
door men in eerste instantie misschien vooral op nieuwe woningen gaat focussen en niet meteen op nieuwe 
aansluitingen als men een nieuwe riolering gaat leggen. Is dat voor u ook een piste die te bekijken valt?  
 
Tot slot heb ik twee vragen bij uw voorstel over het bufferfonds. Moet er vooraleer in het fonds kan worden 
gestort niet eerst worden gecheckt of er ook effectief stroomopwaarts een oplossing mogelijk is? Want als dat 
geld er is in het bufferfonds en er is geen praktisch alternatief, is er nog geen afdoende oplossing. Mijn tweede 
vraag betreft de goedkopere oplossing waarnaar u verwijst. Daarbij wordt veel meer ruimte ingenomen. We 
hebben hier al eerder de problematiek besproken dat de ruimte beperkt is in Vlaanderen. Er is in de ruimtebe-
groting, in de opdeling die we in het RSV voor Vlaanderen hebben gemaakt, geen ruimte gereserveerd voor 
water. We spreken daar dus altijd over medegebruik: medegebruik in natuurgebied, in landbouwgebied, in 
recreatiegebied. Daar staat natuurlijk ook een kostprijs tegenover. Hebt u daar in die piste ook rekening mee 
gehouden?  
 
De heer Hermes Sanctorum: De idee van bufferfonds is mij ook niet helemaal duidelijk. Er staat ‘afkopen 
van niet-effectieve en dure buffering’, maar eens de buffering gerealiseerd zijn er toch geen fameuze kosten 
meer.  
 
De heer Raf Bellers: In plaats van ze te realiseren, gaat men ze afkopen. Dat moet dan uiteraard voor de rea-
lisatie gebeuren. 
 
De heer Bart Martens: In feite sluit het aan bij wat de heer Christophe Claeys van VVSG zei, dat men het 
projectgebied ruimer moet kunnen bekijken en kan proberen de buffering te realiseren in een groter projectge-
bied.  
 
De vraag is of men daar het moeilijke instrumentarium van een bufferfonds voor moet inzetten. Kan men niet 
gewoon stellen dat men in die bepaalde zone zoveel buffercapaciteit moet realiseren en dat dat strikt genomen 
niet in de RWA-streng zelf hoeft te zijn, maar in een ruimere projectzone kan worden gerealiseerd? 
 

6.3. Antwoorden 

De heer Raf Bellers: We hebben er vandaag niet echt zicht op welk percentage van onze middelen wordt 
besteed aan de overdimensionering van die buffering. Als die buffering ons wordt opgelegd, is het voor ons 
belangrijk dat het hele dossier kan worden uitgevoerd. Het is wel zo dat wij in Vlaams-Brabant toch meestal 
worden geconfronteerd met die 250 kubieke meter per hectare als richtlijn. We hebben vandaag ook niet voor 
alle buffering die we op die manier hebben uitgebouwd de afweging gemaakt of die al dan niet zinvol is. In 
dat opzicht kan ik daar geen percentage op plakken. Maar als men rekent met een gemiddelde kost voor buffe-
ring, dan zou eigenlijk 10 procent van het budget naar de buffering gaan.  
 
Maar we gaan de buffering ook niet altijd moeten uitbouwen. Er zijn vandaag ook effectief dossier waarin ze 
niet wordt opgelegd. Indien voor elk project rigoureus 250 kubieke meter per hectare zou worden gerekend, 
zou 10 procent van het investeringsbudget naar buffers gaan. 
 
Door het as-builtattest als een alternatief voor het ARWA te gebruiken, zouden we ons op nieuwbouw focus-
sen en niet op de scheiding bij de aanleg van nieuwe rioleringen. Ik wil echter voor de duidelijkheid vermel-
den dat het ARWA ook was bedoeld om op nieuwbouw te focussen. Voor de scheiding bij de aanleg van 
nieuwe rioleringen gelden immers andere randvoorwaarden. De verplichting voor een bestaande woning om 
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tot hergebruik over te gaan, is veel ingrijpender dan eenzelfde verplichting voor nieuwbouw. Het is onze be-
doeling op de nieuwbouw te focussen. Als ik beweer dat ongeveer de helft van de woningen niet in orde is, 
heb ik het over nieuwbouwwoningen. 
 
Alle alternatieven zijn goed. We voeren gesprekken met de gemeentebesturen om de gemeentelijke verorde-
ningen af te stemmen op de VLAREM. We stellen echter een zekere weerstand vast. De stedenbouwkundige 
ambtenaren vinden deze materie te technisch. Het is voor hen haast niet mogelijk dit per individueel dossier 
na te kijken. Dit lijkt me een terechte bekommernis. 
 
Bovendien vallen een aantal verbouwingen die niet langer vergunningsplichtig zijn, onder de bepalingen van 
VLAREM. Indien de verordening worden aangepast richting VLAREM, lopen we het risico dat bouwvergun-
ningen zullen worden geschorst of werkzaamheden meldingsplichtig zullen worden zodra VLAREM wordt 
overtreden. Aangezien deze aspecten het niet zo evident maken, hebben we ons de vraag gesteld of dit een 
onderdeel van de stedenbouwkundige reglementering moet blijven. Indien we het over een as-builtattest heb-
ben, is het belangrijk te weten of dit al dan niet een onderdeel van de stedenbouwkundige vergunning zal blij-
ven. Er zijn op dit vlak zeker verschillende mogelijke denksporen. Iedereen weet wat onze bedoeling is en 
waar we heen willen. Vanuit onze bekommernis zijn allicht verschillende beleidsopties mogelijk.  
 
Wat het bufferfonds betreft, moeten we eerst controleren of er alternatieve mogelijkheden zijn. Essentieel gaat 
het er natuurlijk om de middelen te besteden waar ze het meest efficiënt kunnen worden gebruikt. De vraag is 
dan hoe we dit zullen bepalen en daarbij zullen we rekening moeten houden met de alternatieven. 
 
Het komt steeds op een financiële afweging neer. Er zal altijd een alternatief zijn. De vraag is voor welke 
prijs. Indien het alternatief erin bestaat elders een buffer te bouwen die nog duurder dan de online buffering is, 
hoeven we dit niet te doen. Zoals de VVSG al heeft aangegeven, bestaat onze voornaamste bekommernis erin 
de middelen zo efficiënt mogelijk te besteden. 
 
We zoeken een instrument om dit te faciliteren. Het is niet de bedoeling geen buffering meer uit te bouwen en 
alles in de schoenen te schuiven van anderen, die dan maar iets met die centen moeten doen. Om die reden 
hebben we gekozen voor de optie alles aan de bron op te houden. Er moet een incentive zijn om het zelf uit te 
bouwen. Indien we vaststellen dat er geen effect is of dat de kostprijs te hoog ligt, moeten we een alternatief 
zoeken en niet op die plaats investeren. Soms is het misschien niet nodig op een bepaalde waterloop iets te 
doen en kunnen we dit geld gewoonweg elders voor prioritaire ingrepen gebruiken. We zoeken een manier om 
de middelen van de ene activiteit naar de andere activiteit te verplaatsen. Zo moet het mogelijk worden die 
middelen op de meest zinvolle manier in te zetten. 
 
De heer Hermes Sanctorum: U legt nog steeds de nadruk op de goedkope en effectieve buffering. Beide 
gaan niet steeds samen. Heel wat projecten kosten veel geld en zijn moeilijk te realiseren, maar moeten in het 
licht van het goed waterbeheer als hoogstnoodzakelijk worden beschouwd. 
 
De heer Raf Bellers: Het was de bedoeling om de grote lijnen toe te lichten. Op de getoonde grafiek staan 
twee duidelijke gebieden: de rode gebieden zijn dure bufferingen met weinig effect. Die gaan we niet uitbou-
wen, we gaan de middelen gebruiken op een andere plaats met meer effect. Er zijn ook goedkope bufferingen 
met veel effect. Die gaan we zelf uitbouwen op die locatie. Voor alle andere, bijvoorbeeld dure met veel ef-
fect, zal een afweging moeten worden gemaakt. Het is de integrale werking om samen met de waterloopbe-
heerders te kijken of men die op die locatie zal uitbouwen, of alsnog alternatieven zal verkiezen. Idealiter is er 
een integrale visie beschikbaar over de samenhang tussen waterloop en riolering, maar die zal er niet altijd 
zijn. 
 
Mevrouw Tinne Rombouts: Het valt me op dat nog maar eens het verhaal van de buffering en de overcapaci-
teit wordt aangehaald. U heeft het over een bufferfonds en het eventueel afkopen en verleggen van de buffe-
ring. Ik vind het merkwaardig dat de buffering vandaag niet in een ruimer kader kan worden bekeken. Is er 
geen integrale visie? Is de projectzone te beperkt? Ik hoor dat u misschien wel op een totaal andere waterloop 
gaat bufferen. Dan gaan we de problemen deels verschuiven. Is het probleem vandaag dat de rioolbeheerders 
een te beperkte zone hebben waarin jullie naar mogelijke oplossingen kunnen zoeken? 
 
Al het geld dat wordt gestoken in overbodige buffercapaciteit, is in principe niet nodig. Tegelijkertijd moeten 
we vaststellen dat er tekorten aan buffercapaciteit op andere plaatsen zijn. Dat moeten we proberen te vermij-
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den. Heeft u voorstellen over hoe dat beter op elkaar kan worden afgestemd? Als daar zoveel discussie over is, 
moet er toch op een of andere manier een integrale visie over zijn? Of is het de ene studie tegenover de andere 
studie? Waar zit precies het knelpunt? 
 
Mevrouw Gwenny De Vroe: De integrale aanpak ontbreekt. Aquafin werkt sinds 2002 bekkengericht en 
heeft een goede samenwerking met de bekkencomités. In het verhaal dat ik nu heb gehoord, lijkt me dat te 
ontbreken. Op welke manier werken jullie samen, of is er helemaal geen samenwerking? 
 
De heer Raf Bellers: Er is vandaag al overleg met de waterloopbeheerders. Per definitie hebben wij voor 
iedere lozing op de waterloop een overleg met de waterloopbeheerder. Of we dat dan bekkengericht doen of 
niet, maakt niet zoveel verschil. De visie over hoe we omgaan met water, moet wel op het bekkenniveau be-
staan. Ook wij zijn per bekken georganiseerd. Dat verandert niets aan de essentie of er een integrale visie be-
staat of niet. 
 
Waarom is de integrale aanpak er niet altijd? Waarom moeten we naar een bufferfonds gaan om dat wel te 
realiseren? Vandaag is dat een kwestie van bevoegdheden. Ieder heeft zijn verantwoordelijkheden. Een water-
loopbeheerder zal kijken naar zijn waterloop en wil de kosten voor de ruimingen en dergelijke, zo laag moge-
lijk houden. Hij zal een bepaalde afvoercapaciteit moeten garanderen en zal het liefst hebben dat wij vanuit 
het rioolbeheer de buffering in ons rioleringsstelsel voorzien, zodat die niet nog eens achteraf moet worden 
beheerd door de waterloopbeheerder. Ik heb het voorbeeld gegeven van Hoegaarden, waar we het bufferbek-
ken opwaarts op de waterloop gaan plaatsen. Nu ontstaat discussie over wie het bufferbekken moet beheren. 
Het is gebouwd in functie van de riolering afwaarts. Moet dan de rioolbeheerder een deel van het beheer van 
de waterloop doen? Dergelijke discussies krijgen we dan. 
 
Een bufferfonds kan misschien een oplossing kan zijn. We zullen nog altijd onze verantwoordelijkheid ne-
men, in die zin dat we wel degelijk mee financieren in de uitbouw van de noodzakelijke buffering, maar eens 
het uitgebouwd is, vervalt onze verantwoordelijkheid en blijft het een onderdeel van de waterlopen. De kosten 
voor het beheer kunnen natuurlijk ook opgenomen worden in een fonds. 
 
De heer Bart Martens: U wilt af van de versnipperde adviezen. Dat is hier al herhaaldelijk aan bod gekomen. 
Waar moet het integraal advies tot stand komen? Er zijn er die menen dat de watertoets een geïntegreerd ad-
vies moet zijn dat bijvoorbeeld door de bekkensecretariaten kan worden afgeleverd, waar de verschillende 
actoren samen zitten. Is dat de formule die u voor ogen heeft?  
 
De heer Raf Bellers: Logischerwijze kijken we dan naar de bekkenoverlegstructuren. Aquafin heeft ook aan-
gehaald dat al haar technische plannen ook op het bekkenoverleg worden behandeld, waar er adviezen worden 
gegeven. Toch vragen we een geïntegreerd advies eerder dan een bundeling van individuele adviezen. De 
vraag is dan wie bepaalde knopen doorhakt. Wie zal beslissen wat het beste is voor het gehele systeem op een 
bepaalde plaats? 
 
Mevrouw Tinne Rombouts: Mijn vraag over de overcapaciteit en over een integrale visie hierop is nog niet 
beantwoord. Blijkbaar investeren we vandaag in te veel buffering voor een aantal projecten op de ene plaats, 
terwijl we op de andere plaats waar buffering noodzakelijk is, niet kunnen investeren omdat de middelen er 
niet meer zijn. Hoe kan die afstemming beter gebeuren? 
 
De heer Raf Bellers: Volgens mij is het bufferfonds daar net een oplossing voor, in die zin dat men middelen 
vrijmaakt om te investeren waar nodig. 
 
Mevrouw Tinne Rombouts: Mijn vraag gaat over de buffercapaciteit. Het bufferfonds gaat over de locatie en 
hoe men een bepaalde capaciteit elders creëert. 
 
De heer Raf Bellers: We blijven ervan uitgaan dat het de beheerder van de waterloop is die bepaalt welke 
capaciteit zijn waterloop heeft. Er is hier de vraag gekomen om daar ook doordacht mee om te gaan en niet 
altijd naar de maximumcapaciteit te gaan. We blijven ervan uitgaan dat de waterbeheerder zegt hoeveel buffe-
ring er noodzakelijk is. Wij zeggen dan: als het voor ons te duur wordt om het uit te bouwen, dan gaan we het 
niet meer zelf uitbouwen. 
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VII.  HOORZITTING VAN 1 MAART 2011 OVER DE INTERNATIONALE  DIMENSIE 

De heer Bart Martens, voorzitter: We verwelkomen vandaag een aantal internationale gasten, namelijk een 
vertegenwoordiger van Rijkswaterstaat Nederland en van de Nederlandse Unie van Waterschappen. Daarna 
zullen we ook nog de vertegenwoordigers van de Internationale Scheldecommissie en de Internationale 
Maascommissie horen.  

1. Rijkswaterstaat Nederland en Unie van Waterschappen 

1.1. Inleidende uiteenzettingen 

1.1.1. Rijkswaterstaat Nederland 

Wateroverlast in Nederland in breder perspectief 
 
De heer Maarten Hofstra, adviseur watermanagement bij Rijkswaterstaat Nederland: De titel van mijn 
uiteenzetting luidt: ‘Wateroverlast in Nederland in breder perspectief’; omdat het goed is om het probleem in 
een bredere context te plaatsen. Omgaan met water in Nederland is een proces van eeuwen. Ik wil het ook in 
die context situeren.  
 
Zelf was ik in 1998, toen er in Nederland een serieus probleem van wateroverlast was, in Den Haag 
verantwoordelijk voor het beleid op dat gebied en ook voor de uitvoering door Rijkswaterstaat. Ik heb daar 
toen alles meegemaakt. Op dat moment heette het ministerie het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, nu 
heet het het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, en Water is er een onderdeel van.  
 
Geschiedenis 
 
Het eerste plaatje toont Nederland 50 jaar na Christus. Het was een land met weinig dijken, maar met de zee 
als invloed. De Romeinse gezagsdrager Plinius kwam in 42 na Christus op bezoek en concludeerde: “Daar 
stort de oceaan zich met twee tussenpozen per etmaal over een onmetelijk land uit. Bij deze eeuwige strijd in 
de gang van de natuur rijst de vraag of de bodem tot de aarde of tot de zee behoort. Daar leeft een armzalig 
volk op hoge heuvels of liever op door hen met de handen opgeworpen hoogten. Daarop hebben zij hun hutten 
gebouwd. Ze zijn zeevarenden als het water de omgeving bedekt, maar schipbreukelingen als het water 
teruggeweken is. Dan jagen ze de vissen na die met het water trachten terug te vluchten. Vee hebben ze niet 
en zij kunnen zich dus niet met melk voeden. Evenmin gelukt het een stuk wild te vangen, aangezien heinde 
en ver de zee elk struikgewas heeft weggespoeld. Van riet en biezen maken zij een soort touw, waarvan zij 
visnetten knopen. De enige drank die zij kennen, is in kuilen bewaard regenwater in de hal van hun huis”. Met 
andere woorden: wie verzint het om daar te gaan wonen?  
 
Dat was Nederland toen. Het volgende plaatje toont de terp Hegebeintum in Friesland. Ze trokken zich daar 
op terug als de zee het water in die richting stuwde.  
 
Ik wil het hebben over de kwetsbaarheid van Nederland als het om water gaat, want dat is een belangrijk item 
en een belangrijke reden ook waarom we er zo mee bezig zijn.  
 
Als we naar Nederland kijken, dan is de strijd tegen het water altijd aanwezig geweest, want Nederland moest 
gewoon veroverd worden op de zee. De zee viel aan en dat betekende dat Nederland zich moest verdedigen en 
steeds weer moest proberen om land op water te veroveren. Tot op zekere hoogte is dat goed gelukt, maar er 
zijn ook allerlei dingen fout gegaan.  
 
Nederland is heel kwetsbaar voor water omdat het aan zee ligt en omdat een groot deel van het land ook nog 
eens onder de zeespiegel ligt. In het ‘economisch rijke gebied’ zijn de risico’s erg groot en moet de zaak ook 
heel goed op orde gehouden worden. In het verleden is er heel vaak wat fout gegaan. In het rivierengebied 
waren er vele dijkdoorbraken vanuit de zee. Vele tienduizenden mensen zijn in de loop der eeuwen verdron-
ken. Ook dat is een reden om het waterbeheer heel serieus op te pakken, maar dat is niet altijd zo eenvoudig. 
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In vorige eeuw zijn er grootschalige werken tot stand gekomen na allerlei rampen. Een daarvan was de wa-
tersnood in 1916, toen de vroegere Zuiderzee toesloeg en tot overstromingen leidde. Er was veel schade en er 
verdronken ook een aantal mensen. Het was de aanleiding om een groot plan te maken. Ik vond toevallig bij 
mijn ouders in de boekenkast een boekje, uitgegeven ten voordele van het Watersnoodcomité, aan de prijs van 
40 cent. Op die manier werd het toen meegefinancierd.  
 
Men is toen begonnen met het Zuiderzeeplan, het plan van Lely, om de zee af te dammen. De eerste polder 
kwam in Wieringermeer, vervolgens was er de Afsluitdijk in 1932, daarna de Noordoostpolder, Oostelijk Fle-
voland en dan Zuidelijk Flevoland. Toen was er nog één polder gepland, de Markerwaard, maar dat is niet 
doorgegaan. Er is wel een dijk gelegd die nu een wegverbinding is.  
 
Het was een heel groot project dat gestuurd werd door een grote ramp. Dat is steeds opnieuw gebeurd. In 1953 
gebeurde de ramp die ons het meeste is bijgebleven. Er vielen toen bijna 2000 doden. In Zeeland en Zuid-
Holland werden allerlei eilanden overspoeld door de zee. Er was enorme schade en een enorm aantal doden. 
West-Nederland met zijn paar miljoen inwoners ontsnapte maar net aan de ramp. Het was kantje boordje dat 
het daar ook mis was gegaan. Dan was de ramp helemaal niet te overzien geweest.  
 
Dat heeft geleid tot de Deltawerken. De Oosterscheldedam is in 1986 als laatste gesloten. Men ging ervan uit 
dat Zeeland nu veilig was. Daarna is nog de stormvloedkering op de Nieuwe Waterweg aangelegd. Die kan 
open en dicht. De beide armen zijn beide zo groot als de Eiffeltoren.  
 
Daarnaast hebben er nog een aantal relevante gebeurtenissen plaatsgevonden. In 1976 hadden we te kampen 
met een enorme droogte. Er was veel landbouwschade. Toen beseften we dat we voor heel Nederland een 
overzicht moesten hebben van hoe de zaak in elkaar zat. We hebben toen een enorm uitgebreide beleidsanaly-
tische studie gedaan. We zijn nagegaan wat rendabel was om te doen of om niet te doen. Dat leidde tot een 
nieuwe nota Waterhuishouding waarin de watervoorziening en de droogteproblematiek vooropstond en eigen-
lijk het hoogwater nauwelijks nog aandacht kreeg, omdat we dachten dat we daar mee klaar waren.  
 
Het was wel zo dat er in die periode al heel wat discussie was over de rivierdijkversterking. Er was met name 
veel protest tegen de manier waarop dat werd gedaan. Er waren ook heel veel stemmen die riepen dat die ri-
vierdijkversterking onzin was en dat die er enkel was omdat de Rijkswaterstaat of de Waterschappen werk 
wilden hebben. Er waren ‘semideskundigen’ die hadden berekend dat het nooit kon plaatsvinden.  
 
Plots zagen we dan in 1993 hoogwater waarbij er grote schade kwam. In 1995 was er opnieuw hoogwater. 
Toen ging het bijna mis. 200.000 mensen moesten worden geëvacueerd om het risico te vermijden dat het echt 
grondig mis zou gaan. Toen bleek ineens dat het onderwerp dat een tijdlang was verdwenen, weer volop op de 
agenda stond. Er werd toen gezegd dat er meteen een Deltaplan moest worden gemaakt om de dijkversterking 
versneld af te ronden. Er moest ook een wet op de waterkering komen om goede normen te hebben om Neder-
land goed te beschermen en te kunnen plannen.  
 
De aandacht voor de ruimtelijke planning werd toen ook een heel belangrijk item. Daar lag ook een van de 
belangrijke problemen bij de rivieren. We hadden ruimtelijke ordening en waterbeleid zo gescheiden dat het 
waterbeleid de ruimtelijke ordening eigenlijk altijd moest volgen. Dan werd er iets gebouwd en moest het 
waterbeleid ervoor zorgen dat het gebouwde beschermd werd. Vaak werden de rivieren daar ook door inge-
snoerd. Dat werd wel wat gecompenseerd, maar uiteindelijk verloor je steeds meer ruimte en werd het sys-
teem steeds kunstmatiger. Zo werden de rivieren ingeklemd tussen wat we zelf allemaal hadden gebouwd. Dat 
was dus een heel belangrijk moment.  
 
Als je de rode draad in die korte geschiedenis bekijkt, merk je dat we eigenlijk altijd werden gestuurd door 
rampen, bijna-rampen en wateroverlast. Eigenlijk reageren we altijd pas achteraf. We vinden het moeilijk om 
op voorhand al te bekijken wat er in de toekomst verkeerd zou kunnen lopen. Vaak is dat voor ons geen prio-
riteit. Dat is een belangrijk leerpunt. Maar het is niet zo makkelijk om dat om te zetten in de praktijk. 
 
Wateroverlast in 1988 
 
In 1998 was er opnieuw wateroverlast. Ook die kwam min of meer als een verrassing. Het gevoel heerste dat 
het alleen in het regionale gebied speelde. Maar als het in het regionale gebied speelt, speelt het vervolgens 
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ook in de relatie met de hoofdwateren.  
 
Een tijdlang zijn er geen zware buien, of niet op de plek waar het kwaad kan. Dan lijkt het allemaal mee te 
vallen, tot het ineens twee keer in één jaar gebeurt. Dan zie je dat de schade enorm is en iedereen toch weer 
verrast is. We hadden net een derde Nota voor de Waterhuishouding opgesteld waarin we probeerden om die 
ruimtelijke ordening meer af te stemmen op het waterbeleid, maar beleidsmatig kregen we de handen daar niet 
voor op elkaar. De sector van ruimtelijke ordening vond dat de waterbeheerders zich te veel wilden bemoeien 
met de ruimtelijke ordening. Tot dit gebeurde. Toen was iedereen ervan overtuigd dat er een groot verband 
tussen beide was. Want het is niet voor niks dat dit gebeurde.  
 
Wat waren de oorzaken? In de eerste plaats de extremiteit. Zulke buien zijn er niet elke dag. Statistisch was 
dat een bui die minder dan één keer per eeuw plaatsvindt. Maar zulke grote buien komen voor.  
 
Een ander punt waren de waterhuishoudkundige aanpassingen. In de loop van de tijd waren er veel zaken 
veranderd, was de berging verdwenen. Waar vroeger een grotere neerslag het land opstroomde, waren alle-
maal dijken aangelegd. Men wilde geen water meer op het land. Eigenlijk kun je zeggen dat de hele bufferca-
paciteit voor een groot deel was teruggelopen.  
 
Er was veel verharde oppervlakte bij gekomen. In Delfland, waar heel veel glastuinbouw is, kwamen er slui-
penderwijs steeds meer verharde oppervlakken, waardoor je heel snel afstroming krijgt.  
 
Wat ook een rol speelt, is dat ons geheugen op dat vlak slecht werkt. Als er iets gebeurt en het probleem wordt 
snel opgelost, zijn we het een jaar of vijf later alweer vergeten. Misschien niet de grote rampen, maar de klei-
ne vergeten we snel. 
 
Dat de welvaart toeneemt en we geen wateroverlast meer accepteren, speelt ten slotte ook nog een belangrijke 
rol. Het hoort gewoon niet voor te komen. We vinden het niet acceptabel dat het gebeurt.  
 
Nota Aanpak Wateroverlast en Commissie Waterbeheer 
 
In een nota aan het parlement hebben we toen voorgesteld om op korte termijn drie dingen te doen. 
 
Het eerste was het oprichten van een commissie Waterbeheer, die nog eens goed naar het waterbeheer moest 
kijken om te bepalen hoe dat er in de 21e eeuw moet uitzien. Ten tweede wilden we op korte termijn bestuur-
lijke maatregelen nemen en ten slotte ook waterhuishoudkundige maatregelen.  
 
Deze drie voorstellen werden geaccepteerd door het parlement. Er kwam een Commissie Waterbeheer 21ste 
eeuw. Die commissie heeft een aantal elementen op een rij gezet en heeft een scherpe analyse gemaakt. Daar-
uit bleek dat het watersysteem te vaak niet op orde is. Dat is een risico en kan tot schade leiden. Het systeem 
is zeker niet berekend op toekomstige veranderingen, klimaatswijzigingen zoals de voorspelde stijging van de 
neerslag in de natte periode en daling in de zomerperiode of ruimtegebruik enzovoort. Het systeem is daar 
onvoldoende op berekend.  
 
De burger en de politiek hebben waterbeheer nauwelijks op het netvlies. Alleen als het misgaat, weet men dat 
het er is. Verder is de file – bij wijze van spreken – veel belangrijker.  
 
Men vond sturing en regie versnipperd, verkokerd en te sectoraal. Ten slotte was het besef van kosten-baten te 
gering.  
 
Deze analyses gaven aan dat er iets moest veranderen opdat het ook in de toekomst goed zou gaan met ons 
waterbeleid.  
 
De visie van de commissie werd gepubliceerd in een omvangrijk rapport. Een belangrijk element daarin was 
dat we veel meer gebruik moeten maken van natuurlijke systemen: water vasthouden waar dat kan zodat het 
niet zo snel afstroomt, bergen waar nodig en uiteraard ook afvoeren als het kan, maar dan gecontroleerd.  
 
Men heeft toen een aantal mogelijke oplossingen aangegeven, zoals het herinrichten van het stedelijk en lan-
delijk gebied of het anticiperen via het peilbeheer: wanneer men weet dat het slecht weer wordt, kan men het 
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peil al verlagen. Verder ook het creëren van ruimte voor waterberging, technische maatregelen als sluitstuk en 
gecontroleerd omgaan met risico’s. Daarvoor zijn in het hele land plannen gemaakt. Daar wordt straks door 
mijn collega Herman Havekes van de Unie van Waterschappen ook op ingegaan.  
 
Bestuurlijke maatregelen 
 
Wat de bestuurlijke maatregelen betreft, werd vastgesteld dat er meer bestuurlijke samenwerking moest ko-
men. Er was nog te veel een eilandjescultuur waarbij iedereen zijn eigen taak heeft en er naast elkaar wordt 
gewerkt in plaats van met elkaar. Er werd ook gezegd dat de waterschapsstructuur moest worden versterkt. 
Hoewel de waterschappen toen ook al een goede positie hadden, kon het nog beter.  
 
Een andere bestuurlijke maatregel betrof water een volwaardige plaats geven in de ruimtelijke planvorming. 
In artikel 10 van het besluit Ruimtelijke Ordening in Nederland stond dat gemeenten zo nodig overleg moes-
ten plegen met de Waterschappen over bestemmingsplannen en -wijzigingen. We hebben geprobeerd de 
woordjes ‘zo nodig‘ te laten schrappen zodat het altijd verplicht was. Dat leek politiek gezien eigenlijk niet 
haalbaar tot die wateroverlast in 1998 er kwam. Toen kwam er een motie in de Kamer die met alle stemmen 
werd aangenomen en was het wel mogelijk.  
 
Een andere maatregel had betrekking op het stroomlijnen van procedures en instrumenten stroomlijnen. Col-
lega Havekes zal straks ingaan op de wetgeving, waaronder de Watertoets. 
 
Een ander belangrijk element betreft de taakverdeling in verband met het grondwater in het stedelijk gebied. 
De betrokkenen draaiden om elkaar heen. Dit leidde vaak tot onduidelijkheid over de verantwoordelijkheid 
en, als het om de kosten ging, tot belangrijke procedures. De ruimtelijke reserveringen moesten in ruimtelijke 
plannen worden vastgelegd. Het instrument van de waterakkoorden kan beter worden gebruikt om afspraken 
tussen waterbeheerders te maken. 
 
Waterhuishoudkundige maatregelen 
 
Wat de waterhuishoudkundige maatregelen betreft, moet ik twee onderdelen vermelden, namelijk het hoofd-
systeem en het regionaal systeem. 
 
Het primair probleem van de overmatige neerslag had betrekking op het regionale systeem. In de praktijk 
bleek echter ook het hoofdsysteem soms een bottleneck te vormen. Zo was de boezem van het Amsterdam-
Rijnkanaal/Noordzeekanaal te klein. Dit hield in dat de omliggende waterschappen bij een te hoge zeewater-
stand daar geen water meer kwijt konden. Aangezien er dan geen natuurlike spui mogelijk was, moesten de 
pompen van het gemaal worden ingezet. De pompen die er stonden, hadden een debiet van 160 kubieke meter 
per seconde. Dat was gewoon onvoldoende. Binnen enkele weken is besloten die capaciteit met 100 kubieke 
meter per seconde uit te breiden. Nu is de capaciteit enorm en kan de boezem, indien nodig, worden verlaagd. 
Dit stelt de waterschappen in staat hun overtollig water weer weg te pompen. Die beslissing is eigenlijk vrij 
gemakkelijk genomen. Het zoeken naar de financiering heeft even geduurd. Het was echter belangrijk snel tot 
een oplossing te komen. 
 
Een ander element van het probleem betreft het IJsselmeer. Het wordt bij laag water steeds moeilijker vol-
doende te spuien. Indien de zeewaterstand stijgt en de stormen gedurende lange tijd uit een verkeerde richting 
komen, loopt het peil van het meer op. Dit houdt een risico in voor de omliggende gebieden. De oplossing op 
korte termijn bestond eruit na te gaan of de spuisluizen konden worden verbreed. Dit zou de mogelijkheid 
scheppen op kortere tijd meer te spuien. Dit is verder onderzocht en de plannen zijn ongeveer klaar voor uit-
voering. Dit heeft niet enkel lang geduurd, het gaat tevens om hoge kosten. Dit zal al gauw meer enkele hon-
derden miljoenen euro’s kosten. 
 
We lopen te vaak achter de feiten aan. Het beleid inzake water en het beleid inzake ruimtelijke ordening moe-
ten beter aan elkaar worden gekoppeld. De watertoets moet in de wet worden opgenomen. 
 
Een ander belangrijk element betreft de normering. Om inzichten te verwerven, hebben we in Nederland 
werknormen ontwikkeld. Die werknormen zijn niet bikkelhard. De toetsing moet ons in staat stellen na te 
gaan of we op het goede spoor zitten. Voor grasland gaat het om een maximale inundatiefrequentie van één 
maal in de vijf jaar. Voor akkerbouw is dit één keer in de tien jaar, voor glastuinbouw één keer in de vijftig 
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jaar en voor stedelijk gebied één keer in de honderd jaar. Het gaat hier in feite om een rekeneenheid waaraan 
het systeem minimaal moet voldoen. Indien dit niet het geval blijkt te zijn, moeten we nagaan welke maatre-
gelen we moeten treffen. Uiteindelijk moet de norm op basis van een kostenbatenanalyse regionaal worden 
bepaald. 
 
Het hoofdsysteem en het regionaal systeem moeten goed op elkaar worden afgestemd. We moeten immers 
steeds de beste oplossing kiezen. Het waterbeheer moet zo veel mogelijk in een hand worden bijeengebracht. 
 
Nederland telt eigenlijk twee waterbeheerders. Rijkswaterstaat vervult de belangrijkste taken en is de beheer-
der van de hoofdwateren, de grote rivieren, de meren, de grote kanalen en de zee. De waterschappen beheren 
het regionaal systeem. De provincies spelen vooral een rol op het vlak van de ruimtelijke ordening en de be-
leidsbepaling. De gemeenten zorgen voor de riolering en de ontwatering. De steden en de waterschappen heb-
ben goede afspraken gemaakt. Zodra het om open water gaat, valt het beheer onder de waterschap. Dit geldt 
ook in de stad. 
 
Nieuw Deltaprogramma 
 
In 2008 is opnieuw een Deltacommissie geïnstalleerd om het waterbeheer te onderzoeken. Dat dit niet naar 
aanleiding van een ramp of een schadeprobleem is gebeurd, vormt eigenlijk een breuk met het verleden. We 
willen gewoon weten of we, bijvoorbeeld in het licht van een klimaatverandering, voldoende veilig zijn. Het 
is de bedoeling in 2015 besluiten over het hieruit voortgevloeide programma te nemen. Een van die besluiten 
zou eruit kunnen bestaan het waterpeil van het IJsselmeer te verhogen om beter te kunnen spuien. 
 
In het programma wordt gekeken naar zes regionale gebieden, waaronder bijvoorbeeld het gebied rond Rot-
terdam, en naar een aantal thema’s, zoals veiligheid, zoet water en de ruimtelijke ordening. De doelstellingen 
zijn een duurzame waterveiligheid, een goede zoetwatervoorziening en een daadkrachtige, integrale uitvoe-
ring. 

1.1.2. Unie van Waterschappen 

Regionale wateroverlast in Nederland 
 
De heer Herman Havekes, strategisch adviseur Bestuur en Directie Unie van Waterschappen: Voorzitter, ik 
wil het hebben over de maatregelen die we in Nederland naar aanleiding van de wateroverlast van 1998 heb-
ben genomen. Ik realiseer me evenwel goed dat onze wateroverlast in bepaalde opzichten van de situatie in 
Vlaanderen verschilt. We hebben minder hellende gebieden en minder verharde oppervlakte. We hebben ook 
meer open water. Toch zullen bepaalde elementen voor de Vlaamse overheid herkenbaar en interessant zijn. 
 
Ik spreek nadrukkelijk vanuit het perspectief van de Nederlandse waterschappen. Er zijn momenteel 25 water-
schappen. Al deze waterschappen zijn op het niveau van een stroomgebied of een deelstroomgebied ingericht. 
In hun eigen gebied fungeren ze als watersysteembeheerder en als zuiveringsbeheerder. Ze beschikken hier-
voor over een aantal bevoegdheden, van het verlenen van vergunningen tot het innen van heffingen. Ik zal 
hierover straks nog wat actuele cijfers geven. 
 
De hoofdboodschap is dat we in Nederland vinden dat de organisatie van de waterschappen goed in de Euro-
pese kaderrichtlijn Water past. Het centrale motief van de Europese kaderrichtlijn Water is immers het beheer 
van het internationaal stroomgebied. Aangezien de waterschappen niet de algemene bestuurlijke grenzen van 
gemeenten of provincies volgen, maar die van stroomgebieden, passen ze goed in de benadering van de Euro-
pese kaderrichtlijn Water. In Nederland liggen waterschappen dan ook vaak in meerdere provincies. 
 
Onderzoek na wateroverlast 1998 
 
In het najaar van 1998 zijn we met een enorme wateroverlast geconfronteerd. In september 1998 was Zuid-
West-Nederland aan de beurt en een maand later was het aan het noordoosten van het land. De oorzaak van de 
overlast was de extreme regenval. In sommige gebieden gebeurt dit slechts eens in de honderd of zelfs in de 
duizend jaar. De bodem was, ten gevolge van voorafgaande regenval, al behoorlijk verzadigd. Er waren geen 
slachtoffers, maar de financiële schade was, vooral voor de agrarische sector, enorm. Omgerekend in euro’s, 
ging het om ongeveer 450 miljoen euro. Toenmalig minister van Financiën Zalm vond dit verschrikkelijk veel 
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geld. De Tweede Kamer had net een wet aangenomen die in juni 1998 van kracht was geworden. Op basis van 
die wet moest het Rijk de schade aan de landbouw vergoeden. 
 
Vervolgens is aan een verzekering gewerkt. Met de steun van de Europese Commissie is die verzekering tot 
stand gekomen. Er was al langer een verzekeringssysteem voor hagelschade. Sinds 2002 is er ook een regen-
verzekering voor agrariërs. Het probleem is dat die agrariërs wel eens vergeten die verzekering af te sluiten. 
 
We hebben trouwens sinds 1998 nog enorme regenval gekend. In de zomer van 2010 hebben we veel zwaar-
dere buien gehad. De schade was echter betrekkelijk beperkt. Het jaar 2010 staat driemaal in de top 10 van 
Nederlandse regenbuien tussen half juni en half september. Het jaar 1998 staat er maar tweemaal in. De 
zwaarste buien dateren van voor 1975. We weten echter dat het klimaat verandert en dat er, vooral in de zo-
mer, meer grote buien zijn. Indien we een overzicht zouden maken van de grootste regenbuien op twaalf uur 
tijd, zouden we overigens weer een ander beeld krijgen.  
 
Het crisisonderzoeksteam heeft onderzocht hoe de bestuurders en de overheden de wateroverlast in 1998 heb-
ben aangepakt. Algemeen genomen, is dat goed verlopen. Dit geldt zowel voor de algemene keten van het 
Rijk, de provincies en de gemeenten als voor de functionele keten, de Rijkswaterstaat, de provincies met hun 
taken inzake water en de waterschappen. Wél hadden de algemene en de functionele keten wat beter met el-
kaar kunnen samenwerken. Hoewel op dat laatste vlak nog verbetering nodig is, is de algemene conclusie 
positief. 
 
Wat de Commissie Waterbeheer 21ste eeuw betreft, zal ik het kort houden. De nieuwe trits, meer bepaald 
vasthouden, bergen en afvoeren, is nu een belangrijke verworvenheid. Verder is er de watertoets. Elk ruimte-
lijk plan moet rekening houden met de gevolgen voor de waterhuishouding. De waterschapsorganisatie moet 
verder worden opgeschaald.  
 
Het kabinet heeft al deze aanbevelingen overgenomen. 
 
Bestuurlijke en wettelijke maatregelen na 1998 
 
Er zijn na 1998 een paar institutionele ingrepen geweest. Er zijn interbestuurlijke afspraken gemaakt. De wet-
geving en de bestuurlijke organisatie zijn aangepast. Er zijn allerlei technische maatregelen getroffen. 
 
In 2003 hebben de overheden in Nederland die met waterbeheer te maken hebben – het Rijk, de provincies, de 
waterschappen en de gemeenten – een Nationaal Bestuursakkoord Water gesloten, dat in 2008 is geactuali-
seerd. Dat bestuursakkoord bevat de onderlinge afspraken die alle partijen hebben gemaakt over wat ze zullen 
doen, over wat dat zal kosten enzovoort. Dat heeft heel goed gewerkt. De rode draad van het bestuursakkoord 
is een betere afstemming tussen waterbeheer en ruimtelijke ordening. Ook bij de wet- en regelgeving staat dat 
voorop. De heer Hofstra zei het al. We hebben het besluit op de ruimtelijke ordening gewijzigd en de water-
toets geïntroduceerd. Water is mee ordenend. Bij elke ruimtelijk plan ter wijziging van het bestemmingsplan, 
voor de aanleg van een woonwijk of een industrieterrein, moet duidelijk worden wat de gevolgen zijn voor het 
waterbeheer. Zijn die gevolgen niet acceptabel, dan gaat dat plan niet door. Kosten die gevolgen heel veel 
geld, dan moeten die kosten niet door de waterbeheerder, maar in de projectontwikkeling van dat plan worden 
verdisconteerd, bijvoorbeeld in de grondprijs. Zo wordt dat niet afgewenteld op de belastingbetalers van het 
waterschap. De relatie tussen waterbeheer en ruimtelijke ordening is dus veel sterker geworden. 
 
We hebben het stedelijk waterbeheer duidelijker toebedeeld. In het verleden was dat altijd een probleem, als 
er grondwateroverlast optrad, of het tegendeel, wat ook voorkomt. Bij houten palen treedt er dan paalrot op. 
Grondwater ligt meestal boven de riolering. Door achterstallig onderhoud is die riolering soms wat poreus. 
Dan wordt dat grondwater mooi afgevoerd. Als de gemeente de riolering vervangt en een dichte buis instal-
leert, dan stijgt het grondwaterpeil soms met een halve meter of een meter. U weet dan wat de gevolgen zijn 
voor die woningen erboven. Die taak is heel duidelijk bij de gemeente gelegd. Waarom niet bij het water-
schap? De zorgplicht voor het stedelijke grondwater, voor het overtollige hemelwater, is erg nauw verbonden 
met de riolering, waarvoor in Nederland de gemeenten verantwoordelijk zijn, bij het bouwrijp maken van 
grond en dergelijke. Daarom komt die plicht bij de gemeenten te liggen. De gemeenten wilden dat best doen, 
maar dat vergt veel geld en ze vroegen hoe ze dat moesten betalen. Daarom hebben ze een wetswijziging ver-
kregen, waardoor ze die kosten kunnen verhalen via de rioolheffing op huishoudens, eigenaars en bedrijven. 
Daar komt dus geen dubbeltje van het Rijk aan te pas. Dat wordt gewoon regionaal en lokaal georganiseerd, 
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gedaan en bekostigd. 
 
Die zorgplichten zijn inmiddels opnieuw uit de Wet Gemeentelijke watertaken gehaald en zitten nu in de 
nieuwe Waterwet. Die wet is pas sinds eind 2009 van kracht. De wet bevat een paar belangrijke elementen 
met betrekking tot wateroverlast. Met ‘wateroverlast’ worden overstromingen bedoeld in de zin van de Euro-
pese Overstromingsrichtlijn van 2007. De Waterwet probeert ook die richtlijn te implementeren. De provincie 
moet normen vastleggen met betrekking tot de frequentie waarmee een bepaald gebied, afhankelijk van de 
functie, onder water mag lopen. Voor stedelijk gebied is dat uiteraard minder dan voor louter landbouwgebied 
of natuurterreinen. Die vinden het soms wel prettig dat ze wat extra water krijgen. Met die normen moet het 
waterschap rekening houden. Het waterschap moet zijn beheergebied daarop inrichten. Dat brengt soms het 
vergroten van de wateropvangcapaciteit met zich mee, het aanleggen van bergingsgebieden, het verbreden van 
stromen, het vergroten van gemaalcapaciteit enzovoort. Het waterschap heeft het verwezenlijken van die nor-
men als taak. 
 
In de Waterwet zit er ook een regeling voor bergingsgebieden. Die moeten ruimtelijk worden gereserveerd. 
Dat betekent dat het waterschap de medewerking van de gemeenten nodig heeft, dat het bergingsgebied in het 
bestemmingsplan moet worden opgenomen. Is dat gebied gereserveerd, dan kan het waterschap dat aanleggen. 
Vervolgens hebben grondeigenaars in een dergelijk gebied – dat honderden hectares kan bestrijken, maar ook 
een klein bergingsgebiedje kan zijn – de plicht om, als de nood aan de man is en er veel regen is gevallen, 
overtollig oppervlaktewater op hun grond te accepteren. Uiteraard krijgen ze daar een heel mooie schadever-
goeding voor. 
 
Het is niet zo dat die grond in dat bergingsgebied helemaal geen economische betekenis meer heeft. Er kan 
nog keurig landbouw worden bedreven. Ik heb al tegen landbouwers gezegd dat ik in hun plaats wel grond in 
zo’n gebied zou willen hebben, want daar wordt nooit meer een industrieterrein of woonwijk aangelegd. Ze 
kunnen voor eeuwig blijven boeren. Ze waren het niet met me eens: er moest vooral schadevergoeding wor-
den betaald. Tot nu toe liet de Nederlandse wetgeving toe dat een landbouwer dat water op zijn land kon wei-
geren. Nu verplicht artikel 5.26 van de Waterwet die landbouwer dat water te dulden. Dan gaat het over een 
paar dagen, misschien een week, 20 à 30 centimeter water op dat terrein. Daarna is het weer keurig weg. 
 
De Waterwet bevat ook een calamiteitenregeling, voor periodes van dreigende overstromingen, als de infra-
structuur van Waterstaat niet meer functioneert. Dan kan de waterbeheerder – het Rijk voor het hoofdsysteem, 
de waterschappen voor het regionale watersysteem – eigenlijk alle maatregelen nemen die hij nodig acht, zelfs 
in afwijking van alle wettelijke bepalingen. Dat is een ruime marge. In gevaarperiodes kan men dus heel veel 
doen. 
 
Laten we vooral ook niet de periodes van watertekort vergeten. Meestal geeft watertekort economisch veel 
meer schade. We hebben dat in Nederland in 2003 gekend. Toen is er zelfs een dijk ineengezakt, namelijk de 
Veenkade bij Wilnis, zodat er een woonwijk is ondergelopen. De Waterwet bevat een verdringingsreeks van 
een aantal bestemmingen van water, van waterveiligheid tot energievoorziening, landbouw, natuur. Er wordt 
bepaald welke doelen voorgaan als er een watertekort is. 
 
Aanpassing bestuurlijke organisatie 
 
De Waterwet verplicht ook de waterschappen en de gemeenten om samen te werken. Het lijkt logisch dat 
overheden samenwerken, maar kennelijk was er een extra zetje in de rug nodig, met name met betrekking tot 
de relatie tussen riolering en afvalwaterzuivering. De riolering zit bij de gemeenten, de afvalwaterzuivering bij 
de waterschappen. Als we dat wat beter op elkaar afstemmen, dan kunnen we vele honderden miljoenen eu-
ro’s verdienen. Dat is ook gebleken uit onderzoek. Dat staat zelfs letterlijk in het bestuursakkoord dat we 
straks opnieuw met elkaar afsluiten. Het is de bedoeling dat in 2020 de waterschappen en gemeenten 380 mil-
joen euro per jaar besparen, door die betere afstemming, door het nemen van maatregelen, soms bij de riole-
ring, dan weer bij de zuivering. 
 
De bestuurlijke organisatie is dus aangepast. Nederland heeft het voordeel dat de beheerorganisatie vrij trans-
parant is. Er zijn maar twee functionele waterbeheerders: het Rijk voor het hoofdsysteem en de 25 water-
schappen voor het regionaal systeem. Dat is duidelijk. Waar nodig, maken die goede afspraken. Het is klip en 
klaar wie voor wat verantwoordelijk is.  
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Sinds 1998 zijn de waterschappen sterker opgeschaald. Dat proces was al lang gaande. In 1950 telde Neder-
land nog 2650 waterschappen. Mensen geloven me nu soms niet als ik dat zeg. Elke polder had zijn eigen 
waterschapje. In 1998 waren het er nog 66 en nu 25. Ik schat dat het er over een paar jaar nog 20 zullen zijn. 
Wat mij betreft, houdt het er daarmee op, want anders is er ook geen Unie van Waterschappen meer nodig. 
 
Die waterschappen zijn over heel Nederland verdeeld. Zelfs De Hoge Veluwe en Zuid-Limburg zijn water-
schappelijk ingedeeld. Tot in de jaren 90 was dat niet het geval. Alleen in de zogenaamde BES-eilanden (Bo-
naire, Sint-Eustatius, Saba) zoekt men volgens mij nog een dijkgraaf. Ik heb eens aangeboden daar onbezol-
digd dijkgraaf te worden, maar daarop is nog niet gereageerd. 
 
De waterschappen hebben in Nederland vrijwel alle primaire waterkeringen, alle zeedijken en rivierdijken 
onder hun hoede. Het Rijk heeft alleen de grote dammen: de Oosterscheldekering, de Maeslantkering en de 
Afsluitdijk. Ook alle boezemkades van die kleinere poldertjes zitten bij de waterschappen. We hebben een 
aantal hoofdwatergangen. De waterschappen doen het beheer en onderhoud van die hoofdwatergangen zelf, 
zoals baggeren en dergelijke. Bij de overige watergangen zien ze toe op dat onderhoud.  
 
We beheren ongeveer 350 rioolwaterzuiveringsinstallaties. Sommige waterschappen beheren nog een aantal 
wegen. In het voorbije jaar is het aantal bestuurders bij de waterschappen sterk afgenomen. Het regeerakkoord 
van het nieuwe kabinet zegt dat het aantal bestuurders nog mag afnemen. Dat geldt voor de Eerste en Tweede 
Kamer en voor de gemeenteraden, en dus ook voor de waterschapsbesturen. Nederland telt nu nog ongeveer 
700 waterschapsbestuurders, waarvan 500 rechtstreeks gekozen door de ingezetenen. Er werken ongeveer 
10.000 mannen en vrouwen bij de waterschappen.  
 
Last but not least, we hebben eigen belastingen. Die leveren per jaar ongeveer 2,3 miljard euro op. Dat is we-
zenlijk: als we dat niet hebben, komt er van veel werk toch minder terecht. We hoeven dus niet elke dag te 
bedelen bij het Rijk. Het grootste deel van de kosten, namelijk 95 procent, betalen we al zelf. Het is zelfs zo 
dat, omdat de Nederlandse regering momenteel zoveel moet bezuinigen, ze via een spoedwet een deel van de 
versterkingswerken aan de zee- en rivierdijken, die nu door het Rijk worden betaald, wil laten betalen door de 
waterschappen, namelijk 100 miljoen euro. Ik vind dat men dan beter meteen de hele stap zet en ook de rest 
laat betalen. Dat is wel zo duidelijk en biedt ook de beste garantie dat het geld er is. 
 
Technische maatregelen 
 
We hebben ook allerlei technische maatregelen genomen. Er is de aanleg van bergingsgebieden. Ook het bag-
geren is heel belangrijk. Achterstallig baggerwerk verkleint de bergingscapaciteit aanzienlijk. Er zijn ook de 
gemalen, waarvan de capaciteit werd vergroot. 
 
Er moet worden gebouwd op goede plaatsen en dat blijft heel lastig. Wateroverlastproblemen wereldwijd, ook 
bijvoorbeeld in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten, beginnen altijd met het bouwen op de verkeerde 
plaatsen. Men bouwt prachtig langs de rivier, die kan het water niet meer kwijt en daar beginnen de proble-
men. Daar zijn wel grote kosten mee gemoeid. Ik heb daarnet al verwezen naar het Hoogheemraadschap van 
Delfland. De kosten van de investeringen die daar nodig zijn, bedragen alleen al 250 miljoen euro voor een 
periode van vijf jaar, en dat hoogheemraadschap is met 40.000 hectare een van de kleinste Nederlandse water-
schappen. Omgerekend komt dat neer op ongeveer 3000 euro per voetbalveld.  
 
Conclusies 
 
Ik kom tot mijn conclusies. Vergeleken met 1998 is het Nederlandse watersysteem redelijk op orde qua wa-
teroverlast. De zware buien van 2010 hebben eigenlijk betrekkelijk weinig schade veroorzaakt. Dat komt door 
de interbestuurlijke afspraken, door de aanpassing van de wet- en regelgeving, door een heldere bestuurlijke 
organisatie. De beheerder weet wat hij moet en kan doen. Hij heeft de bevoegdheid.  
 
Wateroverlast is natuurlijk nooit helemaal te voorkomen. De situatie in Nederland is ook niet in alle opzichten 
te vergelijken met die in Vlaanderen, maar er zijn wel minstens een paar parallellen. Ik heb begrepen dat het 
percentage van het verhard oppervlak in Vlaanderen een discussiepunt is. Ik heb er wel eens een kaartje van 
gezien in de pers. Als dat klopt, zijn de problemen toch zeker aanwezig en zult u ook heel ernstig moeten na-
denken over maatregelen. 
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1.2. Vragen van de leden 

De heer Sas van Rouveroij: Het Nederlands verhaal lijkt een succesverhaal. Dat betwijfel ik niet, maar ver-
geef mij dat ik toch wil vragen waar het zou kunnen falen. Zitten er hier en daar wat zwakke kantjes aan het 
beleid in Nederland? U hebt er al eentje aangegeven, namelijk de grote versnippering. In de jaren vijftig ging 
het over meer dan 2600 waterschappen. Dat is intussen drastisch gereduceerd, maar ik hoorde u toch nog 
spreken over 25. Die schaal is duidelijk een pijnpunt. Waar zitten verder nog zwakke punten in het systeem? 
Waaraan willen jullie nog sleutelen? 
 
U zegt in uw teksten dat de Waterwet maar twee beheerders kent, het Rijk en de waterschappen. Daar wil ik 
de spiegel Vlaanderen tegenover plaatsen. Wij redeneren op dit ogenblik met drie of drieënhalf beheerders. In 
de Nederlandse Waterwet wordt over gemeenten niet gepraat. Zo kom ik bij de grens tussen wat gemeenten 
doen en wat de waterschappen doen. Hoe scherp is die grens? U hebt ze al wat gedefinieerd. Ik heb begrepen 
dat rioleringen een gemeentelijke aangelegenheid zijn. Mag ik dat verruimen tot de stelling dat alles wat inge-
buisd is gemeentelijk is? Ik wil namelijk de overstap maken naar de grachten. Grachten zijn geen riolen, maar 
hebben af en toe, zeker voor het afvoeren van hemelwater, toch de taak van een riool. 
 
Is alles wat ingebuisd is, gemeentelijk? En is het, zodra er geen harde buis is, een zaak van de waterschappen? 
Of hanteren jullie een ander criterium?  
 
De communicatie, de synchronisatie en de coördinatie tussen gemeenten en waterschappen zijn natuurlijk heel 
belangrijk. Hoe loopt dat? Wie zorgt voor die coördinatie? Is het een sterk hiërarchisch georiënteerde verhou-
ding, of is het eerder een samenspraak tussen gelijkwaardigen? 
 
Mevrouw Gwenny De Vroe: De toelichting van de sprekers bij het succesverhaal uit Nederland is echt een 
meerwaarde voor deze commissie. Ik moet eerlijk bekennen dat het voor ons ook vrij pijnlijk is. Wij zitten nu 
in de commissie, u heeft dat zoveel jaren geleden al gedaan. De vaststellingen die u heeft gedaan – versnippe-
ring, verkokering, bergen, afvoeren enzovoort – zijn zaken die wij hier nu ook vaststellen in onze commissie. 
 
De structuur is mij ook nog niet helemaal duidelijk. Ik sluit me dan ook aan bij de vraag van de heer van Rou-
veroij om iets meer verduidelijking. 
 
Ik zou ook graag wat meer gedetailleerd ingaan op de maatregelen inzake ruimtelijke ordening. Wordt de 
watertoets effectief voor alle aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen toegepast? Op welke manier 
gaat u daarmee om als er een vergunning wordt aangevraagd in overstromingsgevoelige gebieden? Wordt daar 
sowieso een bouwverbod op toegepast, of wordt toegestaan om te bouwen, mits strikte voorwaarden? Op wel-
ke manier pakt Nederland dat precies aan? 
 
In onze vorige hoorzittingen is duidelijk naar voren gekomen dat wij in Vlaanderen te weinig budgetten uit-
trekken voor de waterhuishouding. Kunt u zeggen op welk bedrag Nederland ongeveer uitkomt per jaar qua 
investeringen voor de waterhuishouding? 
 
In 2003 is het Nationaal Bestuursakkoord Water afgesloten om tegen 2015 het watersysteem op orde te heb-
ben. Kunnen we dat eventueel verkrijgen, alsook de Wet Gemeentelijke Watertaken van 2008 en de nieuwe 
Waterwet van 2009? 
 
De heer Hermes Sanctorum: De uiteenzetting was vooral gericht op de bestuurlijke organisatie. Wat mij 
betreft, mocht het nog iets gedetailleerder. Het is immers de bedoeling dat wij daar een aantal zaken uit mee-
nemen en omzetten in beleidsaanbevelingen. 
 
Het is mij niet altijd even duidelijk wat er in de praktijk gebeurt in Nederland. U verwijst ook naar de princi-
pes van water vasthouden aan de bron, ruimte voor water, vertraagde afvoer enzovoort. Dat theoretische kader 
wordt ook hier gehanteerd, maar het is tijdens de hoorzittingen in deze commissie meermaals duidelijk ge-
worden dat daar in de praktijk onvoldoende aandacht voor was. Hoe wordt dat kader precies in de praktijk 
gebracht in Nederland, bijvoorbeeld ook in de discussie rond natuurlijke overstromingsgebieden versus 
kunstwerken? Ik heb weinig gehoord over natuurlijke overstromingsgebieden. Misschien is dat in Nederland 
een ander verhaal, omdat daar nog meer ruimte is. Kunt u daar wat meer uitleg bij geven? 
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Slibruimen heb ik een paar keer vermeld horen worden. Over de bovenstroomse maatregelen heb ik dan weer 
weinig gehoord. Wat gebeurt er wettelijk om verharding maximaal in te dijken? Het is duidelijk een aan-
dachtspunt, maar wat doen jullie er concreet rond op wettelijk niveau? 
 
U hebt terecht aangehaald dat de coördinatie erg belangrijk is. Er is blijkbaar zelfs berekend hoeveel geld er 
door een betere coördinatie kan worden bespaard. Hoe gebeurt die coördinatie precies? Zijn er vertegenwoor-
digers vanuit de gemeente die in het waterschap zetelen?  
 
Zoals ik het uit uw uiteenzetting heb begrepen, komt de watertoets wat overeen met het Vlaamse model voor 
de watertoets: voor elke vergunning of initiatief moet de watertoets gebeuren. Wij hebben hier al meermaals 
de boodschap gehad dat de watertoets krachtiger moet zijn en meer inhoud moet krijgen. Wat gebeurt daar 
precies mee in Nederland? Zijn er een aantal voorwaarden? Is die watertoets bindend? Welke actieve instru-
menten worden nog ingezet op het vlak van ruimtelijke ordening om natuurlijke overstromingsgebieden en 
dergelijke meer af te bakenen? 
 
Nederland wordt vaak als voorbeeld aangehaald inzake waterbeleid, vanwege de historische gevoeligheid. Ik 
probeer aan te voelen welke lessen wij precies kunnen trekken uit het Nederlandse model, ook op het vlak van 
de voorbereiding op de klimaatopwarming, de gehanteerde veiligheidsniveaus en zo meer. Ik zit dus nog met 
een heleboel vragen over wat Nederland ons concreet kan bijbrengen inzake waterbeleid. 
 
De heer Wilfried Vandaele: U hebt in Nederland te maken met twee beheerders in de Waterwet: het Rijk 
voor het hoofdsysteem en de waterschappen voor het regionale systeem. Wij hebben veel meer beheerders, 
maar we maken ook een onderscheid tussen bevaarbare en onbevaarbare waterlopen. Als ik het goed heb, 
maakt u dat onderscheid niet. Bij ons is dat een onderscheid dat, ook doorheen de hoorzittingen die we hier 
hebben gehad, min of meer overeind blijft. Bij bevaarbare waterlopen is er immers de economische finaliteit, 
terwijl er bij de onbevaarbare wat meer ruimte is voor een integrale aanpak. Hoe ziet u dat? 
 
U int een zeer groot bedrag aan belastingen of heffingen, namelijk 2,3 miljard euro. Ik zie dat hier nog niet 
meteen gebeuren, maar ik kan me wel inbeelden dat het draagvlak in Nederland voor alles wat met water te 
maken heeft, groter is dan bij ons. Klopt het dat er een draagvlak is en blijft in Nederland, ook voor die recht-
streeks geïnde belastingen? 
 
U hebt niet zo veel gezegd over de beheersplannen, de beleidsplannen en alles wat daarmee samenhangt. Ne-
derland staat bekend als een land van plannenmakers. Wij hebben dat overgenomen, maar wij krijgen er wel 
kritiek op: wij zouden te veel plannen maken, die zouden te lijvig zijn en af en toe te weinig praktijkgericht 
zijn. Worstelen jullie in Nederland met jullie plannen? Of valt de afstand tussen de plannen en de uitvoering 
goed mee? 
 
Ik lees op jullie website dat er mogelijkheden worden geboden aan de privésector om te investeren in water-
bouwkundige werken. Publiek-private samenwerking wordt dat bij ons genoemd. Wat zijn uw ervaringen 
daarmee? Gaat de privésector in op die mogelijkheden? Zo ja, bent u daar tevreden over qua kostprijs, effici-
entie en kwaliteit? 
 
Mevrouw Tinne Rombouts: De toelichting bood een aantal extra inzichten in de wijze waarop in Nederland 
de zaken worden georganiseerd, al beseffen we goed dat Vlaanderen niet Nederland is en dat we moeten be-
kijken welke zaken voor ons haalbaar zijn. 
 
De Commissie Waterbeheer werd door u enkele keren aangehaald. Ik was toch verbaasd over een aantal ana-
lysepunten. Er is onder meer sprake van onvoldoende aandacht van burger en politiek. Wij denken nogal snel 
dat er in Nederland, dat opgegroeid is met water, toch wel de nodige aandacht voor de waterproblematiek zal 
zijn. Wij zijn soms zelfs jaloers op de wijze waarop er in Nederland betrokkenheid is. Maar blijkbaar wordt 
dat toch als onvoldoende geanalyseerd. Is dat effectief een belangrijk element voor u? 
 
Er werd aangehaald dat er meer bestuurlijke samenwerking zou moeten zijn. Welke knelpunten ervaren de 
sprekers dan specifiek? Gaat het over het feit dat verschillende mensen moeten samenwerken en dat de com-
municatie bij die samenwerking wat moeilijk verloopt? 
 
Waarover gaat de bestuurlijke samenwerking waar u meer wilt op inzetten precies? Het waterbeheer is opge-
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splitst in rijkswateren en regionale wateren. Waar ligt de scheiding? Wij hebben het in Vlaanderen over be-
vaarbare en onbevaarbare waterlopen. Stemt uw indeling daarmee overeen? Waarom hanteert u die opdeling 
en wat is de meerwaarde ervan? Bent u ervan overtuigd dat het zo moet blijven? 
 
U heeft beiden normen aangehaald inzake aanvaardbare overstromingsrisico’s. Bij de waterschappen worden 
de normen provinciaal vastgelegd. Is dat gebied per gebied? De waterschappen werken interprovinciaal en 
kunnen dus met verschillende normeringen te maken hebben. Hoe wordt die normering bepaald? Kan een 
provincie beslissen dat ze geen enkele overstroming wil? Kan ze de risico’s dan totaal terugdringen? Een an-
dere provincie kan dat misschien meer relativeren en minder strenge overstromingsnormen opleggen. Hoe 
komt u tot enige eenduidigheid? 
 
De waterschappen werken zo veel mogelijk op ‘deelstroomgebiedsniveau’. Dat is vaak interprovinciaal. Vindt 
u dat organisatieniveau goed? Wat zijn de voor- en nadelen? 
 
De Nederlandse wetgeving is aangepast. Ik ben ook benieuwd naar de inhoudelijke afweging. Op welke wijze 
wordt er te velde gewerkt om bepaalde maatregelen te nemen? Hoe worden de prioriteiten bepaald? Ook al 
hebt u immense budgetten voor waterbeleid ter beschikking, is er waarschijnlijk wel een grens. Hoe gebeurt 
de prioritering van de investeringen? Hoe gebeurt de afweging van een maatregel die genomen moet worden? 
Ik bedoel daarmee enerzijds een gecontroleerde of gestuurde maatregel en anderzijds de natuurlijke maatrege-
len. Ik denk ook aan win-winsituaties voor landbouw en natuur. Wie is er allemaal betrokken bij de afweging 
van maatregelen?  
 
Er is een duldplicht voor eigenaars, in sommige gebieden moet een eigenaar water op zijn land aanvaarden. 
Daar valt niet over te discussiëren. Wie bepaalt er waar een dergelijk gebied komt te liggen? Dat heeft veel 
invloed op de aanvaarding. Zijn de eigenaars daar ook bij betrokken? Hebben ze de afweging mee kunnen 
maken? Maakt dat de maatregel beter aanvaardbaar? 
 
Ik ben zeer geïnteresseerd in uw systeem van schadevergoedingen op het vlak van waterbeleid. Kunt u ons die 
bezorgen? Welke regelingen en instrumenten zijn er in Nederland? 
 
Dan had ik nog een vraag in verband met de verantwoordelijkheid bij waterschade. U hebt terecht gezegd dat 
de verzekeringen zorgen voor de vergoedingen. Gebeurt het ook dat het waterschap verantwoordelijk wordt 
gesteld en eventueel moet overgaan tot het uitbetalen van vergoedingen bij bepaalde schade? 
 
U zei dat van de 700 bestuurders er ongeveer 500 direct gekozen zijn. De financiering van de waterschappen 
is voor 95 procent zelfbedruipend en dat is belangrijk om een beleid te kunnen uitbouwen. Op welke wijze 
wordt de belasting bij u geïnd? Is er een differentiatie of betaalt iedereen die in het gebied woont, mee voor de 
financiering van het waterschap?  
 
U had het over een budget van 2,3 miljard euro. Ik ga ervan uit dat het gaat over waterzuivering en drinkwa-
tervoorziening. Klopt dat? 
 
De heer Ward Kennes: Wat zijn de afbakeningen voor het waterbeheer? Wat doet Rijkswaterstaat enerzijds 
en het waterschap anderzijds? Bestaat daar soms discussie over? Ligt dat vast in een wet of een besluit? Is er 
na verloop van tijd een consensus over ontstaan?  
 
U had het over de opschaling: van 2650 waterschappen naar 66 en nu naar 25. Is die ontwikkeling nu stabiel 
geworden of is er nog evolutie? Heeft men nu een goed evenwicht gevonden om het beheersbaar en efficiënt 
te houden?  
 
Er werd gesproken over 500 direct gekozen ingezetenen-vertegenwoordigers. Zijn die besturen apolitiek of 
zijn er ook politieke bindingen? Zijn de lokale besturen daar ook in vertegenwoordigd?  
 
De heer Bart Martens: Ik heb de indruk dat u vooral te maken hebt met winteroverstromingen. In welke 
mate speelt het probleem van de riooloverstromingen in de zomerperiodes bij u een belangrijke rol? In welke 
mate hebt u ook te maken met rioolstrengen die bij plotse, hevige regenbuien in de zomermaanden het water 
niet meer kunnen slikken? Welke gevolgen heeft dat desgevallend op de verdere uitbouw van de riolering? Is 
er bij u ook sprake van scheiding van hemelwater en afvalwater? Zijn er op dat vlak normen en investerings-
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programma’s die worden opgelegd? 
 
Ik heb begrepen dat de gemeenten in Nederland bevoegd blijven voor het riolenbeheer. In Vlaanderen is er 
een trend dat gemeenten dat hoe langer hoe meer overlaten aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden 
of riooloperatoren. In welke mate is dat in Nederland ook het geval? Bestaan daar ook operatoren die dat op 
een bovengemeentelijke schaal voor hun rekening nemen? Zijn er desgevallend ook waterschappen die zich 
bezighouden met de uitbouw en het beheer van het rioolstelsel?  
 
Ik heb begrepen dat onder andere ten gevolge van de zorgplicht voor de gemeenten een verbrede rioolheffing 
is bedongen. Heb ik het goed dat de rioolheffing nog eens naast die 2,3 miljard euro belastinginkomsten van 
de waterschappen komt? Zo ja, hoe groot zijn die inkomsten dan van die rioolheffing? Dat bedrag van 2,3 
miljard euro doet ons alleszins duizelen. Als daarnaast nog eens een rioolheffing wordt geheven, dan denk ik 
dat u in het geld zwemt in plaats van in het regen- of afvalwater.  
 
De vraag of de watertoets op planniveau gebeurt, is al gesteld. Ik heb begrepen dat bij elk bestemmingsplan 
een dergelijke watertoets moet worden opgemaakt. Leidt dat tot inrichtingsmaatregelen op het niveau van het 
bestemmingsplan? Of worden die waterbeherende, flankerende maatregelen doorgeschoven naar het niveau 
van de stedenbouwkundige vergunningen, zoals we dat bij ons nogal eens zien?  
 
In welke mate gaat de duldplicht voor grondeigenaars in de bergingsgebieden gepaard met beperkingen inzake 
grondgebruik of teeltkeuze? Ik heb begrepen dat er een riante vergoeding voor is uitgewerkt. In functie van de 
teeltkeuze zal er echter meer of minder schade zijn. In welke mate zijn er beperkingen inzake grondgebruik 
opgelegd aan grondeigenaars die in dergelijke bergingsgebieden gronden aanhouden of bewerken? 
 
Is de regenverzekering een verplichte verzekering? Hoe zit die verzekering juist in elkaar?  

1.3. Antwoorden 

De heer Maarten Hofstra: Ik zal beginnen met de vraag over de verhouding tussen het hoofd- en het regio-
naal systeem. Er zijn er een paar gevallen waarin het eenvoudig lijkt. Het beheer van de zee kan bijvoorbeeld 
niet door een waterschap gedaan worden. Rond het IJsselmeer liggen veel waterschappen en ook dan is het 
ook helder. De grote rivieren stromen door allerlei waterschappen. We hebben een aantal kanalen waarvoor 
het ook duidelijk is.  
 
We hebben andere kanalen waarover discussie is geweest. In de jaren 80 was er een commissie die vond dat 
we de zaak beter moesten regelen: welke wateren horen bij het regionaal niveau en welke op het rijksniveau? 
Er is toen een hele overdrachtlijst gevolgd, omdat er soms hele kleine watertjes bij het Rijk waren ingedeeld, 
waarvan iedereen zich afvroeg hoe dat gekomen was. Veel van die wateren zijn intussen overgedragen. Ik 
denk bijvoorbeeld aan het Noordhollandsch Kanaal. Met die overdracht was veel geld gemoeid.  
 
Zo zijn er ook een aantal kanalen die op de grens liggen. In Friesland en Groningen is er een groot kanaal dat 
van het Rijk zou kunnen zijn. Het Rijk financiert voor een groot deel en de provincies beheren. In Brabant zijn 
de grotere kanalen ook niet overgedragen. Ze stonden eerst wel op de lijst, maar de provincie vond dat ze van 
nationaal belang waren.  
 
Er zijn dus een aantal grensgevallen. De belangrijkste idee is dat wateren met een bovenregionaal karakter 
ook bovenregionaal moeten worden beheerd. Het zou bijvoorbeeld niet gelukkig zijn als meerdere partijen 
allemaal een stukje van het beheer van de Maas zouden doen.  
 
Er werd door de vraagstellers gesproken over een Nederlands succesverhaal. Daar gingen wel een aantal nega-
tieve effecten aan vooraf. We hebben het vaak fout gedaan. Vervolgens hebben we een stap gezet om het weer 
de goede kant om te buigen. Er zijn nog steeds faalmechanismen. Een van die zaken zijn de kosten. De bestu-
ren van waterschappen moeten besluiten nemen. Die worden op twee manieren aangestuurd. Enerzijds moet 
het goed onderbouwd zijn, er mag geen wateroverlast zijn en het water moet schoon zijn enzovoort. Ander-
zijds zegt dezelfde burger dat het niet meer mag kosten dan het afgelopen jaar. 
 
Dat zijn de dilemma’s waar men als bestuur mee zit. Dat geldt ook voor het rijk. De kosten zijn vaak een las-
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tig punt. Dat heeft ook te maken met politieke prioriteit. In de jaren 60 en 70 werden in de Tweede Kamer 
voortdurend de budgetten voor de dijkversterking verlaagd omdat men de prioriteit ervan niet erg hoog vond. 
Daar had in 1995 iedereen spijt van, maar toen was het te laat. Er blijven dus faalmechanismen in dit systeem. 
 
Ook lastig is de samenwerking. Het is een geheel, maar opgedeeld in stukken. Dan moet er een overbrugging 
zijn. De samenwerking over de beleidsterreinen heen is vaak ook lastig. Water heeft te maken met ruimtelijke 
ordening en met natuur. We zien nu een grote korting op het gebied van natuurbudgetten. Soms zijn die ingre-
pen aan elkaar gekoppeld en dan loopt het fout. Als het natuurbudget wordt geschrapt, kan het waterproject 
soms ook niet doorgaan. We hebben niet de illusie dat we geen wateroverlastproblemen meer zullen krijgen. 
 
De bevaarbaarheid van water hebben wij uitdrukkelijk niet als criterium gehanteerd voor de toedeling van het 
beheer. Elk water kan meerdere functies hebben. Een daarvan is varen, een andere is afwatering, of kan natuur 
zijn. Men moet voor elk water een lijst maken van welke belangen er spelen en hoe met die belangen wordt 
omgegaan. Daarvoor moeten keuzes worden gemaakt. 
 
Ik geef een simpel voorbeeld: Rotterdam. Iedereen snapt het belang van de bereikbaarheid van de haven van 
Rotterdam. Maar als we de geul richting Rotterdam te diep uitbaggeren, krijgen we een groot probleem met 
zoutindringing ver in het land en dan komt heel West-Nederland in de problemen. Dat gebeurt af en toe bij 
stormen. Dan verzilt de aanvoer van zoet water naar het westen van het land, waar er glastuinbouw en bomen-
teelt is. Voor het baggeren van de nieuwe waterweg, is er een trapjeslijn afgesproken zodat het zoute water dat 
onderin zit, min of meer wordt afgestopt door het feit dat de bodem wat hoger is. Dat betekent dat de diepste 
delen aan de zeekant zitten, maar het liefst zou Rotterdam natuurlijk de geul helemaal doortrekken. 
 
Er zijn dus steeds belangen die met elkaar moeten worden afgewogen en waar een prioriteitsstelling moet 
gebeuren. Je kunt niet zeggen dat die altijd voor de scheepvaart is. De ene keer zal die voor de scheepvaart 
zijn, en de andere keer zal die meer richting recreatie gaan bijvoorbeeld. In de Waddenzee is de natuur zo 
belangrijk dat men die geulen naar de eilanden niet zomaar even mag baggeren om een betere bereikbaarheid 
te creëren. Daar zijn allerlei beperkingen opgelegd vanuit natuurbeheer. Het Amsterdam-Rijnkanaal is een 
echt scheepvaartkanaal met veel minder beperkingen. Bij de randmeren zal men daar dan de recreatie voor-
rang geven. 
 
De heer Herman Havekes: Per jaar gaat in het waterbeheer in Nederland, heel ruim bekeken, ongeveer 6,5 
tot 7 miljard euro om. Daarvan zit 1,5 miljard bij het Rijk. Daar betaalt onder andere Rijkswaterstaat zijn be-
heer van. Daar zitten de subsidies van het Rijk aan de waterschappen voor de zeedijken in, het vaarwegbeheer 
door het Rijk, het baggeren enzovoort. 
 
1,4 miljard zit bij de waterleidingbedrijven. Dat is nog niet aan bod geweest. We hebben in Nederland nog 
slechts tien waterleidingbedrijven, terwijl vroeger elke gemeente er een had. Het zijn semipublieke bedrijven. 
Het staat gelukkig in de Waterleidingenwet dat de aandelen van die private bedrijven in overheidshanden 
moeten zijn, van provincies en gemeenten, anders waren we die, zoals bij enkele energiebedrijven, ook kwijt-
geraakt aan het buitenland. 
 
1,3 miljard zit bij de gemeenten in het kader van de riolering. 2,3 miljard euro per jaar zit bij de waterschap-
pen, voor droge voeten en schoon water, door waterkeringbeheer, waterkwantiteitsbeheer, waterkwaliteitsbe-
heer en zuiveringsbeheer. Dan schieten er nog een paar miljoen euro over. De provincies doen nog een klein 
deel. 
 
Bij de waterschappen is tegenwoordig alles aardig verdeeld over de droge voeten en het schone water. Voor 
het zuiveringsbeheer is er ongeveer de helft, namelijk 1,1 miljard euro en voor het watersysteembeheer onge-
veer 1,2 miljard euro per jaar. 
 
In het algemeen hebben we bij de waterschappen heel weinig oninbaar lijden, bedragen die niet worden be-
taald. We hebben een keurig kwijtscheldingsbeleid, net zoals dat geldt voor de gemeentelijke en de rijksbelas-
tingen. Studenten, bijstandsmoeders en -vaders hoeven niet te betalen. Voor de rest is de betalingsbereidheid 
vrij groot. Maar als er ergens een verhoging is van 10 procent, staat dat onmiddellijk op de voorpagina van de 
krant en komen er Kamervragen. 
 
In het algemeen gaat het dus vrij gemakkelijk, maar soms is het wel lastig. Dat varieert per gebied. Niemand 
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klaagt als de heffing omlaag gaat. Dat komt voor, bijvoorbeeld als waterschappen klaar zijn met hun investe-
ringen en nog efficiënter gaan werken. 
 
Het heeft ook te maken met de bestuurssamenstelling van die waterschappen. Ver na de Tweede Wereldoor-
log bestonden waterschapsbesturen alleen maar uit grondeigenaren. Het waren de enigen die belasting betaal-
den. Rond 1950-1960 was het waterschap zo goed als failliet. Er werd gevraagd aan het Rijk om een paar 
honderd miljoen toe te schuiven. Het Rijk heeft dat niet gedaan. Wel heeft het de groepen die in de besturen 
zaten, verbreed. Er werden andere categorieën in opgenomen. Geheel volgens het principe ‘belang, betaling, 
zeggenschap’, moeten de andere groepen die mee kunnen praten over het beleid, ook bijdragen. Dat heeft 
sinds 1992 in de Waterschapswet geleid tot de introductie van de ingezetenen in de waterschapsbesturen. In-
middels waren er al huiseigenaars (bij bebouwing) in opgenomen, naast de grondeigenaars. Bij de paar water-
schappen die al afvalwaterzuivering deden, zat ook het bedrijfsleven in het bestuur en betaalde ook mee. 
 
Vanaf 1992 werd het financieel vermogen van de waterschappen verbreed omdat elke burger mee betaalt. Dat 
gaat niet per hoofd maar per huishouden, ongeacht het aantal leden van het gezin. Een gemiddeld gezin betaalt 
in Nederland aan het waterschap ongeveer 260 tot 300 euro per jaar. De huishoudens betalen ook rioolrechten. 
Daar was een achterstand omdat de gemeenten bezig zijn met vervangingsinvesteringen. De rioolrechten gaan 
nu behoorlijk omhoog. De huishoudens betalen ook voor drinkwater. In totaal gaat het om 500 tot 600 euro 
per jaar. 
 
Dat past fantastisch in het principe van kostenterugwinning van waterdiensten, zoals bepaald in het artikel 9 
van de kaderrichtlijn Water. Die zegt dat de overheid deze middelen niet moet blijven halen uit de algemene 
middelen van het Rijk. Dan ontstaat er bij de mensen geen besef van wat water kost. Men moet dat doorreke-
nen aan de mensen die er profijt bij hebben. Dat zijn, zo staat er letterlijk in dat artikel 9: huishoudens, bedrij-
ven en agrariërs. Het Nederlandse systeem voor de waterfinanciering past daar aardig in. Persoonlijk vind ik 
dat misschien de beste garantie dat het geld ter beschikking komt. 
 
De heer Hofstra heeft er daarnet ook naar verwezen. In 1995 zijn er in Nederland 250.000 mensen geëvacu-
eerd. Mevrouw Neelie Kroes was toen minister van Verkeer en Waterstaat. Zij had van een deel van het geld 
voor de rivierdijken snelwegen aangelegd.  
 
Het algemene gevoel is toch dat functioneel bestuur – taakgedecentraliseerd noemt u dat – daarmee zakelijker 
kan omgaan. Men rekent niet meer aan dan nodig.  
 
Zo kom ik bij de vraag over de bestuurssamenstelling van die waterschappen. De meerderheid van het bestuur 
wordt vertegenwoordigd door de ingezetenen. Het maximale aantal bestuursleden van elk waterschap is der-
tig. Minstens zestien leden zijn dan ingezetenen. Dat zijn ook de enige bestuursleden van het waterschap die 
direct verkozen worden. 12 miljoen Nederlanders kunnen op hen stemmen. U weet misschien nog dat de ver-
kiezing van eind 2008 niet helemaal goed is gelopen. Er was maar een opkomst van 25 procent.  
 
Die ingezetenen kunnen gemeenteraadsleden zijn, maar ze worden er niet zomaar in gezet. Die mensen ston-
den op lijsten, van nationale en regionale politieke partijen. De Vereniging Natuurmonumenten steunde bij-
voorbeeld de lijst Water Natuurlijk. Dat was overigens de winnaar van de waterschapsverkiezingen.  
 
In het regeerakkoord staat dat men af wil van die directe verkiezingen. Er zouden indirecte verkiezingen ko-
men via de leden van de gemeenteraad. Morgen brengen we in Nederland onze stem uit op de Provinciale 
Staten. In mei 2011 kiezen zij indirect de Eerste Kamer. Dan gaan de gemeenteraadsleden het waterschapsbe-
stuur kiezen. Zo vervangen we 12 miljoen stemmers door 10.000 stemmers, de gemeenteraadsleden. Dat wil 
het kabinet. Mijn organisatie, de Unie van Waterschappen, met die gekozen achterbannen, is mordicus tegen. 
Wij zijn verplicht om daarover allerlei boze brieven te schrijven aan de Kamer als dat wetsvoorstel wordt 
ingediend. We zullen zien hoe het loopt. 
 
Naast de ingezetenen zitten er nog drie categorieën in het waterschapsbestuur, dat noemen we de geborgde 
zetels. Er zijn de agrariërs. Zij zaten vroeger in één groep met de natuurterreinbeheerders, maar hun belangen 
stonden nogal haaks op elkaar. Het gaat om organisaties zoals Staatsbosbeheer en de Vereniging Natuurmo-
numenten. Het zijn dus niet de milieuverenigingen, maar echt de eigenaars van grond. En daarnaast is er het 
bedrijfsleven. Die drie groepen worden niet gekozen, maar benoemd door hun koepelorganisaties.  
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Het is een voordeel om naast die ingezetenen toch enkele specifieke categorieën te hebben, die ook belasting 
betalen en zo bij die beslissingen van het waterschap betrokken zijn.  
 
Zijn we er met die twintig waterschappen? Veel minder moet het niet worden. Bij de waterschappen wil men 
weer aan de slag. Zo een fusieproces vraagt veel energie. 
 
Het voordeel van het waterschap is dat men de haarvaten van het watersysteem kent. Men kent het gebied, 
men is functioneel. Als we de waterschappen zo groot als half Nederland maken, werkt het niet goed meer. Je 
kunt parallellen trekken naar de ontwikkelingen in Nederland op het gebied van zorg en onderwijs. Daar 
vraagt men zich ook af of het niet te groot is geworden.  
 
Concreet komen er nog enkele fusies van waterschappen. Maar die fusies, en dat is een groot verschil met de 
periode tot 1995, worden niet meer opgelegd door het Rijk of de provincie. Het komt van de waterschappen 
zelf. De provincie heeft steeds minder invloed.  
 
Eerlijk, acht of negen maanden geleden zaten we er bij de Unie anders voor. In de verkiezingsprogramma’s 
van veel politieke partijen leek het alsof het waterschap zijn toekomst achter zich had: voeg maar samen met 
de provincie of hef maar op. Dat is niet overgenomen in dit regeerakkoord. We zullen zien wat het na morgen 
wordt.  
 
Ik kom regelmatig in het buitenland. Daar merk ik toch vaak waardering en het besef dat deze formule kan 
werken. In Zuid-Afrika zijn ze iets gelijkaardigs aan het oprichten. Indonesië volgt ook. Zelfs China is geïnte-
resseerd.  
 
Het is functioneel en taakgericht. Mensen betalen voor het waterbeheer. Het komt niet zomaar uit de algemene 
middelen, want dan vergeten we de problemen snel en geven het geld weer uit aan andere dingen. Het heeft 
zijn zwakke kanten, maar er zitten ook sterke punten aan. 
 
De heer Maarten Hofstra: Er was een vraag over natuurlijke maatregelen en technische maatregelen. Ik 
verwijs naar het programma Ruimte voor de rivier. Na 1995 zijn we daaraan begonnen. Het opnieuw ophogen 
en blijven ophogen van alle dijken als enige maatregel is niet de goede weg. We moeten het water ook veel 
meer zijn natuurlijke plek teruggeven. Ruimte voor de rivier is een programma om de verhoging van de Rijn-
afvoer op te kunnen vangen. Het bestaat uit veertig deelprojecten die bijna allemaal gericht zijn op meer ruim-
te geven aan het water. Soms wordt er een dijk verlegd. In Nijmegen wordt er een nieuwe geul en een nieuw 
stadsdeel gemaakt. Uiteindelijk moeten daarvoor ook technische ingrepen gebeuren, maar het is toch iets an-
ders dan pompen en water snel afvoeren.  
 
Dat is op regionaal vlak ook het geval. In het algemeen hebben zowel de gemeenten als de provincies de 
zorgplicht om een wateropgave vast te stellen. Waar zijn de plekken in het gebied waar nu en in de toekomst 
de werknormen niet worden gehaald? Wat is daarvoor mogelijk? Dan kijkt men eerst naar kleinschalige maat-
regelen, zoals het verbreden van sloten of het veranderen van peilen. Dat is het gemakkelijkste. Maar meestal 
is dat niet voldoende en moet er extra berging worden gecreëerd. Dan kijkt men in welke polder dat kan. Dat 
gaat soms gepaard met natuurontwikkeling, waarbij een gebied gedeeltelijk onder water wordt gezet. 
 
Hoe zit dat met de ingrepen bovenstrooms? Wij hebben met alle Rijnlanden afspraken gemaakt om ervoor te 
zorgen dat in het hele Rijnstroomgebied zoveel mogelijk natuurlijke maatregelen worden getroffen door meer 
ruimte te creëren en het water waar mogelijk vast te houden in bergingsgebieden. Deze afspraak is zeker suc-
cesvol geweest. Daarvoor zijn Europese budgetten beschikbaar gesteld. Nederland heeft zelfs een aan Neder-
land toegewezen budget aan de Duitsers gegeven omdat het om een maatregel ging die voor Nederland nuttig 
was en niet voor Duitsland. Er is dus goed samengewerkt. 
 
Na de gebeurtenissen van 1995 kwam er een beleidslijn Grote Rivieren. Men stelde toen dat het moest afgelo-
pen zijn met bouwen in riviergebied. Vaak staan daar gebouwen die er waren gekomen op basis van de stelre-
gel “als u hier iets bouwt, moet u elders iets compenseren”. Maar op die manier wordt alle ruimte uit het sys-
teem gehaald. Men heeft toen rigoureus gesteld dat het niet de juiste weg was. Er kwam een heel sterke be-
perking op wat er nog mocht worden gebouwd. Het mag zeker niet meer in het stroomvoerend winterbed maar 
vaak ook niet in het bergend winterbed, tenzij men op een bepaalde manier bouwt, bijvoorbeeld met drijvende 
objecten. Dergelijke maatregelen worden regionaal vastgelegd in bestemmingsplannen. Dat is een zaak van de 
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gemeenten, de provincie en de waterbeheerder. Soms wordt daarbij enkel het principe vastgelegd en wordt de 
precieze uitwerking in aanlegbesluiten geregeld. 
 
De watertoets is niet per se effectief. Het gevaar is dat men de watertoets toepast op het moment dat de plan-
vorming al zo ver is dat men niet meer terug kan. Dan is het een vervelende maatregel. Veel belangrijker is 
dat we heel vroeg in het proces een rol kunnen spelen en dat we al bij de initiatieffase betrokken zijn. Daar 
proberen wij steeds naar te streven, onder andere door gemeentelijke waterplannen te maken. Dan is het dui-
delijk welke kant de gemeente op wil. Daar komt ook weer een wateropgave uit. Die samenwerking gaat niet 
in alle gevallen goed. De ene gemeente is actief, terwijl de andere moeilijk vooruit te branden is. De aanhou-
der wint en zo kunnen we toch heel wat bereiken. 
 
Dat is de vorm van bestuurlijke samenwerking die we bedoelen. Waterschap, gemeente, provincie enzovoort: 
ze moeten allemaal dat doel helder voor ogen hebben. Ze moeten allemaal een bijdrage leveren aan het oplos-
sen van de problemen.  
 
Bij de normering gaat het over frequenties. Soms gaat het over gebieden die in meerdere provincies liggen. 
Over het algemeen zal een gebied altijd provinciaal ingedeeld zijn. Bij grensgebieden nemen de provincies 
samen een besluit. Dat moeten ze ook doen met de instelling van de waterschappen. Als er een interprovinci-
aal waterschap is, is dat altijd door twee provincies tegelijkertijd besloten. Daarin zit in principe geen ondui-
delijkheid. Een provincie kan wel afwijken van die norm. Zo is in Flevoland de waterbeheersing Nieuwe Pol-
der vrij goed. Zij hanteren een norm die strenger is dan de norm van één keer per 10 jaar voor akkerbouw. Zij 
nemen één keer per 50 of één keer per 80 jaar omdat ze daarvoor maar een beperkte maatregel moeten treffen. 
Wetende wat de kosten en de baten zijn, kan de provincie ertoe besluiten om dat te doen. 
 
Er zijn altijd te veel plannen. Twee elementen spelen daarbij een rol. Ten eerste is bij planvorming het proces 
vaak belangrijker dan het resultaat. Het gaat vaak om de discussie die men met elkaar voert en de koers die 
men met elkaar afspreekt. Vaak zit het al in de hoofden van de mensen. Dan gebeurt het vaak dat een docu-
ment de kast in gaat en dat niemand het nog leest. Maar men weet wel welke richting het uitgaat. Ten tweede 
is het zo dat men op een bepaald moment concrete afspraken moet maken. Die worden in Nederland gemaakt 
in de uitvoeringsplannen. Die hebben we nodig om de financiering rond te krijgen en om de maatregelen goed 
vast te stellen. Er zijn in dat opzicht ook een aantal verplichtingen van internationaal niveau, bijvoorbeeld in 
de kaderrichtlijn Water. Men probeert om daar zoveel mogelijk bij aan te sluiten.  
 
De heer Herman Havekes: Voor wat betreft de samenwerking tussen waterschap en gemeente halen we op 
dit ogenblik wat voordeel uit de economische situatie. Iedereen moet bezuinigen, ook de gemeenten. Die ko-
men nu wat gemakkelijker naar de waterschappen om te vragen of de maatregelen wat beter op elkaar kunnen 
worden afgestemd, bijvoorbeeld als de overcapaciteit van de zuivering te groot is, zodat bepaalde maatregelen 
voor het rioolstelsel achterwege kunnen blijven. Dat is goedkoper voor de maatschappij. Tien jaar geleden zei 
de gemeente dat het waterschap maatregelen moest nemen en omgekeerd zei het waterschap dat de gemeente 
dat moest doen. Nu bekijken ze samen wat maatschappelijk gezien het goedkoopst is. 
 
We hebben afgesproken dat we straks in het nieuwe bestuursakkoord Water zullen vastleggen dat gemeenten 
en waterschappen op jaarbasis 380 miljoen euro moeten besparen. Dat is heel wat. Dat geeft ook aan dat daar 
tal van mogelijkheden liggen. Daarom werken waterschappen vaak ook niet meer met individuele gemeenten 
maar met een zuiveringskring. In Nederland zijn er 350 zuiveringen, maar er zijn veel meer gemeenten. Elke 
zuivering heeft wel een aantal kernen of woonwijken. Je kunt dat beter per zuiveringssysteem bekijken. Er 
begint bij de gemeenten begrip voor te komen. Dat is voor hen ook voordeliger. 
 
Een andere trend, die tot 5 jaar geleden ook ondenkbaar was, is dat waterschappen en gemeenten gezamenlijk 
organisaties opzetten, een gemeenschappelijke regeling treffen of een bedrijf oprichten om belastingen te hef-
fen. Zowel de rioolheffing als de onroerendezaakbelasting, de waterschapsbelasting enzovoort. 
 
We zien al vaak dat waterschappen daartoe samenwerken. De 25 waterschappen hebben niet allemaal een 
eigen belastingkantoor. Er is er geen enkel waterschap dat het uit kostenoogpunt nog alleen doet, ze doen het 
altijd samen met andere waterschappen of met gemeenten. Die trend is er duidelijk. Het zijn, opvallend, niet 
enkel de kleinere gemeenten, maar ook grotere gemeenten die daartoe samenwerken. De samenwerking is 
kostenbesparend.  
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Er werd ook gevraagd hoe het zit met publiek-private samenwerking. Het Hoogheemraadschap van Delfland 
heeft de grootste zuivering van Europa. De Harnaschpolder is een paar jaar geleden tot stand gekomen en is 
een pps-project. Het werd gebouwd, maar wordt ook geëxploiteerd door een consortium van bedrijven. Ze 
krijgen daar een prijs voor van het Hoogheemraadschap van Delfland, dat wel zelf de belastingen bij de be-
drijven en de burgers heft. 
 
Ik heb net iets gezegd over de tariefstijgingen bij het Hoogheemraadschap van Delfland. Ze staan natuurlijk 
niet in verband met elkaar, maar als je bedenkt dat de zuiveringsheffing de helft van het tarief is, dan hoeft het 
niet altijd heel voordelig te zijn. Het is in ieder geval niet zo dat door een pps-constructie de tarieven ineens 
enorm zijn gedaald.  
 
De voorzitter vroeg naar riooloverstorten. Bij zomerse regenbuien staan de straten vaak blank. Ook wij heb-
ben daar vaak last van. Je kunt geen riolering ontwerpen op een regenbui die één keer in de 500 jaar valt, dat 
is veel te duur. Dat heeft alles te maken met de twee zorgplichten die ik genoemd heb en die tegenwoordig op 
de gemeenten rusten. Als het gaat over overtollig hemelwater, dus als de riolering het water niet meer kan 
verwerken, moet de gemeente voorzieningen zoals wadi’s, opvangplekken of bergingsgebieden inrichten, al 
dan niet samen met het waterschap. Dat is een plicht die rust op de gemeenten. Er is zelfs al jurisprudentie van 
de rechtbank van Middelburg over. Een inwoner had daar een huis in de helling van een straat. Telkens als het 
flink geregend had, kwam het water zo de straat af gelopen en kwam via zijn tuintje en voordeur zijn huis in. 
Die man heeft jaren tevergeefs aangeklopt bij de gemeente. Toen kwam er de wet Gemeentelijke Watertaken 
– of misschien had hij een betere advocaat ingehuurd – en binnen de kortste keren zei de rechtbank Middel-
burg tegen de gemeente dat ze iets aan het probleem dienden te doen, bijvoorbeeld door een muur te bouwen 
voor het huis. De gemeente moest iets ondernemen en wel heel snel, want anders was ze aansprakelijk.  
 
Als we het over aansprakelijkheid bij wateroverlast hebben, hoe zit het dan met de waterschappen? Denken 
we maar aan landbouwgrond die onderloopt, oogsten die verloren gaan, huizen die onder water komen te 
staan. Er is al sinds de jaren 50 in Nederland, ondanks de verzekeringen en dergelijke, een rijke bloemlezing 
aan jurisprudentie. Ik heb er al eens een artikel over geschreven. In zijn algemeenheid is de lijn van de rechter 
dat als een waterschap kan aantonen dat het al het redelijke heeft gedaan om aan zijn verplichtingen te vol-
doen, dan komt het waterschap er meestal behoorlijk mee weg. Bijvoorbeeld de provinciale normen waarop 
dat gebied moet zijn ingericht, kunnen daarbij voor de rechter een graadmeter zijn. Dat is de algemene lijn, 
maar ik ken ook een voorbeeld van een situatie waarin het waterschap, om de verdroging van natuurgebieden 
te bestrijden, het peil ’s zomers behoorlijk had verhoogd. Toen begon het vreselijk te regenen en liepen de 
gronden onder water. Toen werd het waterschap met succes aansprakelijk gesteld. Jurisprudentie heeft altijd 
een incidentieel karakter, maar de grote lijn is toch wel dat als de overheid kan laten zien dat ze alles heeft 
gedaan wat in haar vermogen ligt, ze daar mee weg komt. Dan is dat pech voor de burger als die zich niet 
heeft verzekerd tegen regenschade, want dan is het voor zijn rekening.  
 
Er was ook een vraag over bergingsgebieden. Of een agrariër daar dan alles kan verbouwen of rekening moet 
houden met het feit dat hij grond heeft en een bedrijf uitoefent in een bergingsgebied. Volgens mij staat het 
niet in de juridische regelingen die er zijn, maar als ik agrariër was, zou ik daar geen bloembollen telen, want 
dan is er wel een hele grote schade en die krijg ik vast niet vergoed van het slimme waterschap. Daar zitten 
immers ook landbouwers in het bestuur en die zullen wel denken dat ik maar wat anders moet telen. Volgens 
mij geldt er niet echt een verbod, maar moet de gebruiker er een beetje zinnig mee omgaan. In Nederland is 
het zo, dat maakt onderdeel uit van ons rechtstelsel, de bereddingskosten en dergelijke, dat je er als schadelij-
dende alles aan moet doen om de schade zo miniem mogelijk te laten zijn. Dus geen bloembollen, maar iets 
anders telen en dan komt het allemaal wel goed.  
 
De heer Sas van Rouveroij: Ik wil het bij het onderscheid tussen gemeenten en waterschappen nog eens heb-
ben over de buis. Heb ik goed begrepen dat alles wat ingebuisd is, van de gemeente is?  
 
De heer Herman Havekes: U hebt voor een groot deel gelijk, alleen is het waterschap ook zuiveringsbeheer-
der en dan is er wat we het overnamepunt of het overdrachtspunt noemen. Ergens onder de grond, tussen de 
riolering en de zuiveringsinstallatie, gaat de buis over van de gemeente naar het waterschap.  
 
De heer Bart Martens: Dat is ook bij ons het geval. En het grachtenstelsel?  
 
De heer Herman Havekes: De Delftse grachten zijn keurig in beheer en onderhoud bij het Hoogheemraad-
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schap van Delfland. In principe is alle open water in de stad, dus ook alle grachten, bij het waterschap in be-
heer. Die kunnen de kosten dekken via de heffing die ze opleggen aan de ingezetenen.  
 
De heer Maarten Hofstra: Dat is een redelijk recente ontwikkeling, want vijftien jaar geleden was het vaak 
zo dat gemeenten dat zelf beheerden. De laatste vijf à tien jaar zijn er steeds meer gemeenten en waterschap-
pen die hebben afgesproken dat dit typisch een taak is waar een waterschap beter voor geschikt is. Uiteindelijk 
zijn het dezelfde kosten voor de burger. Soms zijn er overgangsregelingen. Bijvoorbeeld als er achterstallig 
onderhoud was, dan betaalden de gemeenten en het waterschap de overdrachtskosten samen.  
 
De heer Sas van Rouveroij: Dat betekent dus dat langsgrachten en perceelsgrachten bij de waterschappen 
zitten. Zo duidelijk is het dus.  
 
Mevrouw Gwenny De Vroe: U had het over de waterplannen van de gemeente. Heeft elke gemeente of stad 
in Nederland een waterplan moeten opmaken? 
 
De heer Maarten Hofstra: De gemeente moet in ieder geval een plan maken voor de riolering, dat is ver-
plicht door de wet. Er is afgesproken tussen de Unie van Waterschappen en de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten dat het goed zou zijn als elke gemeente een breder waterplan zou maken, waarin behalve de riole-
ring ook de hele problematiek van de ontwatering en de zorgplicht staan. Op die manier is er ook helderheid 
over de vraag of een gracht beheerd wordt door het waterschap en hoe. Er kan ook worden bekeken welk wa-
terbezwaar er eventueel nog is en dan kan het probleem gezamenlijk worden opgelost. In die zin is het een 
streven dat het rioleringsplan een breed waterplan wordt, zodat het alle aspecten bevat.  
 
De heer Hermes Sanctorum: Ik probeer me nog steeds concreet voor te stellen wat het gewicht van de water-
toets in Nederland is. U hebt deels op deze vraag geantwoord, maar hoe vroeg in de planning leidt de water-
toets tot een aantal bindende bepalingen? Is het zo dat zodra er een ruimtelijk uitvoeringsplan is opgesteld, er 
meteen al maatregelen tot adaptief bouwen uit voortvloeien? Is dat verplicht of wordt er nog veel ruimte 
opengelaten naargelang wie het uitvoeringsplan opstelt?  
 
Het project ‘Ruimte voor de rivier’ omvat een veertigtal projecten. Over hoeveel geld gaat het dan ten opzich-
te van het totaal? Is het een zuiver rijksproject, of zijn de waterschappen erbij betrokken?  
 
Een derde vraag gaat over de duldplicht voor eigenaars. Ik vind het een heel interessant systeem, als men er 
voldoende voor wordt vergoed. Het is me wel nog altijd niet duidelijk hoe dit precies gebeurt. Komt de ver-
goeding uit de begroting van de waterschappen?  
 
De uitsparing door meer coördinatie tussen waterschappen en gemeenten bedraagt 380 miljoen euro. Dat is 
enorm veel geld. Hoe kan men 380 miljoen euro uitsparen door meer coördinatie? Dat fascineert me wel. 
 
De heer Herman Havekes: Er wordt heel veel geld geïnvesteerd in de riolering en in de zuivering. Er zijn 
350 zuiveringsinstallaties in Nederland, vele tienduizenden kilometer riolering en er ligt een kapitaal van vele 
miljarden euro in en op de grond. De idee is dat die 380 miljoen euro – en er is veel onderzoek naar gebeurd 
door allerlei deskundigen – haalbaar zijn. Dat heeft het Rijk meteen ingepikt. 
 
De heer Bart Martens: Heeft dat te maken met het feit dat er dan buffering buiten de riolering gebeurt? 
 
De heer Maarten Hofstra: In het verleden was het zo dat de gemeente de riolering deed, dan was er een 
overdrachtspunt en dan was er de zuivering. Dat werd eigenlijk niet op elkaar afgestemd. Soms kreeg men te 
veel schoon water in de zuivering, waardoor de zuivering veel groter moet worden. Er zijn ook momenten 
waarop de riolering niet voldoet. Als men op het overdrachtspunt iets meer kan wegpompen, dan kan men 
grote kosten voor de riolering voorkomen. Als het als één systeem wordt aangepakt, dan kan men op toekom-
stige investeringen honderden miljoenen euro besparen. Die winsten zijn al voor een deel geboekt. Er zijn 
meerdere waterschappen en gemeenten die het op die manier hebben gedaan. Aanvankelijk was het dan niet 
duidelijk wie welk budget zou krijgen, maar daar zijn ze grotendeels uit. 
 
Ik wil het nog even hebben over ‘Ruimte voor de rivier’. Er zijn inderdaad 40 projecten. In het verleden zou 
het om Rijksprojecten gegaan zijn omdat het om een Rijksrivier gaat. Nu is er gezegd dat we zouden kijken 
naar het type maatregelen dat nodig is en dan nagaan wie er het beste die maatregelen kan treffen. Dat bete-
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kent dat soms een waterschap maatregelen neemt, bijvoorbeeld als het over de dijk gaat, soms een provincie 
het voortouw neemt en soms het Rijk. Als ik het goed heb, bedraagt het budget ongeveer 1,6 miljard euro. Er 
zijn heel grote projecten bij en er zijn kleinere projecten.  
 
De heer Herman Havekes: De watertoets wordt juridisch wat harder gemaakt. In de nieuwe Waterwet staat 
bijvoorbeeld dat het nationaal Rijkswaterplan maar ook alle provinciale plannen, structuurvisies zijn in de zin 
van de wet Ruimtelijke Ordening. Dat betekent dat er minder gemakkelijk van kan worden afgeweken. De 
hele relatie tussen waterbeheer en ruimtelijke ordening heeft in de Waterwet toch wel een stimulans gekregen.  
 
Aan de andere kant zeg ik er direct bij dat het juridisch niet altijd hard te maken is. Het gaat in de praktijk 
soms nog fout. Het wordt in elk geval zichtbaar. Ik denk aan de discussie van enkele jaren geleden toen 
Gouda wou bouwen in de wijk Westergouwe, het diepst gelegen putje van Nederland. Het waterschap heeft 
toen gezegd dat het daar voor hen niet kon. Maar als het algemeen bestuur het zo besliste, zouden ze wel 
meewerken. Ze moesten dan wel rekening houden met de extra waterkost, zoals misschien een extra dijk die 
in de bouwkost zou verrekend worden. De wijk ligt er nog niet. Volgens mij worden dat heel dure huizen, 
misschien zijn ze wel onverkoopbaar.  
 
U hebt gelijk, we mogen als waterbeheerder niet te laat komen bij de watertoetsen. Veel waterschappen heb-
ben de afgelopen jaren waterkanskaarten gemaakt. Daarmee geven ze precies aan waar wel – en vooral waar 
niet – nieuwe stedelijke of industriële ontwikkelingen kunnen komen. Ze noteren de grondwaterontwikkeling 
en dergelijke. Dat is nog altijd geen harde juridische garantie, maar ik heb het idee dat iedereen steeds meer 
doordrongen raakt van het belang daarvan. Dat komt ook door de civielrechtelijke aansprakelijkheid van ge-
meenten en door de rioolzorgplicht.  
 
Ik las onlangs dat de gemeente Schoonebeek een ecologische woonwijk had aangelegd in 2005. Het water-
schap was daar erg op tegen, of het moest een wijk worden met een hele dikke dijk eromheen. Dat is niet ge-
beurd en vanaf de eerste dag tot op vandaag hebben de bewoners te kampen met wateroverlast. De Nederland-
se ombudsman heeft recent uitgesproken dat de gemeente het maar moet regelen, en wel snel. Er is geen ga-
rantie dat het altijd goed gaat, maar de verhouding tussen de waterschappen en de gemeente is echt wel verbe-
terd tegenover vroeger. Ze staan beide op hetzelfde hiërarchisch niveau. De een kan de andere niet comman-
deren. De provincie staat daarboven.  
 
Een bergingsgebied moet planologisch worden vastgelegd in het bestemmingsplan van de gemeente. De plan-
schade of vergoeding wordt normaliter door de gemeente betaald, maar bij bergingsgebieden is dat het water-
schap. Er kan voor agrariërs schade optreden door de inrichting van het bergingsgebied. Als er een gewas 
staat op het moment dat het gebied onder water wordt gezet, treedt er ook schade op en die komt ook in aan-
merking voor vergoeding. In hoofdstuk 7 van de Waterwet zit een algemene schadevergoedingsregel voor het 
hele waterbeheer. In dit geval komt dat gewoon ten laste van het waterschap. Dat betekent dat men elders in 
het watersysteem geen maatregelen hoeft te nemen. Men beschikt immers over flinke bergingsgebieden. Dat 
bespaart elders waarschijnlijk aanzienlijke investeringen. In die zin is het niet onredelijk dat het waterschap 
dat betaalt. 
 
De heer Bart Martens: Als de gemeente haar zorgplicht niet nakomt, is er dan een bestuurlijke toezichthou-
der die haar kan verplichten? Is er bestuurlijke handhaving van de normen die gemeenten en waterschappen 
moeten halen? 
 
De heer Herman Havekes: Staatsrechtelijk oefent de provincie toezicht uit op de gemeenten en de water-
schappen. In de praktijk komt daar niet veel van terecht. Mensen die schade hebben geleden nemen een advo-
caat onder de arm en dienen een publiekrechtelijke claim in. De afgelopen jaren werd dit soort zaken niet door 
het interbestuurlijk toezicht beslecht. 
 
Mevrouw Tinne Rombouts: Ik heb gevraagd wie er betrokken werd bij de duldplicht. Er zijn blijkbaar plan-
nen. Het belangrijkste aan zulke plannen is hoe ze tot stand komen, hoe men tot bepaalde keuzes komt. De 
manier waarop bepaalde beslissingen worden genomen, is belangrijk. 
 
Ik heb nog een vraag over het prioriteren van bepaalde projecten. Er moeten immers op waterschapsniveau en 
op rijksniveau keuzes worden gemaakt inzake investeringen. Zelfs als daar heel wat middelen tegenover staan, 
zijn die toch beperkt. Zijn er prioritaire projecten? Hoe worden die gekozen? 
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Wat de financiering van de waterschappen betreft, is er gezegd dat wie mee aan tafel zit om keuzes te maken, 
ook financiële middelen inbrengt. Gebeurt de inning van die middelen samen met de waterfactuur, of gebeurt 
dat op basis van het aantal kubieke meter waterverbruik op vuilvracht?  
 
De heer Maarten Hofstra: Die prioritisering is een politieke keuze. In Nederland is beslist om zwaar te be-
zuinigen. We hebben verschillende plannen, een plan voor de veiligheid en een plan voor de kaderrichtlijn 
Water. Op rijksniveau is nu gekort op de uitvoering van het plan voor de kaderrichtlijn Water. Dat kan nog tot 
problemen leiden met de Europese Unie. Als er dan toch moet worden gekort, dan gebeurt dat niet op veilig-
heid, maar wel op milieu en ecologie. Bij de waterschappen beslist het bestuur wat prioriteit moet krijgen. 
 
Mevrouw Tinne Rombouts: Op welke wijze gebeurt dat dan? Beslist elk waterschap apart? Maakt elke wa-
terschap apart een afweging? 
 
De heer Maarten Hofstra: Daar is geen formule voor, het zal altijd regionaal moeten gebeuren. 
 
De heer Herman Havekes: We zitten uiteraard met verplichtingen uit het provinciaal plan of uit de Europese 
kaderrichtlijn Water en uit de Waterwet, die bepaalde dijkversterkingsprojecten binnen een bepaalde tijdspan-
ne gerealiseerd wil zien. Die projecten hebben in principe wel voorrang. 
 
Vroeger werden de waterschapsbelastingen ingevorderd via de waterleidingsbedrijven of de energiebedrijven. 
Nu gebeurt de inning door de waterschappen zelf. Vaak doen ze dat samen, zelfs met de gemeenten. De af-
valwaterheffing gebeurt op basis van vervuilingseenheden. Een huishouden betaalt voor één persoon één een-
heid, en anders drie vervuilingseenheden. Een eenheid bedraagt ongeveer 50 à 60 euro. Die constructie heeft 
de waterschappen tot in lengte van jaren het verwijt opgeleverd dat ze niet kunnen rekenen. Want één is één, 
twee is drie, drie is drie, vier is drie, vijf is drie, zes is drie enzovoort.  
 
Bij de watersysteemheffing ‘droge voeten’ is het weer anders. Dan betalen de terreinbeheerders op basis van 
hectares. De ingezetenen betalen een vast bedrag per huishouden. Voor gebouwen wordt betaald op basis van 
de economische waarde van het onroerend goed.  

2. Internationale Maascommissie en Internationale Scheldecommissie 

De heer Bart Martens, voorzitter: Dan gaan we verder met de vertegenwoordigers van de Internationale 
Scheldecommissie en de Internationale Maascommissie, die een gezamenlijke uiteenzetting gaan brengen en 
vertegenwoordigd zijn door de heer Willem Schreurs, secretaris-generaal van de Internationale Maascommissie, 
de heer Jean Pauwels, secretaris van de Internationale Scheldecommissie, en mevrouw Veronique Van Den 
Langenbergh, van de Vlaamse Milieumaatschappij en projectcoördinator van Scaldit/ScaldWIN. 

2.1. Inleidende uiteenzettingen 

2.1.1. Internationale Maascommissie 

De heer Willem Schreurs, secretaris-generaal Internationale Maascommissie: Water is een belangrijk maat-
schappelijk thema. Elke bijdrage die wij aan het publieke debat kunnen leveren, is niet alleen een groot ge-
noegen, maar ook zeer de moeite waard. Ik dank u dus voor de uitnodiging. 
 
De titel van mijn presentatie luidt ‘Water verbindt’. Dat geldt in letterlijke zin omdat de Maas de verbindings-
schakel vormt tussen een aantal Maasoeverstaten. Maar dat geldt ook in overdrachtelijke zin. Mensen die bezig 
zijn met het waterbeleid hebben in regel een groot hart voor de zaak. Dat merk je ook in de samenwerking. Dat 
geeft energie en schept een band. In die zin verbindt water. Dat is ook hard nodig in dat taakgebied.  
 
Ik zou eerst iets willen zeggen over het stroomgebied van de Maas. Nadien zou ik graag even stilstaan bij de ver-
dragen als opstap naar de samenwerking. Dat zal het deel zijn waarin het Maasgedeelte en het Scheldegedeelte in 
combinatie met elkaar lopen. Ten derde zal ik het hebben over de actuele taken en werkzaamheden van onze 
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commissie over de kaderrichtlijn Water, de Overstromingsrichtlijn en enkele andere activiteiten. Ten vierde zullen 
we stilstaan bij onze organisatie, de IMC. Ten vijfde zal ik enkele Interreg-projecten behandelen. Ten slotte zal ik 
afsluiten met enkele noties.  
 
Het stroomgebied van de Maas 
 
Ik heb enkele karakteristieken van de Maas op een rij gezet. De Maas is een regenrivier. Dat betekent dat ze een 
heel grillig karakter heeft, met ups en downs, pieken en dalen. In de winter met heftige neerslag, in de zomer met 
droogte en waterschaarste. Dat is een ander type karakter dan een rivier zoals de Rijn, die veel meer vanuit de 
gletsjers regelmatig gevoed wordt en daardoor iets minder grillig is. De Maas is een typische regenrivier, en dat 
heeft ook consequenties in het beheer. De Maas laat Vlaanderen voor een groot stuk links liggen. Nederland en 
Vlaanderen hebben een klein stukje gemeenschappelijke Maas. Niettemin is de Maas voor Vlaanderen ook erg 
belangrijk, met name voor de voeding van de Vlaamse kanalen, maar ook voor de hele drinkwaterverzorging van 
Vlaanderen, de hoofdstad Brussel inbegrepen.  
 
Als u naar het geografische plaatje van de Maas kijkt, moet u de drie geografische settings van de Maas be-
schouwen. De Maas ontspringt in het Franse deel, het Plateau van Langres op de Noord-Franse hoogvlakte, 
gaat vervolgens de Franse Ardennen en de Belgische Ardennen in, in een vrij smalle, verharde goot. Ze gaat 
Luik voorbij, stroomt de benedenvlakte in en krijgt daar een ander karakter, sterk bedijkt. De goot in Wallonië 
en Noord-Frankrijk is in die zin specifiek dat er weinig ruimte is, een harde ondergrond en een grote ber-
gingsbehoefte van wat er aan neerslag uit de Ardennen naar beneden komt. Dat geeft ook een versterking van 
de grillige pieken in de geografische situatie.  
 
Verder is er een afbeelding van het stroomgebied van de Maas met de administratieve indeling naar landen, 
gewesten en ook het hydraulische stroomgebied met de zijrivieren.  
 
Verdragen als opstap naar samenwerking  
 
In 1994 werden de Verdragen van Charleville-Mézières gesloten voor zowel de Schelde als de Maas. Aanlei-
ding hiervoor was het verdrag van Helsinki, een verdrag in het kader van de Economische Commissie voor 
Europa van de VN: de verplichting om grensoverschrijdende samenwerking bij grensoverschrijdende rivieren 
op te zoeken. Dat was een belangrijke opstap om de samenwerking te zoeken in het Maas- en Scheldestroom-
gebied.  
 
Er waren vijf partijen. Het verdrag richtte zich op de hoofdstroom van de Maas. Het thema was de verbetering 
van de waterkwaliteit en het instellen van een Internationale Commissie voor de Bescherming van de Maas en 
een Internationale Commissie voor de Bescherming van de Schelde. Van daaruit kwam de kwaliteitsverbete-
ring van de Maas en Schelde op gang.  
 
Daaruit resulteerden de homogene meetnetten die werden ingericht en belangrijk waren om afspraken te ma-
ken over de kwaliteit van de belangrijkste parameters om het beeld van de gezondheidstoestand van de Maas 
en Schelde eenduidig te maken. Er kwamen afspraken over parameters, meetmethoden en analysetechnieken 
om een gemeenschappelijke grondslag te krijgen om na te gaan hoe het met ons systeem staat.  
 
Andere resultaten waren de waterkwaliteitsrapportages van 1994 en 2004. Er werd ook een waarschuwing- en 
alarmeringssysteem 1ste fase ingericht om elkaar te waarschuwen in geval van calamiteuze verontreinigingen. 
Er is ook vrij snel, in 1998 een Actieprogramma Maas en Schelde vastgesteld om de inspanningen van de 
lidstaten transparant te maken en zo goed mogelijk op elkaar te laten aansluiten en te bundelen.  
 
De inkt van Charleville-Mézières was amper droog of we kregen twee hoogwaters, in 1993 en 1995. Dat 
noopte tot een ander type van samenwerking die niet in het Verdrag van Charleville-Mézières stond. De mi-
nisters kwamen in 1994-1995 overeen om snel ook op het gebied van hoogwater met elkaar samen te werken 
in een specifieke Hoogwaterwerkgroep Maas. Die werkgroep kreeg in 1995 de opdracht om een Actieplan 
Hoogwater Maas te maken, wat uiteindelijk in 1998 het daglicht heeft gezien en ook in een ministeriële bij-
eenkomst in Namen formeel is afgekaart als het actieprogramma voor de hoogwaterbescherming van de vier 
aangrenzende Maaspartners: de twee gewesten Vlaanderen en Wallonië, Frankrijk en Nederland. Er werd ook 
afgesproken de werkgroep Hoogwater een vaste plek te geven in de internationale samenwerking, met name 
om de implementatie en ook de hele voortgangsbewaking van het hoogwaterprogramma voor zijn rekening te 
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nemen. 
  
Het uitgangspunt van het actieprogramma hoogwaterbescherming was dat in principe iedere staat en elk ge-
west op zijn niveau zich maximaal inspant om de maatregelen te treffen die nodig en mogelijk zijn. Dat ge-
beurde op basis van een aantal gemeenschappelijke principes die werden afgesproken. Er is het principe van 
duurzame actie, integraal, dus niet alleen naar het water kijken, maar ook naar andere disciplines. Dat gebeurt 
solidair, er is geen afwenteling van lasten bovenstrooms en benedenstrooms. Er is het uitdragen van het risico- 
en het gevaarbewustzijn. Er zijn geen 100 procent garanties tegen hoog water mogelijk. Men moet aan burgers 
laten zien dat er altijd risico’s zijn, maar dat er wel een inspanning is van de overheid om de bescherming 
tegen hoogwater maximaal te borgen. De andere principes zijn: rekening houden met water, de watertoets; 
water als ordenend beginsel in het rivierbeheer; het principe om te proberen het water bovenstrooms vast te 
houden; ruimte voor de rivier waarbij ruimte die ontnomen was door allerlei ontwikkelingen, zo mogelijk 
wordt teruggegeven aan het water. 
  
In de jaren daarna heeft het actieprogramma zijn uitwerking gekregen in de oeverstaten. Daar zijn overigens 
gezamenlijke inspanningen voor gepleegd, met de ontwikkeling van gezamenlijke modellen, de verbetering 
van de voorspellingsmodellen en de uitwisseling van tijdige informatie van debieten in het feitelijk beheer. Zo 
helpen we elkaar maximaal wat betreft hoogwaterinformatie en -gegevens als dat in situaties van hoogwater 
aan de orde is. 
 
Ik wil hier nog twee opmerkingen bij maken. Voor wat betreft het Nederlandse en Vlaamse gezamenlijke deel 
van de Maas, kan het plan Levende Grensmaas, waar u wellicht eerder al door de nv De Scheepvaart over 
bent geïnformeerd, als een voorbeeld gelden voor grensoverschrijdende samenwerking en het realiseren van 
een gezamenlijke hoogwaterbescherming. 
 
De principes die in 1995 in het actieprogramma hoogwaterbescherming zijn neergezet en in 1998 bekrachtigd, 
zijn ook nu nog steeds van essentiële betekenis bij de implementatie van de Hoogwaterrisicorichtlijn en zullen 
de basis vormen van het overkoepelend plan. Ze brengen ons in een situatie dat we, in vergelijking met andere 
stroomgebieden, een toonaangevende rol kunnen spelen. Dat is ook onze ambitie. 
  
Ik ga verder met ‘de verdragen als opstap naar samenwerking’, in concreto met de verdragen van Gent van 
2002. Deze verdragen zijn een vervolg op de verdragen van Charleville-Mezieres en zijn tot stand gekomen 
onder invloed van de kaderrichtlijn Water. Dit deel van mijn verhaal is zowel voor de Maas als de Schelde 
van toepassing. 
 
Ik zet de essentialia van het Maasverdrag van 2002 ten opzichte van het verdrag van 1994 op een rijtje: 
— de coördinatie op stroomgebiedsniveau van de implementatie van de kaderrichtlijn Water door de 

Maasoeverstaten; 

— de coördinatie op stroomgebiedsniveau van de beheersplannen en maatregelen op het gebied van hoogwa-
ter en laagwater; 

— bestrijding van verontreiniging wordt ‘duurzaam en integraal waterbeheer’; 

— het oorspronkelijke verdrag was beperkt tot de hoofdstroom; dat is nu uitgebreid tot het hele stroomge-
biedsdistrict van de Maas en van de Schelde; 

— het gevolg is een uitbreiding van vijf naar acht partijen; 

— het gaat nu over waterkwaliteit en waterkwantiteit, en over oppervlaktewater en grondwater; 

— de Internationale commissie voor de bescherming van de Maas (ICBM) wordt Internationale Maascom-
missie (IMC) en de Internationale commissie voor de bescherming van de Schelde (ICBS) wordt Interna-
tionale Scheldecommissie (ISC); 

— de mogelijkheden voor een waarnemersstatus zijn uitgebreid van oorspronkelijk gouvernementele organi-
saties en nu ook non-gouvernementele organisaties. 



Stuk (2010-2011) – Nr. X 
 25

0 
 
 
 
Actuele taken en werkzaamheden 
 
Wat is er sinds die tijd gebeurd? Heel belangrijk is de gecoördineerde implementatie van de kaderrichtlijn 
Water. Nu is de eerste cyclus van het stroomgebiedsbeheersplan in behandeling. Er is een toestandsbeschrij-
ving met een overkoepelend deel dat dateert van 2005. Er is een stroomgebiedsbeheerplan met een overkoepe-
lend deel, dat dateert van december 2009. In december 2012 zullen we de maatregelprogramma’s die er nu 
liggen, bekijken en op elkaar afstemmen. Dan volgt de tweede cyclus, dat wil zeggen de actualisatie van het 
beheersplan voor het Internationale stroomgebiedsdistrict van de Maas in 2015. 
 
Van de specifieke thema’s die in behandeling zijn, zijn drinkwaterkwaliteit, temperatuur en sediment vermel-
denswaard. 
 
Ik wil stilstaan bij wat de coördinatie behelst en hoe die in zijn werk gaat. De kaderrichtlijn legt verplichtin-
gen op aan individuele lidstaten en gewesten. Ze kent geen internationale commissies. Voor zover het beheer 
van die lidstaten een groter stroomgebied betreft, ligt er een coördinatieplicht bij de lidstaten en gewesten. 
Voor de Maas is dat het geval. De coördinatieverplichting van de Maasoeverstaten is in het Maasverdrag 
vastgelegd en deze taak ligt bij de Maascommissie. 
 
Elke lidstaat neemt de stappen die in de kaderrichtlijn worden voorgeschreven: eerst de toestandbeschrijving, 
het definiëren van de doelen, het opstellen van de maatregelprogramma’s en het vaststellen van het beheers-
plan. De afspraak is dat voor elke te nemen stap de initiatieven in de lidstaten afgestemd en gecoördineerd 
worden in de Maascommissie. Het begint met informatie-uitwisseling in de commissie over hoe de staten dat 
aanpakken. Als er sprake is van een multilateraal (stroomgebiedsbreed) belang, worden ook de resultaten van 
die afzonderlijke stappen in de lidstaten in de commissie uitgewisseld en op elkaar afgestemd. Zowel het 
werkproces als het resultaat van coördinatie, wordt in een overkoepelend rapport vastgelegd. Het overkoepe-
lend rapport voor het stroomgebiedsdistrict wordt samen met de nationale casu quo gewestelijke plannen door 
de lidstaten bij de Europese Commissie ingediend. 
 
Ik zet voor u op een rij wat de eerste cyclus van de toestandsbeschrijving heeft opgeleverd. Van de grondwa-
terlichamen is 46 procent in goede toestand en 54 nog niet. Voor de oppervlaktewateren is de verhouding 
ongeveer 36 procent in goede toestand en 64 nog niet. 
 
In de eerste cyclus zijn ‘Maasrelevante beheerskwesties’ gedefinieerd; dat wil zeggen gemeenschappelijke 
punten van aandacht in het Maasstroomgebied die een gezamenlijke (gecoördineerde) aanpak vragen. De hy-
dromorfologie van de Maas vraagt met name aandacht omdat het een erg artificiële rivier is geworden en de 
goede ecologische toestand daardoor wordt beperkt. Het weer terug in de natuurlijke toestand brengen van 
bodem, oevers en aangrenzende percelen is een ‘Maasrelevante beheerskwestie’. De waterkwaliteit blijft de 
aandacht vragen, met klassieke stoffen en andere verontreinigingen. Ook van belang is de waterkwantiteit met 
zowel de hoogwaterproblematiek, maar ook waterschaarste als gevolg van het karakter van de regenrivier. De 
grondwateraandachtspunten betreffen de kwaliteit, met name de aanwezigheid van nutriënten en pesticiden. 
 
Dat zijn de Maasrelevante aandachtsgebieden, die een gezamenlijke aanpak vragen. De afstemming vindt 
plaats in het kader van de maatregelenprogramma’s die de lidstaten op dit moment aan het uitvoeren zijn. Het 
proces van afstemmen en coördineren van de maatregelenprogramma’s gaat nu lopen. 
 
Voor hydrologie/hoogwater geldt een vergelijkbaar verhaal bij de implementatie van de Hoogwaterrichtlijn. 
Laagwater is ook een belangrijk aandachtsgebied waar in de achterliggende plenaire vergadering ook een plan 
van aanpak voor is goedgekeurd. Daarnaast is ook de (gevolgen van) klimaatverandering een onderwerp dat in 
de Maascommissie wordt opgevolgd, en dat loopt dan vooral in de lijnen van het Interreg-project AMICE, dat 
staat voor ‘Adaptation of the Meuse on the Impact of Climate Evolutions’.  
 
Andere activiteiten in de Maascommissie zijn het homogeen meetnet. Ook dat verandert mee onder invloed 
van de kaderrichtlijn Hoogwater en de kaderrichtlijn Water. Het systeem van waarschuwing en alarmering 
wordt gedigitaliseerd. Ook het proefalarm Hoogwater dat in 2011 wordt uitgewerkt, is de moeite waard om te 
melden, ook omdat het in de plenaire vergadering door de Vlaamse delegatie als een actiepunt voor het ko-
mende jaar is gevraagd, gelet op de recente ontwikkelingen in uw gebied.  
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De organisatie van de Internationale Maascommissie ziet u op de volgende afbeelding. Er zijn drie werktalen: 
Nederlands, Frans en Duits. Er is een permanent secretariaat in Luik. Het budget bedraagt 450.000 euro per 
jaar. De kostenverdeling onder de lidstaten gebeurt naar rato van de stroomgebiedomvang. Er is een besluit-
vormende plenaire vergadering en de vergadering van delegatieleiders die de besluiten voorbereid. Een twee-
jaarlijks roulerend voorzitterschap met een secretariaat die het werk faciliteren en ondersteunen. Het werk 
wordt door inhoudelijke werkgroepen uitgevoerd. De kaderrichtlijn water en de richtlijn hoogwater-
risicobeheersing zijn de twee belangrijkste inhoudelijke pijlers, naast de monitoring en het waarschuwing- en 
alarmeringssysteem voor calamiteuze verontreinigingen. 
 
Ik heb al gewezen op Interreg-projecten die voor de Maas relevant zijn. Ik wil er twee benoemen. Het project 
AMICE is gericht op toekomstverkenning van de impact van de klimaatveranderingen voor het Maasstroom-
gebied. Dat gebeurt in de vorm van modellen maar ook in termen van adaptatiemaatregelen en adaptatiestra-
tegieën. Het is een project dat niet door de Maascommissie zelf wordt uitgevoerd, maar door de partners in de 
Maascommissie en wij denken dat de uitkomsten vanaf 2012 als toekomstperspectief voor de Maascommissie 
wezenlijk zullen zijn. 
 
Een ander project is het project AQUADRA. Dat project is gericht op de samenwerking van de verantwoorde-
lijke beheerders bij het beheer van een viertal substroomgebieden van de Maas : de Voer, de Jeker, de Berwijn 
en de Geul. Het project is van belang omdat, zeker rond de Voer, de Jeker en de Berwijn, Vlaanderen, Wallo-
nië en Nederland op operationeel niveau samenwerken. Dat is voor de Maascommissie heel belangrijk als 
praktijkervaring.  
 
Enkele noties tot slot 
 
Het beheer op stroomgebiedsniveau van de Maas is essentieel voor adequaat watermanagement. De insteek in 
de Maascommissie is samenwerking: bilateraal als het kan en multilateraal als het moet. Wat betreft de erva-
ringen met bilaterale samenwerking verwijs ik naar wat er tussen Vlaanderen en Nederland gebeurt voor de 
Grensmaas. Dat loopt prima.  
 
De internationale Maascommissie is een complexe organisatie vanwege de cultuurverschillen, de drietalig-
heid, maar ook vanwege de faseverschillen van de verschillende lidstaten. Het is een jonge commissie, zeker 
in vergelijking met de Rijn, die net haar zestigste verjaardag heeft gevierd, maar toch op weg naar volwassen-
heid.  
 
Voor Vlaanderen is met name de drinkwaterfunctie van belang. Ook het hebben van voldoende water is be-
langrijk met het oog op het voeden van de vele kanalen en voor de drinkwatervoorziening. Een veilige Ge-
meenschappelijke Maas is actueel voor Vlaanderen. Ik denk dat de richtlijnen die we nu uitwerken, een hele 
goede steun in de rug zijn voor de Maascommissie om de komende drie jaar grote sprongen vooruit te doen.  
 
De Maascommissie, en ook de Scheldecommissie, hebben vanuit de verdragen veel gemeenschappelijk met 
elkaar. Die gemeenschappelijkheid proberen we ook in de praktijk tot uitdrukking te laten komen door zo veel 
mogelijk samen te werken, synergie te zoeken waar het kan en de effectiviteit van onze bescheiden middelen 
zo optimaal mogelijk met elkaar te delen. 

2.1.2. Internationale Scheldecommissie 

De heer Jean Pauwels, uitvoerend secretaris Internationale Scheldecommissie: Een aantal aspecten is al uit-
voerig beschreven. Ik zal proberen herhaling te voorkomen. Ik volg ongeveer hetzelfde overzicht als mijn 
collega van de Maascommissie. Ook wij besluiten met Interreg-projecten, namelijk Scaldit en ScaldWIN. 
 
Verdragen 
 
Over de verdragen hebt u het meeste al gehoord. Wat betreft het Verdrag van Gent, wil ik erop wijzen dat bij 
ons alleen het federale België erbij is gekomen. Het Verdrag van Charleville-Mézières, dat een exclusief ver-
drag van de gewesten was, is daarmee een gemengd verdrag geworden. Juridisch ligt dat iets anders. Juridisch 
is België de enige partij, maar de drie gewesten hebben voor hun bevoegdheden stemrecht. Dat mag geen 
precedent zijn. Zowel Nederland, Duitsland als Frankrijk hebben gemeld dat zich dat niet mag herhalen. 
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Ik wil ook nog even wijzen op artikel 4, paragraaf 5, van het Verdrag van Gent. In beide verdragen is de sub-
sidiariteit opgenomen. De bi- en trilaterale coördinatie wordt dus het best gedaan in geëigende structuren. In 
de Scheldecommissie is het niet aangewezen typisch Frans-Vlaamse of andere bi- of trilaterale aangelegenhe-
den uit te praten waarin de andere Partijen geen aandeel hebben. Anders hebben we een supercommissie. Een 
mooi voorbeeld is de voormalige Technische Scheldecommissie, nu de Vlaams-Nederlandse Scheldecommis-
sie. 
 
Stroomgebiedsdisctrict Schelde 
 
Specifiek voor het Scheldeverdrag is dat, in tegenstelling tot het Maasverdrag, waar het enkel over het Maas-
stroomgebied gaat, enkele andere kleinere stroomgebieden zijn toegevoegd. Onder andere Frankrijk heeft, om 
administratieve redenen, een heel gebied toegevoegd, vallende onder onder de Agence de l’Eau Artois-
Picardie. Vlaanderen heeft de bekkens van de IJzer en de Brugse kanalen toegevoegd. Voor Nederland, waar 
het vroeger alleen de Westerschelde betrof, gaat het nu ook over de Oosterschelde en een stuk van Schouwen-
Duiveland. 
 
Op de volgende slide ziet u een kaart met de belangrijke rivieren. De Somme, de Authie en de Canche zijn 
rivieren die geen grensoverschrijdend effect hebben. Wel belangrijk zijn de Aa en het kanaal naar Duinkerke. 
Er is dus afvoer van water naar Duinkerke en dat is een heel belangrijk aspect. 
 
De volgende tabel toont een aantal belangrijke cijfers voor het stroomgebied van de Schelde. De Schelde is 
een relatief kleine rivier. Als we de debieten beschouwt, komen we in Lillo aan een gemiddelde van 150 à 160 
kubieke meter per seconde, met pieken die de 500 benaderen. 
 
Coördinatie kaderrichtlijn Water 
 
Ik kom tot de coördinatie met betrekking tot de kaderrichtlijn Water. Er is een overkoepelend deel dat vooral 
een weerspiegeling is van de coördinatie die heeft plaatsgehad tussen de verschillende partijen. We hadden in 
2004 al een overkoepelend deel van de analyse, in 2009 was er het overkoepelend deel van het beheerplan. 
Iedereen heeft dus zijn eigen beheerplan. De lidstaten moeten alleen verantwoording afleggen ten opzichte 
van de commissie. Het schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux of SDAGE bestond eigenlijk 
al voor de kaderrichtlijn Water. Die kaderrichtlijn heeft zich daar een beetje aan gespiegeld. Het ‘plan de ge-
stion’ van Brussel is pas begin maart 2011 in openbaar onderzoek gegaan. Daar zit wat vertraging op. Ook 
Wallonië heeft vertraging opgelopen. Verder is er het stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde van het 
Vlaamse gewest, het beheerplan van België en het stroomgebiedbeheerplan Schelde van Nederland. 
 
Net zoals voor de Maas hebben we op basis van het overkoepelende deel van de analyse een aantal uitdagin-
gen die op stroomgebiedsniveau gelden, kunnen extraheren. Dat gaat ten eerste over de kwaliteit, in de breed-
ste betekenis: zowel de fysische kwaliteit als de morfologie. Ten tweede zijn er de Scheldespecifieke stoffen 
voor verontreiniging. Dat zijn stoffen die afgeleid zijn op basis van de dochterrichtlijn van 2007 van de kader-
richtlijn Water. Een ander probleem is de vervuiling van het grondwater in grensoverschrijdende aquifers en 
bescherming van de watervoorraden. Wat het grondwater betreft, is er een zeer nauwe coördinatie en geza-
menlijke vergelijking gebeurd. De Kolenkalk speelt een heel belangrijke rol tussen Wallonië, Frankrijk en 
Vlaanderen. 
 
Een ander aspect is de informatie-uitwisseling over de kosteneffectiviteitsanalyse. Dat is gebeurd in de Schel-
decommissie, ook dankzij de input van Scaldit. Mevrouw Veronique Van Den Langenbergh zal het daar 
straks uitgebreider over hebben.  
 
Het preventief overstromings- en droogtebeheer werd al in 2004 als een van de uitdagingen afgeleid, nog voor 
de verplichting van de richtlijn met betrekking tot de overstromingsrisico’s.  
 
In de samenwerking in het kader van de uitvoering van de gezamenlijke aanpak is er nog veel verbetering 
mogelijk. Iedereen heeft zijn eigen systeem van meten en monitoren. Aan beide kanten van de grens zijn er 
soms andere kwaliteitsdoelstellingen. 
 
De volgende uitdagingen voor de kaderrichtlijn Water staan in het programma 2011-2015. In 2012 moeten we 
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aan de Europese commissie melden hoe het staat met de uitvoering van onze maatregelen. In 2013 is er een 
tweede assessment van de toestandsanalyse. Dat volgt op het rapport van 2004. In 2014 moet er een ontwerp 
voor een tweede stroomgebiedbeheersplan zijn. In 2015 moet het aan de Europese Commissie worden meege-
deeld. 
 
Coördinatie van de Overstromingsrichtlijn 
 
We doen ook de coördinatie van de Overstromingsrichtlijn van 2007. Dat werd door de Plenaire Vergadering 
van 2007 beslist, simultaan met de Maascommissie. Dat is niet zo evident. Ik herinner me dat er bij het opstel-
len van het nieuwe verdrag een enorme weerstand was van een aantal partijen om het aspect waterkwantiteit 
mee erin te krijgen. De Europese richtlijnen zijn een enorme steun in de rug om ons te verplichten om tot de 
actie over te gaan. 
 
In 2009 is er heel wat informatie verzameld en werden er gezamenlijke specificaties opgesteld. Er moet nog 
veel worden afgestemd. Op 20 januari 2011 hielden experts een workshop in het Waterbouwkundig Laborato-
rium over de interactie wat betreft de overstromingen vanuit de kust en vanuit de rivieren. Wij hadden het 
over de Schelde. Een Franse collega had het over de Loire, ook een probleemrivier. We bespraken ook de 
bepaling van een significant risico en wanneer er daarvan een significante toename is. Als iemand maatrege-
len neemt, durven de problemen wel eens te verschuiven. 
 
Coördinatie waterkwantiteit  
 
In 2006 werden protocollen ondertekend tussen de ministers voor de automatische uitwisseling van digitale 
debietgegevens en voor het maken van hydrologische voorspellingen voor de bekkens van de stroomgebieden. 
Dat waren rechtstreekse bilaterale besprekingen. De Scheldecommissie is hier een facilitator geweest. 
 
In 2007-2008 waren er meetcampagnes en heeft men de debietgegevens vergeleken voor een aantal grens-
overschrijdende stromen: Dender, Gete, Dijle, Leie, Bovenschelde, Zenne en IJzer. De resultaten waren, met 
uitzondering van de Leie en de Bovenschelde, tamelijk concordant. De meetcampagne voor de Leie en Bo-
venschelde werd in 2010 overgedaan en leidde tot gelijkwaardige resultaten.  
 
De verantwoordelijke groep heeft een soort van fiches opgesteld met de procedures voor noodsituaties, met de 
adressen en telefoonnummers van de operatoren. 
 
Hier toon ik een stroomschema van de droogte in het Scheldedistrict in 2005. Men werkt op dit ogenblik aan 
een nieuw stroomschema. Het wordt afgestemd over de grenzen heen met een soort van waterbalans.  
 
In 2010 werd een kaart gepresenteerd met de laagwaterdebieten. In 2011 heeft de werkgroep Droogte aanbe-
velingen gedaan aan de plenaire vergadering inzake de mededeling van 2007 van de Europese Commissie 
over droogte en waterschaarste in het witboek ‘Klimaatverandering’. De Schelde heeft geen chronisch water-
tekort, enkel tijdelijke droogteperioden.  
 
Er waren drie aanbevelingen. Ten eerste meer onderzoek naar de droogtegevoelige sectoren, vooral omdat 
men weet dat de laagwaters door de klimaatwijziging nog 5 tot 6 procent lager zullen komen te liggen. De 
scheepvaart is een van de eerste sectoren die daardoor zal worden getroffen. Ten tweede meer uitwisseling 
van wetenschappelijke resultaten met betrekking tot klimaat en droogte die door elke partij worden geleverd. 
Ten slotte: elkaar continu informeren over de evolutie van de hydrologische toestand.  
 
Homogeen meetnet Schelde 
 
Het homogeen meetnet is van start gegaan in 1998 en er werd een rapport gemaakt over tien jaar meten (1998-
2007). De resultaten ervan staan in het overkoepelend deel van het beheerplan voor de KRW. Vanaf dit jaar is 
het meetnet ‘2de generatie’ opgestart met als belangrijkste vernieuwing: afstemming met de monitoring in het 
kader van de Kaderrichtlijn water waardoor de 14 bestaande meetpunten op de Schelde uitgebreid zijn met 22 
locaties in het stroomgebied, en versterking van de biologische parameters (vis). 
 
  
Maatregelencatalogus 
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De maatregelencatalogus is een instrument dat er is gekomen op initiatief van Scaldit. Dit is een uniforme 
databank van maatregelen of maatregelenpakketten. Die moet dienen bij de ondersteuning bij onderlinge ver-
gelijkingen en/of de coördinatie van maatregelen tussen de partners van ScaldWIN of de partijen van de ISC. 
Er kunnen economische gegevens in worden opgenomen, die de basis zullen vormen voor een kosteneffectivi-
teitsanalyse en het ontwikkelen van economische indicatoren. 
 
Die vergelijking van economische gegevens is niet uniek: in Frankrijk wil men boven de diverse ‘agences de 
l’eau’ een soort ‘observatoire du coût’ maken. Daarbij zullen alle maatregelen van de diverse partijen op een 
rijtje worden gezet en vergeleken. Er zal worden nagegaan waarom ze op een bepaalde plaats meer kosten. 
Dat zal een soort kostenbenchmarking zijn voor heel Frankrijk. Dat willen wij ook, maar daarvoor moeten die 
gegevens er zijn. Belangrijk is vooral dat die maatregelencatalogus geen formele rapportage is van de uitvoe-
ring van het geheel van de maatregelen van partijen. Het is een soort korf waarin partijen hun maatregelen 
plaatsen, maar het is zeker niet de bedoeling te vragen hoe ver men staat. De lidstaten hoeven daarover alleen 
rechtstreeks verantwoording af te leggen aan de ISC. 
 
De maatregelen verschillen naargelang de partij. Er zijn de sectoren: de agrarische sector, de burger, de huis-
houdens, de industrie... Als het gaat over meerdere sectoren, valt dat onder de categorie ‘niet bepaald’. Er is 
de maatregelensoort: diffuse bronnen, duurzaam watergebruik, drinkwaterbevoorrading, zwemwater, sedi-
menten, verzilting... Van elk maatregelenpakket gaan we dus precies aangeven binnen welke sector die ope-
reert, wat de maatregelensoort is en wat het compartiment is, dus de vraag of het gaat over grondwater, over 
oppervlaktewater enzovoort. Een vierde criterium is dat van het type vervuiling: nutriënten, zware metalen, 
pesticiden, polycyclische aromatische koolwaterstoffen of onbepaald. Willen we bijvoorbeeld weten welke 
maatregelen de Partijen nemen om pesticiden voor niet-landbouwgebruik te bestrijden, dan is dat een instru-
ment daartoe. 
 
Ik toon twee voorbeelden van maatregelen, waarbij het eerste duizendtal verwijst naar de partij, van 1 voor 
Frankrijk tot 6 voor Nederland, van bron tot monding. Maatregel 6012 met betrekking tot het verbreden en 
hermeanderen bij snelstromend water is een aanvullende maatregel. Er is voorzien in 304.000 euro, over 52 
kilometer. Dat is in totaal bijna 16 miljoen euro. Zoals de Nederlandse collega heeft gezegd, zullen die cijfers 
door de besparingen misschien moeten worden herzien. Een ander voorbeeld is een maatregel voor Vlaande-
ren, namelijk het aanpassen van het vergunningen- en heffingbeleid voor het grondwater, ten behoeve van een 
betere afstemming op de draagkracht van het systeem. Het gaat over een maatregelengroep, van 5A.017 tot 
5A.020. Daarvan hebben we enkel het totaalbedrag gekregen. De totaalprijs is de prijs per eenheid maal het 
aantal eenheden. 
 
Waarschuwings- en alarmsysteem 
 
Het waarschuwings- en alarmsysteem voor Schelde en Maas is een gezamenlijk initiatief van de IMC en de 
ISC. In 1998 is men begonnen, via fax. Het jaar 2010 was een kantelmoment omdat het de proefperiode was 
voor het nieuwe alarmsysteem.  
 
Er zijn drie types van meldingen. Een waarschuwing is er als men vermoedt dat er een grensoverschrijdende 
impact is.  
 
Een ander type van melding is dat van de informatie, namelijk als er iets gebeurt zonder grensoverschrijdende 
impact. Toch melden we het incident, vooral omdat het media-aandacht zou kunnen krijgen. Zo is enkele ja-
ren geleden in Saint-Symphorien een NAVO-pijplijn door een graafmachine geraakt. Er is een gigantische 
hoeveelheid olie in de natuur terechtgekomen, maar er was duidelijk geen gevaar voor een waterloop. Wel 
was er lokaal gevaar voor het grondwater. Toch is dat meegedeeld. De media waren meteen op de hoogte en 
als de kabinetten of de diensten niets hadden geweten, was dat wat moeilijk geweest. Men heeft gemeld dat 
men op de hoogte was maar dat er benedenstrooms geen gevaar was. 
 
Het laatste type is dat van de vraag om informatie. Constateren we een normoverschrijding en hebben we een 
sterk vermoeden dat die van een bovenstroomse partij komt, dan kan die vraag om informatie worden gesteld. 
We hebben dit systeem afgekeken van de Internationale Rijncommissie, maar ons digitaal formulier is wel vrij 
uniek. Alleen de Internationale Kommissionen zum Schutze der Mosel und der Saar heeft ook een dergelijk 
formulier ontwikkeld. We hebben een digitale kaart met trajectbetaling: als we het punt kennen, kunnen we 
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automatisch het traject van de vervuiling bepalen. Op 1 januari 2011 is het digitale systeem formeel in gebruik 
genomen. Frankrijk zal een proefalarm organiseren voor de Schelde, en Wallonië voor de Maas. Ook belang-
rijk is onze jaarlijkse workshop met de operatoren, zoals onder andere die van het River Information System 
in Evergem en het Scheldecoördinatiecentrum van Vlissingen. 
 
Ik toon een voorbeeld van een waarschuwing. Dat is in dit geval gemeld door Kim Deruddere van het RIS, 
maar de instantie die dat op het terrein heeft gezien, was het Agentschap voor Natuur en Bos. Er was sprake 
van een bruine substantie op de Toeristische Leie tussen Deinze en Gent, met vissterfte als gevolg. Er waren 
al maatregelen genomen aan de sluis van Astene. We kunnen dit rechtstreeks naar de betrokken beneden-
stroomse Partij sturen. In dit geval was dat Nederland. De overige partijen sturen we dit in afschrift, zodat ze 
op de hoogte zijn van het gebeurde. De ISC is niet de verantwoordelijke van de melding. De partijen van de 
ISC en de IMC hebben dat samen ontwikkeld. Het is aan die partijen, aan de hoofdwaarschuwingsposten, om 
dat middel te gebruiken. 
 
Ik toon nog een voorbeeld op kaart. Het puntje beneden is een vervuiling van de Dender in Ath. De rode lijn is 
het traject. Als we dat uitvergroten, kunnen we zien in welke gemeenten de grensovergang is. Dit systeem is 
ontwikkeld door de cartografische dienst van Wallonië, die ook de ondersteunende dienst is voor de cartogra-
fie van zowel Schelde als Maas. Die dienst wordt daar ook voor vergoed. 
 
Organisatie ISC 
 
Ik toon het organogram van het ISC. Bovenaan staan de partijen, want wij bestaan bij gratie van die partijen. 
Dan is er de plenaire vergadering en er is het overleg van de delegatieleiders. Links ziet u ook ScaldWIN, 
waarmee we een zeer nauwe samenwerking hebben. Mijn collega zal die synergie straks verder toelichten. We 
hebben een groep Communicatie. Er is een groep Cartografie: dat is een horizontale, ondersteunende groep. 
Er is de PA3 Calamiteuze Verontreinigingen. Er zijn de groepen Oppervlaktewater, Grondwater, Economie & 
Maatregelen en Overstromingen. Bij die laatste groep is er een onderverdeling in PA7a Kwantitatief beheer en 
PA7b Veiligheid & overstroming. Bij die laatste groep is Vlaanderen de piloot, meer bepaald het Waterbouw-
kundig Laboratorium. Bij de groep Kwantitatief beheer is Frankrijk de piloot. 
 
We hebben iets minder geld dan de IMC, maar we hebben ook een taal minder. We krijgen 404.000 euro in 
plaats van 440.000 euro per jaar. Frankrijk levert een aanzienlijke bijdrage, namelijk 40 percent. 
 
Slotbeschouwingen ISC 
 
Ik veronderstel dat mijn slotbeschouwingen vrij parallel zullen lopen met de bevindingen van de Internationa-
le Maascommissie. Coördinatie is essentieel. Bilateraal en multilateraal overleg zijn voor ons complementaire 
begrippen.  
 
We bevinden ons in een complexe situatie, maar beschikken ondertussen over een behoorlijk stabiele brug 
tussen twee culturen. De Scheldecommissie bestaat 15 jaar, zij heeft net de adolescentie verlaten en is op weg 
naar de volwassenheid. De voornaamste drijvende kracht vormt de Europese kaderrichtlijn Water. De uitda-
ging is het opstellen van een volgende plancyclus in verband met overstromingsrisico’s. 
 
We hebben ook een win-winsituatie met Scaldit en ScaldWIN tot stand gebracht . 
 
Tot slot wil ik nog even de hedendaagse Vlaamse Plinius citeren. In zijn debuutroman ‘Alles moet weg’ uit 
1988 laat Tom Lanoye ’s ochtends twee veekoopmannen aan de toog van een café aan de Oude Beestenmarkt 
van Gent discussiëren. De ene zegt: “Het schijnt dat er in de Benelux genoeg drijfmest is om er de Schelde 
van bron tot monding mee te vullen.” Hierop zegt de andere: “Niet eens zo’n slecht idee. Van mij mogen ze 
het doen. Ze zou minder stinken dan nu.” Dit is een heel pessimistisch beeld van de Schelde. Gelukkig zijn we 
ondertussen op de goede weg. 
 
Stroomgebiedbeheerplannen 
 
Mevrouw Veronique Van Den Langenbergh, projectcoördinator Scaldit/ScaldWIN: Vanuit mijn functie 
volg ik de Europese ontwikkelingen inzake water en dan vooral de Europese kaderrichtlijn Water op. Dit be-
helst de vertaling in functie van de internationale samenwerking en voor de Vlaamse overheid. 
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Ik zal beknopt de planningscyclus voor stroomgebiedbeheerplannen situeren. De Europese kaderrichtlijn Wa-
ter dateert van 2000 en is in Vlaanderen in het decreet betreffende het integraal waterbeleid omgezet. De CIW 
is tot bevoegde autoriteit aangesteld. De riviercommissies spelen hier echter ook hun rol in en zijn verant-
woordelijk voor de internationale coördinatie. 
 
Het planningsproces van de stroomgebiedbeheerplannen omvat een aantal stappen die moeten worden doorlo-
pen. Er is eerst een analysefase en vervolgens moet een beheerplan worden opgesteld. Het is de bedoeling 
tegen 2015 de goede toestand te bereiken. Er volgen nog een aantal planningscycli. Scaldit speelde zich in 
feite af in het eerste gedeelte van de cyclus.  
 
De Europese kaderrichtlijn Water is een kaderrichtlijn, wat betekent dat niet alle zaken in detail zijn uitge-
werkt. Om de lidstaten bij te staan, hebben de Europese Commissie en de lidstaten samen een gemeenschap-
pelijke implementatiestrategie opgezet. Er zijn een aantal richtsnoeren opgesteld. Die richtsnoeren zijn juri-
disch niet bindend; ze verduidelijken enkel de kaderrichtlijn. Aangezien ze door de waterdirecteuren zijn be-
krachtigd, worden de lidstaten verondersteld rekening te houden met de inhoud ervan en deze richtsnoeren toe 
te passen. De doelstelling is op die manier een duidelijker samenwerking tot stand te brengen. Op termijn 
moet dit tot een daling van het aantal ingebrekestellingsprocedures leiden. 
 
Vooral tijdens de beginfase zijn heel wat richtsnoeren voorbereid. Om de praktische toepasbaarheid te testen, 
zijn een aantal pilootprojecten op gang gebracht. De Schelde was er hier eentje van. Scaldit was vrij uniek in 
zijn soort; het was immers het enige internationale proefproject. 
 
Scaldit 
 
Scaldit was een Interreg IIIB-project, dat voor 50 procent werd gesubsidieerd. Het was een samenwerkings-
project tussen alle partners van het Scheldedistrict. De VMM trad op als trekker voor het project. Het totale 
budget bedroeg 6,5 miljoen euro waarvan Vlaanderen ruim 2 miljoen euro voor zijn rekening heeft genomen. 
Met 50 procent subsidies betekent dit dat wij ongeveer 1 miljoen euro zelf hebben gefinancierd en 1 miljoen 
subsidie ontvangen hebben.  
 
Het project heeft zich voornamelijk gefocust op de transnationale samenwerking rond de implementatie van 
de kaderrichtlijn Water in uitvoering van artikel 3 dat de internationale coördinatie vraagt. Belangrijk is dat 
we het project hebben uitgevoerd binnen de structuren van de ISC.  
 
Het project is gebaseerd op het testen van die richtsnoeren. We hebben echter niet alleen getest, we hebben 
tegelijkertijd gewerkt aan het opmaken van die toestandsanalyse voor het Scheldedistrict. Die is opgenomen 
in een gezamenlijk rapport en een aantal themarapporten. We hebben ook een cartografische website ontwik-
keld waar voornamelijk de Waalse partner aan gewerkt heeft.  
 
De catalogus van maatregelen waarvan eerder sprake is ook binnen dit project opgestart. Wat de belangrijke 
waterbeheerkwesties betreft, zijn de grote uitdagingen voorbereid voor het district voor de volgende jaren in 
het kader van het project.  
 
Er heeft ook een projectgroep gewerkt rond ruimtelijke ordening en overstromingen. Ook daarover is een 
rapport voorbereid. 
 
Er zijn ook heel wat communicatie-initiatieven opgezet om de communicatie met de burger en onderling te 
verbeteren.  
 
De Europese financiering is uitermate handig en belangrijk geweest. Dankzij die financiering kon de samen-
werking tussen de partijen naar een hoger niveau getild worden. We hadden immers mogelijkheden om te 
voorzien in extra personeel en ondersteuning, ofwel door interne aanwervingen ofwel door externe studieop-
drachten. Er konden ook vertaal- en tolkkosten mee betaald worden. Er konden extra vergaderingen en work-
shops georganiseerd worden waardoor er meer mogelijkheden tot samenwerking en informatie-uitwisseling 
waren. 
 
Heel belangrijk is dat een dergelijk project een soort contract is dat wordt afgesloten met Interreg. Dat bete-
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kent dat het niet vrijblijvend is: de partners engageren zich tot het uitvoeren van wat opgenomen is in het pro-
ject. Dat betekent dat er een sterke stimulans is om de verschillende projectfases en -onderdelen uit te voeren. 
Zonder uitvoering is er geen subsidie. Dat was een belangrijke stok achter de deur. 
 
Ook na het afsluiten van het project bleef die samenwerking positief doordat de expertennetwerken die wer-
den gevormd ook bleven bestaan. 
 
Scaldit werd opgezet binnen de structuur van de ISC en dat was een belangrijke meerwaarde voor het project. 
We hebben gebruik gemaakt van de bestaande structuren, die de verschillende onderdelen van het project voor 
hun rekening hebben genomen en mee hebben gecoördineerd. Door het feit dat dit gebeurde binnen de ISC-
structuur, kon ook gebruik worden gemaakt van het feit dat de delegatieleiders zich bovenaan situeren. Dat 
betekent dat wat inhoudelijk werd voorbereid door de projectgroepen, door de delegatieleiders kon worden 
bekrachtigd. Daardoor krijgen we een groter draagvlak voor beslissingen. 
 
ScaldWIN 
 
Na het afsluiten van het Scalditproject hebben we een nieuw projectvoorstel uitgewerkt, ScaldWIN. Het is 
opgestart in het kader van Interreg IVB, ook hier weer op basis van 50 procent subsidie. De VMM is opnieuw 
de trekker van dit project, dat is gestart in 2009 en nog loopt tot 2013. Deze keer hebben we een iets groter 
budget, namelijk 8,6 miljoen euro. Vlaanderen neemt daarvan 2,7 miljoen euro voor zijn rekening. Het is nu 
eerder de uitvoering van de kaderrichtlijn Water dan het voorbereiden van de plannen, maar we zijn het con-
cept van Scaldit trouw gebleven en voeren het ook weer volledig uit binnen de structuren van de ISC. 
 
De samenwerking is dus geëvolueerd van het voorbereiden van de plannen en de rapporten naar het imple-
menteren van een aantal maatregelen op het terrein. Er is in een luik voorzien rond het verbeteren van de eco-
logische toestand waarbij het oplossen van een aantal vismigratieknelpunten in Wallonië, Vlaanderen en Ne-
derland wordt aangepakt. Er is in een luik voorzien rond sedimentbeheer, vooral het opzetten van meetnetten 
tussen Vlaanderen en Wallonië waarbij informatie wordt uitgewisseld en het sedimentmodel verder wordt 
geijkt. Er is ook een luik rond grondwatervoorradenbeheer. De kolenkalk wordt hier verder onderzocht alsook 
het poldergebied tussen Vlaanderen en Nederland. 
 
Er zijn ook nog heel wat acties gepland rond communicatie en het verhogen van het draagvlak onderling, 
maar ook tussen de partijen. 
 
Ik toon nog eens de cyclus. We zijn dus vertrokken van de eerste fase van het voorbereiden van de eerste 
plannen en eerste analyses. Het proces herhaalt zich. Tegen 2012 moeten de maatregelenprogramma’s opera-
tioneel zijn en moet daarover gerapporteerd worden aan de Europese Commissie. Tegen 2013 moeten de ana-
lyses opnieuw worden opgemaakt en geactualiseerd worden, maar moet er ook gerapporteerd worden over de 
overstromingsrisicokaarten en gevaarkaarten. Uiterlijk 2013 moet er een nieuwe waterbeleidsnota zijn waarin 
opnieuw de waterbeheerskwesties aan bod moeten komen. Het is de bedoeling om tegen 2014 een nieuw ont-
werpstroomgebiedbeheerplan op te maken, maar zoals het voorzien is in het decreet, met inbegrip van de 
overstromingsrisicobeheerplannen en zoals ook in het kader van de vereenvoudigingsvoorstellen is gepland, 
met inbegrip van de bekkenspecifieke delen. Het wordt dus een gezamenlijk plan. Dan volgt er weer een 
openbaar onderzoek zodat er tegen 2015 definitieve plannen kunnen worden voorgelegd aan de Vlaamse Re-
gering. 
 
Zoals opgenomen in Vlaanderen in Actie, is het de bedoeling dat met die plannen en de maatregelen de mees-
te waterlichamen in een goede toestand verkeren. Gelukkig is er daarna nog één planfase om tegen 2027 de 
cyclus rond te maken.  

2.2. Vragen van de leden 

De heer Sas van Rouveroij: Ik verwijs naar de dia waarbij de vertegenwoordiger van de ISC de uitbreiding 
van het Scheldebekken naar het stroomgebied van de Schelde toonde. 
 
Als men stricto sensu het stroomgebied van de Schelde bekijkt – en laten we even abstractie maken van de 
Brugse kanalen en van het IJzerbekken – dan heeft men volgens de slide ongeveer 22.000 vierkante kilometer 
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waarvan ongeveer 6500 vierkante kilometer in Frankrijk ligt, meer dan 30 procent dus. Dat is een eerste vast-
stelling. Alles wat in dit gebied aan Franse kant gebeurt, heeft dus een invloed op ons debiet. 
 
De andere dia is deze waarop u de coördinatie waterkwantiteit en droogte weergeeft. Ik koppel hier een drietal 
vaststellingen aan. Het gaat, zoals u heel terecht stelt, niet alleen over te veel water, maar ook over te weinig. 
Deze commissie is opgericht naar aanleiding van overstromingen, maar de problematiek bij te weinig water is 
even acuut. We hebben dat ook al uit andere getuigenissen gehoord. 
 
Ik ga ervan uit dat het principe dat men hanteert via de kaderrichtlijn Water – ophouden, bergen, afvoeren – 
geldt per stroomgebied en niet per land. Vanuit politiek oogpunt kan ik echter me levendig voorstellen dat het 
internationaal iets moeilijker ligt. Men zal dan veeleer redeneren vanuit grenzen. Daarvoor dient de internati-
onale commissie, namelijk om de grenzen te overstijgen. 
 
Een laatste vaststelling is het beeld van de badkuip, dat al door minister Crevits werd gebruikt, maar ook door 
de gedelegeerd bestuurder van de Waterwegen en Zeekanaal. In die redenering, zijn er vijf afvoermogelijkhe-
den voor het Scheldebekken. Een daarvan ligt in Frankrijk, het Canal de Neufossé. De uitbreiding van het 
stroomgebied is dus niet onbelangrijk. Vier andere liggen in Vlaanderen. De twee belangrijkste zijn de Zee-
schelde, met het grootste debiet, en het kanaal Gent-Terneuzen.  
 
Er zijn dus vier vaststellingen: het Scheldebekken ligt voor een groot deel in Frans gebied; er is de problema-
tiek van te veel en te weinig water; het principe van ophouden, bergen en afvoeren is per stroomgebied te 
bekijken en niet per land; de badkuipredenering, die aangeeft dat de eerste belangrijke afvoermogelijkheid wel 
in Frankrijk ligt en niet in Vlaanderen. Zijn er inspanningen geleverd door de Vlaamse Regering richting 
Frankrijk om na te gaan in welke mate de afvoerdebieten aan de Frans-Belgische grens vroeger kunnen wor-
den afgeleid? De eerste afvoeropening van de fameuze Crevitsbadkuip is wel degelijk het Canal de Neufossé. 
Het antwoord op die vraag is neen. In dat verband zijn er geen handelingen gesteld en er zijn ook geen inten-
ties om dat te doen. 
 
In de Internationale Scheldecommissie is dat zeker een thema. Dat kan bijna niet anders. Wordt de vraag daar 
gesteld in welke mate het Canal de Neufossé bij een overvloed aan water kan worden ingeschakeld om de 
problemen stroomafwaarts te verminderen? De minister heeft het niet gevraagd, maar misschien is het toch 
gebeurd door uw inbreng in de internationale commissie. 
 
Het probleem van het tekort ligt uiteraard aan het einde van een stroomgebied, en in het bijzonder in het ka-
naal Gent-Terneuzen. Dat is deels zo omdat daar sluizen liggen en omdat die natuurlijk water nodig hebben 
om te kunnen functioneren. Achter die sluizen moeten 70.000 arbeidsplaatsen beschermd worden. Er is na-
tuurlijk nog een ander probleem. De Westerschelde, zijnde het sluizencomplex Terneuzen, moet verdragsrech-
telijk 13 kubieke meter per seconde krijgen, gemiddeld over een periode van 2 maanden. We halen dat zeer 
vaak niet meer. De goede relaties met Nederland zorgen ervoor dat dat niet tot problemen leidt. De problemen 
zijn vooralsnog niet acuut maar zouden dat wel eens kunnen worden.  
 
Stel dat Frankrijk bij een tekort aan water debieten tegenhoudt om zichzelf te bedienen, om zijn infrastructuur 
te bedienen, bijvoorbeeld in Duinkerke waar sluizen zijn. Als ze dat doen, dan kunnen wij onze verdragsrech-
telijke verplichtingen met Nederland niet nakomen. Mijn vraag aan de minister was dan ook: vindt u het niet 
logisch dat wij onze stroomafwaartse verplichtingen ten opzichte van Nederland laten indekken door een 
stroomopwaartse verplichting te creëren bij de stroomopwaartse gebiedbeheerder, zijnde Frankrijk? Het ant-
woord was: in die richting zijn er nog geen stappen ondernomen. Dat kan best zijn, maar het verbaast mij dat 
die zorg klaarblijkelijk niet wordt opgenomen, tenzij de Internationale Scheldecommissie dat toch doet, en wij 
dat gewoon niet weten. 
 
De heer Bart Martens: De waterbalans komt steeds meer onder druk te staan. De nieuwe zeesluis in Terneu-
zen zal meer debiet veroorzaken. Wellicht gaan in Frankrijk ook nog aanpassingen gebeuren. Tegen 2013 
moeten de waterbeheerkwesties in kaart worden gebracht voor heel het stroomgebied. Dat moet zich vertalen 
naar maatregelen in het stroomgebiedbeleidsplan van 2015 waar harde afspraken gemaakt kunnen worden 
tussen alle spelers. Misschien hebt u niet zo veel geduld, mijnheer van Rouveroij, maar dat is wel de logische 
gang van zaken. We hebben nog wel even tijd om ons voor te bereiden, maar het zijn wel precaire kwesties 
die moeten worden uitgeklaard, daar ben ik het mee eens.  
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De heer Jean Pauwels: Bij de discussie over het verdrag van Gent waren de partijen die alle belang hadden 
bij de waterkwantiteit, uiteraard Vlaanderen en Nederland. Het is geen kwestie tussen Vlaanderen en Frank-
rijk, maar tussen de benedenstroomse en bovenstroomse landen.  
 
Mobiliteit en Openbare Werken was daarbij aanwezig en vond het verdrag een gelegenheid om het waterte-
kort in de zomer en de wateroverlast in de winter te regelen. Ik weet niet of er echt al hard over is gediscussi-
eerd. Misschien is het belang ervan klein, maar misschien kan het aan bod komen in de Internationale Schel-
decommissie. Het is misschien nuttig om een bovenstroomse garantie te krijgen. 
 
De heer Sas van Rouveroij: U bent het er toch mee eens dat het nuttig is die garantie te krijgen? 
 
De heer Bart Martens: Mijnheer Pauwels, de ISC heeft een permanente werkgroep rond overstromingen en 
droogte, de werkgroep waterkwantiteitsbeheer. In welke mate is dat daar al onderzocht? Zijn er ooit afspraken 
gemaakt? Welke? Zijn die afspraken nodig? 
 
De heer Jean Pauwels: Ik zal uw vragen beslist voorleggen aan de werkgroep. Volgens mij is de werkgroep 
nog informatie aan het uitwisselen en is de echte discussie over de debieten nog niet gevoerd. Op basis van de 
uitgewisselde informatie en de op basis hiervan opgemaakte waterbalans concludeerde de projectgroep dat er 
voor het bestudeerde jaar 2005 geen gebied met ernstig watertekort te zien is. Alleen op het kanaal Gent-
Terneuzen was de toestand zorgwekkend. Het lichte tekort is te verklaren door de erg strikte vooruitzichten 
voor laagwater, geen aanvoer vanuit polders en uitgaand van een minimumdebiet, zoals bepaald in de over-
eenkomst inzake het kanaal. 
 
De heer Sas van Rouveroij: Hebt u geen opdracht nodig van de minister om een punt op de agenda te plaat-
sen? Wat is uw relatie ten opzichte van de Vlaamse Regering? U ervaart de problematiek, maar hebt u de mo-
gelijkheid om hem spontaan te agenderen? 
 
De heer Jean Pauwels: Strikt genomen wordt een voorstel tot discussie vanuit Vlaanderen aangebracht door 
de delegatieleden. Ik word geacht een neutraal persoon te zijn. 
 
De heer Bart Martens: Mijnheer van Rouveroij, u zult aan de minister moeten vragen om via de Vlaamse 
delegatie de kwestie aan te kaarten in de jaarlijkse stuurgroep of de plenaire vergadering. 
 
De heer Jean Pauwels: Het eerstvolgende delegatieleidersoverleg vindt plaats in juni 2011. Dan kan het wor-
den aangekaart. We hebben per jaar één plenaire vergadering en twee maal delegatieleidersoverleg, waarvan 
één de dag voor de plenaire. Een voorstel kan ook altijd schriftelijk worden ingediend. 
 
De heer Sas van Rouveroij: Het thema ‘ophouden, bergen, afvoeren’ geldt voor een stroomgebied. Zonder 
landsgrenzen zouden we dat zo lang mogelijk volhouden. Vlak voor de grens tussen Frankrijk en België ligt 
een vrij grote afvoeropening. Het aspect ophouden en bergen speelt daar weinig mee. Afvoeren is daar beter. 
Wat doen we daarmee? Maken we het afvoeren grensgebonden? 
 
De heer Jean Pauwels: Voor de hoogwaterdebieten kunnen misschien dankzij de komende richtlijn voor 
overstromingsrisico’s afspraken worden gemaakt. Voor waterschaarste zijn aanbevelingen gedaan. Men zegt 
dat er geen chronische waterschade is, tijdelijke wel. Het kan ook te berde worden gebracht in de discussie 
over de klimaatswijziging. 
 
De heer Bart Martens: In de klimaatsverdragen zijn minimale laagwaterdebieten vastgelegd. Die moeten 
gegarandeerd worden geleverd. In principe kan dat ook voor de Schelde worden vastgelegd. Op het moment 
dat men een bepaald debiet moet leveren, kan men het niet afleiden naar elders. 
 
De heer Sas van Rouveroij: En het omgekeerde? Kan men bij een maximumdebiet aan de bovenkant ook 
beslissen om versneld af te voeren? Ingenieurs beweren dat we in november 2010 in Vlaanderen geen of min-
der miserie hadden gehad, indien Frankrijk hogere volumes sneller had afgevoerd. Ik ben een leek, maar als 
dat waar is, hebben we dringend afspraken met Frankrijk nodig. Bij zulke hoge debieten moeten zij onmiddel-
lijk maximaal afvoeren, al is het principe ophouden, bergen en afvoeren. Dat moet worden onderbroken ter 
hoogte van de eerste afvoermogelijkheid. Daar moet de stop uit de badkuip! 
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Op mijn vraag of er daarover afspraken zijn met Frankrijk, antwoordde de minister mij eerder letterlijk: “In de 
beschouwde richting zijn er geen initiatieven genomen. Het zo snel mogelijk afvoeren van debieten naar zee is 
niet conform de drietrapsstrategie bergen-ophouden-afvoeren” – niet de juiste volgorde, maar dat maakt niet 
uit – “die in het kader van het integraal waterbeheer wordt gehanteerd.”  
 
De heer Bart Martens: Wensen onze Nederlandse experts daar nog op te reageren? 
 
De heer Maarten Hofstra, Rijkswaterstaat Nederland: Het lijkt me belangrijk dat die trits niet als een dogma 
wordt gebruikt. Het gaat erom dat men met gezond verstand bekijkt wanneer wat het beste is. De gedachte 
achter de trits is dat het water vaak te snel werd afgevoerd, wat benedenstrooms problemen opleverde. Daar-
om wordt er gezegd om ook berging te benutten. Als men vlakbij zee zit, is bergen natuurlijk een heel kunst-
matige maatregel. Dan kan men gemakkelijk afvoeren. Men mag het dus niet dogmatisch opvatten. 
 
De heer Bart Martens: Hetzelfde zal in Vlaanderen gebeuren. Als men kan voorspellen dat er de komende 
week een combinatie dreigt van hevige regenval en stormvloed, gaat men nu toch al versneld afvoeren naar 
zee, om alle bergingscapaciteit klaar te houden voor de problemen die worden voorspeld. Dat lijkt me de logi-
ca zelf.  
 
Mevrouw Tinne Rombouts: We moeten er inderdaad mee opletten om bepaalde principes als enige oplos-
sing voor ogen te houden, zeker bij het afsluiten van verdragen. Dan moeten we zien op welke manier we 
kunnen optreden en wat de risico’s zijn. Er moet voldoende flexibiliteit zijn.  
 
Ik heb nog vragen aan de vertegenwoordigers van de internationale commissies. Hoe schatten jullie risico’s 
in? Hoe wordt er bij alarmprocedures gecommuniceerd? Hoe worden er dan afspraken gemaakt? Hoe wordt er 
opgetreden op het moment dat er gevaar dreigt, bij hoogwaterstand? Dan heb ik het niet over calamiteiten. 
Moet daar in de procedures nog worden bijgestuurd?  
 
De heer Jean Pauwels: Ik ben het ook eens met de Nederlandse collega die zegt dat er geen dogma’s zijn. Er 
zijn altijd uitzonderingen. 
 
Voor de Schelde en voor de Maas zijn er bilaterale protocollen voor het online doorsturen van gegevens. We 
hebben schema’s opgesteld zodat iedereen weet wie er moet worden gecontacteerd. Dat gebeurt meestal bila-
teraal, zonder tussenkomst van de Internationale Scheldecommissie. De contacten zijn bilateraal bij overstro-
mingsrisico’s. Dat men de gegevens automatisch krijgt voor de modellen, zou het allemaal moeten vergemak-
kelijken. Op het operationele vlak speelt de commissie geen rol. 
 
Mevrouw Tinne Rombouts: Is het momenteel voldoende duidelijk als er hoogwater is? Is ten eerste de moni-
toring voldoende afgestemd? En is het vervolgens duidelijk welke maatregelen moeten worden genomen? U 
zegt dat er gegevens worden doorgegeven. Maar de maatregelen van het ene land hebben wel een invloed op 
de maatregelen die een ander land moet nemen. Zijn daarover voldoende afspraken? 
 
De heer Willem Schreurs: In het kader van de ministeriële afspraken van Namen in 1998 zijn er bilaterale 
afspraken gemaakt tussen de lidstaten. Die bepalen dat de waterbeheerders en de alarmeringscentra voor hoog 
water contact hebben met elkaar op momenten dat de waterstanden en de debieten het niveau van de alarmfa-
se passeren. Er vindt dan intensief contact plaats tussen de waarschuwingsposten in de verschillende landen 
over de ontwikkeling van de debieten en ook over de voorspellingen. Door een maximale uitwisseling van 
kennis en informatie wordt beoogd dat men de taken in het eigen land optimaal kan aanpakken. 
 
De heer Bart Martens: Dan nemen Hasselt en Vlissingen dus contact op met elkaar. Maar mevrouw Rom-
bouts vraagt of dat beschreven is. Is er een handleiding die zegt: nu nemen we die maatregel voor die versnel-
de afvoer daar? Gaan we extra pompen aan de sluis in Terneuzen om via het kanaal Gent-Terneuzen het 
Scheldebekken versneld te ontlasten? Is dat beschreven in handleidingen of gebeurt dat ad hoc?  
 
De heer Jean Pauwels: Dat staat alvast niet in de handleidingen of de technische documenten die zijn opge-
steld binnen de Scheldecommissie. Ook niet binnen de Maascommissie, denk ik. Dat zou bilateraal moeten 
zijn geregeld. Ik verwijs naar de recente uitdieping van de Dender. Ik denk dat men in het nemen van crisis-
maatregelen nog veel kan groeien. De Overstromingsrichtlijn zal heel wat bijbrengen. 
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Mevrouw Veronique Van Den Langenbergh: Er zijn inderdaad bilateraal afspraken gemaakt. De waterbe-
heerders wisselen al online informatie uit. De antwoorden op uw vragen zitten vervat in heel de implementatie 
van de Overstromingsrichtlijn zelf. Daarbij moeten concrete maatregelen worden geïmplementeerd zodat er 
acties op het terrein gebeuren. En daar is ook het internationale luik aan gekoppeld. De eerste plannen moeten 
maar worden opgemaakt tegen 2015. Die zitten dus nog in de voorbereidingsfase: welke concrete maatregelen 
en acties kunnen er op het terrein gebeuren? De partijen zelf zijn autonoom bevoegd, maar de richtlijn stelt dat 
internationale afstemming nodig is. Daarom zijn de riviercommissies aangeduid als coördinerend orgaan, om 
dat te faciliteren.  
 
Mevrouw Tinne Rombouts: Er is inderdaad de timing 2015, maar dat gaat over overstromingsrisico’s. Ik 
vraag naar actuele crisissituaties. Wat gebeurt er dan? 
 
De heer Sas van Rouveroij: Ik ben jarenlang voorzitter geweest van de Gentse haven. Het is inderdaad een 
kwestie van de telefoon opnemen. Er is een goed waarschuwingssysteem. Waterwegen en Zeekanaal nemen 
contact op met de sluismeesters van Terneuzen. Er is een gemeenschappelijke autoriteit. Die verstandhouding 
is zeer goed.  
 
Er is ook een afspraak met het havenschap Vlissingen, om bij hoge debieten het sluizencomplex stil te leggen 
voor scheepvaart en het helemaal te gebruiken om te spuien. Dat heeft ook gevolgen voor Terneuzen, want op 
dat moment is er geen scheepvaart meer mogelijk via het sluizencomplex. Er staat niet veel op papier, maar 
dat werkt wel elke keer zoals het hoort. Er is nog nooit een klacht geweest dat aan Nederlandse kant – want 
ultiem wordt daar beslist over de sluizen in Terneuzen – niet de juiste handelingen worden gesteld op vraag 
van de Vlaamse overheid die wordt geconfronteerd met een dreigende overlast. Het werkt dus wel.  
 
Mevrouw Tinne Rombouts: Het moment waarop de maatregel wordt genomen, is afhankelijk van wanneer u 
de noodzaak ervan inschat, maar in het geheel van het waterbeleid kan het van belang zijn om de maatregelen 
vroeger te nemen. Daarom is de coördinerende taak bij een crisis, om tijdig te kunnen ingrijpen en om tijdig 
maatregelen te kunnen opleggen, een belangrijk element.  
 
De heer Bart Martens: Naast een stresstest voor de banken, hebben we misschien ook een stresstest voor ons 
watersysteem nodig. Dan kunnen we op voorhand zien wat er zal gebeuren indien er zich uitzonderlijke om-
standigheden voordoen. Op voorhand kan dan worden bepaald welke maatregelen in welke volgorde kunnen 
worden genomen om de problemen maximaal het hoofd te bieden. 
 
De heer Hermes Sanctorum: Ik heb nog vragen over de waterkwaliteit omdat u een belangrijke rol hebt on-
der meer bij het meten van een aantal parameters. Zullen we de Europese normen voor een goede chemische 
en ecologische status tegen 2015 halen? Zijn we op de goede weg? Via Pact 2020 rekent men op uitstel tot 
2021. Zijn we dan op de goede weg tegen 2021?  
 
De kaderrichtlijn Water stelt een aantal normen voorop voor een aantal parameters. Ik veronderstel dat ze in 
de lidstaten geleidelijk aan werden of worden geïmplementeerd, maar er zijn ook een aantal parameters waar-
op heel wat verschillen zitten. U merkte al op dat er op dat vlak nood is aan het afstemmen van de normen. 
Zijn er concrete initiatieven om de normering op elkaar af te stemmen? En zo ja, in welke richting gaat het 
dan? Opteert men voor de grootste gemene deler of kijkt men toch eerder naar de frontrunner? 
 
In welke mate moeten we ons zorgen maken over de waterkwaliteit, ook in het licht van het toenemend aantal 
overstromingen? Ondertussen werden een aantal bijkomende normen geïmplementeerd voor PAK’s. De 
VMM heeft een aantal meetpunten en meet daar telkens de som van de PAK’s, daar zijn referentiewaarden 
voor. In de Schelde wordt de referentiewaarde zo goed als altijd overschreden. Als we dan kijken naar de 
kwaliteit van de waterbodems, van het slib, dan is het nog veel erger gesteld. In welke mate moeten we zorgen 
voor een versneld maatregelenpakket om de goede kwaliteit, zowel voor het water als voor de waterbodems, 
te halen? Ik denk ook aan de kwaliteit van de landbouwgronden, van de hele omgeving, want die is ook on-
derhevig aan overstromingen.  
 
De heer Willem Schreurs: Ik heb getoond wat de situatie van de Maas op dit moment is. Ongeveer 50 pro-
cent van de grondwaterlichamen zal naar verwachting in 2015 niet voldoen aan de eisen van de goede ecolo-
gische toestand. Voor de oppervlaktewateren gaat het ongeveer om één derde deel dat in 2015 wel aan de 
eisen zal voldoen en twee derde deel niet. Dat is de laatste informatie, die nu het vertrekpunt van het stroom-
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gebiedbeheerplan vormt.  
 
Momenteel werken we aan een waterkwaliteitsrapportage op grond van een homogeen meetnet. Uit de laatste 
rapportage blijkt dat een substantiële verbetering van de waterkwaliteit aan de orde is. Wat het stedelijk af-
valwater betreft, zijn veel maatregelen getroffen en die doen zich zeker in de Maas gelden. Op basis van deze 
recente feiten gaat het perspectief voor de Maas in een positieve richting. De bevestiging daarvan zullen we 
krijgen zodra we voor de volgende cyclus in 2013 weer een toestandbeschrijving opstellen. 
 
Wat de toereikendheid van de maatregelenpakketten betreft, merk ik op dat de lidstaten hun maatregelenpro-
gramma’s momenteel ten uitvoer brengen. We zullen in 2012 zien hoe deze maatregelenprogramma’s in de 
verschillende landen vorm krijgen en of ze voldoende consistent zijn in relatie tot de ‘Maasrelevante beheers-
kwesties’. 
 
De heer Hermes Sanctorum: Ik vraag me af hoe ver we staan. Moeten we nog een gigantische weg afleggen, 
of valt het nog wel mee? 
 
De Europese Commissie heeft een aantal verplichtingen opgelegd. Hierdoor zijn, onder meer met betrekking 
tot het stedelijk afvalwater, een aantal maatregelen genomen. We zitten echter ook met de persistente polluen-
ten, die onder meer in het slib aanwezig zijn. Hierdoor kampen we in feite met een continue verontreiniging. 
In welke mate heeft dit een blijvend effect, misschien zelf gedurende decennia, op de waterkwaliteit? 
 
De heer Jean Pauwels: Ten opzichte van het vrije gedeelte in het water vertegenwoordigt het geabsorbeerde 
gedeelte een factor van duizend. We mogen het echter niet opwoelen. Daar is trouwens een studie over ge-
schreven. Zolang we er niet aankomen en niet baggeren, zal de Schelde min of meer proper blijven. Het sedi-
ment vormt trouwens een van de uitdagingen die we onszelf stellen. 
 
Hoe ver zullen we geraken? Voor 15 grondwaterlichamen hopen we de goede chemische toestand in 2015 te 
halen. Voor 26 grondwaterlichamen zullen we uitstel aanvragen.  
 
Voor oppervlaktewater ligt het anders. De situatie is bij ons slechter dan de situatie van de Maas. De bevol-
kingsdruk in het Scheldedistrict is groter en er zijn quasi geen natuurlijke gebieden. Voor 27 oppervlaktewa-
terlichamen zullen we de goede toestand halen. Voor 358 waterlichamen is uitstel aangevraagd. We zitten dan 
ook met veel kunstmatige waterlichamen. 
 
Wat het slib betreft, vormen de kostprijs en de beperkte bergingsruimte de belangrijkste problemen. In Vlaan-
deren zou dit onredelijke kosten met zich meebrengen. Het zou onmogelijk worden dit allemaal in de voorzie-
ne periode af te werken. Wallonië beschikt over ‘gigantische velden’ voor slibberging. Bij ons zijn er techni-
sche beperkingen. We werken eraan en we zullen zien hoe ver de genomen maatregelen ons brengen. We 
hebben in 2004 een eerste analyserapport opgesteld en zoals ik bij de toelichting over de coördinatieactivitei-
ten binnen de ISC in het kader van de uitvoering van de Kaderrichtlijn water heb aangegeven, zullen we bin-
nen twee jaar de toestand opnieuw analyseren.  
  
De vervuiling ten gevolge van overstromingen zullen we trachten te beperken. Ik wil er overigens op wijzen 
dat het slib vroeger nutriënten aanvoerde. Tot in de jaren 60 was het slib van de Schelde vruchtbaar. Ik ben 
ervan overtuigd dat dit vooral een relatief lokaal probleem zal vormen. 
 
Mevrouw Veronique Van Den Langenbergh: Ik kan nog wat aanvullende informatie verstrekken. Ik volg 
de Europese ontwikkelingen op en ben tegelijkertijd ook verantwoordelijk voor de implementatie van de ka-
derrichtlijn Water in Vlaanderen. In die hoedanigheid heb ik meegewerkt aan de voorbereiding en de coördi-
natie van de stroomgebiedbeheerplannen. 
 
Momenteel stellen we voorop dat zeven grondwaterlichamen en zeven oppervlaktewaterlichamen in 2015 de 
goede toestand zullen bereiken. Dit is ongeveer 3 procent van de oppervlaktewaterlichamen en 15 tot 16 pro-
cent van de grondwaterlichamen. Die cijfers zijn dus laag.  
 
Zullen we er zijn in 2021? ViA stelt voorop dat de meeste waterlichamen dan de goede toestand zullen berei-
ken. Dat betekent dat we in de volgende plancyclus een serieuze inspanning zullen moeten leveren. Maar het 
is niet helemaal een zwart-witbeeld. De kaderrichtlijn Water stelt die goede toestand voorop met enerzijds 
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chemie en anderzijds ecologie, maar hanteert daarbij het principe van ‘one out – all out’. Dat betekent dat als 
één parameterelement in de toestandbepaling slecht is, de hele eindbeoordeling slecht is. Daarom zijn een 
aantal lidstaten zeer creatief omgegaan met hun rapportering over de PAK’s. Ze rapporteren de chemische 
toestand als zijnde goed zonder de PAK’s. Zodra ze de PAK’s mee in de beschouwing nemen, wordt de toe-
stand opeens overal slecht. Strikt genomen is het dus, conform de kaderrichtlijn Water, slecht.  
 
In Vlaanderen zien we hetzelfde beeld. De chemische toestand is al bij al niet zo slecht, op een aantal punten 
na. De waterbodemkwaliteit is inderdaad slecht, maar heeft niet een dermate negatieve impact op het opper-
vlaktewater. Het zal in de toekomst mogelijks wel nog voor problemen zorgen.  
 
Voor wat betreft de internationale afstemming is er op Europees niveau een hele ‘intercalibratieoefening’ 
opgezet. Meetgegevens voor biologische elementen worden onderling vergeleken en getoetst. Elke lidstaat 
mag zijn eigen meetsysteem hanteren, op voorwaarde dat de lat gelijk wordt gelegd. Deze oefening is bijna 
klaar. Voor een aantal parameters met betrekking tot de ecologische toestand is ze nog aan de gang.  
 
Alles wat betreft de fysisch-chemische toestand is ondersteunend. Europa bepaalt niet hoe die normen moeten 
worden vastgelegd. Er werden wel extra inspanningen geleverd binnen de riviercommissies om de normen-
stelsels te vergelijken en om te onderzoeken waar afstemming mogelijk is. Dat is gebeurd voor een aantal 
ondersteunende gevaarlijke stoffen. Voor de fysisch-chemische parameters, waaronder de nutriënten, is er 
vanuit de Vlaamse Milieumaatschappij binnen de geëigende structuren van de CIW een voorstel uitgewerkt 
met betrekking tot de milieukwaliteitsnormen. Die zijn goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Ook daar-
voor werd rekening gehouden met de mogelijke afstemming met de buurlanden. De Vlaamse normen liggen 
redelijk in het midden. 
 
De heer Hermes Sanctorum: Het klopt dat slib voor een aantal polluenten in zekere zin inert is. We mogen 
dit echter niet onderschatten. Onderzoeken hebben uitgewezen dat onder meer een verbeterde waterkwaliteit 
en een verhoogde concentratie aan zuurstofgas de biologische beschikbaarheid van de polluenten beïnvloeden. 
Het sediment begint zich anders te gedragen ten opzichte van het water en geeft opnieuw meer polluenten af, 
terwijl wij vooraf hadden gedacht dat ze veilig opgeslagen waren in het sediment. 
 
De heer Bart Martens: Had Vlaanderen daar niet een unieke triademethodologie voor ontwikkeld? Deze 
methodologie hield onder andere rekening met de biobeschikbaarheid van de verontreiniging. Er wordt dus 
niet alleen gekeken naar wat er in het sediment zit, maar ook wat er beschikbaar is voor de micro-organismen. 
 
De heer Hermes Sanctorum: Het is nu net op basis van die triade dat de VMM onder meer voor PCB’s vast-
stelt dat de kwaliteit van de waterbodems slecht is. 
 
 
 

VIII.  HOORZITTING VAN 3 MAART 2011 OVER RISICOBEHEER EN V ERZEKERINGEN 

 
De heer Bart Martens, voorzitter: Vandaag hebben we vertegenwoordigers van Aon Belgium en Assuralia te 
gast. Het was een suggestie van de Open Vld-fractie om COT Instituut voor Veiligheids- en 
Crisismanagement Nederland uit te nodigen. Zij kunnen iets meer vertellen over de ervaringen die ze als 
bedrijf hebben met veiligheids- en crisismanagement en de lessen die we daaruit kunnen trekken met 
betrekking tot het crisismanagement bij overstromingen.  

1. Aon Belgium, COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement (Nederland) en CEMAC (Bel-
gië) 

1.1. Inleidende uiteenzetting 

Mevrouw Sofie Temmerman, expert in risico- en verzekeringsbeheer Aon Belgium: Aon is een consultant 
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voor risico- en verzekeringsmanagement. Aon is een Keltisch woord en betekent ‘eenheid, kracht van het 
geheel’. We doen dus echt de ‘total picture’. COT is het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement en 
wordt vertegenwoordigd door Karen Engel. COT is een dochteronderneming van Aon. Luc Rombout werkt 
bij CEMAC, het Crisis & Emergency Management Centre. Zij zijn ook actief op het terrein van de 
noodplanning, crisismanagement, beheer in crisiscommunicatie enzovoort. 
 
U zult een andere hoorzitting krijgen dan de voorgaande. Die hebben zich vooral gefocust op het waterbeheer 
en ruimtelijke ordening, eigenlijk op het voorkomen van overstromingen. Wij komen in actie op het moment 
dat de overstroming er is en gaan na hoe we er mee om kunnen gaan.  
 
We gaan eerst de focus leggen op Europa en de overstromingen in kaart brengen. Dan onderzoeken we de 
toestand in Vlaanderen in november 2010 en wat de verschillende stappen in een optimale risicobeheersing 
zijn. We gaan ook uiteenzetten hoe het er in andere landen aan toe gaat en welke 
overstromingsrisicobeheerstrategieën zij hebben gekozen om er lessen uit te kunnen trekken voor Vlaanderen. 
We hebben ook bepaalde suggesties voor het risicobeheer van wateroverlast. 
 
Overstromingen in Europees perspectief 
 
Mevrouw Karen Engel, expert crisismanagement COT Nederland: Zoals u in de hoorzitting met de Neder-
landse vertegenwoordigers al heeft gehoord, wordt er in Nederland vooral gesproken over preventie. Daar zijn 
de Nederlanders heel goed in.  
 
Op internationaal niveau, zowel mondiaal en Europees, als in België, nemen de zware overstromingen toe. U 
ziet een grafiek die gemaakt is op het mondiale niveau, op het Europese niveau en op het Belgische niveau. Er 
is een aanzienlijk verschil. Europa is van 2000 tot 2009 getroffen door 239 grote overstromingen. De toe-
komstverwachting is dat dit aantal, maar ook de intensiviteit van dergelijke overstromingen, zal toenemen. De 
EU wil deze realiteit serieus nemen. Ze gaat een aanpassingsstrategie op klimaatverandering opnemen evenals 
een overstromingsrisicobeheer, met name door de richtlijn over de beoordeling en beheer van overstromings-
risico’s. 
 
De EU en ook de Verenigde Naties erkennen dat dit risico, met name grote natuurrampen, niet te voorkomen 
is. In Nederland zijn we dit ook langzaam maar zeker aan het leren. We kunnen heel veel doen om het risico 
te verkleinen maar de kans zal altijd aanwezig zijn. Met de klimaatverandering zullen we niet weten wat de 
echte effecten zullen zijn, waar we ons op moeten voorbereiden om ervoor te zorgen dat de kans vermindert 
of helemaal verdwijnt. Het is gewoon niet mogelijk. Zodoende moeten er manieren gezocht worden om na te 
gaan in hoever we het risico zo goed als mogelijk, evenals de kans en de gevolgen, kunnen beperken. 
 
De sleutelelementen van de EU-respons gaan niet alleen over preventie en bescherming, niet alleen over wa-
terbeheer of ruimtelijke ordening, maar ook over paraatheid van de burger, van het bestuur, van de politiek om 
noodmaatregelen te treffen als het dan toch gebeurt. Het is een realiteit dat het opnieuw zal gebeuren. De 
vraag is alleen wanneer. De EU kijkt ook naar de ervaringen die er al zijn. Er waren overal in de wereld over-
stromingen. Landen zoals Australië, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland zijn vergelijkbare landen 
en hebben bepaalde normen van preventie. Het gaat dus niet alleen over Brazilië, Pakistan en Louisiana bij-
voorbeeld. 
 
Situatieschets overstromingen in Vlaanderen 
 
De heer Luc Rombout, expert crisismanagement CEMAC (België): Na de schets over Europa, wil ik kort 
een historiek geven van de situatie in België. Het meest memorabele van 2010 was ongetwijfeld de overstro-
ming van november. Er werd een aantal provincies getroffen, vooral Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en 
Waals-Brabant. We hebben de luchtbeelden gezien. We weten dat er relatief grote evacuaties zijn gebeurd. 
Als we het globale overzicht voor 2010 nemen, dan waren er vier overlijdens en een totale schade van meer 
dan 150 miljoen euro. Er zijn zo’n 4000 gezinnen getroffen door de waterschade. 
 
Als we het laatste decennium in kaart brengen, dan zien we dat er zeer weinig jaren zijn waarin er geen water-
overlast in Vlaanderen of in België is geweest. In 1993, 1994, 1995, 1996, 1998, 1999 was er wateroverlast. 
Dan was er een korte, droge periode, maar vanaf 2002 hadden we weer natte voeten.  
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Wie heeft er een beroep moeten doen op het Rampenfonds? 241 van de 309 gemeenten hebben wateroverlast 
gekend en hebben het Rampenfonds moeten aanspreken. Het is dus geen geïsoleerd feit in bepaalde waterbek-
kens, maar het blijkt een relatief breed verspreid fenomeen te zijn.  
 
Bescherming tegen overstroming: optimale risicobeheersing 
 
Het is de bedoeling van deze presentatie om de focus te leggen op een ander element van overstromingsrisico 
dan de voorgaande sprekers hebben gedaan. Men heeft het gehad over hydrologie, over de maatregelen inzake 
ruimtelijke ordening en dergelijke die erop gericht zijn om overstromingen te trachten te voorkomen. De Eu-
ropese casuïstiek toont aan dat de preventiemaatregelen zowat in elk land niet meer afdoende zijn door een 
aantal klimatologische, hydrologische en ruimtelijke veranderingen. Onze focus is: er is een overstroming en 
hoe gaan we daar het beste mee om om de maatschappelijke schade zo beperkt mogelijk te houden? De burger 
heeft recht op bescherming. Dat is een universeel grondrecht. Het staat in de Belgische Grondwet, in een aan-
tal Europese richtlijnen en in een richtlijn die tot nu toe niet vermeld is, the European Flood Directive. Die 
richtlijn stelt dat het preventieluik nodig is maar zeker niet afdoende, om op Europese schaal met overstro-
mingen om te gaan en dat we zeker naar risicobeheer voor overstromingen moeten gaan.  
 
Beschermen tegen overstromingen kan eigenlijk op twee niveaus. We kunnen het risico beperken door een 
impact te hebben op de kans of op de gevolgen. Als we dijken van 14 meter hoog en een stormvloedkering 
maken en als we ervoor zorgen dat er geen stormen meer zijn op de Noordzee, dan zullen we allicht de kans 
op overstroming verlagen. Dat is duur en weinig haalbaar, en de buur in hetzelfde stroombekken moet natuur-
lijk hetzelfde beleid voeren. Het tweede element waar we een impact op kunnen hebben, zijn de gevolgen. 
Wat is de maatschappelijke schade en hoe kunnen we die zo beperkt mogelijk houden?  
 
Nu volgt een kort stukje theorie. In crisisbeheer en in risicobeheer wordt internationaal gezien ook gesproken 
over een risk management cycle. De smalle lijn in de getoonde figuur geeft het cyclische weer. We moeten 
trachten aan proactie te doen, risico’s te voorkomen. We moeten voor een deel aan preventie doen, maar er is 
een groot luik crisisbeheer met drie componenten. De eerste is preparatie: in België noemen we dat verengd 
‘noodplanning’ of ‘rampenplanning’, maar het is breder omdat het te maken heeft met de vorming van men-
sen, alarmsystemen enzovoort. De tweede is respons: het water staat daar en we moeten tussenbeide komen. 
De derde is ‘recovery’ of nazorg of herstel: de maatschappij moet zo vlug mogelijk terug aan de slag met dro-
ge voeten en operationeel zijn. 
 
Overstromingsrisicobeheer in internationaal perspectief 
 
Mevrouw Karen Engel: Het belangrijke van herstel is niet alleen terug te gaan naar een normale situatie. 
Over het algemeen is dat redelijk onmogelijk. Er zal altijd een nieuwe situatie ontstaan. Wat wel kan worden 
geprobeerd, is een incident te gebruiken als een ‘window of opportunity’. Het is een kans om na te gaan hoe 
het systeem verbeterd kan worden en zodoende naar een beter functionerende situatie, organisatie te gaan. 
Vandaar dat we sowieso kijken naar het verantwoordingsproces: wat is er fout gegaan, waar kan het beter 
enzovoort? 
 
Er zijn verschillende landen die met de problematiek van de overstroming omgaan. Het idee is om uiteindelijk 
te komen tot een goede, gebalanceerde mix, waardoor men goede overstromingsrisicobeheersstrategieën heeft. 
In Nederland is eeuwenlang de focus gelegd op het voorkomen, onder andere via het aanleggen van terpen. 
Als er dan eenmaal wateroverlast was, kon men daar naartoe. Als het water zakte, kon men dan weer terug.  
 
Na 1953 werd besloten dat iets dergelijks niet meer mocht gebeuren. Er werd geïnvesteerd in Deltawerken. 
Vijftig jaar lang werden verschillende constructies gemaakt, waardoor het risico wel verlaagd is. De kans be-
staat echter nog. De kans kan 1 op 10.000 zijn, maar ze kan zich echter wel voordoen, zelfs twee keer na el-
kaar.  
 
In Nederland hebben we uiteindelijk gezorgd voor een heel risicovolle maatschappij, met heel veel economi-
sche waarden in toch de meest kwetsbare gebieden die we hebben. Dat is de Dijkring 14, het kustgebied waar 
Rotterdam, Den Haag, Amsterdam ligt. Als het daar eenmaal fout gaat, zal dat grote gevolgen hebben. De 
vraag is of we dat wel te boven kunnen komen.  
 
Tot op zekere hoogte is dat gebeurd omdat we zoveel vertrouwen hebben gehad in de preventie en dat we 
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denken dat er geen risico meer is. Men ligt niet wakker van overstromingen. Zodoende is er heel weinig aan 
de andere ketens, zoals ‘preparedness’, gedaan. Het maakt nu wel deel uit van het beleid om een meerlaagse 
veiligheid te creëren. Enerzijds proberen we nog steeds te voorkomen. Dat is immers nog altijd beter dan he-
len. Anderzijds kijken we ook naar de ruimtelijke ordening: hoe kunnen we zo bouwen dat de gevolgen be-
perkt worden? Ook rampenbestrijding, zelfredzaamheid, de maatschappelijke veerkracht om de maatschappij 
in staat te stellen om te zorgen voor een eerste respons wordt in rekening gebracht. Over het algemeen is het 
uiteindelijk toch de maatschappij die, vooral tijdens de eerste dagen, zichzelf zal moeten redden. De vraag is 
hoe we de maatschappelijke ontwrichting, de gevolgen maar ook de verwachtingen van de maatschappij op 
één lijn brengen met wat uiteindelijk gerealiseerd kan worden door de overheid. Coördinatieplannen werden 
opgesteld voor Dijkring 14, waarbij verschillende nooddiensten hebben samengewerkt om te kijken hoe ze het 
probleem het best kunnen aanpakken. Daarnaast is er ook het meerlaagse beleid. We moeten af van alleen 
maar preventie, en meer gaan richting echte risicobeheersing.  
 
In het Verenigd Koninkrijk was de houding vaak het tegenovergestelde. Daar lag over het algemeen de focus 
op ‘preparedness’ en waren de normen minder hoog dan in Nederland. Nu gaat het richting ‘resilience’, dat 
ook een concept is dat door de EU is opgenomen. Het gaat erom dat er een synergie bestaat tussen de verschil-
lende aspecten, zoals ruimtelijke ordening, preventie, de maatschappij, maar ook de instituten, de verschillen-
de overheden, zodat gemakkelijk verschillende incidenten opgevangen en hersteld kunnen worden, en dat ze 
idealiter beter kunnen functioneren. Er is bijvoorbeeld een hele website over ‘London resilience’. Men heeft 
er altijd sterk de focus gelegd op een maatschappij die in staat is om te kunnen reageren. Er werd dan ook 
geïnvesteerd in zelfredzaamheid, communicatie, ‘early warning systems’ enzovoort, zodat de maatschappij 
weet wat ze moet doen als er iets gebeurt.  
 
In de Verenigde Staten werd een vergelijkbaar concept ontwikkeld. Eerst lag de nadruk sterk op ‘prepared-
ness’. Er was onvoldoende geld om zich echt te richten op een adequaat preventiebeleid. Vooral na New Orle-
ans werd veel geïnvesteerd in het creëren van die ‘resilience’. Men heeft het concept bestudeerd en gekeken 
hoe men het kon operationaliseren: wat moet bij de burger terechtkomen, wat moeten de formele nooddien-
sten doen, wat moet het bestuur doen, wat moet de politiek doen om te zorgen voor een synergie? 
 
In Japan heeft men toch de meest optimale en gebalanceerde strategie. Op elk moment is er erg geïnvesteerd 
in preventie. Proactief reageren is over het algemeen redelijk onmogelijk in deze landen. Dat zou betekenen 
dat mensen zouden moeten verhuizen, weg van de risicovolle situatie. Er zijn ook heel wat plannen. Bij ruim-
telijke ordening wordt er heel erg gekeken naar hoe verschillende maatschappelijke organisaties, de burgers 
betrokken kunnen worden in het proces, zodat er een ownership komt van het risico: het risico wordt erkend 
en het risicobewustzijn blijft zodoende hoog. Men gaat ook na hoe ze opgenomen kunnen worden in verschil-
lende emergencyplannen.  
 
Uit heel veel rampen komt naar voren dat een overheid uiteindelijk altijd te weinig middelen heeft. Men moet 
dan kijken naar bijvoorbeeld de privésector, naar gemeenschapsorganisaties. Als daar het partnership zou 
liggen vooraleer er iets gebeurt, is het veel makkelijker om de aanzet terug te halen naar de overheid en ade-
quaat te kunnen reageren met genoeg middelen.  
 
In de Verenigde Staten zijn er verschillende business units die alleen maar met de privésector en met commu-
nity based organisations werken. Als men die vroegtijdig kan mobiliseren, dan kunnen ze ook heel veel doen 
om bepaalde maatschappijen, gemeenschappen, die misschien een andere taal spreken, te mobiliseren. Zo kan 
heel wat worden opgevangen.  
 
Crisiscommunicatie gaat altijd samen met risicocommunicatie. Als op het moment van het incident de com-
municatie begint, is het te laat. Mensen moeten zich bewust zijn wat het betekent, moeten een handelingsper-
spectief hebben om te begrijpen wat en hoe wordt gecommuniceerd.  
 
In België is er ook een focus op preventie geweest. Ik denk dat er nu een kans is om te kijken of een meer 
gebalanceerde mix mogelijk is, waardoor de verschillende ketens aandacht krijgen.  
 
In Duitsland lag de focus heel lang op zowel respons als preparatie. Langzaam maar zeker gaat men nu over 
naar preventie en hogere normen. Er wordt echt gekeken hoe de schade kan worden beperkt.  
 
In Frankrijk lag de aandacht sterk op goed landbeheer, risicokaarten. Naar aanleiding van de recente over-
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stromingen zal toch moeten worden gekeken hoe men verder moet gaan. De preparedness is daar toch echt 
heel beperkt. De reactie van de nooddiensten kan beter. Daar zal men toch moeten nagaan hoe in andere vei-
ligheidsketens kan worden geïnvesteerd om een gebalanceerde mix te krijgen van risicomanagement en niet te 
focussen op één onderdeel. 
 
Kenmerken van een overstroming in het kader van risicobeheer 
 
De heer Luc Rombout: Ik heb eerder al gesproken over de fameuze Flood Directive. Europa zegt eigenlijk 
dat overstromingen een zeer specifiek risico zijn, net zoals nucleaire veiligheid of bioveiligheid bijvoorbeeld. 
Overstromingen hebben een aantal kenmerken die hen onderscheiden van een klassieke calamiteit zoals een 
industriële brand of iets dergelijks. 
 
Ik breng een aantal dimensies aan bod. In eerste instantie is er de geografische dimensie. Een klassiek indu-
strieel ongeval is relatief beperkt in omvang. Een overstroming is klassiek zeer groot voor wat betreft het geo-
grafisch gebied. Delen van landen of van provincies worden overstroomd. Bij een industriële brand met rook 
is er roetschade aan een aantal gebouwen. Bij een overstroming is er schade aan de gezamenlijke infrastruc-
tuur, huizen, telecommunicatie enzovoort. 
 
Een tweede element is de eigenheid dat de hulpverlening die beschikbaar is via de reguliere diensten, zoals 
brandweer, ambulance of civiele bescherming, altijd onvoldoende zal zijn. Zelfs al is er een overstroming in 
één straat, dan zal de brandweer nooit bij machte zijn om voldoende pompen in te zetten om alle huizen leeg 
te pompen. Bij de overstroming van een gemeente of een aantal gemeenten wordt dat zeer duidelijk. Daarom 
wordt in de klassieke filosofie altijd gesproken over enerzijds de samenwerking tussen de burger en de samen-
leving, die een stuk aan schadebeperking kunnen doen, met de hulpdiensten, en anderzijds de problematiek 
van complexe samenwerking. 
 
Als we kijken naar de hulpverlening de voorbije jaren in de Belgische provincies, dan zien we dat bijvoor-
beeld bij de inzet van de civiele bescherming er bijna een strijd is tussen wie welke pompen kan krijgen. Zeer 
veel bestuurlijke niveaus hebben een zeg over waar de prioriteiten liggen in het afdammen van bepaalde rivie-
ren, het droogpompen van bepaalde wijken en dergelijke meer. Men heeft een behoefte aan een coördinatie en 
commando die complex zijn in het kader van grootschalige overstromingen. 
 
Een derde belangrijk element in het kader van een belangrijke overstroming is dat een heleboel van ons tech-
nisch patrimonium zoals internet, telecom en dergelijke meer, wellicht onbeschikbaar is. Zo kunnen we niet 
via de klassieke middelen alles inzetten wat we zouden willen inzetten om die hulp te bieden. 
 
Een volgend element is de lage mortaliteit. Bij een typisch Europese overstroming is het aantal overlijdens 
klein in vergelijking met het aantal getroffen personen. 
 
Een element dat later nog aan bod komt, is de nafase. Wat doen we nadat het water is weggetrokken? In ver-
gelijking met een klassieke calamiteit is die nafase zeer lang. Er moeten constructies worden afgebroken. Er 
kan pollutie zijn van de grond en de ondergrond. Technologische hulpmiddelen zijn mogelijk niet meer be-
schikbaar. Er kan schade zijn aan individuele huizen. Door de technologie die niet meer beschikbaar is, kan de 
economie zich niet herpakken en dergelijke meer. 
 
Een laatste element is de mediatisering. Een overstroming is in vergelijking met een aantal andere calamitei-
ten, zeer interessant voor de media. Het spreekt de burger aan. Hij heeft zelf een huis en ziet op tv een huis 
waar water in staat. Hij ziet zichzelf al een kookfornuis naar het containerpark brengen. Het is een ramp die 
door haar grote schaal en haar eenvoud gemakkelijk voor te stellen is. Bij een overstroming worden burge-
meesters en lokale mandatarissen relatief rechtlijnig geconfronteerd met zowel de burger, die een droge straat 
eist ongeacht waar hij woont, als met de kritische media die de vraag stellen waarom er voor de zoveelste keer 
in die straat of zone een overstroming is. 
 
Mevrouw Karen Engel: De maatschappelijke ontwrichting en het feit dat mensen hun huizen moeten verla-
ten of boeren hun vee, zoals we hebben gemerkt in Nederland, heeft een grote impact. Het vergt aandacht om 
daar overheen te komen, vooral als er geen begrip is voor het risico of als er slecht over wordt gecommuni-
ceerd. In Nederland zegt men: u bent veilig, u hoeft niet na te denken over dit risico. Als het dan toch gebeurt, 
creëert dat een angst in de maatschappij. Dat heeft een belangrijke impact op lange termijn op het vertrouwen 
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van het bestuur en degenen de met die problematiek bezig zijn. 
 
Preventie 
 
Ik kom terug op de verschillende onderdelen van de veiligheidsketen. Er is proactie, preventie en inperking. 
Die moeten gericht zijn op het verkleinen van de kans en moeten zeker worden meegenomen. Er moet worden 
gekeken hoe gevolgen kunnen worden beperkt door bijvoorbeeld ruimtelijke ordening. Er moet ook worden 
gekeken of het risico voor zover mogelijk, kan worden voorkomen. 
 
Mogelijkheden zijn, zoals in Nederland, ruimte voor de rivier. We geven land terug aan het water. Het is heel 
moeilijk voor de Nederlander maar het moet toch gebeuren. Ook wordt gewerkt aan dijkversterking en -
verhoging. Nieuwe infrastructuur aanleggen is heel prijzig. Er moet worden bekeken in hoever we ons geld 
steken in preventie, ook bij de andere schakels die mogelijkerwijze een maatschappij veerkrachtiger maken, 
niet voor overstromingen maar voor andere rampen. 
 
Preparatie 
 
De heer Luc Rombout: Eerst is er de fase van preventie en proactie. Het volgende element is hoe we ons 
voorbereiden ten aanzien van crisisbeheer op het omgaan met een overstroming. Er zijn een aantal elementen. 
Klassiek kennen we vanuit de wetgeving en de praktijk de rampenplannen en de noodplannen. We hebben een 
stap voorwaarts gezet door een koninklijk besluit van 2006 over de harmonisering van de noodplanning in 
België, met de algemene nood- en interventieplannen en de bijzondere nood- en interventieplannen. We zitten 
in een eerste ervaringscyclus wat betreft gemeenten en provincies die algemene noodplannen hebben gemaakt. 
Op het vlak van bijzondere noodplannen, vooral gericht op overstromingen, evacuatie en dergelijke meer, 
zitten we nog maar in de startblokken. 
 
Een tweede element is de vorming van de actoren, training en oefening. Daarbij onderscheiden we professio-
nele hulpverleners en burgers. De ons omringende landen staan al een stuk verder dan België. Ik geef een 
frappant voorbeeld van de overstromingen van 2010 in een Vlaamse gemeente waar de provinciale coördina-
tiedienst noodplanning aanwezig was op een van de coördinatievergaderingen om de hulpverlening te organi-
seren. Men vroeg aan de brandweercommandant of hij een stafkaart had. De brandweercommandant ant-
woordde: “waarom moet ik een stafkaart hebben als ik al mijn straten van buiten ken?” De reactie daarop was: 
kijk eens naar de hoogtelijnen, u bent misschien water naar boven aan het pompen. Dat voorbeeld geeft een 
hallucinant beeld van het kennisniveau in sommige gemeenten over het omgaan met overstromingen. 
 
De andere elementen zijn overgenomen uit de fameuze Europese richtlijn. Er is de noodzaak om risicokaarten 
te hebben op supralokaal en lokaal niveau en om een waarschuwingssysteem te hebben. In Groot-Brittannië 
bestaat een systeem dat zeer goed werkt en waarbij waarschuwing en vorming van de bevolking aan elkaar 
zijn gekoppeld. Met een systeem van kleurencodes – geel, oranje of rood – krijgt de Britse bevolking een 
waarschuwing. Op basis daarvan gaan ze beginnen met hun woning voor te bereiden voor een overstroming of 
zelfs een evacuatie voor te bereiden. 
 
Wat betreft de evacuatieplanning zelf, hebben wij in 2007 in het kader van een Europese opdracht een evacua-
tie gedaan van 1700 landgenoten en een deel Nederlanders uit Terneuzen en de buurt van Gent in het kader 
van een overstromingsscenario. Toen hebben we vastgesteld dat we bitter weinig ervaring hebben in het om-
gaan met massale evacuatie van duizenden mensen in konvooien en bussen. 
 
Iets gelijkaardigs geldt voor middelen. Zoals aangehaald, noodzaakt een overstroming de inzet van een hele-
boel middelen samen, niet alleen van de overheden. Ook een heleboel contractors en aannemers van openbare 
werken beschikken over pompen, kranen, bulldozers en dergelijke meer. Er is een behoefte aan samenwerking 
me hen in de noodplanning. Men moet weten wat waar zit. Een gemeente kan bijvoorbeeld twee brandweer-
wagens hebben en tegelijkertijd een zeer groot aannemersbedrijf op zijn grondgebied, maar dat bedrijf wordt 
niet ingezet of gevorderd in het kader van het overstromingsbeheer. 
 
Mevrouw Karen Engel: Dan komen we erg dicht bij de informele crisisbeheersing. Vaak wordt er heel erg 
gericht op de formele crisisbeheersing. Zijn de nooddiensten voorbereid? Kunnen ze hun werk goed doen? Is 
er een adequate vorming en opleiding? Trainen ze om de zoveel tijd? Vaak wordt de informele sector daarbij 
vergeten. In tijden van crisis is het belangrijk dat die twee goed samenkomen, in de eerste plaats om de forme-



26
9 

 
Stuk (2010-2011) – Nr. X 

 
 

 

le crisisbeheersing meer tijd en ruimte te geven om het werk goed te doen. De informele sector, we hebben het 
dan over bedrijven, burgers, maatschappelijke organisaties enzovoort, moet vooral in de eerste paar dagen 
adequaat kunnen reageren, en niet bijvoorbeeld in de richting van het water lopen of in de auto gaan zitten 
terwijl het water eraan komt en men in de file staat. Dat soort reacties willen we niet.  
 
Vaak wordt eraan gedacht om in de crisiscommunicatie dergelijke informatie te verstrekken: “ga niet daar of 
daar heen”, maar dan is het te laat. Het is sowieso te hopen dat iedereen de informatie krijgt en hoort, dat alles 
functioneert, dat alle radio’s werken, dat men sms en internet gebruikt. In Nederland hebben we momenteel 
www.crisispunt.nl. Het idee erachter is dat de informatie wordt verstrekt zodra er een crisis nadert, maar wan-
neer een crisis nadert, is de website overladen en kan niemand hem nog raadplegen, dat is dus ook te laat.  
 
De maatschappij moet vooraf al weten, door middel van risicocommunicatie, welke situaties er kunnen voor-
komen en hoe men zich daarop kan voorbereiden. Dat maakt ook mogelijk dat paniek zo veel mogelijk wordt 
vermeden. Vaak leeft het idee dat vooral burgers, maar ook maatschappelijke organisaties, toch paniekerig 
zijn, onbekwaam handelen en heel erg passief wachten op de overheid. Dat is over het algemeen niet zo. Uit 
de analyse van heel veel rampen is gebleken dat de burger heel erg actief is en bekwaam handelt zodra hij 
weet wat hij moet doen. Als hij voor de eerste keer in een situatie verkeert waarbij hij niet weet wat er ge-
beurt, of er een dreiging is, of mogelijkerwijs de familie in gevaar is, of het huis wordt bedreigd, of als hij 
wordt geëvacueerd en niet weet voor hoeveel tijd, dan is het mogelijk dat iemand verstijft. Over het algemeen 
is het zo dat mensen goed en bekwaam zullen handelen en heel erg met elkaar zullen meeleven en elkaar zul-
len helpen. Goede informatie, goede vorming, ook van de burger, en goede samenwerking met een bereikbare 
overheid staan centraal. 
 
Zelfredzaamheid is een van de elementen die we kunnen verbeteren. We kunnen daarin investeren, maar dat is 
wel een heel individuele aanpak. Daarom kiezen landen zoals de Verenigde staten, Japan, het Verenigd Ko-
ninkrijk en Bangladesh toch weer voor ‘resilience’ of maatschappelijk veerkracht. De kracht van de maat-
schappij zit uiteindelijk toch in de netwerken. Wie kent wie? Hoe kan de informatie zo snel mogelijk bij de 
juiste personen komen? Hoe kunnen middelen zo snel mogelijk geactiveerd worden? Hoe kan er zo snel mo-
gelijk gehandeld worden? Zelfredzaamheid betekent dat het individu weet wat hij moet doen. Het is mogelijk 
voor de familie, maar als we echt meer op de maatschappelijke veerkracht focussen, dan zijn het de netwerken 
die nodig zijn om zo goed mogelijk te kunnen reageren.  
 
Vorming en oefening zijn heel erg belangrijk. Het hoeven geen grootschalige oefeningen te zijn, elk jaar of 
om de zoveel jaar. Vaak is het beter om de capaciteit en de kennis hoog te houden, om zo vaak mogelijk ‘table 
tops’, kleine workshops, te organiseren waardoor het risicobewustzijn groot blijft en mensen ‘out of the box’ 
kunnen denken. Ze moeten na kunnen denken over een grootschalig risico, over een grootschalige ramp. Ze 
moeten daarmee bezig zijn, nadenken over wat er op hen kan afkomen en hoe ze dan zouden handelen.  
 
Uiteindelijk moeten ook bepaalde bestuurders zelf nadenken over hoe ze zouden handelen en wat ze moeten 
doen. Een van de belangrijkste dingen tijdens een crisis is crisiscommunicatie. In sommige landen geeft de 
bestuurder heel correcte en heldere informatie en data. Soms wordt die samengevoegd met meer operationele 
informatie, dan wordt dat door de brandweer gedaan. Vaak is het doel van de bestuurder om zin te geven aan 
de situatie, om niet noodzakelijkerwijs feitelijke informatie te geven, want dat kan een persvoorlichter doen. 
Een bestuurder moet ook weten hoe hij op een adequate manier in de samenleving kan meegaan in de gevoe-
lens en daarop kan reageren. Hij moet aangeven wat de situatie is. Laat de persvoorlichters dan maar gewoon 
de data geven, de echte, gewone informatie. Bij de bestuurder ligt de nadruk toch meer op zingeving.  
 
Dat soort zaken en mogelijke dilemma’s, moeten hopelijk in vredestijd al ingeoefend zijn. Een bestuurder 
moet zich al realiseren wat zingeving is en hoe zin wordt gegeven aan de maatschappij. Vorming is daar heel 
belangrijk bij zodat het niet pas op het moment is dat het moet gebeuren, dat de bestuurder zich afvraagt: “is 
dit alles, ik wil meer informatie kunnen verschaffen?” 
 
Uiteindelijk komen we tot de conclusie dat al die verschillende preparatiemaatregelen heel erg gefocust moe-
ten zijn op het vergroten van de bestuurlijke, professionele en maatschappelijke veerkracht. Het hoeven geen 
hele grote inspanning te zijn, maar ze moeten wel regelmatig te gebeuren.  
 
Verder is het multidimensionaal: niet alleen maar noodplannen. Vaak wordt binnen een gemeente of een be-
stuurlijk orgaan één iemand verantwoordelijk gesteld voor de creatie van een noodplan, dat ligt dan ergens in 
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een lade en die persoon is de enige die weet wat er in het plan staat. Dat is niet handig. Over het algemeen 
moeten degenen die het noodplan moeten uitvoeren, in het planningsproces betrokken worden zodat de capa-
citeit en de kennis bij de juiste personen ligt en het plan niet uit de kast moet worden gehaald zodra een crisis 
zich voordoet.  
 
Respons 
 
De heer Luc Rombout: De volgende stap: we hebben onze overstroming en dan volgt de respons. Ook daar 
kunnen we een aantal randbemerkingen bij maken.  
 
Inzake de formele respons hebben we een koninklijk besluit van 2006. Het is een min of meer revolutionair 
koninklijk besluit op vlak van de noodplanning in België. Het herziet een koninklijk besluit van 1963 en houdt 
in dat zowel de gemeenten als de provincies grondig werk moeten maken van algemene en bijzondere nood-
plannen. Tussen 2006 en de uitvoeringsbesluiten die daarna volgden, en 2011 ligt niet veel tijd, waardoor de 
lokale openbare besturen zich nog in de eerste ervaringscyclus en de eerste planningscyclus bevinden. Het is 
dan ook niet zo verwonderlijk dat het ‘bijzonder noodplan overstromingen of wateroverlast’ nog maar op heel 
weinig plaatsen effectief werd uitgewerkt.  
 
Noodplanning voor overstromingen is echt specifieke materie. We zien dat de middelen onvoldoende zijn. We 
moeten ertoe komen om er in de noodplanning niet van uit te gaan dat onze reguliere technische dienst, 
brandweer en medische dienst de calamiteit wel zal oplossen, we moeten als lokale samenleving nadenken 
over de aanpak van zoiets.  
 
Een aantal voorbeelden uit een andere Europese landen zullen beter in het geheugen blijven hangen dan de 
woorden die op de getoonde slide staan. In het Verenigd Koninkrijk heeft men vanuit de centrale overheid 
samen met alle nutsbedrijven een ‘damage handbook’ geschreven. Daarin staat bijvoorbeeld dat bij British 
Telecom – denk: Belgacom – een telefooncabine onherstelbaar beschadigd is vanaf een waterhoogte van 42 
centimeter, dat een Telenet-hub uitvalt vanaf een waterhoogte van 81 centimeter en dat een waterzuiverings-
station voor x maanden buiten dienst is als de waterhoogte op meer dan 90 centimeter komt. Zo is er voor de 
lokale bestuurder, maar ook voor de supralokale overheden een mogelijkheid om te voorspellen wat de maat-
schappelijke schade is en wanneer de alarmdrempels bereikt zijn. De coördinatie in het Verenigd Koninkrijk 
is er eigenlijk op gericht om een aantal maatschappelijke ontwrichtingen te voorkomen door in de zones waar 
men denkt over een bepaalde drempelhoogte te komen, prioritair alle middelen massaal in te zetten. Er wordt 
dus niet langer geredeneerd dat er twintig brandweerwagens zijn en er chronologisch naar elke straat die over-
loopt een brandweerwagen wordt gestuurd. In de plaats daarvan gaat men in functie van het risico, het scha-
deprofiel en de evolutie van het water, bepalen wat de speerpuntacties en de speerpuntdomeinen zijn. Dan kan 
het gebeuren dat men een halve stad onder water laat lopen en alle beschikbare middelen worden ingezet om 
een hoogspanningsstation te vrijwaren.  
 
Een ander voorbeeld uit het Verenigd Koninkrijk is dat alles wat met overstromingsknowhow te maken heeft, 
centraal gebundeld is bij het Environmental Agency. Of er nu een lokale overstroming is, of een overstroming 
van een ‘county’ of van het halve land, het is een aanspreekpunt voor alle waterkundige en milieugerelateerde 
aspecten van een overstroming. Het agentschap heeft een permanentiedienst, het weet welk type water welke 
slibmassa meevoert en welke schade aan de landbouwgewassen dit zal veroorzaken, enzovoort. Het heeft een 
nationaal competentiecentrum, dat 24 uur op 24 uur beschikbaar is. 
 
Duitsland heeft ook een aantal grote overstromingen gekend. Daar heeft men in een van de stedelijke nood-
plannen een samenwerkingsakkoord tussen een pretpark en de civiele bescherming. Bij een overstroming 
stuurt de civiele bescherming vrachtwagens om kano’s en waterfietsen op te halen in het pretpark. Deze wor-
den stand-by gezet en bemand door de scouts. Wanneer de stad overstroomd is, gaan de scouts met de water-
fietsen de burgers bevoorraden met plastic zakjes. Hier wordt het onvermogen van de hulpdiensten gecom-
penseerd door het vermogen van de maatschappij om te reageren. 
 
Italië kent modderstromen en overstromingen. In een aantal steden heeft men er samenwerkingsakkoorden 
tussen lokale vervoermaatschappijen en de brandweer. Zodra er een telefonische oproep binnenkomt met een 
vraag om evacuatie, valt het hele stedelijke busvervoer plat. Alle passagiers worden van de bus geduwd, alle 
bussen rijden op 10 minuten tijd naar één verzamelpunt en kunnen dan in colonne op een paar uur tijd hon-
derden of duizenden mensen verplaatsen. 
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Deze ideeën zijn ook bij ons perfect realiseerbaar maar zijn niet geïmplementeerd. Wij moeten daarover na-
denken. 
 
Mevrouw Karen Engel: Ik ga nog even door op deze informele respons. Dit zijn de partnerships en netwer-
ken die men voorafgaand al in kaart wil hebben gebracht. Voor zover mogelijk heeft men een vertrouwensre-
latie opgebouwd met de betrokkenen. Men moet daarin niet zoveel geld investeren. Het zijn redelijk simpel te 
verkrijgen afspraken op lokaal en regionaal niveau. Maar uiteindelijk zullen ze toch een groot deel van de klap 
kunnen opvangen aangezien die eerste klap toch altijd wordt opgevangen door de maatschappij.  
 
Het gaat ook over interne noodplannen. Stimuleer de instanties om zelf na te denken over het risico. Met name 
ziekenhuizen en zorgcentra zijn heel kwetsbare instanties. Daar moet men goed bekijken hoeveel tijd er nodig 
is om te evacueren. Koppel dat aan de formele respons.  
 
In Nederland hebben wij indertijd de waterproef gehad. Dat was een oefening om na te gaan of we adequaat 
kunnen reageren op een overstroming. Toen ben ik gaan kijken naar de ontruiming van een ziekenhuis. In 1 
uur waren er twee personen ontruimd. Als het echt snel moet, brengt men op die manier de mensen in een heel 
gevaarlijke situatie. Het water stoort zich niet aan de tijdslimiet. 
 
Een formele structuur en doctrine zijn belangrijk, vooral voor de nooddiensten. Dat planningsproces moet 
rekening houden met de mensen. Daarbij is het ook belangrijk dat binnen die verschillende kaders creativiteit, 
improvisatie en flexibiliteit worden gefaciliteerd. Formele en informele capaciteiten moeten worden geïnte-
greerd. Dat moet tijdig gebeuren, in vredestijd, zoals we dat vaak zeggen. Vaardigheden moeten gestoeld zijn 
op kennis en deugdelijke procedures. 
 
Nazorg en herstel 
 
De heer Luc Rombout: Een laatste element in de cyclus is nazorg en herstel. De problematiek van nazorg en 
van het terugbrengen naar de toestand van voor de overstroming is relatief dramatisch en relatief belangrijk. 
We moeten een optimale samenwerking trachten te realiseren tussen lokale en supralokale overheden en ie-
dereen die daarin expertise heeft en de nutsbedrijven. 
 
Zo heeft onze hoogspanningsleverancier in België een aantal onvervangbare hoogspanningscabines. Hij kan 
die transformators niet zomaar binnen de drie weken vervangen. Dat neemt maanden in beslag. In het Vere-
nigd Koninkrijk heeft men dat in het kader van het Damage Handbook nagegaan. Daar hebben ze die speci-
fieke installaties prioritair op vervangingslijsten gezet. Of ze bouwen er betonnen muurtjes rond omdat het 
cruciale infrastructuur is om de samenleving draaiende te houden. 
 
Nutsbedrijven, ondernemingen, de maatschappelijke zorgsector en ook verzekeraars moeten trachten de scha-
de zo veel mogelijk te beperken. Een zeer frappant voorbeeld is schade aan computersystemen door overstro-
ming. Als verzekeraar en schadelijder daar zeer kort op de bal spelen en reageren, zijn zowel de technische 
infrastructuur als de knowhow recupereerbaar. Als er geen kennis over is, hebben we een veel groter maat-
schappelijk verlies. 
 
In de nazorg steekt ook de evaluatie. Wat doen we met overstromingen? In Nederland is er een oefenbank: uit 
de oefeningen worden ‘lessons learned’ getrokken. In het Verenigd Koninkrijk bestaat ook iets dergelijks. Wij 
zeggen in België altijd dat het erg was, maar wat doen we op het vlak van crisisbeheer met die lessen? Hebben 
wij een ‘sharing’ van de problemen die burgemeesters gehad hebben, die we gehad hebben met nutsbedrijven, 
met bepaalde installaties enzovoort? 
 
De mate van planning en de mate waarin iedereen is ingespeeld om te recupereren, bepaalt hoelang het zal 
duren om een overstroming te overleven. Dat is de ‘resilience’, de veerkracht. Onze Belgische respons is te 
zeer: “We zijn verzekerd, er staat water, dus bellen we de verzekeraar en die lost het wel op.” Maar we kun-
nen veel problemen van gevolgschade vermijden door beter te plannen. 
 
Samenvattend 
 
Mevrouw Karen Engel: Uiteindelijk zitten we in een realiteit waarin we goed moeten nadenken over hoe we 
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met het risico van natuurrampen willen omgaan. Wij hebben een aantal belangrijke keuzes gemaakt en daarbij 
ook bepaalde belangrijke initiatieven opgestart om zo veel mogelijk te streven naar een adequate balans tussen 
de verschillende schakels van de veiligheidsketen. Zo krijgen wij het riscicomanagement op de kaart en kun-
nen we meer doen dan enkel voorkomen of afwachten tot het gebeurt en dan maar reageren. 
 
Wat dat betreft, denk ik dat de Overstromingsrichtlijn leidend kan zijn en leidend zou moeten zijn, ook voor 
de verschillende EU-landen. Samenwerking bij natuurrampen is vaak heel belangrijk. Water houdt zich jam-
mer genoeg niet aan de grenzen. Samenwerking is noodzakelijk om in ieder geval een concept te hebben van 
hoe we op een gebalanceerde manier met dit risico omgaan. Daarbij moet men naar de verschillende schakels 
kijken en nagaan hoe de beperkte middelen het beste kunnen worden ingezet in de hele scala aan activiteiten.  
 
De overstromingen van november 2010 bieden een goede kans om te zien wat er al is en hoe het beter kan. 
Kijk niet alleen naar preventie maar ook naar de beperking ervan. De veerkracht is niet alleen bij overstro-
mingen belangrijk maar ook bij andere incidenten en rampen. Ook daar moet aandacht naar uitgaan. Ontwik-
kel een optimaal overstromingsrisicobeheer, een goede strategie waarin zowel de kansbeperkende maatregelen 
als de gevolgbeperkende maatregelen aandacht krijgen. Voor verschillende landen zijn er verschillende strate-
gieën mogelijk. Men moet kijken wat in Vlaanderen het beste is. Probeer wel over de grens te kijken naar hoe 
anderen het doen. Probeer niet zelf alles uit te vinden. Er zijn heel veel ervaringen, er zijn heel veel lessen in 
verschillende landen. Het is belangrijk dat er voor Vlaanderen een geëigende strategie wordt opgezet. Dat 
vergt maatwerk. 
 
De overstromingskenmerken in het kader van het crisisbeheer maken het noodzakelijk dat het generieke in-
formele en formele crisisbeheer op orde is. Omdat het een heel specifiek scenario is, is het belangrijk dat er 
specifiek wordt gekeken naar het overstromingsscenario. Vooral wanneer het aankomt op capaciteit en risico-
kaarten. Hoe gaan we daarmee om? Een overstroming is een grote gebeurtenis, of kan een grote gebeurtenis 
zijn. Denk na over de maatschappij. Vaak is de bevolking teleurgesteld als we een bepaald idee hebben over 
wat het bestuur en de politiek zullen doen. Als de overheid de ideeën uiteindelijk niet helemaal kan realiseren, 
daalt het vertrouwen van de burger. Ik wil daarom adviseren om zo veel mogelijk zo eerlijk mogelijk te com-
municeren.  
 
We kennen nog niet alle effecten van de klimaatverandering. Wees daar eerlijk over; wees eerlijk over het 
financiële gedeelte. Communiceer over de samenwerking, de verantwoordelijkheid en de taken. 
 
Ik zal nooit beweren dat preventie en proactie niet nodig zijn. Richt dat dan inderdaad op het verkleinen van 
het risico en van het gevolg door middel van ruimtelijke ordening. In Nederland hebben we geaccepteerd dat 
we op heel gevaarlijke locaties zullen blijven bouwen. Er is nu eenmaal schaarste aan land. We zijn nu zelfs in 
de diepe polders aan het bouwen en dat is heel risicovol. Het is daarom van groot belang om te zorgen dat die 
mensen weten dat ze 7 meter diep zitten en hoe ze daar weg kunnen geraken als het nodig is. We hebben al 
het mooie Flevoland gecreëerd, maar er is slechts één weg om daar weg te komen. Daar is dus niet echt over 
nagedacht. Bij nieuwe constructies en wijken moeten we op voorhand zien hoe we met het overstromingsrisi-
co zullen omgaan. Laat ook de burgers zelf nadenken over de risico’s en hoe ze die zelf kunnen beperken.  
 
Verdere stappen 
 
De heer Luc Rombout: Er is waarschijnlijk al eerder in de hoorzittingen gezegd dat het wel zal blijven rege-
nen en dat het weinig opportuun is om allemaal op een heuvel ergens in Vlaanderen in een appartementsge-
bouw van tweeduizend verdiepingen te gaan wonen. De kans op overstromingen is bijna niet terug te brengen.  
 
We moeten met het curatieve, het responderende aspect omgaan vanuit twee oogpunten. Enerzijds is er het 
algemeen Europees kader in de Overstromingsrichtlijn en anderzijds de burger die soms koppig gaat wonen 
waar hij beter niet zou wonen. Of hij woont waar het wel kan, maar wijzigt dan de hydrologie en de ruimtelij-
ke ordening. De overheid moet de strategische keuzes bepalen om de burger, de samenleving en de economie 
optimaal te beschermen tegen wateroverlast. Op korte termijn moeten we gaan inventariseren. We moeten de 
vereisten en de knowhow vastleggen die we uit deze hoorzittingen kunnen halen. De Flood Directive heeft 
een strikte deadline, de federale overheid is daar zeker al mee bezig.  
 
Laat ons de aanpak van de overstromingen van 2010 analyseren. Wie heeft wat waarom gedaan? Hoe zit het 
met de regelgeving op nationaal en regionaal vlak? Moet die worden uitgediept om het calamiteitenbeheer te 



27
3 

 
Stuk (2010-2011) – Nr. X 

 
 

 

verscherpen? We kunnen leren van de internationale best practices. Er zijn talloze voorbeelden van zeer kos-
tenefficiënte maatregelen bij en voor de gevolgen van overstromingen. Hopelijk komen we dan uit bij een 
analyse van het wateroverlastbeleid voor Vlaanderen.  
 
We moeten zelfs breder kijken dan de puur geografische entiteit Vlaanderen. De Europese richtlijn en de rea-
liteit nopen ons te kijken naar de stroombekkens. Ons water komt ergens vandaan en gaat ergens naartoe. We 
kunnen dat aan de administratieve gemeente- of gewestgrens niet stoppen. We moeten naar het waterprincipe 
kijken. 
 
Op basis daarvan kunnen we op middellange termijn maatregelen creëren voor risicobeperking. Dat zal wel in 
de aanbevelingen van de VMM en het Waterbouwkundig Laboratorium staan, die al eerder in de hoorzittingen 
aan bod zijn geweest. De maatregelen waar wij eventueel advies over kunnen geven, hebben betrekking op het 
fysische beheer. Dat valt uiteen in twee delen. Bij de ‘quick fix-maatregelen’ gaat de civiele bescherming niet 
meer aan de slag, maar beslist de provinciegouverneur over de inzetbaarheid en dergelijke. Daarnaast zijn er 
de structurele maatregelen die betrekking hebben op de veiligheidsketen.  
 
Ik kom tot het crisisbeheer bij regionale instellingen. We hebben voor Europa in 2008 een oefening gedaan 
inzake kustoverstroming in samenwerking met de provincie West-Vlaanderen. Voor de oefening hadden we 
geadviseerd om het KMI en de milieudiensten van de regio’s erbij te betrekken als technische experten in de 
federale entiteit van een provinciaal coördinatiecomité. Dat advies werd opgevolgd en het gevolg was gunstig. 
De knowhow van de water- en weerexperten werd geënt op de verantwoordelijken van de noodhulpplanning. 
Kennis en capaciteit werden bij iedereen opgebouwd, zowel bij de hulpdiensten als bij de burgers. Er kwam 
een risicodialoog tot stand. Als dat zo is, moeten we durven zeggen dat er overstromingsrisico bestaat. De 
burger beseft dat, maar de politicus durft dat nog te weinig zeggen tegenover zijn burgers en tegenover bedrij-
ven in de regio. Er is tevens nood aan professionalisering omtrent wateroverlast bij de rampenbestrijdingsor-
ganisaties. 
 
Tot slot: u kunt nog relevante projecten vinden in de presentatie. Aon bestaat uit twee competentiepolen: het 
COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement uit Nederland en Crisis & Emergency Management 
Centre of CEMAC uit België. We hebben internationaal en in Nederland projecten gerealiseerd inzake kust-
overstromingen. We doen aan crisismanagement in het algemeen. 

1.2. Vragen van de leden en antwoorden 

De heer Sas van Rouveroij: Deze uiteenzetting is goed getimed aan het einde van onze reeks hoorzittingen. 
 
Ik verwijs naar slide 27, waarin u een analyse maakt van het wateroverlastbeleid in Vlaanderen. U stelde te-
recht dat we rekening moeten houden met stroombekkens en niet met politieke administratieve grenzen. Dat is 
o zo waar! Dat geldt niet alleen binnen Vlaanderen voor de gemeenten en provincies, maar, en dat hebt u ook 
gezegd, over de Vlaamse grenzen heen. In Vlaanderen hebben we twee grote stroomgebieden: de Maas en de 
Schelde. We hebben het er in de vorige hoorzitting nog over gehad met de Internationale Scheldecommissie: 
meer dan 30 procent van de Schelde ligt in Frankrijk; het debiet dat daar wordt gemaakt, is enorm. De afspra-
ken moeten over de grenzen heen worden gemaakt. Eigenlijk zou u op elke slide moeten herhalen dat we in 
functie van stroomgebieden moeten denken. 
 
Ik begrijp, u wordt uitgenodigd door een Vlaamse parlementaire commissie, dus houdt u zich, zeker in de 
context van dit land, strikt aan de neutraliteit die hoort bij uw uiteenzetting. Toch is Vlaanderen maar een deel 
van de puzzel. In de vorige hoorzitting had ik het genoegen om daarover in dialoog te gaan met de Internatio-
nale Scheldecommissie. Ik kreeg daar toch de indruk: waar het binnen Vlaanderen wat fout gaat, gaat het ze-
ker fout over de grenzen heen. Daar wordt veel te weinig gedacht in termen zoals u hier uiteenzet. Het zou 
mooi zijn als u dat kon bevestigen, maar u hoort bij een privaat organisme, dus u ziet hier misschien een mo-
gelijke opdrachtgever.  
 
De heer Hermes Sanctorum: Ik voel zeker wat voor uw pleidooi. U hebt het over een ‘multidimensionaal 
beleid’ en een ‘veerkrachtige maatschappij’. Die termen zullen centraal staan in een waterbeleid in de 21e 

eeuw.  
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We zullen afwegingen moeten maken, bijvoorbeeld meer concentreren op preventie of meer op preparatie en 
adaptatie. Dat zal gebeuren op basis van maatschappelijke kosten-batenanalyses. Zoals u hebt aangehaald, zijn 
de effecten van overstromingen heel complex. Hoe zit het met de onzekerheid in die schattingen? Is het moge-
lijk om alles in te schatten?  
 
Mevrouw Gwenny De Vroe: Beide sprekers hebben het over het waarschuwingssysteem gehad. U weet al-
licht dat we in Vlaanderen de overstromingsvoorspeller hebben. Die heeft goed werk verricht, maar moet toch 
worden aangescherpt. U had het over kleurcodes die in het Engeland worden gebruikt. Hoe wordt dat in de 
praktijk gebracht? Hoe wordt dat precies naar de burger gebracht?  
 
Bij de overstromingen in november is de crisiscommunicatie naar de burgemeesters en naar de burgers niet 
goed verlopen. Kunt u daarover nog wat meer details geven? 
 
Mevrouw Karen Engel: Het is inderdaad belangrijk om te kijken naar de stroombekkens. Toch is het ook van 
belang om lokaal zo goed mogelijk georganiseerd te zijn. In Nederland hebben wij noodoverloopgebieden, en 
dat noemen wij over het algemeen Duitsland. Zij laten redelijk wat water overlopen, waardoor wij in Neder-
land minder snel een overstroming zullen hebben. Het is belangrijk om een dergelijk beleid, en hoe het in 
andere landen georganiseerd is, mee te nemen om op tijd de informatie te krijgen dat er een overstroming kan 
komen.  
 
De respons op de crisis is wel altijd lokaal. Hoe groter de ramp, hoe lokaler het crisisbeheer. Bij een grote 
ramp kunnen minder snel grootschalige operaties worden opgestart en moet de lokale capaciteit in staat zijn 
om te reageren. Ik zou dus zo veel mogelijk lokaal kijken. Grotere organen kunnen faciliteren, maar dat komt 
toch vaak op een later moment. Ik zou altijd over de grenzen blijven kijken naar hoe het beleid daar is en wat 
het effect daarvan is op het water en op het risico. Vervolgens zou ik zo veel mogelijk proberen te anticiperen 
en veerkracht te creëren.  
 
Het is altijd onzeker. Daarom wil ik zeker aanraden om te kijken naar het specifieke systeem overstromingen, 
maar vooral te investeren in de planvorming en de maatschappelijke veerkracht. Dat stelt de maatschappij in 
staat om onafhankelijk van het risico te kunnen anticiperen en reageren. Het is belangrijk om, als er water is, 
niet naar binnen te gaan, de ramen dicht te doen en de tv aan te zetten. Als het alarm gaat in Nederland, doen 
wij dat. Terwijl je beter de ramen open doet, zodat de lucht eruit kan.  
 
Elementen zoals complexe samenwerking, weten wie welke middelen heeft, netwerken in stand houden en 
opzetten zijn niet enkel voor overstromingen relevant, maar ook voor andere rampen. Daarom is het belang-
rijk om een ‘multi-hazard approach’ op te zetten voor crisisbeheersing en de maatschappelijke veerkracht te 
vergroten zodat de netwerken kunnen worden geactiveerd. Dat maakt het mogelijk om met de onzekerheid om 
te gaan.  
 
De capaciteit verandert. We kunnen een capaciteitsanalyse maken om een idee te krijgen van de middelen: 
hebben we er voldoende? Als het niet voldoende is, hoe gaan we er dan mee om?  
 
Maar op het moment dat het gebeurt, moet er een primaire reactie zijn. Die primaire reactie moet geoefend 
zijn. Onafhankelijk van de reden waarom we in een crisissituatie zitten, moeten we kunnen reageren. Dan 
wordt het: kijken naar de schade, naar de benodigdheden. Daarvoor kijken we toch naar de vorige crisis. Het 
is belangrijk om op dat moment te weten waarnaar we moeten kijken.  
 
Wat is crisiscommunicatie? Welke informatie is er? Hoe stelt een bestuur zich dienstbaar op? In Nederland 
zien we vaak dat het een feestje van de bestuurder wordt. Wat doet de bestuurder? Maar uiteindelijk gaat het 
tijdens de crisis over wat de maatschappij nodig heeft. Hoe kunnen we daarop anticiperen? Hoe kunnen we de 
gevoelens die er zijn, meenemen in onze uitingen? Of handelen we enkel zoals we het in de theorie over cri-
siscommunicatie hebben geleerd, onafhankelijk van wat de maatschappij uit via bijvoorbeeld de sociale me-
dia.  
 
Daarom is het zo belangrijk om een juiste vorming te hebben in vredestijd: om met die onzekerheden om te 
kunnen gaan en de dreiging zo veel mogelijk weg te kunnen nemen.  
 
De heer Luc Rombout: Het is correct dat we geen bestuurlijke grens kunnen plakken op het natuurlijke fe-
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nomeen ‘overstroming’. Het water stroomt nu eenmaal zo.  
 
In het kader van een holistische visie op crisismanagement zitten bepaalde maatregelen uiteraard op elk be-
stuurlijk niveau. Daarvan zijn er bepaalde elementen die typisch op Vlaams niveau kunnen worden geïmple-
menteerd. Stel dat we gaan naar het aanwakkeren van het bewustzijn, in het generatiedenken, door bij de 
jeugd al een lesje over overstroming te geven. In het Verenigd Koninkrijk doet men dit in de lagere school. 
Dat is een geregionaliseerde bevoegdheid. Als we nadenken over de betrokkenheid van de openbare omroep 
bij het verwittigen van de burger, is dat wellicht ook een geregionaliseerde bevoegdheid. Zo kunnen we ook 
de Vlaamse Milieumaatschappij inschakelen.  
 
Het natuurkundig fenomeen zal zich niets aantrekken van de bestuurlijke elementen. Maar als we denken aan 
de elementen van crisisbeheer die belangrijk zijn om zo goed mogelijk voorbereid te zijn, komen we bij alle 
bestuurlijke niveaus. Lokale besturen kunnen de mensen van de brandweer beter opleiden, op het puur techni-
sche vlak. De ambtenaren bij de milieumaatschappijen en de waterbouwkundige diensten kunnen worden 
getraind voor calamiteitenbeheer, zodat ze weten welke concrete informatie ze moeten geven. Het is een 
maatschappelijke problematiek qua gevolgen, maar ook qua voorbereiding.  
 
In de landen die het principe van ‘resilience’ of veerkracht hoog in het vaandel dragen, stelt meestal de eerste 
minister of het kabinet dat het land zich moet voorbereiden. Alle bestuurlijke entiteiten vormen dan een soort 
van wolk waarbij ze voor hun deel actieplannen uitdenken, om uiteindelijk alle componenten van die schakel 
beter te laten functioneren. 
 
Er wordt gevraagd naar de inschattingsmogelijkheden. Ik spreek nogal graag in anekdotes. Twee jaar geleden 
was ik op een congres in Nederland over kustoverstromingen. Er was een half publiek crisismanagers en een 
half publiek wetenschappers, die zich bezighielden met modellen. De eeuwige discussie was dat de ontwer-
pers van de modellen geen advies konden geven omdat de nauwkeurigheid van de modellen te klein was. Het 
gaat overstromen tussen 10.00 uur en 10.17 uur met een hoogte van 81 tot 83 centimeter. Daar staat de reali-
teitsvraag van de crisismanager tegenover: komt er water of komt er geen water?  
 
Voor het crisisbeheer is de probabiliteit en de nauwkeurigheid van het model uiteindelijk bijzonder irrelevant. 
Als ik weet dat morgen de helft van Gent zal overstromen, moet ik maatregelen nemen. Of die overstroming 
dan 13 of 19 centimeter hoog zal staan en op welk uur precies het zal gebeuren, is eigenlijk niet relevant. Ik ga 
toch te weinig tijd hebben en ieder geval te veel water.  
 
Vanuit crisisbeheer is uiteindelijk de kwaliteit van een model, als het binnen bepaalde marges blijft, niet zo 
relevant.  
 
De heer Hermes Sanctorum: Dat klopt uiteraard. Overstroming is overstroming. Al blijft de grootte van de 
overstroming een belangrijke factor in de inschattingen. Het gaat me ook over de onzekerheid in de bereke-
ningen of we meer preventieve maatregelen moeten inzetten. Als de onzekerheid zo groot is over de effecten, 
hoe maken we dan de afweging? 
 
De heer Bart Martens: Conform de Europese richtlijn moeten we overstromingsrisicobeheersplannen maken. 
We moeten ook proberen via kosten-batenanalyses naar optimale niveaus te gaan: wat trachten we preventief 
te vermijden via de aanleg van overstromingsgebieden en waterkeringen versus waar gaan we het verzeke-
ringsstelsel inzetten? Wat is vanuit maatschappelijk oogpunt het optimale niveau van bescherming? We kun-
nen niet overal en altijd elke overstroming voorkomen. Dat is te duur. Welk restrisico laten we dus overeind? 
In welke mate speelt daar de onzekerheid van de wetenschap die we vandaag hebben over terugkeerperiodes, 
hevige regenval en dergelijke?  
 
Mevrouw Karen Engel: Het is redelijk zeker dat er nog overstromingen zullen komen. Daarom is het belang-
rijk dat we de gevolgen kunnen beperken. Dat kan met rampenbestrijding. De veerkracht waar ik het over heb, 
is ook inzetbaar bij andere rampen. In die zin is het kostenefficiënt. We moeten ook kijken hoe we het kunnen 
voorkomen, maar dat is toch vaak duur.  
 
In Nederland hebben we er eeuwen over gedaan om het stelsel uit te bouwen dat we nu hebben. We kunnen 
nu proberen te voorkomen, maar met de onzekerheid over hoe de overstromingen zullen zijn en wat de effec-
ten zullen zijn. Het enige wat we weten, is dat die overstromingen niet te voorkomen zijn. 
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In Nederland is er de neiging om gadgets te hebben, technologieën om met onzekerheden om te gaan. Hoe 
minder onzekerheid, hoe beter. Het is echter lastig, vooral in het crisisbeheer, wanneer men naar buiten moet 
kijken om de situatie te kunnen zien. De neiging is dan om er een model bij te nemen en dat in te vullen geba-
seerd op verschillende aannames, die niet noodzakelijk waar zijn. Dat kan heel gevaarlijk zijn. In vredestijd 
kan met modellen worden gewerkt. Weet ook welke aannames er worden gemaakt, want die zijn niet altijd 
correct.  
 
Vaak gaat het om dilemma’s en afwegingen. Een van de lastigste zaken voor Nederland is bij een kustover-
stroming te bepalen of er al dan niet moet worden geëvacueerd. Daar komt veel onzekerheid bij kijken. Als de 
kans tot overstromen maar 30 procent of minder is, dan is het politieke besluit om alle bedrijven stil te leggen 
en iedereen te evacueren, heel moeilijk. Dat kan heel veel consequenties hebben, niet alleen voor de maat-
schappij maar ook voor de economie. 
 
Dat zijn dilemma’s waarover ook in vredestijd moet worden nagedacht. Welke risico’s nemen we als bestuur 
en politiek? Wat verwachten we van de bestuurders die het besluit moeten nemen en hoe wordt erover ge-
communiceerd naar de burger? Er zijn in Nederland genoeg situaties geweest waarin besloten is om te kijken 
naar wat komt en om iedereen te laten zitten. Als we een paar uur van tevoren moeten evacueren, is het te laat. 
Dan pas komen mensen in gevaarlijke situaties terecht. 
 
Probeer modellen te gebruiken, gadgets, informatievoorziening, technologieën, maar hou het beperkt. Het 
blijft uiteindelijk mensenwerk. Daarom is het belangrijk die inschattingen zo veel mogelijk voorafgaand mee 
te nemen en er eerlijk over te zijn. Het is uiteindelijk een inschatting. Hoe verkoop je dat? Wat vertel je de 
burger? Ben je er duidelijk over dat de burger ook een verantwoordelijkheid heeft?  
 
Door de onzekerheden en door het grotere aantal overstromingen lijkt het belangrijk na te gaan of de overheid 
alles kan. Of moeten we eerder kijken hoe alles kan samenkomen tot een veerkrachtige maatschappij waarin 
ook verzekeringen een belangrijke rol kunnen spelen in het creëren van de handelingsperspectieven? Gaat de 
burger adequaat om met het overstromingsrisico? Weet hij dat hij in een risicovol gebied woont? Wat te doen 
als het gebeurt? 
 
De heer Sas van Rouveroij: Ik heb nog een vraag over het restrisico versus de maatschappelijke veerkracht 
en het correct maatschappelijk handelen. Ik denk dat dit een soort iteratief proces is. Als je het restrisico 
grootschalig indekt, dan kan ik me indenken dat het correct maatschappelijk handelen of de maatschappelijke 
veerkracht navenant afneemt.  
 
Als je het correct maatschappelijk handelen afhankelijk maakt van het aanvaarden van het restrisico door de 
verzekeraar, dan ga je het weer bewerkstelligen. Legt u die relaties? 
 
Mevrouw Karen Engel: Dat zijn zeker relaties. In de Verenigde Staten hebben ze een verzekering voor een 
individueel, en geen maatschappelijk restrisico. Zodoende wordt de wederopbouw erg lastig, want mensen 
kunnen zeggen dat ze niet meer terugkomen. Men kan het laten gebeuren, maar dan worden de kosten wel of 
niet verzekerd. 
 
In Nederland proberen we een combinatie te maken van het verzekeren van het restrisico, en het zo veel mo-
gelijk beperken ervan. Het bewustzijn van het risico moeten we toch hoog houden. In risicovolle situaties 
moeten we een actief handelingsperspectief bieden om een eigen vorm van verantwoordelijkheid te nemen. 
 
De heer Sas van Rouveroij: Dan moet dat allemaal op elkaar worden afgestemd. Het handelingsperspectief 
moet perfect sporen met het juridische perspectief van de verzekeraar.  
 
Het woord zingeving is mooi in deze context. Het feit dat u het begrip in vredestijd hanteert, dramatiseert uw 
verhaal zo heerlijk. Wij Vlamingen zouden dat niet gauw doen, maar het zegt alles. U vat er alles mee samen, 
en dat is typisch voor het Nederlandse taalgebruik. 
 
Onze minister deed wat ongelukkig aan zingeving toen ze zei: we moet ermee leren leven. Als we dat ontrafe-
len van alle politieke discours, dan ervaren we dat qua zingeving als: het is wat het is, het overkomt je, je kunt 
er niets aan doen en dat is het dan. Het juiste taalgebruik zal hier niet ver van af liggen. Het werkwoord leren 
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is goed. Er leren mee omgaan is ook een werkwoord. Het risico is er, we kunnen het niet helemaal kunnen 
wegnemen, dus gaan we er verstandig mee om. Dat is toch de zingeving die u bedoelt? 
 
Mevrouw Karen Engel: Dat is grotendeels wat ik bedoel. Zingeving gaat ook om het aanvoelen en begrijpen 
van waar de maatschappij mee zit. Op zo’n moment zit de maatschappij niet te wachten op ‘daarmee moet je 
maar leren leven’. Het gaat eerst om het erkennen van de gevoelens die bestaan in de maatschappij en die een 
zin geven aan de toekomst. Het klinkt simpel, maar het is lastig. Voor een bestuurder is het heel moeilijk. 
 
De heer Bart Martens: We moeten leren leren. Het eerste milieurapport in Vlaanderen heette leren om te 
keren.  
 
Mevrouw Karen Engel: Uiteindelijk is dat het beste. De reden waarom het maatschappelijk zo wordt ge-
voeld, is toch omdat er blijkbaar andere ideeën waren over wat de overheid kan doen om het te beperken, en 
wat ze doet als het eenmaal gebeurt. Er zijn blijkbaar allerlei ideeën over hoe erover wordt gecommuniceerd, 
en dat heeft de overheid niet gedaan.  
 
De heer Sas van Rouveroij: Uiteindelijk moeten we ermee leren omgaan nadat we de hele piramide hebben 
opgebouwd. Dan kun we zeggen: nu hebben we ermee leren omgaan. 
 
Mevrouw Karen Engel: Precies. Neem ook daarom de burger mee in het beginproces en de strategische keu-
zes. Laat hem begrijpen waarom die strategische keuzes nodig zijn. Als het ownership er is, is er veel meer 
begrip voor het handelen van de overheid. 
 
Mevrouw Sofie Temmerman: Er wordt hier gezegd dat het restrisico voor de verzekeringen is. Maar de 
overstromingen zijn een heel complex verhaal. Men kan het bekijken als een normale onderneming die om-
gaat met risico en verzekeringsbeleid en managementbeleid. Als men enkel verzekert, krijgt men geld van de 
verzekeraar. Maar een manager moet een bedrijf van 300 mensen managen, en zijn belang is hoe hij zijn be-
drijf draaiende houdt. Hij moet op voorhand nadenken over risicobeheer, over wat hij doet in geval van brand. 
Hij zal zijn geld wel krijgen, want hij heeft een verzekering, maar hoe moet hij het risico beperken? Hoe moet 
hij zijn bedrijf draaiend houden? In een onderneming is het hetzelfde verhaal als in een gezin, maar in de 
maatschappij is dat op een grotere schaal. 
 
Natuurlijk gaat het om een heel complexe kwestie, omdat er sprake is van allerlei actoren, maar dat komt ei-
genlijk op hetzelfde neer. Er zijn de verzekeringen. Dat is louter financieel, maar daarmee is het eigenlijk niet 
opgelost. Misschien moet de verzekeraar zelfs het minst uitbetalen, omdat men de gevolgen heeft kunnen 
beperken door op voorhand een goed crisisbeheer uit te dokteren. 
 
De heer Luc Rombout: Ik wil daar nog één element aan toevoegen, dat enigszins de link vormt tussen de 
diverse uiteenzettingen. Ik heb het al gehad over generatiedenken: in een aantal ons omringende landen wordt 
de notie als het ware met de moedermelk meegegeven dat we ons bevinden in een zeer geavanceerde westerse 
samenleving met industriële activiteiten waaraan ook risico’s zijn verbonden. Die landen hebben een paar jaar 
geleden die politieke keuze gemaakt. Men was er wat bang, omdat men de burger zei dat hij niet veilig was. 
Uiteindelijk is de burger echter voldoende rationeel om die voordelen van het wonen, met alle comfort, aan de 
oevers van de Leie of de Demer af te wegen tegen het risico op natte voeten. 
 
Mevrouw Engel heeft de in Nederland gangbare term ‘vredestijd’ gebruikt. Als zuiderling wil ik nog scherpe-
re bewoordingen gebruiken: het komt uiteindelijk neer op ‘survival’. Het gaat over samenlevingen waar men 
dat resiliencedenken introduceert: de overheid is niet bij machte om de burger in alle omstandigheden alle 
optimale elementen van veiligheid te bieden. Als samenleving – als bedrijf, burger, overheid, maar ook in 
scholen en ziekenhuizen enzovoort – moeten we dat denken erop nahouden. Ik bedoel dit niet dramatisch, 
maar het gaat over de vraag hoe we ons overlevingsniveau zo hoog mogelijk kunnen houden bij externe facto-
ren waaraan we in essentie niets kunnen doen, zoals een aardbeving, een overstroming, en à la limite zelfs een 
chemisch of industrieel risico. Dat zijn dingen die buiten onze invloedssfeer gebeuren. De vraag is welke ver-
antwoordelijkheid een burger die naast een bedrijf woont, bij het inrichten van zijn woning zelf wil opnemen, 
vanuit het besef dat de overheid zijn probleem niet kan oplossen. Dat is een besef dat de burger weinig heeft. 
We hebben al een niet statistisch relevante, maar toch interessante enquête gedaan bij burgers in België. Neem 
bijvoorbeeld de hulpdiensten. Men belt 112, er komen een heleboel rode vrachtwagens met blauwe lichten en 
het probleem is opgelost. Dat is de perceptie bij de burger, maar dat is niet meer zo. 
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De overheid brengt de boodschap niet over dat de burger leeft in een samenleving waar risico’s aanwezig zijn. 
De overheid durft ook niet de boodschap over te brengen dat hulpdiensten de burgers niet individueel kunnen 
beschermen, hoewel dat een realiteit is en niemand daar kritiek op zal leveren. Die stap is in een aantal landen 
wel gezet, waardoor men een veel grotere maatschappelijke dynamiek krijgt en iedereen vanuit het besef van 
overleving en zelfredzaamheid die fakkel mee draagt. 
 
De heer Sas van Rouveroij: U introduceert een bijzonder boeiende ideologische en filosofische discussie, 
maar laten we die aan ons laten voorbijgaan. Mijnheer Rombout, ik moet echter eerlijk zeggen dat ik uw stel-
ling wel genegen ben.  
 
De heer Bart Martens, voorzitter: Daar zijn inderdaad al boeken over geschreven. Ik verwijs naar ‘De wereld 
als risicomaatschappij’ van de bekende Duitse filosoof Ulrich Beck. 
 
Er was nog de vraag over de kleurcodes en de waarschuwingen die worden gegeven. 
 
De heer Luc Rombout: Ook wat de waarschuwingssystemen betreft, is er heel veel variatie. Het Britse sys-
teem, dat uitgaat van een drieledige kleurencode, werkt zeer goed. Code geel wijst op overstromingsdreiging. 
Oranje is de code van de nakende overstroming, waarbij individueel of collectief maatregelen moeten worden 
genomen. Bij code rood moet men zich voorbereiden op een evacuatie. Alle maatregelen die daaraan zijn 
gekoppeld, worden sinds een aantal jaar aangeleerd aan de kinderen, die ter zake zelfs hun ouders gaan op-
voeden. Ze staan op de websites van de graafschappen, de steden, de milieuagentschappen enzovoort. De 
overheid communiceert daar tijdig over, via de website, via publieke communicatie, via de media, een aantal 
uur of een aantal dagen voordien. In functie van de evoluties zijn er zelfs lokale systemen waarbij sms’jes 
worden verstuurd met informatie over de evolutie van het ‘threat level’. 
 
Ook in België zijn er initiatieven. Zo experimenteert Beveren, met betrekking tot de chemische risico’s van de 
haven, met informatie over maatregelen die in real time moet worden doorgegeven aan de burger, door het 
versturen van duizenden sms’jes in de potentieel getroffen zone. Zo’n systeem van sms’jes of andere commu-
nicatie is zeer gemakkelijk op te zetten, maar de burger moet wel weten wat hij moet doen, zonder in paniek te 
raken. Het voltooien en implementeren van het systeem is iets technisch. Dat kan bij wijze van spreken op een 
aantal weken worden gerealiseerd. Aan de instructies aan de burger moet natuurlijk nog wat denkwerk worden 
gewijd. 
 
De heer Bart Martens, voorzitter: We hebben natuurlijk ook al smogalarmen, fijnstofalarmen en pollenalar-
men, en zelfs terreuralarmen, al beperken die zich voorlopig tot de bestuurlijke actoren.  
 
Ik dank alle sprekers voor hun bijdrage. We gaan voort met de vertegenwoordiger van Assuralia, zodat we ons 
voort kunnen verdiepen in de relatie tussen ons waterbeheer en het verzekeringsstelsel. 

2. Assuralia 

2.1. Inleidende uiteenzetting 

De heer Wauthier Robyns, woordvoerder Assuralia: Voorzitter, ik vind dit een unieke gelegenheid om me 
aan te sluiten bij het betoog van Aon. Ook voel ik me aangesproken door de vergelijking tussen België en 
Nederland, die daarnet is gemaakt. Ik ben namelijk ook een ingelande van een Nederlands waterschap, dat 
tegenwoordig het fusiewaterschap Scheldestromen heet. Ik krijg daar elk jaar mijn aanslagbiljet voor. Dat gaat 
gepaard met een behoorlijke informatiestroom over de activiteiten van dat Nederlandse waterschap, zodat ik 
een duidelijk beeld krijg van hoe er met het water wordt omgegaan. 
 
Ik heb ook een heel persoonlijke ervaring gehad met betrekking tot de verzekeringsdekking in België en Ne-
derland. Nederlandse getuigen mogen best trots zijn op Nederland over alles wat er op conceptueel vlak is 
ontwikkeld met betrekking tot het beheersen van water en het omgaan met water. Dan gaat het ook over het 
teruggeven van ruimte aan water, hoewel dat in de streek in Nederland waar ik het vaakst kom, niet altijd als 
even prettig wordt ervaren door de rechtstreeks betrokkenen. Dat geldt niet alleen voor de streek van de Pros-
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perpolder. 
 
Op het vlak van verzekeringen staat er in mijn Nederlandse verzekeringspolis helemaal niets over een verze-
kering tegen overstromingen. Daarom kan ik toch met enige trots getuigen over het systeem dat sinds enkele 
jaren is ontwikkeld in België. Dat vertoont alle kenmerken van een privaat-publieke samenwerking en wil een 
antwoord bieden op de mogelijkheid van een verzekering tegen wateroverlast. 
 
Mijn presentatie loopt grotendeels gelijk met de presentatie die ik ter gelegenheid van het Belgische voorzit-
terschap van de EU heb mogen geven voor de leidinggevende ambtenaren van de ministeries van Binnenland-
se Zaken en de civiele bescherming. Een aantal landen in Scandinavië en Centraal-Europa vertonen behoorlijk 
wat interesse voor het Belgische systeem. Ook zij bevinden zich immers in de situatie te moeten nadenken 
over de vraag hoe ze wateroverlast moeten opvangen. 
 
We hebben in Europa een diversiteit aan opvangsystemen. Dat is ook de Europese Commissaris die verant-
woordelijk is voor verzekeringen, Michel Barnier, opgevallen. Hij was in een vorig bestaan landbouwminister 
in Frankrijk en kent de problematiek dus ook vanuit het landbouwbeleid. Voor Barnier is het natuurlijk een 
onaanvaardbare situatie dat naargelang iemand in Straatsburg of in Kehl woont, op de andere oever van de 
Rijn, er heel andere systemen zijn qua bescherming van de burger en zijn hebben en houden in het geval van 
natuurrampen. 
 
België 
 
Laten we even focussen op België. België is een klein land met een grote bevolkingsdichtheid. We zijn na-
tuurlijk ook Bangladesh niet: onze blootstelling aan natuurrisico’s is niet extreem. Dat maakt de uitdaging 
alleen nog maar relevanter. Wij krijgen wel te maken met stormen, wellicht ook meer en intensere stormen. 
Wij krijgen te maken met overstromingen. Wij krijgen te maken met aardbevingen. Dat is wat een verzekeraar 
allemaal zou groeperen onder de noemer natuurrampen. Wanneer het over landbouwrisico’s gaat, moeten we 
ook melding maken van de hagelrisico’s in de zomerperiodes. 
 
Historische mijlpalen 
 
Ik heb de historische mijlpalen opgesomd op de getoonde slide. Ik begin met het feit dat wij aan een over-
stroming te danken hebben dat Brugge ooit het wereldcentrum van de handel is geweest in de middeleeuwen. 
Ik vestig ook uw aandacht op de Allerheiligenvloed van 1570, omdat dat de periode was waarin de hertog van 
Alva eraan dacht om de tiende penning te innen. Het feit dat heel Vlaanderen plat lag als gevolg van de Aller-
heiligenvloed, was een streep door de belastingsinning die de hertog van Alva op het oog had. 
 
We hebben in onze streken een aantal ervaringen met aardbevingen. De inwoners van de Maaskant zullen er 
alles van weten. Ik vestig ook speciaal uw aandacht op de voorjaarsstormen van 1990. Dat zijn de zwaarste 
stormen die de thans levende generatie zich zal herinneren, met 750.000 schadeclaims in België. Als we dat 
vergelijken met de 4,5 miljoen gezinnen, zien we meteen de proportie van het aantal mensen dat in 1990 ge-
confronteerd is met extreem natuurgeweld. 
 
In 1990 was Willy Claes minister van Economische Zaken. Hij heeft toen gemerkt dat Frankrijk al eerder een 
regeling had getroffen voor de verzekering tegen natuurrampen. Dat ging gepaard met het in kaart brengen 
van de natuurrisico’s. Ze hadden toen in Frankrijk zelfs een staatssecretaris die was toegewezen aan natuur-
rampen, Haroun Tazieff. Hij is druk bezig geweest met het inventariseren van die extreme risico’s. Tegelijker-
tijd heeft Frankrijk een systeem bedacht van verzekering tegen natuurrampen. Dan kwam de vraag van Willy 
Claes of we dat ook in België konden doen. 
 
Overstromingen nader onderzocht 
 
Laten we nu wat nader naar de overstromingen kijken. We hebben eigenlijk een driedubbele typologie. We 
hebben de typologie van de overstroming van 1953 en de typologie van een aantal van die zware vloeden die 
in het historische overzicht werden vermeld, dus van een stormvloed, van hoogtij. 
 
Ten tweede hebben we de winterse overstromingen. Daar hebt u in vorige hoorzittingen al uitgebreid over 
horen spreken. Het land ligt er drassig bij in de winter en de regen over de bovenloop zoekt zijn weg over al 
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dan niet bebouwd land.  
 
Ten derde zijn er de typische zomerse problemen. Bij zomers onweer is het vooral een kwestie van de capaci-
teit van het rioolafvoersysteem. 
 
Rampenfonds 
 
1976 was het jaar van Ruisbroek. Het was ook het jaar van de discussie in de openbare opinie: er is geld voor 
de aankoop van nieuwe straaljagers, zal er ook geld zijn voor het aanleggen van de nodige dijken om ons te 
beschermen tegen het water? Tegelijk is in 1976 ook een wet goedgekeurd die voorziet in een beperkte ver-
goeding van de schade, met een aantal randvoorwaarden. Eén: het moet financieel aanzienlijke schade zijn. 
Twee: er moet ook een beslissing van overheidswege zijn, een erkenning van het feit dat wij te maken hebben 
met uitzonderlijke natuuromstandigheden over het grondgebied van een aantal benoemde gemeenten. 
 
Het is een lange procedure. Het is uiteraard belastinggeld dat betaald wordt aan de slachtoffers. Er is geen 
financiële voorziening: er is niet ergens een financieel rampenfonds dat beschikt over middelen die maar lig-
gen te wachten tot er nog eens een ramp zou gebeuren. Dat betekent dat men met begrotingsproblemen zit of 
dat men genoodzaakt is een speciale tranche te laten uitschrijven door de Nationale Loterij of zo. 
 
Bovendien is de tussenkomst van het Rampenfonds ten aanzien van gewone burgers bedoeld om die mensen 
het nodige te geven om verder te kunnen leven. Daarom bestaat er een koninklijk besluit waarin een inventaris 
wordt gegeven van wat een burger zo allemaal mag claimen van het Rampenfonds, met een aantal beperkin-
gen. Ik som er een paar op: je mag boeken claimen voor een maximumwaarde van 125 euro, ook voor vrou-
wenschoenen is het maximum 125 euro. 
 
De waarde is ook een waarde die in dagwaarde wordt berekend, terwijl een verzekeraar normaliter uitgaat van 
het feit dat er vervanging wordt verleend van dingen die kapot zijn, bijvoorbeeld vervanging van een apparaat 
door hetzelfde nieuwe apparaat. In de wetgeving over het Rampenfonds is er ook een trapsgewijs stelsel, 
waardoor de claim van het slachtoffer wordt herleid. Als het een claim zou zijn van een totale waarde van 
1000 euro volgens de reeds opgesomde maatstaven, dan krijgt men 600 euro. Als het 100.000 euro was, krijgt 
men amper iets meer dan de helft van de effectief geleden schade. 
 
Van dekking tegen storm naar een volledige dekking tegen natuurrampen 
 
De dekking tegen storm was eigenlijk een vrij gemakkelijke aangelegenheid. In de oorlogsjaren zijn de verze-
keraars begonnen met het verlenen van een gedeeltelijke dekking van het stormrisico, een bepaald percentage 
van de waarde van het pand. Tegen de zware stormen in 1990 was de norm in de markt dat een verzekering in 
staat was om een gebouw te verzekeren voor 100 procent van de verzekerde waarde. Het was toen echter nog 
een facultatieve dekking. In 1995 is er dan nog een koninklijk besluit gekomen waardoor stormschade een 
verplicht onderdeel werd van de brandpolis voor een woning, ook al is het zo dat een boerderij die ergens in 
het midden van de polders staat, meer onderhevig zal zijn aan stormschade dan een appartement in een flatge-
bouw ergens in Berchem. 
 
In 1990 heetten natuurrampen extreme risico’s te zijn, waarvoor het moeilijk was de nodige financiële capaci-
teit te vinden. En dus was er door sommige verzekeringsmaatschappijen maar een heel beperkte dekking. 
Maar men had het voorbeeld van het Franse systeem. En dus hebben wij, eerst op aangeven van Willy Claes 
en dan van alle andere ministers die zich ontfermd hebben over Economische Zaken, dat stelsel verder uitge-
werkt. Een belangrijk punt was om de Europese Commissie te raadplegen in 1999, om er zeker van te zijn dat 
het stelsel dat we in België voor ogen hadden, in de ogen van de EC aanvaardbaar zou zijn. Het moest aan-
vaardbaar zijn in die zin dat het niet te strak en niet te centralistisch mocht zijn, maar dat de overheid veron-
dersteld werd te reglementeren in de mate van het nodige en de normale marktwerking ruimte te laten. 
 
In 2003 heeft Charles Picqué, die toen minister van Economische Zaken was, een eerste poging ondernomen 
om alleen het overstromingsrisico verplicht te stellen en dat enkel voor de gebouwen in de overstromingsge-
voelige gebieden. Dat systeem was tot falen gedoemd, omdat men de last van de schade alleen bij de mensen 
legde die precies in het kwetsbare gebied woonden. Dus is men opnieuw aan het werk getrokken. Uiteindelijk 
heeft men besloten om een volledige dekking tegen natuurrampen in te bouwen voor eenvoudige risico’s. 
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Dat is verzekeraarsjargon. Wij hebben het hier over boerderijen, woningen, kleinhandelszaken en kleine on-
dernemingen, maar niet over bijvoorbeeld een olieraffinaderij in de Antwerpse havenzone. Door toedoen van 
de wet van 17 juli 2005 zijn er een aantal wijzigingen ingevoerd in de wet op de landverzekeringsovereen-
komst van 1992 en in de wet op de natuurrampen van 1976. Bij die wet hoorde een samenwerking met de drie 
gewesten van het land. Het was nodig om gelijke maatstaven te hanteren ten aanzien van de frequentiefacto-
ren en van de waterstanden die in aanmerking werden genomen bij het vastleggen van kaarten die de over-
stromingsgevoelige gebieden bepalen. Het gaat om 5 procent van de oppervlakte van het Vlaamse Gewest. 
Die kaarten worden volgens dezelfde maatstaven ook aangelegd door de Waalse overheid. 
 
Het partnership tussen de verzekeraars en het Rampenfonds is heel belangrijk. Ook al is het zo dat de verze-
kerde tegenwoordig voor zijn vergoeding terecht kan bij zijn verzekeringsmaatschappij, omdat hij een af-
dwingbaar recht vindt in zijn persoonlijk verzekeringscontract, dan is het nog altijd zo dat de federale over-
heid financiële ruggensteun verleent aan de verzekeraars. Het principiële bezwaar dat er was – zal men de 
financiële capaciteit vinden om zelfs bij extreem zware natuurrampen de financiële middelen op tafel te leg-
gen? – wordt opgelost door het feit dat de verzekeraars de eerste schijf van het risico op zich nemen, terwijl de 
overheid rugdekking geeft zodra de grens wordt overschreden op het niveau van de verzekeringsmaatschappij.  
 
Invoering op de markt 
 
Die wetgeving is ingevoerd begin maart 2006 en is, in functie van de vervaldagen van de polissen, in het jaar 
daarop over heel België uitgerold. Ze is van toepassing zowel voor Belgische als voor buitenlandse maat-
schappijen. Buitenlandse verzekeraars die in België zaken willen komen doen, zullen ook de dekking tegen 
natuurrampen moeten inbouwen in het contract.  
 
Het is een verplichte dekking in een verzekering die op zich niet wettelijk verplicht is. Iemand zou dus kunnen 
beslissen om een gebouw niet te verzekeren. Ik laat het over aan het gezonde verstand over om dat natuurlijk 
wel te doen. De verplichting slaat op de verzekering van het gebouw en zijn inboedel. Als wij spreken over 
bedrijven, dan is het feit dat een bedrijf gedurende een aantal dagen of weken niet in de mogelijkheid verkeert 
om zijn normale economische activiteit te voeren geen onderdeel van de wettelijke verplichting. Wat verplicht 
verzekerd moet worden, is de schade aan het gebouw en de schade aan zijn inboedel. 
 
Het idee is wel dat het Rampenfonds niet langer meer tussenkomt, behalve voor de laagste inkomens. De eni-
ge mensen die als particulier volgens de werking van die koninklijke besluiten nog toegang hebben tot het 
Rampenfonds, met de maximabedragen en de rekentechnieken die eigen zijn aan het Rampenfonds, zijn men-
sen die kunnen bewijzen, aan de hand van een OCMW-attest, dat ze moeten rondkomen met een leefloon. 
 
Ook de schade aan gewassen en wouden zijn nog voor rekening van het fonds. Voor activiteiten die niet als 
eenvoudige risico’s kunnen worden bestempeld, zal het maar een kleine troost zijn, gelet op de degressieve 
berekening van de schade die in aanmerking komt voor een tussenkomst van het Rampenfonds. Voor die 
mensen is het nog van belang dat er een erkenning is van de gebeurtenis als openbare ramp, gelet op het feit 
dat alle anderen in hun contract de hefboom vinden om een tussenkomst van de verzekeraar te kunnen clai-
men. 
 
Als er iets is dat in deze hoorzittingen zeker aan bod moest komen, dan wel het feit dat het systeem berust op 
solidariteit. Alles wat bestond tot op het ogenblik van de invoering van deze wetgeving, plus de overgangs-
termijn van 18 maanden, wordt in de verzekering opgenomen. De beruchte Bellemolen aan de Bellebeek bij-
voorbeeld staat er van vroeger. Over al die gebouwen hebben wij besloten dat daarvoor solidariteit moet be-
staan. De bestaande gebouwen worden opgenomen in een systeem van solidaire opvang.  
 
Maar er is een groot voorbehoud. Wat er nieuw wordt gebouwd nadat de kaarten bekend zijn, krijgt geen 
waarborg dat daar een verzekeraar voor te vinden zal zijn. Iemand met een bouwproject in een overstromings-
gebied zal zijn verzekeraar moeten kunnen overtuigen van het feit dat hij eventueel speciale maatregelen heeft 
getroffen om het overstromingsrisico ten aanzien van zijn gebouw te verlagen, te reduceren of te elimineren. 
Die mensen hebben ook geen toegang tot het Rampenfonds, voor iets wat ze eigenlijk wetens en willens op-
trekken of uitbreiden in overstromingsgebied. De wetgeving bepaalt ook dat er sprake kan zijn van een hogere 
franchise, dus een hoger eigen behoud, bij natuurrampen dan bij andere schadegevallen. Dat wordt op zich 
ook beschouwd als een aanzet om er zelf voor te zorgen dat men beschermd is tegen schade. De dekking geldt 
natuurlijk tot de volle waarde van wat er verzekerd is ten aanzien van de in de lijst opgenomen gevaren zoals 
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overstroming, aardbeving, grondverschuivingen en grondverzakkingen. 
 
Risico’s en tarifering 
 
Het stormrisico wordt verzekerd tegen marktvoorwaarden. Dat is dus pure marktwerking, er is geen publiek-
privaat partnership nodig. De verzekeraar kan het risico dekken met zijn eigen financiële capaciteit plus het 
feit dat hij zich op zijn beurt indekt bij herverzekeraars. Bij overstromingen, aardbevingen en de andere na-
tuurrampen is er wel degelijk sprake van een publiek-privaat partnership. Er zijn ook standaarddefinities. Een 
verzekeraar kan ruimer gaan dan de standaarddefinitie van de wetgeving. De wetgeving is de sokkel van de 
tussenkomst van de verzekeraar.  
 
Het Tariferingsbureau is de instantie die zal zorgen voor de financiële opvang van de extreem hoge risico’s. Ik 
kan me voorstellen dat de al genoemde Bellemolen aan de Bellebeek, een watermolen gelegen aan een kwets-
bare waterloop, moeilijk kan verzekerd worden. Als men dat risico aan een verzekeraar had voorgesteld onder 
normale marktvoorwaarden, zou de verzekeraar de berekening hebben gemaakt: wat is de frequentie die we 
mogen verwachten en wat is de waarde die moet worden verzekerd? De premie zou onbetaalbaar geweest 
zijn. Om dat tegen te gaan, heeft het Tariferingsbureau een plafond vastgesteld. In het Tariferingsbureau is er 
een paritaire vertegenwoordiging van verzekeraars en consumentenorganisaties zoals Test-Aankoop en de 
Gezinsbond. Het Tariferingsbureau bepaalt wat de maximale bijpremie kan zijn die men gaat vragen aan men-
sen die in extreem kwetsbaar gebied wonen. Dat is, geloof ik, het genie van het Belgische systeem. Wij geven 
een subsidie aan de mensen in extreem kwetsbaar gebied voor de gebouwen die er al waren toen de wetgeving 
in werking is getreden. Op die manier houden wij de bijpremie voor de mensen die minder kwetsbaar wonen, 
zo draaglijk mogelijk. 
 
De schade wordt gedekt zodra een van de oorzaken van de schade een natuurlijke oorzaak is. De aard van de 
schade wordt opgesomd in de wetgeving.  
 
Er zijn een paar uitsluitingen mogelijk. Zo moet men een tennisveld bijvoorbeeld niet verzekeren. Een verze-
keraar kan dat wel als bijkomende dekking in zijn contract opnemen, maar dat is dan voor zijn eigen rekening.  
 
Het is toegestaan de eerste 10 centimeter in een kelder uit te sluiten van de dekking. Dat is de hoogte van een 
pallet. Het is een opmerking die regelmatig terugkwam bij de verzekeraars: als je iets waardevol in je kelder 
staan hebt, bijvoorbeeld een wasmachine, dan is het misschien verstandiger om die wasmachine op een ver-
hoogje van 10 centimeter te zetten. De meeste verzekeringsmaatschappijen dekken vanaf de bodem van de 
kelder, maar er is een mogelijkheid die door de wet is toegestaan – en die ook wordt gebruikt door een aantal 
verzekeraars – om de eerste 10 centimeter niet te dekken. Dat is opnieuw een aanzet voor de verzekerde om 
op te letten voor die eerste 10 centimeter in de kelder en de waardevolle zaken eerder op een verhoog te zet-
ten.  
 
Bij de laatste gebeurtenissen die we kenden, in november 2010, waren er bedragen die in de tientallen miljoe-
nen euro liepen. Deze tabel toont zowel voor aardbevingen, als voor overstromingen, de limiet die iedere on-
derneming op zich moet nemen. Ik bespaar u de rekenwijze, maar het is duidelijk dat grote verzekeringsmaat-
schappijen een hoge eigen limiet zullen kennen. Het mag nooit minder zijn dan 2 miljoen euro. Zelfs een hele 
kleine verzekeringsmaatschappij zal sowieso een schadelimiet op zich moeten nemen, en dat ook op eigen 
financiële middelen moeten kunnen waarmaken, voor die 2 miljoen euro plus het variabele gedeelte.  
 
Door de optelling van de individuele limieten van de ondernemingen komt men tot een marktlimiet die boven 
0,28 miljard euro ligt voor de overstromingen. Daarnaast is er nog een capaciteit die van overheidswege is 
toegezegd. Dat is dat privaat-publieke partnership, met de financiële steun van de overheid, waardoor wij het 
nodige hebben gedaan voor overstromingen ter waarde van 560 miljoen euro. U zult mij misschien de vraag 
stellen: “Wat als het meer is dan 560 miljoen euro?” Ik geloof dat we dan rond de tafel gaan zitten.  
 
De tarifering die de verzekeraars hanteren, is gebaseerd op kaarten, zowel openbare kaarten als kaarten die de 
verzekeraars kunnen inkopen bij een aantal particuliere bedrijven die op dat vlak informatie kunnen bezorgen, 
zowel aan particuliere klanten als aan openbare besturen. Aon zal bijvoorbeeld een van de adressen zijn waar 
men desgevallend kan aankloppen voor advies op dat vlak. Voor de tarifering gebruiken verzekeraars ook 
software die het hun mogelijk maakt om te scoren. Anamnese is een medische term om de vraag te stellen wat 
er in het verleden gebeurd is met het pand dat moet worden verzekerd. Er wordt ook rekening gehouden met 
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individuele maatregelen of maatregelen die in de buurt werden getroffen voor de preventie of de beperking 
van de schade.  
 
Wanneer de verzekeraar op basis van de tarifering tot de conclusie komt dat hij het niet tegen een schappelijke 
prijs kan verzekeren, wordt het risico overgeheveld naar het Tariferingsbureau. Het bureau treedt in werking 
van zodra de jaarpremie 0,90 promille van de waarde van de verzekerde goederen bereikt. Dan wordt het risi-
co overgedragen naar het Tariferingsbureau. U kiest dus zelf de verzekeringsmaatschappij met wie u in zee 
wilt gaan. Die maatschappij zal dan het deel van de premie natuurrampen ter waarde van 0,90 promille afstaan 
aan het Tariferingsbureau. Het is een soort gemeenschappelijke pot. Alle verzekeringsmaatschappijen moeten 
bijdragen tot de schade die voor rekening van het bureau valt. Dat is de tweede lijn. Alle verzekeraars delen 
samen in de verliezen, zowel de Belgische als de buitenlandse verzekeraars.  
 
Op de particuliere markt kan het natuurlijk zijn dat de verzekeraar zijn tarifering na verloop van tijd aanpast. 
Ik heb recent in het kader van de werking van een vzw waarvan ik bestuurder ben, even moeten kijken wat de 
verzekeringsvoorwaarden waren van de gebouwen van – in dit geval – een folkloristische vzw die twee ge-
bouwen heeft. Wel, in de voorwaarden staat dat als er twee overstromingen zijn op vijf jaar tijd, zij zich het 
recht voorhouden om de tarifering voor overstromingsschade te herzien. Maar dit altijd met die bovengrens 
van 0,90 promille.  
 
Schadebeheer 
 
De wet legt de verzekeraar op om in de dringende kosten tussen te komen binnen de 15 dagen. Voor de voor-
naamste herstellingen geldt de regel dat er een akkoord moet zijn over de expertise. Ik ga ervan uit dat we hier 
spreken over herstellingen die van die aard zijn dat de verzekeraar een expert uitstuurt. Dan heeft de verzeke-
raar, zodra er een akkoord is tussen de twee partijen, dertig dagen de tijd om te betalen, te rekenen vanaf de 
dag van het akkoord. Mocht het echt nodig zijn, bijvoorbeeld in het geval we geconfronteerd worden met een 
situatie die te vergelijken zou zijn met de stormen van 1990 met een miljoen schadeclaims, dan neem ik aan 
dat er wat achterstand zou kunnen zijn. In dat geval verleent de wetgeving de mogelijkheid aan de regering 
om die uitbetalingstermijn te verlengen. Tot nu toe is dit nooit moeten gebeuren.  
 
Voordelen 
 
Wat zijn de grote voordelen? Men krijgt nieuw voor oud, men krijgt een uitkering in vervangingswaarde. Het 
Rampenfonds is geen organisatie die jaar in jaar uit staat te wachten op dossiers. Ik kan me goed voorstellen 
dat ze bij het uitkeren van belastinggeld goed let op de samenstelling van de dossiers. Een verzekeraar heeft er 
commercieel belang bij dat hij ten aanzien van zijn klant snel met geld over de brug komt. Bovendien is het – 
zoals gezegd – wettelijk verplicht. De tussenkomst van de verzekeraar vloeit voort uit het contract, uit de 
overeenkomst. Er is geen erkenning van openbare ramp nodig om een recht te hebben ten overstaan van de 
verzekeraar.  
 
Met het Belgische systeem hebben we marktwerking. De verzekeraar mag het risico inschatten tot de grens 
van 0,90 promille. Maar we hebben in het Belgische systeem afgesproken dat er solidariteit moet zijn met de 
mensen die bijvoorbeeld gewoon het ouderlijk huis zijn gaan bewonen. Zij hebben er niet voor gekozen op die 
plaats te gaan wonen of het is in ieder geval een huis dat er stond vóór de nieuwe wetgeving van kracht was. 
Voor zover we spreken over de rampen die we de voorbije jaren hebben meegemaakt, is er geen begrotings-
last, geen begrotingsonbekende of geen beheerstaak voor een overheid die daar slecht voor is uitgerust.  
 
Huidige markttarieven 
 
Bij de cijfers die we kennen voor woningen, ziet u op de slide de tarieven die gelden voor een verzekerde 
waarde van 100.000 euro. 88 procent van de markt betaalt minder dan 13 euro per schijf van 100.000 euro 
verzekerde waarde. Ik vestig uw aandacht erop dat wanneer een verzekeraar over een verzekerde waarde 
spreekt, dat niet hetzelfde is als de waarde op de vastgoedmarkt. Als men een huis wilt kopen, betaalt men ook 
voor de ligging van dat goed. Ik kan mij bijvoorbeeld voorstellen dat er bij een villa met uitzicht op het golf-
terrein van Knokke-Zoute een veel grotere waarde is, die echter niets te maken heeft met hoeveel het kost om 
dat pand opnieuw op te bouwen. Waar wij naar kijken, is hoeveel het zal kosten om dat gebouw te herstellen 
of opnieuw op te trekken.  
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De meeste maatschappijen werken met een franchise ter hoogte van het standaardbedrag, dat maandelijks 
wordt geïndexeerd en nu in de buurt van 220 euro ligt. Als we kijken naar het recente verleden, dat is vóór de 
overstromingen van november 2010, hebben we ongeveer 6 miljoen woningpolissen in portefeuille. Er zijn 
immers mensen met een tweede woning. We hebben in de voorbije jaren, naargelang het jaar, tussen de 5000 
en 20.000 tussenkomsten moeten doen op natuurrampen, met een gemiddelde schadevergoeding van tussen de 
4000 en 5000 euro. Er zijn over heel België, dus niet specifiek Vlaanderen, ongeveer 30.000 gebouwen die de 
verzekeraars niet tegen marktwaarde hebben kunnen verzekeren. Dat betekent dat er maar 30.000 mensen zijn 
die eigenlijk een subsidie van de rest van de verzekerden nodig hebben om niet meer te moeten betalen dan 
0,90 promille.  
 
November 2010 
 
Ik toon nu de cijfers van de weersomstandigheden van 11 tot 19 november 2010. Voor de verzekeraar valt dit 
uiteen in vier stukken. Het lagedrukgebied dat we midden november 2010 hebben gekend, werd in de eerste 
plaats gekenmerkt door stormschade. We hebben toen ongeveer 5000 aanmeldingen gekregen voor een ge-
middeld bedrag van 1600 euro. Dat is een bedrag dat in de lijn ligt van andere stormschade.  
 
Het heeft ook heel veel geregend. We hebben dus ook heel veel dossiers gehad over de insijpeling van neer-
slag. Ik heb het dan over 7000 dossiers met een gemiddelde schadelast van 1775 euro, plus de franchise die de 
verzekerde voor zijn eigen rekening heeft. Samen is dat 2000 euro.  
 
Voor de echte overstromingsschade in de periode van 11 tot 19 november 2010 kregen we iets meer dan 9000 
dossiers. De gemiddelde schadelast zonder franchise bedroeg iets meer dan 8000 euro. We zijn moeten tus-
senkomen voor 75 miljoen euro. 
 
Deze observatie is afgesloten op 31 januari 2011. Bij de verzekeraar heerste het gevoel dat de afhandeling van 
overstromingsschade meer tijd in beslag neemt dan de afhandeling van stormschade. Wanneer dakpannen, de 
dakgoot of een deel van het dak weg is, dan ziet men dat vrij snel. Bij overstromingsschade zijn er zaken die 
maar geleidelijk aan het licht komen. De verzekeraars menen dus dat de weersomstandigheden van november 
in totaal tussen 100 en 120 miljoen euro aan schade hebben veroorzaakt.  
 
Preventie 
 
Wat wij in november 2010 hebben meegemaakt, is aanleiding geweest voor een aantal partijen op de markt 
om contact met ons op te nemen. Nogal wat mensen hebben immers opgemerkt dat het bewustzijn van be-
schikbare hulpmiddelen hier weinig aanwezig is, terwijl dit bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk veel be-
ter is uitgebouwd. Ik heb het dan over materiaal om het water te keren en om te drogen. Wij hebben voorstel-
len gekregen van firma’s die op zoek zijn naar samenwerking met de overheid en met de verzekeraars. Zij 
willen laten weten dat er beveiligingsmateriaal aanwezig is.  
 
Verzekering moet een verhaal van bescherming zijn. Die bescherming bestaat niet alleen uit de vergoeding na 
de feiten maar ook uit het feit dat men er zelf iets aan kan doen, niet alleen op het collectieve vlak, op het pas-
sende bestuurlijke niveau, maar ook als particulier. Wanneer men bijvoorbeeld een sterfputje heeft in de kel-
der en er is een probleem van terugvloeiend rioolwater, dan kan men zorgen voor een buis die perfect aansluit 
op dat putje waardoor het water gaat stijgen in de buis en niet over de hele oppervlakte van de kelder. Wan-
neer men bijvoorbeeld een opening heeft in een garagedeur om de kat binnen en buiten te laten, dan bestaan er 
systemen om dat waterdicht te maken. Het zijn vaak kleine gadgets die ook verzekeraars in hun aanbod zou-
den kunnen opnemen. In Nederland zijn er nu al verzekeraars die naast hun verzekeringsactiviteit op hun 
website een hele shop hebben, gaande van branddekens tot ander materiaal. Wij geven de voorrang aan sys-
temen die automatisch werken. Ook wanneer mensen met verlof zijn, treedt bijvoorbeeld de beveiliging in 
werking.  
 
Preventie voor de gebeurtenissen zou best berusten op inspanningen op het vlak van bescherming via de loka-
le autoriteiten en op gezinsniveau. Dat sluit aan bij de uiteenzetting van Aon. Ook particulieren kunnen advies 
krijgen over wat ze op hun eigen niveau kunnen doen. 
 
Voor de risicogebieden is het belangrijk dat er wordt gewerkt aan preventieplannen. Dat moet worden aange-
stuurd op het bekkenniveau om in te staan voor de coördinatie. Het is ook belangrijk dat er voor de gebeurte-
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nis wordt gewerkt aan waarschuwing en advies. Voor die waarschuwing is het belangrijk dat we tot een sa-
menwerking kunnen komen met de omroepen, zodat in het weerbericht een waarschuwing kan worden uitge-
stuurd wanneer de nood daar is.  
 
Wij zien ook een aantal interessante aanknopingspunten in de Vlaamse vakoverschrijdende eindtermen die 
zijn vastgelegd voor het onderwijs. Risicobewustzijn is een van de punten die zijn opgenomen in de catalogus 
die het departement Onderwijs heeft losgelaten op de secundaire scholen. Wij willen aan consumenteneduca-
tie doen. Ook op dat vlak is er een opportuniteit voor samenwerking, niet alleen ten aanzien van de media 
maar ook van het onderwijs. 
 
Na de ramp zijn wij als verzekeraars op een vrij systematisch manier betrokken bij de psychosociale interven-
tieplannen, ook bij collectieve rampen.  
 
Wanneer we nog twee zaken zouden mogen vragen, dan zou dat in eerste instantie de inachtneming zijn van 
het voorzorgsbeginsel ten aanzien van bouwvergunningen. We hebben allemaal al gehoord dat het advies van 
waterschappen soms in de wind wordt geslagen en dat mensen toch een bouwvergunning krijgen terwijl het 
gaat om overstromingsgebied. Ik laat dan in het midden of de maatregelen die een individuele eigenaar neemt 
om zijn perceel te beveiligen, een impact hebben op het gebied dat ernaast ligt. Want er is wellicht ook een 
impact op de waterhuishouding, niet alleen ten overstaan van één bepaald perceel maar ook ten overstaan van 
de vraag waar dat overtollige water dan naartoe moet. 
 
Wanneer iemand een bouwperceel koopt in een risicogebied, zijn daar heel wat partijen bij betrokken: bank, 
notaris enzovoort. Dat zijn stappen waar desgevallend een knipperlicht zou moeten gaan branden.  
 
Wij houden ons ter beschikking voor de feedback die op het passende bestuurlijke niveau nodig zou zijn. 
Wanneer in het kader van het waterbeheer op bekkenniveau feedback moeten worden gegeven, in de vorm 
van statistieken die dan gebundeld worden via criteria op codeniveau, kunnen wij proberen om informatie aan 
te leveren over onze ervaring als beschermer en uitkeringsinstantie. 
 
Ons systeem schrijft niets voor ten aanzien van eventuele aansprakelijkheden. Wat de aansprakelijkheid be-
treft, blijven we binnen de werking van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek. Mocht bijvoorbeeld blijken 
dat ergens wordt gesluikstort en een buurtcomité het gemeentebestuur daar al zeven keer op attent heeft ge-
maakt, bestaat de kans op juridische verwikkelingen voor de instantie die het waterbeheer verzorgt. Het is dan 
ook belangrijk op het meest plaatselijke bestuursniveau met alerte beheerders te maken te hebben. 

2.2. Vragen van de leden en antwoorden 

De heer Hermes Sanctorum: U had het over een uitbreiding, na achttien maanden, met nieuwe gebouwen in 
gebieden met een overstromingsrisico. Gaat het dan om de effectief overstromingsgevoelige gebieden? Indien 
iemand in een effectief overstromingsgevoelig gebied een woning bouwt, is hij niet gedekt voor overstro-
mingsschade. Heb ik dat goed begrepen? 
 
De heer Wauthier Robyns: Er is een mogelijkheid tot uitsluiting. Die gebouwen vallen niet onder het solida-
riteitssysteem. Indien een eigenaar besluit daar een paalwoning te bouwen, om een extreem voorbeeld te ne-
men, kan de verzekeraar besluiten die paalwoning te verzekeren omdat ze voldoende hoog is. Hetzelfde geldt 
indien de eigenaar een terp aanlegt. De eigenaar zal de verzekeraar er echter van moeten overtuigen dat het 
risico op die manier aanvaardbaar is geworden. De verzekeraar kan voor mogelijke schadegevallen niet bij de 
gemeenschappelijke pot terecht. Hij moet zelf in de nodige financiële capaciteit voorzien. Hij kan dit eventu-
eel door middel van een herverzekering doen. Dat valt helemaal binnen de relatie tussen de verzekeraar en de 
verzekerde. Ik beweer niet dat het onmogelijk is een verzekeraar te vinden. Die verzekeraar kan voor een der-
gelijk risico echter geen beroep op het solidariteitsstelsel doen. 
 
De heer Bart Martens: De regel dat een risico boven 0,9 promille aan het Tariferingsbureau wordt overge-
dragen, geldt in die gevallen niet. 
 
De heer Wauthier Robyns: Die regel geldt enkel voor de gebouwen die er al stonden. 
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De heer Wilfried Vandaele: Indien iemand een bouwvergunning krijgt waarin, ten gevolge van de watertoets 
of om andere redenen, een aantal voorwaarden zijn opgenomen, kan hij de verzekeraar melden dat hij alles 
heeft gedaan wat de overheid hem heeft gevraagd. Geldt dit niet als argument? 
 
De heer Wauthier Robyns: Indien het om een nieuw opgetrokken gebouw gaat, is dit volledig aan de in-
schatting van de verzekeraar overgelaten. 
 
De heer Bart Martens: Geen enkele private verzekeraar is verplicht hiervoor een verzekering af te sluiten. 
De verzekeraar kan hiervoor eender welke premie vragen. Wellicht zal de verzekeraar in dergelijke gevallen 
een echte inschatting van het overstromingsrisico maken. In functie daarvan zal de premie worden aangepast. 
 
De heer Hermes Sanctorum: Hoe werkt de limiet van de verzekeraars precies? Moet de verzekeraar eerst de 
limiet bereiken vooraleer het fonds wordt ingeschakeld? 
 
De heer Wauthier Robyns: Er is een eerste schijf, waarvoor de verzekeraar zijn eigen financiële capaciteit 
moet aanspreken. Hij kan dit eventueel met behulp van een herverzekeraar regelen. De verzekeraar moet voor 
het hele land een bedrag waarborgen van minstens 2 miljoen euro, aangevuld met een gedeelte dat in functie 
van de omzet van die verzekeraar met een rekensleutel wordt bepaald. Als die verzekeraar de volgens de wet-
telijke verplichtingen bepaalde uiterste limiet heeft bereikt, kan hij bij het fonds aankloppen. Dat is, ondanks 
de gebeurtenissen van november 2010, tot nu toe niet gebeurd. Als de overstromingen onder het peil, op het 
peil of zelfs tweemaal boven het peil van november 2010 zouden zitten, zouden de verzekeraars dit met hun 
eigen financiële middelen kunnen regelen. Ze krijgen hier trouwens ook de premies voor. 
 
De heer Hermes Sanctorum: Dit betekent dat het Rampenfonds eigenlijk zelden wordt ingeschakeld. 
 
De heer Wauthier Robyns: Het Rampenfonds komt tussenbeide voor mensen die kunnen bewijzen leefloners 
te zijn en bijgevolg een excuus hebben om niet verzekerd te zijn. Het is er ook voor landbouwschade. De re-
geling voor landbouwschade is echter voor heel Europa aan een herevaluatie toe. Er is discussie over de mate 
waarin de verzekeraars moeten betalen voor de natuurverschijnselen die een impact op gewassen en teelten 
kunnen hebben. Tot slot is het Rampenfonds er ook voor bedrijven die niet als een eenvoudig risico gelden. 
Voor die bedrijven gaat het echter om een kleine tussenkomst. De schade zal al snel een paar tienduizenden 
euro’s bedragen. Er is een degressieve regeling voor de tussenkomst van het Rampenfonds. Voor een groot 
industrieel bedrijf zal het er veeleer op aankomen aan te geven op welke manier het bedrijf of het bedrijven-
terrein door middel van spaarbekkens en speciale maatregelen is beschermd. 
 
De heer Bart Martens: We hebben recent van de VMM vernomen dat de kaart met effectief overstromings-
gevoelige gebieden op basis van de gegevens van de overstromingen van 2009 is geactualiseerd. De over-
stromingsrisicokaarten die de verzekeringsmaatschappijen gebruiken, zijn vastgelegd in een uit 2007 daterend 
koninklijk besluit. Omvat dat koninklijk besluit een systeem om de kaarten op basis van recente overstromin-
gen te actualiseren? 
 
De heer Wauthier Robyns: Dat is de bedoeling. 
 
De heer Bart Martens: Dat gebeurt dus niet automatisch. Kan een gewest dat over een geactualiseerde kaart 
beschikt, die kaart opladen? Maakt het koninklijk besluit het mogelijk die kaart te gebruiken als grond voor de 
beslissing of de verzekerde waarde al dan niet in het verlicht stelsel van de 0,90 promilleregeling moet worden 
opgenomen? 
 
De heer Wauthier Robyns: Dat is de bedoeling. Wie de website van het Agentschap voor Geografische In-
formatie Vlaanderen aanklikt, zal kaarten vinden die daar uitsluitsel over geven. Hetzelfde geldt overigens 
voor een aantal gebieden in Wallonië, waar dat in functie van de rivierbekkens verloopt. 
 
De heer Bart Martens: Is het mogelijk een beeld te geven van de stijging van de premies ten gevolge van de 
toename van het overstromingsrisico in de loop van de voorbije jaren? Ik denk dan zowel aan de 0,90 promil-
leregeling als aan het risico dat aan het Tariferingsbureau wordt overgedragen. 
 
De heer Wauthier Robyns: Eigenlijk kan dat nog niet, omdat ons systeem pas in 2006 is gestart.  
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We kunnen natuurlijk wel naar de cijfers in verband met natuurrampen kijken. Alle cijfers zijn te vinden op de 
website van de CBFA, de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen. Daar worden alle statis-
tieken over de activiteiten van de verzekeraars gepubliceerd. Er is een tabel met gegevens over natuurrampen. 
Die gegevens zijn onderverdeeld in risico’s voor woningen, voor de landbouw en voor kleine bedrijven. 
 
Uit de tabel blijkt welke omzet en schadelast de verzekeraars in verband met natuurrampen hebben geboekt. 
Er zijn daarnaast ook nog algemene kosten. In de periode tussen 2006 en 2010 hebben de verzekeraars aan 
natuurrampen eigenlijk geld verdiend. 
 
Wat natuurrampen betreft, houden we natuurlijk rekening met het feit dat we ooit ergere gevallen zullen zien. 
Eigenlijk is dit hetzelfde als een verzekering tegen brand in openbare gelegenheden. Jarenlang gebeurt er wei-
nig en dan brandt het Switel-hotel. 
 
De heer Bart Martens: We hebben van de VMM vernomen dat tegen 2050 een stijging van de overstro-
mingsschade met 30 tot 40 procent wordt voorspeld. Die voorspelling gaat uit van een business-as-usualbeleid 
en houdt in dat we rekening moeten houden met veranderingen in het klimaat en in het landgebruik. 
 
Hebt u al inschattingen gemaakt van hoe hoog de premies kunnen oplopen of hoe hoog het over te dragen 
saldo aan het Tariferingsbureau zou kunnen stijgen ten gevolge van deze fenomenen? Of houdt u zich niet 
bezig met dat soort voorspellingen?  
 
De heer Wauthier Robyns: We zijn niet in staat om te zeggen wat de verzekeringspremie in het jaar 2040 of 
2050 zal zijn. We kunnen evenmin zeggen of de kustlijn tussen Brugge en Eeklo zal lopen, of in Nederland in 
de buurt van Amersfoort. Dat zijn dingen waar we iets over horen, want herverzekeraars en verzekeraars luis-
teren naar de voorspellingen, zowel ten aanzien van het frequenter voorkomen van stormen als van overstro-
mingen. Wij berekenen de premie vooral in functie van het volgende verzekeringsjaar. De verzekeraars gaan 
jaar na jaar na op welke manier de verzekeraar zijn eigen herverzekering kan inkopen bij herverzekeraars.  
 
We hebben vorig jaar een onverwachte meevaller gehad. De voorspelling voor het jaar 2010 was dat er veel 
tropische stormen zouden zijn in een economisch hoogontwikkeld gebied: de Golf van Mexico en de VS. De 
herverzekeraars waren erop voorzien dat ze veel zouden moeten betalen wegens die tropische stormen. Die 
stormen zijn er geweest, maar ze zijn een stille dood gestorven boven de oceaan. Ik meen dat er niemand in 
deze zaal zich een naam kan herinneren van een van de orkanen van vorig jaar. We hebben namen zoals Ka-
trina in het geheugen, maar niet die van vorig jaar. Er was er wel een orkaan die het nog erger heeft gemaakt 
voor de mensen in Haïti en er is er eentje geweest in de buurt van Bermuda, maar die heeft niet veel schade 
aangericht en de capaciteit was aangelegd om die de baas te kunnen. De herverzekering is dit jaar dus eerder 
meegevallen dan tegengevallen. En dan krijgen we nu zoiets als in Nieuw-Zeeland.  
 
De heer Bart Martens: We kunnen ons wel de naam herinneren van een boorplatform in de Golf van Mexico 
dat ook veel schade heeft aangericht, maar dat had weinig met de tropische stormen te maken.  
 
De heer Wauthier Robyns: En dat zat voor een heel groot deel in het eigen behoud van BP; ze hadden zich 
daartegen heel weinig verzekerd.  
 
De heer Bart Martens: Wat me ook opviel, is dat u de schade van de watersnood van november 2010 raamt 
op 98 miljoen euro. Als ik kijk naar de website van de afdeling Rampenschade van Binnenlandse Zaken, 
wordt de schade geraamd op 180 miljoen euro. In de presentatie van Aon ging het over 150 miljoen euro. Hoe 
komt het dat er een dergelijk groot verschil is in de ramingen?  
 
De heer Wauthier Robyns: Er is heel wat schade die niet verzekerd is. Ik neem aan dat een aantal openbare 
goederen, infrastructuurgoederen, niet verzekerd is. Als ik een overheid was, zou ik ook niet alle risico’s ver-
zekeren, want de toegevoegde waarde van een verzekering is dat de verzekeraars werken op basis van de wet 
van de grote aantallen. Voor een particulier die maar één auto heeft en die wordt meegesleurd bij een over-
stroming, had het zin om voor die auto een omniumverzekering te hebben. Voor de overheid, met een vloot 
van honderden voertuigen, kunnen er wel verzekeringsoplossingen worden bedacht als onderdeel van riskma-
nagement. Het bestuur gaat daarbij zelf overwegen dat er tegen het eind van het jaar misschien twee of drie 
auto’s beschadigd zullen zijn geweest. Het is dus begrijpelijk dat openbare besturen niet alles verzekeren zoals 
een particulier of een individueel bedrijf dat zou doen.  
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Ik merk wel op dat bedrijven door wettelijke verplichtingen verzekerd zijn voor de schade aan de muren van 
het gebouw en aan de inboedel van het gebouw, maar dat bijvoorbeeld de onderbreking van de economische 
activiteit vaak niet verzekerd is. Dat is toch ook schade.  
 
Ik ga ervan uit dat, naast de landbouwschade, ook de schade aan de openbare infrastructuur werd opgenomen 
in de andere cijfers die u heeft genoemd. Sommige cijfers worden ook vrij vroeg en een beetje volgens de 
nattevingermethode naar voren gebracht. Dat is bijvoorbeeld een beetje het probleem met het Rampenfonds. 
Om te kunnen zeggen dat de regering besloten heeft dat ze het Rampenfonds in werking steekt, moet men de 
financiële drempel kunnen halen, en dat gebeurt op basis van informatie die wordt aangeleverd door de gou-
verneurs van de provincies.  
 
De heer Bart Martens: Kunt u de overheid eigenlijk helpen bij het bepalen van het maatschappelijk optimaal 
beschermingsniveau tegen overstromingen? U hebt het over 100 à 180 miljoen euro schade voor een over-
stroming die zich om de zoveel jaren voordoet. Als we dan zien dat er maar 25 miljoen euro wordt geïnves-
teerd in waterbeheersing voor de onbevaarbare waterlopen en 50 miljoen euro voor de bevaarbare waterlopen, 
dan is dat toch een groot verschil. De maatschappij heeft straks de keuze tussen het betalen van meer verzeke-
ringspremie versus het betalen van meer belastingen voor bijkomende waterbeheersingswerken. Waar ligt dat 
optimum juist? Hoe kan dat bepaald worden? Zou het extra inzetten op waterbeheersingswerken een dempend 
effect hebben op de voorspelde toename van verzekeringspremies? 
 
De heer Wauthier Robyns: De hoogste prioriteit ligt in het beleid dat wordt gevoerd ten aanzien van bouw-
vergunningen. Voor de andere risico’s is het een kwestie van de preventieve aanpak, meer bepaald in de risi-
cogebieden. Als onze input daarbij nuttig kan zijn, zullen wij daar zeker positief op antwoorden. 
 
De heer Bart Martens: U had het over artikel 1382, de foutaansprakelijkheid in het Burgerlijk Wetboek. 
Wanneer de waterbeheerder fouten kan worden aangewreven, dan behouden wij ons het recht voor om de 
overheid aansprakelijk te stellen. In het Verenigd Koninkrijk en Ierland gaat men soms veel verder. Men 
wrijft de waterbeheerder fouten aan wanneer hij op het niveau van de planning heeft nagelaten bepaalde over-
stromingsgebieden tijdig te realiseren. Kan het hier ook zo ver gaan? Dat kan leiden tot onverzekerbare situa-
ties waarbij gezinnen geen verzekering meer kunnen krijgen tegen overstromingsschade, met een belangrijke 
sociale uitsluiting tot gevolg. 
 
De heer Wauthier Robyns: De weg die wij afleggen, is de omgekeerde van deze van het Verenigd Konink-
rijk. In België was het niet gebruikelijk om dekking te vinden tegen aardbevingen en overstromingen. Wij 
hebben dan ook gewerkt aan een wettelijke oplossing om die dekking wel in te voeren. In het Verenigd Ko-
ninkrijk werkt men met een markt die de traditie had om dekking te verlenen tegen overstroming. De bood-
schap van de verzekeraar was er dat de overheid dringend maatregelen moest nemen omdat de verzekeraars 
niet langer dekking kunnen verlenen tegen het overstromingsrisico indien de overheid niets zou doen.  
 
De heer Bart Martens: Wij hebben dus eigenlijk het beste van de twee werelden. 
 
De heer Wauthier Robyns: De verzekerde kan een aantal risico’s zelf reduceren. Alle inspanningen die we 
zullen leveren om de kans op wateroverlast te reduceren, zullen een effect hebben op de premie, die in relatie 
moet staan tot natuurrampen. 

IX.  HOORZITTING VAN DINSDAG 22 MAART 2011 MET DE VLAAMS E 
PROVINCIEGOUVERNEURS 

De heer Bart Martens, voorzitter: Vandaag hebben we de eer om twee gouverneurs te horen. We hebben de 
Vereniging van Vlaamse Provincies hier al gehoord over de provincies in hun hoedanigheid van beheerder 
van de waterlopen van categorie 2. aar de taken van de provincies in het waterbeheer zijn ruimer. De gouver-
neurs zitten de bekkenbesturen voor, ze zorgen voor de coördinatie van het waterbeleid op bekkenniveau en 
ze zijn de spil tijdens rampenbestrijding. De gouverneurs zijn overeengekomen om de gouverneurs van Ant-
werpen en Vlaams-Brabant af te vaardigen. Ze komen uiteenzetten hoe ze de coördinatie van de bekkenwer-
king ervaren en wat eraan kan verbeteren, en misschien kunnen ze ook een toelichting geven over de rampen-
bestrijding.  
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1. Inleidende uiteenzetting 

Mevrouw Cathy Berx, gouverneur van de provincie Antwerpen: De gouverneurs hebben een unieke positie 
als federaal commissaris voor rampcoördinatie, als interface tussen overheid en diensten en als voorzitter van 
het bekkenbestuur. Het is absoluut niet de bedoeling van de gouverneurs om taken op het vlak van waterbeleid 
te accapareren. Het is de bedoeling om de opgebouwde expertise in onze hoedanigheid van federaal commis-
saris voor rampenbestrijding maximaal ten dienste te stellen van het waterbeheer en van de bekkenbesturen.  
 
Net als deze verenigde commissie zijn ook wij vertrokken van de wateroverlast van november 2010, al zullen 
we dit ruimer bekijken en ook aandacht besteden aan onze ervaringen als voorzitter van het bekkenbestuur. 
Wat wij hier vandaag vertellen, werd uitgewerkt na grondig overleg. Wij brengen een tekst die gedragen 
wordt door alle gouverneurs.  
 
Ik zal het hebben over de rol van gouverneurs bij de noodplanning en, als voorzitter van het bekkenbestuur, 
bij het integraal waterbeleid. Gouverneur De Witte zal verder ingaan op de voorstellen tot hervorming van het 
integraal waterbeleid, een aantal aspecten verder preciseren en de conclusies toelichten.  

1.1. Rol van de gouverneur bij noodplanning 

De gouverneur is bevoegd om het provinciaal noodplan, het rampenplan, af te kondigen. Hij of zij houdt daar-
bij rekening met een aantal elementen. Eén, de aard en de impact van de gebeurtenis: is er meer dan één ge-
meente bij betrokken? Twee, gaat het om een evolutief risico met een mogelijke escalatie van de problemen? 
Zal de ramp meerdere dagen beslaan?  
Drie, is er een grote behoefte aan in te zetten middelen? Als die er is, is er een verdelingsvraagstuk. Door de 
schaarste aan middelen en de omvang van de nood moeten prioriteiten worden bepaald, en dat moet gebeuren 
in functie van een goede risico-inschatting. Er is dan een beleidsverantwoordelijke nodig die een keuze maakt, 
uiteraard na advies van de hulpdiensten en in dit geval ook van de waterbeheerders. Vier, er is de specificiteit 
van de te nemen maatregelen. Vijf, ook met de mogelijke media-impact wordt rekening gehouden.  
 
Er is een koninklijk besluit over de nood- en interventieplannen van 16 februari 2006. Dat zijn de regels die 
gelden. 
 
Een gouverneur die het rampenplan afkondigt, zit ook het provinciaal coördinatiecomité voor. De rol van dat 
comité is het coördineren van de hulpdiensten. Er zijn vijf disciplines: de brandweer, die moet instaan voor de 
incidentbestrijding, de medische discipline, de politie, de logistieke, discipline bestaande uit de civiele be-
scherming en defensie, en de communicatie. Die moeten allemaal goed op elkaar worden afgestemd. In het 
geval van waterproblematiek is er de afstemming en coördinatie van hulpdiensten samen met de lokale bestu-
ren en uiteraard ook met de waterbeheerders, want zij beschikken over de specifieke expertise.  
 
Er is een centraal coördinatiepunt van bovenlokale middelen, bijvoorbeeld voor de inzet van pompen en per-
soneel. Het coördinatiepunt neemt de nodige beleidsmaatregelen, na advies van hulpdiensten en experten, in 
casu de waterbeheerders en watermaatschappijen. Dat overstijgt bestuurlijke grenzen, en soms ook de grenzen 
tussen het publieke en het private. Als een pomp defect is, en er geldt een onderhoudscontract met een privé-
speler, dan moet ook die speler kunnen worden aangesproken om zo snel mogelijk, binnen een vooropgestelde 
termijn, reparatiewerken uit te voeren. Ook op andere privémiddelen, bij aannemers, landbouwbedrijven of 
wat dan ook, kan er desgevallend een beroep worden gedaan. 
 
Kortom, het gaat over het beheren van de noodsituatie en het oplossen van knelpunten. Dat beheer van nood-
situaties begint echter altijd een hele tijd voor er een ramp of incident gebeurt. Uiteraard moeten we maximaal 
preventief werken. Ook informeren we de bevolking over de genomen en te nemen maatregelen. Als bij een 
incident een noodnummer wordt geopend of er wordt beslist om bewoners te evacueren en dergelijke meer, 
dan moet men weten hoe dat gebeurt: worden er bussen van De Lijn ingezet,waarheen wordt geëvacueerd, is 
er een opvangcentrum opgericht, wat moeten de mensen desgevallend meenemen? 
 
Er zijn heel veel partners in dit verband. De gemeenten maken grachten vrij, vullen zandzakken en bedelen 
die, maken rioolputten leeg, plaatsen dranghekken enzovoort. De brandweer staat in voor het professioneel 
inzetten van personeel en middelen. Het is van kapitaal belang dat er goed en veel wordt samengewerkt tussen 
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de korpsen, dat er een grote solidariteit is tussen die korpsen. Zeker wat de provincie Antwerpen betreft, maar 
ongetwijfeld ook elders, was dat in november 2010 zeker het geval. De medische discipline staat in voor de 
voorbereiding van de evacuatie, in samenwerking met het Rode Kruis. De politie moet de nodige verkeers-
maatregelen nemen. Als een straat onder water staat, moet ze zorgen voor de nodige wegomleggingen en der-
gelijke, of mensen oproepen om zeker niet de wagen te nemen in bepaalde omstandigheden. Ook de civiele 
bescherming stelt personeel ter beschikking, houdt zich bezig met het vullen van zandzakken en het inzetten 
van pompen waar de nood het hoogst is. Ook Defensie heeft personeel ter beschikking gesteld om zandzakken 
te vullen, en heeft ook zelf voertuigen en pompen ingezet. 
 
Dan zijn er de waterloopbeheerders. Hun aanwezigheid bij de coördinatievergaderingen, ook lokaal, is van 
kapitaal belang gebleken. Ze zijn meteen uitgenodigd om deel te nemen aan de vergaderingen van het crisis-
comité. Ze leveren een grote bijdrage qua expertise, met betrekking tot het voorstellen en ook uitvoeren van 
de nodige technische maatregelen tijdens de crisissituatie, ook rekening houdend met te waarborgen andere 
belangen. Op een bepaald ogenblik werd in Antwerpen gevraagd of er water kon worden overgepompt in de 
Grote Nete, die wordt gebruikt voor de drinkwatervoorziening. Stel dat twee of drie huizen dreigen onder te 
lopen, maar dat de voorgestelde maatregel mogelijk een probleem met de drinkwatervoorziening voor 1 mil-
joen mensen tot gevolg heeft, dan moet die afweging van diverse belangen grondig worden gemaakt. 
 
Bij de evaluatie van de overlast in november 2010 hebben we een aantal positieve punten vastgesteld. Het 
coördinerend optreden op provincieniveau – trouwens ook samen met de dienst Waterbeleid van de provincie 
– van de waterbeheerders en de diverse disciplines, heeft heel goed gewerkt. Alle expertise die beschikbaar is 
met betrekking tot die problematiek, is daar op een goede manier gebundeld. Op basis daarvan konden rele-
vante en juiste beslissingen worden genomen. Ook de gemeentelijke crisiscomités hebben goed gewerkt. In 
alle Vlaamse gemeenten waar dat nodig was, zijn er ook crisiscomités opgericht, en dat heeft zeer goed ge-
functioneerd. Er was een snelle en accurate inzet van middelen door de disciplines. Er was solidariteit tussen 
de hulpdiensten: er zijn gemeenten die totaal gespaard zijn gebleven, maar die wel meteen hebben aangeboden 
om hun materiaal en middelen in te zetten waar dat nodig was en waar er een tekort aan middelen was. Zo 
hoort het ook. Er was ook een vrijwillige inzet van velen. 
 
Ook hebben de natuurlijke en gecontroleerde overstromingsgebieden gewerkt. De investeringen die de water-
beheerders hebben gedaan, op welk niveau ook, hebben doorgaans goed gefunctioneerd. Ook de overstro-
mingsvoorspeller heeft duidelijk gewerkt: we zijn gewaarschuwd dat er overstromingen zouden komen, en dat 
is ook zo gebleken. 
 
Rol van de gouverneur bij noodplanning – verbeterpunten 
 
Er zijn echter ook een aantal verbeterpunten gesignaleerd. Zo is er nood aan doortastende bijzondere nood- en 
interventieplannen met betrekking tot wateroverlast. Ook moet het inzicht in waterlopen bij de hulpdiensten 
worden verruimd, net als de technische en andere middelen die ter beschikking zijn. Dan gaat het in het bij-
zonder over de brandweer. Ook moet het kaartmateriaal worden verbeterd. Dat materiaal is er wel, maar dat 
kan beter. Trouwens, overstromingen leveren bijkomende informatie op, en ook die informatie moet opnieuw 
worden verwerkt in goed kaartmateriaal, zodat de nodige maatregelen kunnen worden genomen en we over de 
nodige middelen kunnen beschikken als er opnieuw een incident of probleem is. Er moeten ook goede afspra-
ken vooraf worden gemaakt over de inzet van de helikopter. Het overleg tussen de hulpdiensten, de waterbe-
heerders en de watermaatschappijen moet nog beter. Dan gaat het over de vraag onder welke voorwaarden 
welke maatregelen mogen worden genomen. Het is beter dat daar vooraf over wordt nagedacht en overlegd. 
 
Er moet meer en beter worden ingezet op de zelfredzaamheid van burgers tijdens een crisis. We kunnen ui-
teraard niet vergelijken, maar bijvoorbeeld in Japan is de bevolking zeer goed ingelicht over wat ze moet doen 
in crisissituaties. Dat geldt eigenlijk voor alle incidenten en rampen, ook voor overstromingen. Zo is er bij-
voorbeeld de tip dat mensen hun waardevolle spullen het best op de eerste verdieping plaatsen. Men kan men-
sen goed informeren vooraf over wat ze moeten doen als er een incident of een ramp is, zodat ze, wanneer 
maatregelen worden aangekondigd, ook zelf een aantal beslissingen kunnen nemen en acties kunnen onder-
nemen. Zo kan de schade worden beperkt en kan ook de afhandeling erna qua rampenvergoedingen en derge-
lijke beperkt blijven. Ook ter zake is de samenwerking tussen gemeenten, besturen en inwoners van belang. 
De inzet van vrijwilligers moet beter worden georganiseerd. Ook moet er aandacht zijn voor een grensover-
schrijdende afstemming tussen gemeenten, tussen provincies. Ten slotte is er nog de opmaak van risicokaar-
ten. 
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Ik kom tot de verbeterpunten op het vlak van waterbeheer en waterbeleid. We komen stilaan tot het besef dat 
er een synergie is tussen de rollen als er een ramp of incident gebeurt, maar er is ook de vraag wat we daaruit 
kunnen leren voor de bekkenbesturen. Het is van groot belang dat er een link is met het bekkenbestuur en een 
aanpak van de versnippering in het beheer.  
 
Het bekkenbestuur van het Netebekken heeft, voor het incident in november 2010, de dienst noodplanning 
van de provincie Antwerpen uitgenodigd. De vraag was wat we zouden doen ingeval van incidenten en ram-
pen. Die dienst noodplanning heeft zijn expertise overgemaakt. Het is de bedoeling om gezamenlijk na te 
denken over wat er moet gebeuren in geval van nood. Het gaat om een uitwisseling van kennis en expertise. 
 
Technische ingrepen hebben hun beperkingen. Er is nood aan structurele oplossingen. Bepaalde dijken zijn 
onvoldoende om rampen en incidenten tegen te gaan of te voorkomen. Er is meer nodig. 
 
Het is ook van belang dat ingeval van crisis, het crisisoverleg goed wordt ondersteund, bij voorkeur door één 
Vlaams waterkenniscentrum. Het gaat hier opnieuw over de integratie van expertise en kennis en over de 
bundeling van middelen. Er is ook nood aan één goede overstromingsvoorspeller. Verder zou er één Vlaams 
vertegenwoordiger tussen de overstromingsvoorspeller en het crisiscomité moeten zijn en een duidelijk aan-
spreekpunt per waterbeheerder. Er moet op voorhand worden afgesproken welke waterbeheerder ingeval van 
een incident deel uitmaakt van het coördinatiecomité.  

1.2. Rol van de gouverneur in het integraal waterbeleid 

De gouverneur heeft een rol in het integraal waterbeleid als voorzitter van het bekkenbestuur. Er zijn elf bek-
kens. De gouverneur van Oost-Vlaanderen zit zelf of in covoorzitterschap vijf bekkens voor. Voor West-
Vlaanderen zijn er drie, voor de overige provincies telkens twee.  
 
Het bekkenbestuur houdt zich bezig met planvorming; planopvolging; afstemming; faciliteren, mediëren of 
draagvlak creëren voor het integraal waterbeleid in functie van de uitvoering; communiceren en sensibiliseren. 
Verder moet het bekkenbestuur zoeken naar subsidies en naar creatieve oplossingen, rekening houdend met 
alle belangen in het geding. Het bekkenbestuur moet verder ook het bekkensecretariaat mee aansturen waar-
van de bekkencoördinatoren ingebed zijn in de Vlaamse administratie. 
 
Het bekkenbestuur bestaat uit vertegenwoordigers van het Vlaamse Gewest, meer bepaald van Leefmilieu en 
Waterbeleid, Landinrichting en Natuurbehoud, Openbare Werken en Verkeer, Ruimtelijke Ordening, Land-
bouw en Economie. Zo zijn alle betrokken belangen op een goede manier geïntegreerd in het bekkenbestuur. 
Er is ook een mandataris per provincie en een mandataris per deelbekken. Ook de gemeenten zijn goed verte-
genwoordigd. Dat levert een goed en werkbaar evenwicht op.  
 
De ervaringen met het bekkenbestuur zijn overwegend positief. Het laat immers een integrale, brongerichte en 
gebiedsgerichte aanpak toe. Die heeft duidelijk een meerwaarde. Het is ook een modern samenwerkingsver-
band. Er wordt geïntegreerd gewerkt, maar ook intrabestuurlijk, waarbij de verschillende diensten van de 
Vlaamse overheid vertegenwoordigd zijn, en interbestuurlijk, dus tussen de gemeenten, provincies en de 
Vlaamse overheid. Dit beantwoordt perfect aan de resultaten van de commissie-Sauwens. Voor grote infra-
structuurwerken is altijd de klemtoon gelegd op het belang van samenwerking met het oog op welbepaalde 
doelstellingen, en dit op een geïntegreerde en integrale manier, met de betrokkenheid van stakeholders. Van-
daar de verwijzing naar de bekkenraad. 
 
Een andere taak is het sensibiliseren en het creëren van een soms moeilijk draagvlak, door het bijeenbrengen 
van al die partners door een debat. Het gaat om een goed schaalniveau omdat het voldoende lokaal is voor 
concrete dossiers maar ook voldoende bovenlokaal om een afstemming mogelijk te maken. Het is een toon-
voorbeeld van ontkokering.  
 
Na veel debat en moeilijke discussies is men erin geslaagd om bekkenbeheerplannen op te maken. Dat is een 
mijlpaal in het integraal waterbeleid. Er worden ook regelmatig studiedagen georganiseerd over de problema-
tiek van erosie, vismigratie enzovoort. Verder is er sprake van integrale projecten, het creëren van dynamiek, 
van win-wins, Europese subsidiedossiers. Zo is er voor Antwerpen het project van de vallei van de Aa, dat 
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gezamenlijk is voorbereid en uitgewerkt door de Vlaamse overheid, de provincie en de stad Turnhout. Het 
heeft betrekking op verschillende aspecten zoals riolering, overstromingsgebied, oeverzones enzovoort. 
 
Ook wat de aanpak van knelpuntendossiers betreft, zoals lozingen, is er een concreet dossier. In Antwerpen is 
er de Heiloop, waarbij er op een bepaald moment illegale lozingen waren met zeer gevaarlijke producten. Er 
is dan contact gelegd met het parket, wat heeft geleid tot de stopzetting van de lozing en de vervolging van de 
verantwoordelijke. Daarbij was er een heel goede samenwerking met de Vlaamse Landmaatschappij en met 
de Mestbank.  
 
Een aantal geblokkeerde dossiers kunnen vlot worden getrokken via het aanmoedigen van lokale besturen om 
bepaalde projecten effectief aan te pakken, zoals rioleringsprojecten, omdat andere partners bepaalde investe-
ringen zullen doen. Er is synergie, er is win-win: als meerderen op eenzelfde moment bepaalde investeringen 
doen, dan levert dat het beste resultaat op en de beste inzet van gemeenschapsgeld. Er is het voorbeeld van de 
Boven-Zeeschelde, een dossier van collega Denys van Oost-Vlaanderen. Het betreft de aanpak van de verzan-
ding van de Scheldearm tussen Gent en Melle.  
 
Het debat van de overstromingsgebieden is ook een heel gevoelig debat. Het debat over de signaalgebieden is 
zo mogelijk nog gevoeliger.  
 
Rol van de gouverneur in het integraal waterbeleid – suggesties en verbeterpunten 
 
Ik geef u een aantal suggesties en mogelijke verbeterpunten wat het integraal waterbeleid betreft. Inzake acties 
leggen we de klemtoon op de integrale aanpak. We kunnen het belang ervan niet genoeg beklemtonen. Inte-
graal werken levert doorgaans een betere inzet op van gemeenschapsgeld dan een aantal losstaande acties 
naast elkaar. Er zijn betere effecten en soms kan er meer worden gedaan met hetzelfde geld – ook dat is effici-
ent werken. 
 
Bij de plannen zijn er een aantal probleempunten. Een plan heeft een duurtijd van zes jaar en is vrij strak en 
rigide, vandaar het belang van een jaarlijks bekkenvoortgangsrapport, want dat laat toe om flexibel in te spe-
len op een aantal noodwendigheden, wijzigingen van omstandigheden en dergelijke. Een vlotte bijsturing van 
de plannen is nodig in functie van nieuwe prioriteiten. Plannen zijn vaak te omvangrijk en moeilijk leesbaar, 
vandaar het belang van een hanteerbare, makkelijk te communiceren samenvatting.  
 
Inzake de bekkenbesturen leggen we de klemtoon op nog meer coördinatie, zeker in knelpuntdossiers en op 
aandacht voor de lokale inbreng. We wijzen op het belang van een onafhankelijk bekkensecretariaat. Er moet 
zo goed als mogelijk worden gewerkt in een sfeer van vertrouwen, van het gezamenlijk zoeken naar het beste 
resultaat. Ook de waterketenbedrijven moeten worden betrokken in het ambtelijk bekkenoverleg. Deze sug-
gesties komen straks nog aan bod.  
 
Er zijn ook een aantal beleidsmatige aandachtspunten. Ik herhaal dat enkel technische ingrepen veelal onvol-
doende zijn. Pompen en dijken zullen niet voorkomen dat er problemen zijn op het vlak van water en water-
overlast. Er is ook een structurele aanpak nodig, dat hebben we aan den lijve ondervonden.  
 
De belangrijkste structurele maatregel is ongetwijfeld ruimte voor water: het vrijwaren van de bestaande ruim-
te voor water en het creëren van bijkomende ruimte voor water.  
 
Voor het bekkenbestuur zijn er nieuwe prioriteiten en acties. Dit sluit aan bij de soepelheid waarmee het in-
strument moet kunnen worden gehanteerd. De prioriteiten moeten kunnen worden bijgesteld op basis van 
noodwendigheden, bijvoorbeeld op basis van wat we hebben geleerd bij de overstromingen van november 
2010.  
 
De prioriteiten moeten effectief en efficiënt worden uitgevoerd en er moet ook in middelen worden voorzien.  
 
Er is nood aan een betere en nog meer integrale aanpak van wateroverlast door sterke bekkenbesturen. Daar 
moet in een sfeer van vertrouwen kunnen worden gewerkt en met een duidelijk commitment.  
 
Het moet gaan om gebiedsgerichte sterke bekkenbeheerplannen.  
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Voor erosiebestrijding zijn er vaak wel plannen, maar blijft de uitvoering achter.  
 
Vaak zijn er ook ‘quick wins’: maatregelen die men met relatief weinig middelen op een snelle manier kan 
realiseren. Die worden het best per waterloop in kaart gebracht en ook aangepakt.  
 
We roepen ook op om zich zeker niet neer te leggen bij de ellende van de getroffen inwoners. De coördinatie 
van rampen begint al lang voor zich iets voordoet, vandaar het belang van het maximaal voorkomen van wa-
teroverlast. De vele inspanningen die op dat vlak gebeuren, moeten vooral worden voortgezet en uitgebreid. 
Bij al wat wordt voorkomen, moet er niet worden gecoördineerd en geremedieerd. 
 
Een heel delicaat aandachtspunt is dat er ook moet worden gewerkt via ruimtelijke ordening.  
 
Rol van de gouverneur in het integraal waterbeleid – tussentijdse conclusie 
 
Wat de rol van de gouverneurs betreft wil ik besluiten – en ik hoop dat u vooral dit onthoudt – dat er wel de-
gelijk een duidelijke win-winsituatie mogelijk is door een goede wisselwerking tussen noodplanning en het 
bekkenbestuur. Gouverneurs zijn voorzitter van het bekkenbestuur en hebben ook een belangrijke coördine-
rende rol in crisissituaties. 
 
Die wisselwerking levert een meerwaarde op. Er is de synergie tussen de rol als voorzitter van het bekkenbe-
stuur en de rol als coördinator in geval van een crisissituatie. De kennis en de lering die we daaruit trekken, 
willen we uiteraard maximaal overbrengen op het bekkenbestuur en vice versa. De knowhow die we opdoen 
door het bekkenbestuur voor te zitten, komt ongelofelijk goed van pas als we een coördinerende rol moeten 
opnemen in het geval van incidenten of rampen.  
 
Er is geïntegreerde kennisopbouw en een goede kennisuitwisseling. De gouverneur kan ook optreden als inter-
face tussen alle betrokkenen, voor, tijdens en na rampen en kan iedereen die betrokken is, op een goede ma-
nier bij elkaar brengen. Mekaar goed leren kennen, is eigenlijk het halve werk.  
 
Er is ook het opvolgen van maatregelen, want we weten dat goed opvolgen en uitvoeren van maatregelen een 
grote impact heeft en voorkomt dat er zich rampen voordoen.  
 
Dan is er nog het verder bespreken van knelpunten en conflictsituaties. Er zijn heel veel evaluaties opgemaakt 
en die moeten op de verschillende fora ook worden besproken.  
 
De dienst noodplanning en de gouverneurs moeten goed vertrouwd gemaakt worden met het waterbeheer. 
Onlangs hebben we een hele dag uitgetrokken om de waterlopen en de kritieke punten te gaan bezoeken met 
de waterbeheerders en ook met de dienst noodplanning. Ik kan u verzekeren dat het voor iedereen een heel 
nuttige en leerrijke oefening was.  

1.3. Hervorming integraal waterbeleid 

De heer Lode De Witte, gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant: Het volgende deel van onze presenta-
tie gaat over de hervorming van het integraal waterbeleid dat een vijftal jaar geleden door middel van een 
decreet werd ingevoerd. Een jaar geleden werden we uitgenodigd door de minister om mee na te denken over 
de vereenvoudiging ervan. Door de vereenvoudiging zou het integraal waterbeleid een stuk efficiënter worden 
gemaakt. We menen dat er een verband is met de interne staatshervorming, het groenboek daarover en de 
vraagstukken over wie verantwoordelijk is voor het beheer van de waterlopen. Ik kom daar straks nog op te-
rug. De minister heeft ons uitgenodigd om onze inbreng, op basis van onze ervaring naar voren te brengen. 
We zijn de minister dankbaar voor de mogelijkheid die ze ons heeft geboden om op een heel open en con-
structieve manier te overleggen over de ideeën en doelstellingen inzake het vereenvoudigen van het integraal 
waterbeleid.  
 
Ik doe mijn uiteenzetting aan de hand van drie onderdelen: uitgangspunten en basisprincipes, enkele concrete 
voorstellen, een voorbeeld van integrale werking.  
 
Hervorming integraal waterbeleid – uitgangspunten en basisprincipes 
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We blijven erbij om in het integraal waterbeleid te werken volgens hydrografische grenzen en niet volgens de 
administratieve grenzen. Er is de stroomgebiedbenadering op basis van de Europese kaderrichtlijn Water en 
daarbinnen zijn de bekkens het meest logische niveau om dat integraal waterbeleid concreet gestalte te geven 
en uit te voeren.  
 
Dat maakt dat er twee interveniërende niveaus zouden zijn. Het stroomgebiedniveau, het niveau van het de-
creet en de stroomgebiedplannen, zet het best vooral de strategie uiteen, formuleert de doelstellingen en legt 
het type maatregelen vast. Het reikt de goede puzzelstukken aan. De uitwerking en invulling ervan gebeurt 
dan op bekkenniveau in nauw overleg met de lokale besturen. Ik onderstreep dit, want daar wordt de puzzel 
gelegd en komen we tot de concrete uitwerking en uitvoering van de doelstelling. Integraal waterbeleid is veel 
meer dan het beheer van de waterlopen of het beheer van het oppervlaktewater, maar gaat samen met een 
reeks andere beleidsdomeinen.  
 
Wanneer men beter werkt, kan men ook sneller werken. Ik geef daarvan één voorbeeld. Aquafin maakt tech-
nische plannen voor zijn waterzuiveringsinstallaties en voor het aanleggen van collectoren. Sedert een paar 
jaar wordt, in akkoord met Aquafin, in het ambtelijke bekkenoverleg, vooraleer Aquafin zijn eerste plannen 
officieel indient, overleg gepleegd met alle betrokkenen: de lokale besturen, het provinciebestuur, het Agent-
schap voor Natuur en Bos en indien nodig ook de landbouwsector. Daardoor worden de plannen informeel 
besproken voor ze officieel worden opgesteld en ingediend. Naar onze ervaring levert dat een tijdwinst van 
ongeveer zes maanden op in de procedure voor de aanleg van collectoren of voor de bouw van waterzuive-
ringscentrales. Door tijd te nemen in de aanvangsfase, wint men behoorlijk wat tijd. Dit is een voorbeeld van 
hoe binnen een bekkenoverleg, een bekkenstructuur behoorlijk wat tijd kan winnen door naast de overheids-
besturen en -diensten ook het middenveld te betrekken via de zogenaamde bekkenraad waarin ook de land-
bouwsector, de milieusector, de werkgevers en werknemers worden uitgenodigd voor overleg. 
 
Wij denken dat we door de vereenvoudiging van het integraal waterbeleid een stap verder kunnen zetten op 
vlak van kostenefficiëntie en het blijven zorgen voor een gedragen realisatie van de doelstellingen van het 
integraal waterbeleid. De Europese kaderrichtlijn Water stelt ons voor enorme uitdagingen in de komende 5, 
10, 15 jaar. Er valt nog veel te ondernemen en daarvoor is er telkens een draagvlak nodig. We denken dat de 
integraliteit moet worden nagestreefd omdat die leidt tot meer efficiëntie. Integraliteit betekent dat men, af-
hankelijk van de situatie, mogelijkheden van stadsvernieuwing meeneemt in het integraal waterbeleid, dat 
men zeker ook veel aandacht besteedt aan ecologie en dat men de recreatievraagstukken over fietsen en wan-
delen mee betrekt in het beheer van de waterlopen. Op die manier is er zowel een efficiënter beheer van het 
waterbeleid en minder wateroverlast, en ontstaat er een ‘gedragenheid’ doordat andere doelstellingen mee 
gerealiseerd kunnen worden.  
 
We schuiven een aantal basisprincipes naar voren. We zijn ervan overtuigd dat op het vlak van invulling, uit-
werking en uitvoering voldoende moet worden gedecentraliseerd naar het bekkenniveau. Het is op het niveau 
van de bekkens dat verschillende doelstellingen en maatregelen op elkaar kunnen worden afgestemd met vol-
doende ruimte voor gebiedsgerichte visie en aanpak, met het bekijken van de eigenheid van de specifieke 
situatie in het bekken en rekening houdend met de verzuchtingen, de vragen van alle partners die binnen dat 
bekken aanwezig zijn.  
 
Daarbij moet heel sterk worden gekeken naar een brongerichte aanpak. Die kan nogal verschillend zijn. In 
sommige gevallen ligt de bron letterlijk binnen het bekken, in andere gevallen komt het water over de grens, 
uit een andere staat of deelstaat, en dan is de situatie helemaal anders.  
 
We denken dat de bekkenbesturen en de bekkenstructuren nog verder moeten worden versterkt. Er wordt al 
vrij goed overlegd en samengewerkt, maar er moet nog meer aandacht aan worden besteed en er moeten ver-
dere stappen worden gezet voor een integrale, gebiedsgerichte aanpak waarbij het sectorale denken, elk vanuit 
zijn bevoegdheid, wordt overstegen.  
 
Daarbij mogen we absoluut niet enkel naar de waterlopen kijken, maar naar de hele omgeving, het watersys-
teem. We mogen niet enkel verordenende maatregelen nemen, niet enkel meer administratief verplichtende 
maatregelen, maar we moeten vooral afspraken maken om door middel van goede projecten de hele waterber-
ging te verbeteren en de wateroverlast te beperken. Er moet dus via stimulerend beleid worden gewerkt.  
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De administratieve aanpak was er soms in het begin van de bekkenstructuren, maar de jongste jaren hebben 
we op een goede manier al een stap verder gezet. We moeten nog verder gaan in de richting van een project-
matige aanpak. De integrale projecten moeten de hoofdtaak worden voor het bekkensecretariaat en daarvoor 
moeten ook de nodige middelen, mogelijkheden en bevoegdheden gegeven. 
 
Hervorming integraal waterbeleid – concrete voorstellen 
 
We moeten komen tot een integratie van plannen. Nu zijn er stroomgebiedplannen, bekkenbeheerplannen en 
deelbekkenbeheerplannen. In een aantal gevallen worden ze bovendien in een afzonderlijk openbaar onder-
zoek voorgelegd aan de bevolking. Volgens ons moeten er leesbare en beperkte plannen komen, beperkt in de 
zin dat de essentie wordt weergegeven. Als het heel lange plannen zijn met heel veel details in, zullen er maar 
heel weinig mensen naar kijken.  
 
Wij menen dat het in twee niveaus moet gebeuren. Stroomgebiedplannen en daarbinnen, specifieke en te on-
derscheiden bekkenbeheerplannen die gebiedsgericht zijn. Die worden samen in één openbaar onderzoek aan 
de bevolking voorgelegd. Op die manier kan de bevolking zowel op het niveau van de algemene doelstellin-
gen en de maatregelen haar bemerkingen en bezwaren naar voren kan brengen, als op het niveau van de ge-
biedsgerichte invulling en de concrete acties. Vandaag zijn er meerdere openbare onderzoeken. Dat zou her-
leid kunnen worden tot één openbaar onderzoek per stroomgebied met een stroomgebiedbeheerplan, en daarin 
vervat, op een herkenbare manier, de bekkenbeheerplannen. 
 
Het bekkenvoortgangsrapport of BVR is een belangrijk instrument omdat we nu wel een plan opmaken, maar 
de vraag is: hoe snel krijgen we dat gerealiseerd? Dit is meer de discussie dan de consensus over de plannen. 
Tijdens de loop van de jaren worden de plannen niet noodzakelijkerwijs uitgevoerd zoals bij de conceptie van 
het plan. Er zijn elementen die veranderen in de loop van de jaren. Op het niveau van de uitvoering moet er 
dus bijgestuurd kunnen worden, eventueel moet een opportuniteit kunnen worden aangegrepen om een actie 
naar voren te schuiven, en wegens eventuele weerstand die ontstaat, moet een actie soms wat worden uitge-
steld. Een BVR heeft de belangrijke functie om met alle betrokken lokale besturen, met het provinciebestuur, 
met de Vlaamse overheidsdiensten en met het middenveld ieder jaar opnieuw de vragen te stellen waar we 
staan en welke stappen er kunnen worden gezet in het komende jaar. Daarvoor moet een voldoende groot 
draagvlak worden gecreëerd, moet de gezamenlijke aanpak en de medewerking van alle betrokkenen worden 
gegarandeerd en moet ervoor worden gezorgd dat de acties van de verschillende partijen op elkaar zijn afge-
stemd.  
 
We pleiten er dus voor dat de bekkenbeheerplannen heel sterk gebiedsgericht zijn. Dat betekent dat we pleiten 
voor de integratie van de bekken- en deelbekkenbeheerplannen in één geheel. Ik benadruk nogmaals dat dit 
moet gebeuren met een heel sterke betrokkenheid van de lokale besturen en actoren. Er moet worden uitge-
gaan van de basis van een gebiedsvisie per bekken en een doelstelling per bekken. Bij de gebiedsvisie moet 
worden gezorgd voor de invulling van de doelstellingen van het stroomgebiedplan. Binnen het bekkenbeheer-
plan moet een actieplan worden bepaald met een concreet tijdspad. Er moet worden gezorgd voor integrale 
projecten voor de realisatie van die acties en er moet heel sterk worden geprobeerd om bottom-up te werken.  
 
Dat betekent dat we ervoor pleiten om het bekken- en het deelbekkenniveau te integreren waarbij we de sterke 
punten die nu aanwezig zijn, zowel bij bekken als bij deelbekken, wensen te behouden. We menen dat de per-
sonele inzet die tot nu werd aangeleverd door het Vlaamse Gewest enerzijds en de provinciebesturen ander-
zijds, absoluut moet worden behouden voor de verdere taakvervulling van de bekkenstructuren. Wanneer er 
tot de integratie wordt overgegaan, zal er een stukje verwarring op het terrein worden weggenomen doordat er 
geen onderscheid meer wordt gemaakt tussen bekken- en deelbekkenniveau. Het provinciebestuur heeft tot nu 
een grote verantwoordelijkheid genomen op deelbekkenniveau, maar ook op bekkenniveau. We moeten die 
verzilveren in de toekomstige bekkenwerking. Ik herhaal dat de lokale betrokkenheid essentieel is. In die bek-
kenstructuren moet ook worden gewerkt met een goed overdachte manier van vergaderen en overleggen, 
waarbij echt nog discussies kunnen worden gevoerd op niveau van het bekkenbestuur.  
 
Men blijft dus het best werken met één lokale mandataris per deelbekken. Met een vergadering met twintig à 
dertig mensen kan er nog echt een discussie worden gevoerd. Mocht er sprake zijn van één mandataris per 
gemeente, lopen we het risico op vergaderingen met zeventig à negentig mensen. Dan zal een discussie niet 
echt meer mogelijk zijn. We stellen wel voor dat minstens één keer per jaar zou worden vergaderd met elk 
gemeentebestuur, waarbij er een voortgangsrapportage zou worden gegeven en de mogelijkheid bestaat om 
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vragen te stellen. We stellen ook voor dat elke gemeente voor elk bekkenbestuur de agenda, het verslag, de 
documenten krijgt. Zo heeft ze de mogelijkheid om te reageren, als ze dat wil. 
 
Ook moeten de overheidsdiensten van het Vlaamse Gewest zich sterk blijven engageren. De diverse over-
heidsdiensten in het bekkenbestuur zijn daarnet opgesomd: het zijn er een achttal, vanuit de verschillende 
invalshoeken. Het is belangrijk dat die diensten zich voluit mee engageren tot de opbouw en het realiseren van 
de bekkenbeheerplannen. Dat moet gebeuren in een cultuur van vertrouwen en verantwoordelijkheid. Mocht 
er op een of ander vlak spanning ontstaan, of twijfels over wie wat moet doen, dan kan dat probleem worden 
opgelost door een soort afsprakennota of charter. 
 
Ik kom tot de verder te ontwikkelen taken voor bekkenstructuren. Misschien nog meer dan vandaag moeten ze 
de prioriteiten bepalen voor de acties. Ze moeten werken met integrale projecten. Als bekkensecretariaat moe-
ten ze een veeleer faciliterende rol spelen, dus mensen samenbrengen en ervoor zorgen dat er afspraken wor-
den gemaakt tussen de diverse betrokken actoren. Ze moeten zorgen voor een afstemming tussen de diverse 
beheerders. Dat is vandaag nodig omdat er heel wat waterloopbeheerders zijn. De bekkenstructuren moeten 
ook zorgen voor een forum voor de afstemming tussen de bevaarbare en de onbevaarbare waterlopen. Ook is 
er de afstemming met de rol van de gouverneur bij noodsituaties. 
 
We denken dus dat er een stap tot vereenvoudiging kan worden gezet binnen het decreet Integraal Waterbe-
leid. Heel wat proceduremaatregelen die opgesomd zijn in het decreet of de besluiten, gaan wellicht te ver. 
Anderzijds moet er voldoende duidelijkheid blijven bestaan over die procedures. Indien we dat immers hele-
maal aan afspraken overlaten, wordt er misschien nog veel meer tijd verloren door het maken van afspraken 
over de werkprocedure dan als die vooraf is vastgelegd. In het kader van het integraal waterbeleid blijft men 
het best werken met begrippen die stilaan enigszins ingeburgerd raken, zoals ‘bekkenbeheerplan’ en ‘bekken-
voortgangsrapport’, ook met het oog op vereenvoudiging. 
 
Qua beheer zijn de bevoegdheden vandaag vrij versnipperd, zoals u weet. De waterlopen van categorie 3, 2 en 
1 worden respectievelijk door de gemeentebesturen, de provinciebesturen en de VMM beheerd. Daarnaast is 
er ook nog eens de rol van polders en wateringen op het vlak van waterbeheer. We menen dat dit beheer kan 
en moet worden vereenvoudigd, zowel vanuit onze verantwoordelijkheid als voorzitter van het bekkenbestuur 
als vanuit onze verantwoordelijkheid op het vlak van noodplanning. Het lijkt ons goed dat er een stappenplan 
wordt uitgewerkt om gefaseerd tot een eenvormiger beheer te komen. Als men een blijvende rol voor de pro-
vinciebesturen ziet, dan kan dit zeker een blijvende rol zijn. De provincie lijkt ons het gepaste niveau te zijn. 
Ook is het de gepaste plaats om de link te leggen met natuurbeheer, met een aantal maatregelen op het vlak 
van ruimtelijke ordening, van landinrichting, van plattelandsbeleid en dergelijke meer. 
 
We pleiten dan ook voor een duidelijke opdeling in onbevaarbare en bevaarbare waterlopen. Naar ons oordeel 
zou het goed zijn dat er op Vlaams niveau één Vlaams agentschap zou zijn voor het geheel van de bevaarbare 
waterwegen. U weet dat die vandaag verspreid zijn over een paar diensten. Het beheer van de onbevaarbare 
waterlopen zou dan terechtkomen bij de provinciebesturen. Het werken met polders en wateringen zou wor-
den gerationaliseerd. Bekkenbesturen zouden op dat vlak voorstellen kunnen doen. Ook pleiten we voor één 
enkele overstromingsvoorspeller. Vandaag is er een voorspellingssysteem voor de onbevaarbare waterlopen 
en een systeem voor de bevaarbare waterwegen. Het zou beter zijn dat er één enkele voorspeller is, hoewel die 
voorspeller ook nu al een bijzonder nuttige rol heeft gespeeld. 
 
Integrale werking – voorbeeld Demerbekken 
 
We pleiten dus voor een gebiedsgerichte integrale aanpak. Ik geef het voorbeeld van het Demerbekken, dat 
gespreid is over de provincies Limburg en Vlaams-Brabant. Het bekkensecretariaat kan, samen met de bek-
kenraad, een heel belangrijke rol spelen bij het opmaken van een gebiedsvisie voor dat bekken. Het kan er-
voor zorgen dat iedereen goed begrijpt wat de doelstellingen ervan zijn, dat iedereen de concrete acties en 
maatregelen goed inschat, zodat dit zeer breed wordt gedragen en dan uitmondt in de goedkeuring van een 
dergelijke visie door het bekkenbestuur. Uitgangspunt is het zeer goed in kaart brengen van de hele situatie en 
alle problemen die er zijn, dus heel het stelsel van waterlopen, de plannen die er zijn qua waterzuiveringsin-
frastructuur, riolering en dergelijke meer, de economische rol, de scheepvaartfunctie. Bijvoorbeeld in het De-
merbekken is het Albertkanaal een onderdeel. 
 
Er moet heel goed worden bekeken waar de overstromingen gebeuren, waar overstromingsgebieden mogelijk 
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zijn, waar veel water kan worden opgeslagen. Ook moet heel goed worden nagegaan waar natuurlijke water-
berging mogelijk is. Meestal zijn dat kleine ingrepen, maar samen zijn die ontzettend belangrijk voor het uit-
eindelijke resultaat. Zowel stroomopwaarts als stroomafwaarts moet in een aantal van dergelijke waterber-
gingsmogelijkheden worden voorzien. 
 
Voor het Demerbekken werd de gebiedsvisie uitgewerkt in een reeks projecten, voor de Herk en Mombeek, 
voor de Velpe, de Begijnenbeek, de Winge enzovoort. Ook is er het Ontwikkelingsplan Demer. Op de ge-
toonde afbeelding ziet u een twaalftal projecten die de volledige Demerbekkenvisie in de praktijk waarmaken. 
Ondertussen is een aantal projecten gerealiseerd; een aantal is nog in uitvoering. De projecten moeten ervoor 
zorgen dat we de overstromingen of ernstige overstromingdreigingen die er de jongste drie noodsituaties zijn 
geweest, kunnen voorkomen op die cruciale waterlopen. We pleiten dus sterk voor het werken met een derge-
lijk vlekkenpatroon van projecten voor het geheel van een bekken, waarbij er binnen elk van die gebieden 
wordt gestreefd naar een zeer integrale aanpak. 
 
De doelstelling blijft het creëren van ruimte voor water en het verbeteren van de ecologische toestand van de 
waterlopen. Ik heb bekeken hoe ver we in Vlaams-Brabant staan met de Europese doelstellingen op het vlak 
van de kwaliteit van de waterlopen. Als ik het goed begrijp, moet tegen 2015 80 procent van de waterlopen 
van goede kwaliteit zijn. We zitten echter aan minder dan 1 procent. Er is dus nog een enorme stap te zetten. 
Onze enorme bezorgdheid met betrekking tot ruimte voor water en het voorkomen van wateroverlast mag ons 
niet blind maken voor die andere doelstelling van de kwaliteit van het oppervlaktewater, die toch wel van 
groot belang is en die door Europa wordt opgelegd. Dat vergt een beleid van bron tot monding, van waterloop 
tot valleirand. Daarbij moet er worden samengewerkt, tussen water, natuur en landbouw, met erosiebestrij-
ding, landschapsontwikkeling, toegankelijkheid en dergelijke meer. We zijn er heel sterk van overtuigd dat, 
indien we die diverse beleidsdomeinen kunnen laten samenwerken, we een meerwaarde krijgen, en win-
winsituaties op het vlak van biodiversiteit, toegankelijkheid en ‘blauw-groene diensten’. We zien het bekken-
bestuur en -secretariaat heel sterk als instanties die de samenwerking tussen die partners op gang brengen en 
tot zeer concrete acties komen, op basis van de decreten van de Vlaamse overheid en de stroomgebiedsplan-
nen. 
 
Conclusies hervorming integraal waterbeleid 
 
De synergie tussen de rol van een gouverneur bij noodplanning en de rol van voorzitter van een bekkenbe-
stuur is al voldoende onderstreept. Na de overstromingen van 1998 hebben we in Vlaams-Brabant samen met 
het provinciebestuur een tienpuntenprogramma voor water uitgewerkt. Veel van de maatregelen die nu ver-
sterkt terugkeren, maakten daar toen al deel van uit. Een reeks maatregelen is intussen uitgewerkt. Na 2002 
hebben we nog eens hetzelfde gedaan. Na de watersnood van 2010 zijn we onmiddellijk opnieuw met alle 
partners rond de tafel gaan zitten, om te bekijken waar nu nog de knelpunten zitten, wat al was uitgevoerd, 
wat nog niet was uitgevoerd, om welke redenen – misschien was er sprake van juridische weerstand of van 
een financieringsprobleem – en welke verdere stappen we kunnen zetten. Dat samenspel tussen de ervaring bij 
een noodsituatie en de maatregelen die ter voorkoming kunnen worden genomen, is zeer belangrijk. 
 
Ik onderstreep nogmaals de noodzaak om die gebiedsgerichte en projectmatige aanpak voort te zetten. Ik heb 
dat voldoende geïllustreerd. Er is het stroomgebiedsplan, maar het bekkenbestuur moet een zekere speelruimte 
hebben, zij het dat het werkt binnen de doelstellingen en de bepalingen die op Vlaams niveau zijn vastgelegd. 
Het bestuur moet echter voldoende mogelijkheden krijgen om dat uit te werken, in overeenstemming met alle 
partners. We menen dat we daar beter in zullen slagen als er een integratie komt van de bekken- en deelbek-
kenstructuren. Ook is het absoluut nodig dat de Vlaamse overheidsdiensten zich daarin blijven engageren, 
zowel als het gaat over de besluitvorming als over het verwezenlijken ervan. 
 
We pleiten voor een efficiënte samenstelling van het bekkenbestuur, door een combinatie van het huidige 
systeem van een delegatie van gemeenten en polders en wateringen met een agendalidmaatschap voor alle 
gemeenten. Dat betekent dat elke gemeente altijd alle documenten zou krijgen. Ook zou er een gezamenlijke 
jaarvergadering plaatsvinden, waarbij iedereen voluit aan bod kan komen. In werkelijkheid zullen resultaten 
echter overwegend worden geboekt door ad-hocvergaderingen of -werkgroepen, die worden bijeengebracht 
om gebiedsgerichte en integrale oplossingen te zoeken voor ontstane problemen. Dan verwijs ik opnieuw naar 
het voorbeeld van het Demerbekken, met alle projecten die we stukje bij beetje met alle partners realiseren. 



Stuk (2010-2011) – Nr. X 
 29

8 
 
 
2. Vragen van de leden en antwoorden 

De heer Wilfried Vandaele: Ik dank de gouverneurs voor hun interessante uiteenzetting. We weten dat u hier 
minstens vanuit twee hoedanigheden spreekt: tot spijt van wie het benijdt, bent u de spilfiguren van de provin-
ciebesturen en tegelijk hebt u een bijzondere verantwoordelijkheid bij calamiteiten en rampen. Uw standpunt 
staat heel dicht bij dat van de VVP, dat bevoegdheden op het vlak van waterbeleid naar de provincies wil zien 
gaan. Ik heb zelf wat ervaring op Vlaams niveau met water. Ik ben ook vijftien jaar provincieraadslid geweest. 
Mijn eerste reactie is dan: zijn de provincies wel geëquipeerd om een dergelijke bevoegdheid op zich te ne-
men? Blijkbaar wordt ook de ambitie gekoesterd om de onbevaarbare waterlopen van categorie 1 naar de pro-
vincies te halen, in het kader van die bekkenaanpak. We staan volop achter die bekkenaanpak: laat dat duide-
lijk zijn. Lopen de provincies niet enigszins naast hun schoenen als ze denken dat ze dat aankunnen? 
 
Gouverneur De Witte, zoals u zelf hebt aangehaald, gaat de afstemming van het waterbeleid natuurlijk verder 
dan het beheer van de waterloop op zich. Het vereist ook heel wat afstemming met de waterkwaliteitsbeheer-
ders, met de grondwaterbeheerders. Er is ook een afstemming nodig tussen diverse beleidsdomeinen, die heel 
vaak Vlaams zijn, zoals Leefmilieu, Natuur, Openbare Werken, Ruimtelijke Ordening, Landbouw en Econo-
mie. Heel vaak is de Vlaamse administratie daarmee bezig. Kan een bekkengerichte werking die louter door 
de provincie wordt aangestuurd, efficiënt worden ingevuld? Ik neem aan dat u bevestigend zult antwoorden. 
 
Mijn vragen zijn misschien wat controversieel, maar het is de laatste hoorzitting. We willen vandaag het ul-
tieme antwoord op al onze vragen. 
 
Europa legt een stroomgebiedsgerichte aanpak op, waarbij het watersysteem in al zijn facetten centraal staat. 
Een dergelijke aanpak overschrijdt uiteraard de gemeentegrenzen, overschrijdt de provinciegrenzen, over-
schrijdt op een bepaald ogenblik zelfs de grenzen van een deelstaat of een land. Vindt u het provinciale niveau 
het meest geschikte niveau voor die grensoverschrijdende aanpak? 
 
Het waterbeleid in de vijf provincies vertoont vandaag nogal wat verschillen. Er is sprake van een verschil in 
aanpak. Dat verschil zien we ook bij de waterschappen. Is er dan enige garantie dat een bekkenwerking ge-
stuurd door de provincies voldoende gecoördineerd, voldoende uniform en dus ook efficiënt zal gebeuren? Dit 
alles moet immers sporen met de Europese kaderrichtlijn Water en de Europese Overstromingsrichtlijn. 
 
Mevrouw Gwenny De Vroe: Mijn vragen overlappen die van de heer Vandaele bijna volledig. We zijn aan-
beland in de slotfase van onze hoorzittingen. We hebben heel veel gehoord over de versnippering aan be-
voegdheden. We hebben ook verschillende visies gehoord. De jongste hoorzitting ging over de manier waarop 
Nederland het waterbeleid uitvoert. In Nederland is er sprake van één Rijkswaterstaat en 25 waterschappen. 
 
U vraagt nu ook een Vlaams agentschap in plaats van twee agentschappen voor de bevaarbare waterlopen. Dat 
loopt gelijk met het Nederlandse model. Wat u voorstelt voor de onbevaarbare waterlopen, is niet gelijklopend 
met Nederland. Daar gaat men naar 25 waterschappen die eigen middelen en een eigen verantwoordelijkheid 
hebben en vaak interprovinciaal werken. U pleit voor een provinciaal model. 
 
Uiteraard moet er ook vereenvoudigd worden. 
 
Mevrouw Tinne Rombouts: Ik heb de indruk dat een aantal zaken elkaar mogelijk tegenspreken. Er is ge-
zegd dat de integrale aanpak op bekkenniveau belangrijk is. Zo is op bladzijde 20 sprake van ‘het bekken als 
meest logische beleidsniveau voor integraal waterbeleid’. Er is ook gezegd dat het water niet gebonden is aan 
beleidsgrenzen. De bekkenstructuren gaan over de beleidsgrenzen heen. U ziet een sterke rol weggelegd voor 
de provincies en pleit voor een duidelijk aanspreekpunt per provincie. Wanneer het beleid, de sturing en de 
opvolging vanuit het bekkenbestuur gebeuren, dan is het bizar dat dit op provinciaal en niet op bekkenniveau 
gebeurt. Wanneer de integrale aanpak op bekkenniveau moet gebeuren, dan is het toch vreemd dat er voor het 
beheer van onbevaarbare waterlopen wordt voorgesteld om de categorieën 1, 2 en 3 over te hevelen naar de 
provincies. Ik heb ook gehoord dat er een grote expertise is bij de waterloopbeheerders. Hoe komt u dan bij 
een volledige overheveling naar de provincies? 
 
Ik heb ook een andere kijk op het creëren van een draagvlak. Een draagvlak krijgt men door te overleggen en 
samen een beslissing te nemen. U heeft het voornamelijk bij de uitvoeringsfase over het creëren van een 
draagvlak. Tijdens de vorige bespreking met de Nederlandse collega’s is sterk benadrukt dat het de wijze is 
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waarop men het proces doorloopt en tot een besluit komt, die een draagvlak creëert. Het is niet enkel vandaag 
dat ik hoor dat het draagvlak voor velen pas op het einde van het proces komt. Ik krijg signalen dat dit draag-
vlak er bij de opmaak van de plannen vaak niet is. U zegt zelf dat de leesbaarheid en de toegankelijkheid van 
een aantal plannen moeten worden verbeterd. Heel wat mensen te velde weten niet wat precies de impact is 
van de plannen die vandaag op tafel liggen. Daardoor is het draagvlak soms een beetje zoek.  
 
De uitvoering van een proces duurt soms lang. Ik vraag me af of het creëren van een draagvlak niet maximaal 
vooraan in het proces moet worden opgenomen. U zegt dat de bekkenbesturen eventueel een aantal bijsturin-
gen kunnen doen bij de uitvoering. Hebt u echter voorstellen om dat draagvlak van bij het begin te verbete-
ren? 
 
U hebt het gehad over een onafhankelijk bekkensecretariaat. Wat bedoelt u daar precies mee? Wat is het knel-
punt vandaag?  
 
Ik stel vast dat de aanpak soms verschilt per provincie. Hoe kan er een gelijke aanpak worden gerealiseerd 
wanneer alles wordt gedecentraliseerd naar de provincies? 
 
Ik heb ook nog een vraag over het geven van ruimte aan water. Er zijn technische ingrepen maar er moet ook 
worden voorzien in structurele ruimte voor water. Ruimte voor water is een heel breed begrip dat vaak op 
verschillende manieren wordt ingevuld. Hoe worden de inzetbare maatregelen afgewogen in het bekkenbe-
stuur? Hoe worden daar keuzes gemaakt bij het geven van ruimte voor water? Geven we meer ruimte voor 
water in de waterlopen zelf of gaat het voornamelijk over ruimte op een horizontale manier? Hoe worden die 
afwegingen op bekkenniveau gemaakt? 
 
De watertoets is niet aan bod gekomen tijdens deze presentatie. Ik denk dat het wel een belangrijk element 
van adviesverlening is. Wanneer de adviesverlening van de watertoets op provinciaal niveau of op bekkenni-
veau wordt gecentraliseerd, dan bestaat het risico dat de adviezen worden losgekoppeld van de waterbeheer-
ders zelf. Wat zijn de eventuele gevaren wanneer de waterloopbeheerders daar niet onmiddellijk bij betrokken 
worden? Wie zal uiteindelijk de financiële gevolgen dragen?  
 
U zegt dat er een integrale aanpak moet zijn. Wanneer de bestaande wateradviezen echter tegenstellingen of 
verschillen bevatten, hoe pakt u dat dan aan? Welke rangorde of prioriteit wordt aan die adviezen gegeven?  
 
Wordt in de wateradviezen voldoende rekening gehouden met de recente kennis die vandaag aanwezig is? Als 
dat niet het geval, ziet u daar dan risico’s in? Hoe kunnen die het best op elkaar worden afgestemd? 
 
De heer Ward Kennes: Ik wil nog even verwijzen naar het overleg dat we in de provincie Antwerpen hebben 
gehad met gouverneur Berx en de burgemeesters. De burgemeesters waren heel tevreden over de manier 
waarop in november 2010 de wateroverlast in onze provincie werd aangepakt. 
 
Ik heb een vraag over de overstromingsvoorspeller. Ik meende de voorbije weken te hebben begrepen dat die 
redelijk goed heeft gewerkt in Vlaanderen. Toch zou er nood zijn aan één goede overstromingsvoorspeller. In 
welke richting moeten we dan denken? 
 
Gouverneur De Witte, u hebt gezegd dat er een sterke lokale betrokkenheid moet zijn. Een mogelijkheid zijn 
de werkgroepen ad hoc waarin de lokale besturen kunnen participeren wanneer het bekkenbestuur plannen 
ontwikkelt. De idee van een jaarlijks bilateraal overleg lijkt me noodzakelijk. 
 
Ik heb een aantal kritische bedenkingen wanneer het gaat over de samenstelling van het bekkenbestuur. Ik lees 
dat de ontkokering aan de orde is. Dat kan een mooi streefdoel zijn en ik hoor dat in veel commissies, maar 
het probleem wordt elk jaar groter. Wat de werking van de bekkenbesturen betreft, is de ontkokering nog niet 
gerealiseerd. Wanneer er over concrete dossiers wordt gesproken, dan voelt het ene gemeentebestuur zich niet 
geroepen omdat het gaat over het grondgebied van een andere gemeente. Dat zorgt voor een zekere schroom. 
Het resultaat achteraf is echter dat meerdere gemeentebesturen een slecht gevoel hebben over de manier 
waarop de besluiten tot stand zijn gekomen.  
 
Er wordt ook gepleit voor een goed evenwicht tussen ambtenaren en mandatarissen. Lokale mandatarissen 
hebben een heel ruim takenpakket en moeten zich in heel wat zaken inwerken. Zij hebben dus niet altijd een 
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goed zicht over het hele gebied van een bekken. Ik hoor dat ambtenaren een zwaar overwicht hebben en dat de 
lokale bestuurders onvoldoende aan bod komen. Hun stem wordt niet gehoord en hun protest komt niet in het 
verslag. Er heerst daarover een diep ongenoegen bij heel wat lokale bestuurders. Wanneer ik dan zie dat er 
wordt gepleit voor meer engagement van de Vlaamse ambtenaren, dan roept dat vragen op. De afgelopen we-
ken heb ik met heel wat mandatarissen, burgemeesters en schepenen gepraat over concrete dossiers die te 
maken hebben met het bekkenbestuur. Die mensen spreken me daarover aan in zeer verontruste termen.  
 
Zowel mandatarissen als mensen in sectoren als de landbouwsector en de toeristisch-recreatieve sector zeggen 
dat de ambtenaren Vlaanderen dirigeren. Dat kan natuurlijk niet. Er zijn mandatarissen die een democratische 
legitimiteit hebben. Zij moeten in Vlaanderen de keuzes maken. Zij kunnen daarvoor perfect rekenen op heel 
bekwame ambtenaren. Ik hoor niemand zeggen dat ambtenaren niet bekwaam zijn of hun werk niet goed 
doen. Het gaat er echter om wie in Vlaanderen de beslissingen neemt en wie daar rekenschap voor aflegt. 
Mijns inziens moeten dat de democratische gelegitimeerde verkozenen zijn. Ook in een bekkenbestuur moeten 
het, net als in elk ander bestuur, de verkozen mandatarissen zijn die de doorslag geven, met de steun en de 
onderbouwing van de ambtenaren. 
 
De heer Hermes Sanctorum: Uw presentatie was erg duidelijk, dus heb ik maar een beperkt aantal vragen. 
Men moet altijd afwegen in welke mate men aan centralisatie doet en in welke mate men toch zaken door-
schuift naar het bekkenniveau om een gebiedsgerichte aanpak te verzekeren. Centralisatie gebeurt vaak onder 
het mom van vereenvoudiging, een vereenvoudiging die niet altijd gewenst is.  
 
Er bestaat een tendens om zo veel mogelijk in de stroomgebiedbeheerplannen te verzamelen, onder meer ook 
de bekkenbeheerplannen. Als ik uw presentatie hoor en lees, dan zie ik duidelijk dat u meer aandacht wilt 
geven aan de bekkenbeheerplannen en dat het niet kan dat een bekkenbeheerplan een hoofdstukje wordt in een 
groot stroomgebiedbeheerplan. Graag kreeg ik hierover nog wat meer duiding.  
 
De watertoets is in de commissie verschillende keren aan bod gekomen. Het is altijd de vraag waar het advies 
vandaan moet komen. Op dit moment is dat de waterbeheerder, maar er wordt geopperd dat dit misschien op 
het bekkenniveau zou kunnen worden georganiseerd, eventueel zelfs de watertoets zelf. Op die manier ver-
zwaart men natuurlijk de procedure, maar het is in elk geval zo dat het bekkenniveau de meest integrale kijk 
heeft op water en op eventuele projecten die een effect hebben op water. Hoe zien jullie dat? 
 
U hebt het daarnet even gehad over de verkokering. We hebben hier verschillende verhalen gehoord over de 
samenwerking tussen verschillende diensten en niveaus. Ik had soms de indruk dat ambtenaren – en ik over-
drijf een beetje – vonden dat de samenwerking goed was. De academici die onderzoek verrichtten onder meer 
naar integraal waterbeleid, trokken toch wel wat aan de alarmbel. Als gouverneurs hebben jullie het voordeel 
dat jullie totaal ongebonden kunnen spreken. Wat is de actuele situatie inzake samenwerking? Is het soms zo 
erg gesteld als de academici toch wel insinueerden of valt het toch nog mee? 
 
De heer Bart Martens: Ik heb nog twee aanvullende vragen. Een gaat over het beheer van de onbevaarbare 
waterlopen. Hebben de provincies de juiste ‘scale’ en ‘scope’ om op het bekkenniveau als unieke beheerder 
op te treden? U maakt het ons natuurlijk niet gemakkelijk. De VVSG ziet nog twee niveaus als beheerders van 
onbevaarbare waterlopen: het gewest en de gemeentebesturen. Ze zien geen rol meer voor de provincies. De 
Vereniging van Vlaamse Polders en Wateringen ziet ook nog twee niveaus: het gewest en de polders en wate-
ringen. Ze ziet geen rol meer voor de gemeentebesturen en de provincies. U zegt dat u eigenlijk de unieke 
beheerder van de onbevaarbare waterlopen zou moeten zijn. U ziet geen rol meer voor en de gemeentebestu-
ren en het gewest. Wat me wel opvalt, is dat jullie de enigen zijn die vinden dat er een unieke beheerder zou 
moeten zijn. In het groenboek Interne Staatshervorming en in het regeerakkoord wordt gepleit voor maximaal 
twee bestuursniveaus. Als u moet kiezen, waar geeft u dan de voorkeur aan? U zegt dat u het fasegewijs wilt 
doen en via een stappenplan, maar wat is voor jullie prioritair? 
 
Welke rol zien jullie in het vereenvoudigingsmodel nog voor de polders en wateringen? Gouverneur De Witte 
heeft kort de verdergaande rationalisering van de polders en wateringen aangestipt, maar vandaag zijn ze ook 
een beheerder van de waterlopen die in hun gebied aanwezig zijn. Zien jullie de polders en wateringen nog als 
beheerder of eerder als een uitvoeringsgericht vehikel dat het peilbeheer in functie van het bekkenbeheerplan 
dat door het bekkenbestuur is opgemaakt, uitvoert? Ik kreeg hierover graag enige verduidelijking. 
 
De heer Lode De Witte: Misschien heb ik mij niet duidelijk uitgedrukt, maar ik heb er niet voor gepleit dat 
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de provinciebesturen verantwoordelijk zouden worden voor de bekkenwerking. Ik heb ervoor gepleit dat de 
bekkenwerking hydrografisch tot stand komt en dat men, zoals vandaag het geval is, een samenspel krijgt 
tussen de betrokken essentiële actoren: in sterke mate de Vlaamse overheidsdiensten, die hun minister verte-
genwoordigen, evenals de lokale besturen, de gemeentebesturen en de polders en wateringen, tenminste zo-
lang zij een belangrijke rol blijven spelen in het waterbeheer. De bekkenwerking is dus een bekkenplatform, 
gecreëerd door een Vlaams decreet, voorgezeten door een provinciegouverneur, daartoe aangeduid door de 
Vlaamse overheid en als vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering. De bekkenwerking, die de provinciale 
grenzen niet volgt, is dus niet louter provinciaal, louter Vlaams of louter lokaal aangestuurd, maar is de ver-
zameling van de verschillende bestuursniveaus om gezamenlijk te overleggen en tot een beleid te komen.  
 
Dat beleid moet dan worden uitgevoerd. Daartoe is er uiteraard personeel, budget, concrete werking en proce-
dures nodig. Men zou daartoe – bij wijze van spreken – een nieuwe administratie kunnen creëren, los van de 
huidige administratieve grenzen. Dan hebben we daar een nieuwe vorm van bestuur, dat zou het gezamenlijke 
overleg kunnen zijn waar we het net over hadden. Maar aangezien we daar een budget, personeel, een hele 
werking aan koppelen, kun we ons afvragen of dat huidige overlegplatform dan wel volstaat.  
 
Ik heb uit geen enkele discussie begrepen dat het de bedoeling zou zijn een nieuw soort administratie te creë-
ren. Men moet dus niet naar het bekkenniveau kijken, aangezien dat met geen enkele administratieve grens 
overeenstemt, maar naar een andere beheerder. Als men per bekken wilt werken, moet men iets totaal nieuws 
creëren.  
 
Momenteel zijn er vier beheerders voor de onbevaarbare waterlopen: de Vlaamse overheid, de provinciebestu-
ren, de gemeentebesturen en de polders en wateringen voor een aantal waterlopen. Wij denken dat dat op ver-
schillende vlakken, bij noodsituaties of bij uitvoering van beleidsplannen, niet het meest efficiënte is.  
 
De heer Martens interpreteert het groenboek als volgt: er zijn twee niveaus voor de onbevaarbare waterlopen. 
Wij hebben dat geïnterpreteerd als twee niveaus voor de waterlopen in hun geheel. Zo komen we dan tot een 
structuur van onbevaarbare en bevaarbare waterlopen. Maar men zou natuurlijk ook kunnen zeggen dat men 
louter voor de onbevaarbare waterlopen ook twee niveaus neemt. Ik denk dat dat een semantische discussie is 
die niet cruciaal is.  
 
De cruciale discussie is voor mij op welke manier we tot de grootste efficiëntie kunnen komen. Wij pleiten 
voor de provinciebesturen omdat we denken dat men het geheel van waterlopen niet efficiënt kan beheren op 
lokaal vlak omdat die waterlopen per definitie veel verder reiken dan de gemeentegrenzen. Ook is er een zeer 
grote samenloop tussen het beheer van de waterloop en de verantwoordelijkheden en bevoegdheden op vlak 
van ruimtelijke ordening. Die liggen vandaag namelijk bij de provincies wat landinrichting, regionale land-
schappen en natuurbeheer betreft.  
 
Dat samenspel maakt van een provinciebestuur een geschikte beheerder. Ik beweer niet dat het de enige is die 
het kan doen. Het lijkt ons een uitermate geschikte beheerder omdat hij enerzijds voldoende vertrouwd is met 
het lokale niveau, met de gevoeligheden, ook de politieke, die op het lokale niveau leven en omdat er soms 
veel beter resultaat kan worden geboekt via een klein omwegje dan door rechtdoor te gaan. Die gevoeligheid 
zal niet noodzakelijk bij elke buitendienst van de Vlaamse overheid leven. Anderzijds is er de combinatie met 
de andere bevoegdheden. Vanuit onze ervaring, zowel binnen de bekkenbesturen als bij de noodplanning als 
bij het provinciebestuur en onze ervaring op het vlak van samenspraak met het lokale niveau, vinden we dat, 
als men wil groeperen, dat het beste kan op het niveau van de provincie. En ook wij zijn van mening dat er 
moeten worden gegroepeerd.  
 
Ik wil duidelijk het onderscheid maken tussen het beheer van de waterlopen en de samenspraak, het beleids-
overleg in een bekkenwerking. Een bekkenwerking blijft aangestuurd vanuit het decreet, met een stroomge-
biedplan en een bekkenplan. Zo is de capaciteit er wel degelijk.  
 
Ik kan natuurlijk niet voor elke provincie spreken, maar ik weet bijvoorbeeld dat een aantal waterlopen van 
categorie 1 op het vlak van inrichting van overstromingsgebieden en wachtbekkens, door de provinciale dienst 
Water werden uitgewerkt in samenspraak met de huidige beheerder, de VMM. In mijn ogen is de technische 
capaciteit om dit op te bouwen er wel degelijk. Als we dan spreken van ‘fasegewijs’, dan is dat omdat zoiets 
groeperen heel wat investeringen in tijd en in opbouw van competentie vergt. Er wordt dus het beste stapsge-
wijs gewerkt in plaats van te beslissen dat op 1 januari van een bepaald jaar alles in één keer samen verandert. 
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Het lijkt me verstandig om een beetje te spreiden in tijd om toe te laten dat de overgangssituatie op een goede 
manier verloopt.  
 
Dit is ook meteen een antwoord op de vraag waarom we 5 provincies verkiezen boven 25 waterschappen, of 
in ons geval boven 11 bekkens.  
 
Mevrouw Cathy Berx: De gelijkheid over de provincies heen wordt voor een stuk gegarandeerd doordat we 
ingebed zijn in een Vlaams beleid dat Vlaamse doelstellingen heeft uitgeschreven in het Vlaams decreet Inte-
graal Waterbeleid. De doelstellingen zijn gemeenschappelijk voor alle provincies, ook voor de verschillende 
bekkenbesturen. Men werkt dus aan gelijklopende doelstellingen die op een hoger niveau werden geformu-
leerd, maar wel met een concretisering van kennis op lokaal vlak. Op die manier kan worden gezorgd voor de 
nodige vergelijkbaarheid tussen wat binnen de provincies en over de provincies heen gebeurt. Er zijn ook een 
aantal covoorzitterschappen.  
 
Ik dank u trouwens voor de lovende woorden over de aanpak in Antwerpen, maar ze komen ook toe aan de 
andere provincies voor de manier waarop preventief werd gewerkt. Aan de hand van tal van maatregelen kun-
nen we heel duidelijk aantonen dat in de provincie Antwerpen de keuze werd gemaakt om heel veel middelen 
te investeren in maatregelen die moeten leiden tot ruimte voor water. Dat heeft geloond, niet in de zin dat 
Antwerpen minder water te verwerken heeft gekregen bij te veel regenval, maar wel dat de impact al bij al 
relatief is meegevallen. We beseffen dat er nog heel veel werk aan de winkel is, maar we stellen vast dat men 
al doet wat gedaan moet worden.  
 
De opmerking over de ‘onafhankelijkheid’ van het bekkensecretariaat slaat vooral op de bekkencoördinatoren. 
De meeste bekkencoördinatoren zijn ingebed in een eigen Vlaamse administratie. Dat is van kapitaal belang, 
is goed en moet zo blijven. Ze moeten echter ook een beetje de rol op zich nemen van het werken voor de 
totaliteit van het bekkenbestuur, ook al hebben ze de stempel dat ze van een bepaalde organisatie komen. Ze 
moeten vanuit een breder perspectief kunnen kijken om vanuit verschillende invalshoeken de nodige onder-
steuning te bieden om de rol te vervullen die ze moeten vervullen.  
 
Mevrouw Rombouts, uiteraard komt het draagvlak niet achteraf. Het moet doorheen het proces worden gege-
nereerd en worden vastgehouden, vandaar ook onze opmerking dat een plan dat voor zes jaar geldt, bijge-
stuurd moet kunnen worden. Soms moet er een stap terug worden gezet om het proces te hernemen, te verfij-
nen en te verbeteren om het initiële draagvlak blijvend vast te houden.  
 
Een aantal dossiers in Antwerpen verloopt heel moeizaam, maar we reageren daarbij heel responsief op op-
merkingen van lokale besturen. Als ze vragen om voor een bepaald project een MER op te maken, dan doen 
we dat en dan voeren we opnieuw het overleg met de betrokken partners. We zitten nu volop in een dergelijke 
fase en we gaan het engagement aan. Het draagvlak wordt stap per stap opgebouwd en begint bij het definië-
ren van het probleem: zien we allemaal hetzelfde probleem? Daarna wordt stap per stap alles met de verschil-
lende partners bekeken, vandaar dat sommige projecten relatief lang duren. Het is een proces. Het draagvlak 
kan maar worden opgebouwd door de verschillende partners bij elkaar te zetten en door vanuit verschillende 
invalshoeken naar een aantal problemen te kijken, maar met de doelstelling voor ogen om overstromingen zo 
veel mogelijk te vermijden.  
 
Op de vraag wie bij de watertoets de afweging moet maken, heeft de heer Kennes het antwoord al gegeven. 
Het is niet aan een lid van de administratie om te zeggen welke keuze definitief wordt gemaakt, bij de water-
toets wordt de keuze ook gemaakt door een politiek gedragen orgaan. Er is een finale keuze op basis van ver-
schillende adviezen die op tafel liggen. De keuze wordt in de eerste plaats door de gemeente en daarna door 
de deputatie gemaakt als een bouwberoep wordt ingesteld. Het gaat dus om een politiek gedragen orgaan, 
weliswaar met een goede insteek van verschillende administratieve invalshoeken en aandachtspunten.  
 
De heer Lode De Witte: De overstromingsvoorspeller heeft goed gewerkt, zo heb ik dat toch ervaren. Bij een 
noodplanning moet ik echter op een bepaald ogenblik aan twee overstromingsvoorspellers vragen hoe de toe-
stand zal evolueren. Iedereen herinnert zich wellicht dat er overstromingen zijn geweest van het kanaal. Daar-
bij wordt gewerkt met een andere overstromingsvoorspeller dan die voor de onbevaarbare waterlopen, terwijl 
de overstroming van het kanaal helemaal samenhangt met de stand van het water van de Zenne. Ik heb bij-
zonder veel gehad aan het werken met de overstromingsvoorspellers; alleen menen we allen, want we hebben 
hierover uitdrukkelijk beraadslaagd, dat de integratie van die twee, waarbij voorspellingen worden gedaan 
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voor de bevaarbare en voor de onbevaarbare waterlopen, nog een stuk beter zou zijn. We pleiten dus voor de 
integratie van de twee in één, niet omdat we er niet veel aan zouden hebben gehad, wel omdat we geloven dat 
het dan nog een stukje efficiënter zou worden.  
 
Ik wil nog even ingaan op de lokale betrokkenheid en de ontkokering. Ik benadruk dat we lokale betrokken-
heid moeten hebben, ik ben daar helemaal voor. De vraag is hoe we er het beste toe komen. Lukt dat het beste 
door een vergadering bijeen te roepen? Bijvoorbeeld voor het Demerbekken zitten we dan met ongeveer vijf-
tig gemeentebesturen, zeker niet minder, een aantal vertegenwoordigers van het provinciebestuur en van de 
Vlaamse overheidsdiensten. Een vergadering met zo veel mensen krijgen we letterlijk niet meer rond een ta-
fel, en dan moeten we werken zoals hier, met een aantal mensen die vooraan zitten en een aantal mensen in 
rijen in een zaal. Dan is er geen sprake van een echte discussie, maar eerder van een presentatie en een vraag-
stelling.  
 
Een echt debat is wat we nu wel geregeld hebben in de bekkenbesturen, een echt debat vanuit de verschillende 
invalshoeken. Ons idee is dat de betrokkenheid van de lokale besturen niet noodzakelijk wordt gediend door 
bij elke vergadering van elk bekkenbestuur een plenum te hebben met zestig, zeventig, tachtig deelnemers. 
Men kan natuurlijk hopen dat er veel afwezig blijven, en als dat het geval is, kan er wel worden gedebatteerd, 
maar is er geen betrokkenheid van iedereen.  
 
We menen dus dat het goed is om te werken met een combinatie met daarbij het systematisch uitnodigen van 
en het bezorgen van documenten en verslagen aan elk gemeentebestuur zodat elk gemeentebestuur de moge-
lijkheid heeft om erop in te pikken, te laten weten waar het een probleem mee heeft en eventueel deel te ne-
men aan de vergadering. We stellen voor dat één keer per jaar het geheel wordt doorgenomen met het geheel 
van de partners en dat de andere vergaderingen, zoals nu het geval is, worden gehouden met een vertegen-
woordiging vanuit de lokale besturen en met de andere betrokken diensten.  
 
De Vlaamse ambtenaren zitten daar namens het verkozen Vlaamse bestuursniveau. Ze vertegenwoordigen 
noch het provinciebestuur noch het gemeentebestuur. Ze spreken namens hun minister van Ruimtelijke Orde-
ning, van Landbouw, van Leefmilieu en zo meer. Hun inbreng behoort tot de bevoegdheid van de Vlaamse 
overheid. Het is daarom dat we pleiten voor een reëel engagement van die mensen. Ze moeten daar niet ko-
men zeggen: “Ja, komen jullie maar een mooi plan overeen.” Zij hebben hun verantwoordelijkheid bij de uit-
voering van dat plan. In een hele reeks gevallen kunnen die plannen niet worden uitgevoerd of omgezet in 
concrete maatregelen zonder hun medewerking, vandaar ons pleidooi voor engagement, voor een reële mede-
werking.  
 
Dat mankeert nu soms al eens. Ik keer even terug naar het voorbeeld van het Demerbekken. Er is een ontwik-
kelingsplan-Demer. We hebben daar een heel sterk engagement voor nodig van de waterbeheerder, in dit ge-
val Waterwegen en Zeekanaal – alhoewel er de laatste 15 jaar geen boot meer op de Demer heeft gevaren, 
tenzij een rubberboot – en dat is niet altijd evident. Waterwegen en Zeekanaal is niet uitermate geïnteresseerd 
in dat stukje Demer, het is niet hun eerste zorg. Het is echter wel hun bevoegdheid. We pleiten er dus voor dat 
de bevoegdheden die men heeft, daadwerkelijk worden ingezet. Men mag niet proberen om afstand te nemen 
van de uitwerking van plannen op bekkenniveau.  
 
De verkokering is zeker nog reëel. In het bekkenbestuur spreekt iedereen nog echt vanuit zijn eigen bevoegd-
hedenhoek. Ik heb ervaren dat wanneer er in kleinere gebieden wordt bekeken hoe we alles kunnen oplossen, 
heel veel resultaat wordt geboekt. Als er bijvoorbeeld overstromingsgebieden nodig zijn en dat wordt gemeld 
op bekkenniveau, dan is er huiver bij nogal wat partners. Maar als men dat concreet kan uitwerken, met daar-
bij een goede rol voor een bekkencoördinator, op deelgebiedniveau, dan kan er overeenstemming worden 
bereikt waarbij iedereen het voorstel een goede oplossing vindt met oog voor diverse bekommernissen zoals 
landbouw, recreatie en natuurbeheer. De samenwerking en het draagvlak worden gecreëerd in de integrale 
concrete uitwerking van de projecten, vandaar ons sterke pleidooi voor die integrale projecten.  
 
Er was nog een vraag over de wateringen. Ik vind dat ze eigenlijk geen beleids- of beheerniveau zouden moe-
ten zijn. Ik krijg in elk geval bijzonder slecht uitgelegd aan de inwoners van mijn provincie waarom ze een 
aantal euro belasting moeten betalen aan de watering. Ik kan het wel proberen uit te leggen, maar het begrip 
voor het feit dat het een afzonderlijk bestuur is met een afzonderlijke fiscale bevoegdheid, is heel klein. Op 
planningsniveau betekenen ze niet veel meer: de planning zit nu bijna helemaal in de bekkenbeheerplannen. Ik 
kan me wel indenken dat ze een heel nuttige bijdrage kunnen leveren voor een aantal concrete uitvoeringsta-
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ken, maar de beheerfunctie moet op lange termijn worden afgebouwd, zij het dat ik dat niet zou bruuskeren. 
Dat is echter mijn persoonlijke visie. 
 
De situatie verschilt behoorlijk naargelang de provincie. Ik weet dat onze collega van West-Vlaanderen dat 
anders bekijkt. Maar goed, het is niet omdat de polders en wateringen bijvoorbeeld in West-Vlaanderen nog 
een essentiële rol spelen, dat ze die bevoegdheid moeten behouden in andere provincies, waar ze die rol niet 
noodzakelijk meer spelen. Ik denk dat men rekening kan houden met de specificiteit van een aantal regio’s en 
toch stappen voorwaarts kan zetten in andere regio’s. 
 
Mevrouw Tinne Rombouts: Ik blijf toch wat op mijn honger met betrekking tot de kwestie van de water-
loopbeheerders en de provinciale aansturing van het bekkenbestuur. Het is inderdaad zo dat daar één aan-
spreekpunt is, namelijk de gouverneur. Dat er een sturing is, is belangrijk. 
 
Ik begrijp deels uw betoog dat het voor u als crisismanager interessant is om de discussies in het bekkenbe-
stuur te volgen, maar dat is dan de link tussen de gouverneur en het bekkenbestuur, en niet meteen met de 
provincie. In principe zijn de provinciegrenzen immers niet dezelfde als de grenzen tussen bekkenbesturen. U 
pleit ervoor om alles qua beheer van onbevaarbare waterlopen over te hevelen naar de provincies. U stelt dat 
dit tijd en geld zal kosten. Ook zal er personeel moeten worden overgeheveld. Dat is dus een hele operatie die 
moet gebeuren.  
 
Ik vraag me af of we de kennis over watersystemen die nu sterk aanwezig is een bepaalde plaats, nu moeten 
decentraliseren naar vijf provincies. Ik weet niet of dat efficiëntiewinst oplevert. Doen we die operatie dan 
toch, is het dan niet interessant om te kijken naar het meest logische waterniveau, namelijk niet naar de poli-
tieke structuur van de provincie, maar naar het bekkenniveau? Dat lijkt me het meest logisch. 
 
U stelt dat het provinciale niveau het voordeel heeft dat daar ook de ruimtelijke ordening wordt bekeken. 
Goed, dat is één element. Ik vraag me echter af of het gaat over ruimtelijke ordening dan wel over de vraag 
hoe het waterbeleid op de beste manier wordt aangestuurd. Landinrichting en regionale landschappen zijn 
geen provinciaal georganiseerde of gestuurde initiatieven. Dat zijn Vlaamse instrumenten en lokale engage-
menten. De provincies zijn daar weliswaar bij betrokken. 
 
Wat is nu het voordeel om alles over te hevelen naar de provincies? Zijn er momenteel problemen met de 
huidige waterloopbeheerders? Als u een herstructureringsoefening zou maken, waarom dan niet meteen naar 
het meest logische niveau gaan, naar het bekkenniveau? 
 
Ik ben ook enigszins bezorgd over de lokale betrokkenheid. U stelt zelf dat die betrokkenheid heel belangrijk 
is. Op een bepaald ogenblik werd hier zelfs de mogelijkheid van netwerken van vrijwilligers geopperd. Vorige 
sprekers hebben er ook al op gewezen dat waterbeleid te weinig leeft bij de mensen. Dat het ruimer moet wor-
den gedragen. Lokale betrokkenheid, het van onderuit groeien is cruciaal voor het waterbeleid. Los van de 
vraag hoe er die gelijkheid zal zijn tussen provincies qua aansturing, hoe zal, als alles naar de provincie komt, 
worden gezorgd voor meer lokale betrokkenheid? 
 
U stelt dat de polders en wateringen een heel belangrijke rol spelen in een aantal regio’s. In de regio’s waar 
enkele polders en wateringen zeer actief zijn, weet men heel goed wat de sterkte daarvan is. Volgens mij is die 
sterkte net die lokale betrokkenheid. Ik denk niet dat dit zich enkel beperkt tot West-Vlaanderen. Hoe kijkt u 
aan tegen een situatie waarin bepaalde structuren moeten uitvoeren, maar andere bepalen wat ze eigenlijk nog 
mogen doen? 
 
Eigenlijk stelt u dat de polders en wateringen niet meer bevoegd zouden zijn om mee bepaalde keuzes te ma-
ken. Ze zouden mogen uitvoeren wat het beleid van bovenaf beslist en daartoe net genoeg middelen krijgen. 
Wie draagt dan de verantwoordelijkheid? Als bepaalde maatregelen niet of niet goed zijn genomen, wie moet 
dan verantwoording afleggen? 
 
Ik voelde aan dat de mensen van de VVPW, die hier eveneens een toelichting hebben gegeven, dat toch ook 
wel als een knelpunt zagen. Zij staan immers heel dicht bij de burgers. Dat is ook een belangrijk aandachts-
punt, als men bepaalde mensen of structuren opdrachten gaat geven. 
 
De heer Wilfried Vandaele: Net als mevrouw Rombouts ben ik eigenlijk ook nog niet overtuigd door het 



30
5 

 
Stuk (2010-2011) – Nr. X 

 
 

 

betoog van de gouverneurs. Het onderscheid is nog eens duidelijk gemaakt. 
 
Enerzijds zijn er uw werkzaamheden als coördinator bij de bekkenwerking, met uw Vlaams petje. U zegt dat 
de werking wat lichter mag, dat er soms veel te veel volk in die zaal zit. Ik kan het daarover met u eens zijn.  
 
Anderzijds is er het beheer van alle onbevaarbare waterlopen. Ook de VVP vraagt dat dit bij de provinciebe-
sturen zou berusten. Toch heb ik er wel wat vragen bij dat het beheer van alle categorieën van onbevaarbare 
waterlopen bij de provincies zou komen te liggen. Als argument haalt u uw vertrouwdheid met de lokale be-
sturen aan. Ik weet niet of dat altijd een argument pro is. Ik kan tegenwerpen dat de deskundigheid duidelijk 
niet helemaal op dat niveau zit. Heel wat deskundigheid bevindt zich op het Vlaamse niveau. Met uw provin-
ciepetje op stelt u dat u de tijd moet krijgen om die deskundigheid te verwerven. Ik dacht echter niet dat de 
oefening van deze commissie eruit bestond met een tabula rasa te beginnen. Ik zou er dan voor pleiten de des-
kundigheid te laten waar ze nu al zit, en ze dan ten volle te valoriseren, en niet om dingen over te doen met 
nieuwe structuren waarin nieuwe deskundigheid moet worden gebracht. 
 
Ik klink misschien als een tegenstander van de provincies, maar dat is ten onrechte. Ik ben een voorstander 
van een opschaling. Hier wordt gepleit voor een omlaag halen van categorie 1 en voor een opschalen van de 
categorieën 2 en 3. Voor dat laatste ben ik wel. Als we dan de rol van de wateringen en de polders bekijken, 
denk ik dat net door die opschaling wel winst valt te boeken. Wat die categorieën 2 en 3 betreft, zie ik dan wel 
een rol voor de provincies. 
 
De heer Lode De Witte: Als men pleit voor een bekkenbestuur als beheerder van een waterloop, moet men 
een heel bestuursniveau gaan creëren, al dan niet met rechtstreekse politieke verantwoordelijkheid. Over dat 
laatste heb ik het dan zelfs nog niet. Dat kan een gedelegeerde verantwoordelijkheid zijn. Wel zou er sprake 
zijn van een eigen budget, dat goed wordt bepaald en toebedeeld. Er zou geen ruimte zijn om op een bepaald 
ogenblik een extra duw te geven. 
 
Als er nu problemen rijzen met het waterlopenbeheer dat onder de provincie valt, dan kan het provinciebe-
stuur beslissen extra geld te geven om iets bijkomends te doen voor de waterlopen. Hoe zal dat gebeuren als er 
sprake is van een afgeschermde, louter daarvoor bevoegde entiteit? Persoonlijk zie ik die afzonderlijke admi-
nistratie op bekkenniveau niet zitten. Als dan moet worden gekozen tussen de diverse bestuursniveaus die ons 
land rijk is, dan lijkt een provinciaal niveau, met vijf beheerders, me de beste schaal om dit te beheren. Dat is 
onze overtuiging. 
 
Ik wil u erop wijzen dat de Vlaamse overheid het beheer van de waterlopen van categorie 1 ook in buitendien-
sten heeft georganiseerd, en dus ook niet alles vanuit één dienst aanstuurt. De Vlaamse overheid doet dat ook 
zo met een hele reeks andere verantwoordelijkheden. Ze deconcentreert naar een provinciaal niveau. Wij me-
nen dat men dan net zo goed kan decentraliseren naar de provincie, net omdat daar de link kan worden gelegd 
met heel wat andere beleidsdomeinen. 
 
Ik durf bovendien echt wel te zeggen dat er op heel veel beleidsdomeinen, en met name op het vlak van water-
loopbeheer, naar mijn ervaring heel nauw wordt samengewerkt met gemeentebesturen. Dan gaat het zowel 
over de waterlopen op zich als over de projecten die ter zake worden ontwikkeld en die samenvallen met an-
dere bevoegdheden. 
 
Mevrouw Cathy Berx: Ik wil daaraan toevoegen dat ik ook kan beklemtonen dat er een heel grote expertise 
is bij de dienst Waterbeleid van de provincies, zeker wat de provincie Antwerpen betreft. Zoals u wellicht ook 
weet, leggen de gouverneurs regelmatig werkbezoeken af aan de gemeenten. Het waterprobleem is een van de 
problemen waarvoor heel veel gemeenten, ongeacht het standpunt van de VVSG, verwijzen naar de cruciale 
rol van de provincie. Ze beklemtonen precies de goede wisselwerking en samenwerking met de provincie. 
 
Ik wil dat misverstand rechtzetten: er is het standpunt van de VVSG, maar het zou wel eens kunnen dat de 
VVSG zich ter zake wat vergaloppeert. Tijdens het overleg dat ik heb gevoerd met de burgemeesters, waren 
er alleszins heel veel burgemeesters die ook vonden dat de provincie ter zake ten volle haar rol moet spelen. 
Ze stelden niet echt zelf vragende partij te zijn om dat te doen. Ze hebben geen probleem met die overdracht, 
omdat de expertise bijzonder groot is. 
 
De heer Lode Ceyssens: Ik wil nog even ingaan op de vraag van mevrouw Rombouts waarom de moeite zou 
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worden gedaan om de expertise onder te brengen bij de provincies en waarom niet wordt nagedacht over een 
overheveling naar het bekkenniveau. Uw repliek luidt dat er dan een heel nieuw bestuursniveau moet worden 
geïnstalleerd, net als de expertise. Dat is een juiste analyse. Anderzijds is er de vraag hoe we de lokale bestu-
ren kunnen betrekken. Dat is de zorg die de heer Kennes daarnet heeft geuit. Welnu, op bekkenniveau zou er 
een soort samenwerkingsverband kunnen zijn, waarbij de lokale besturen de extra verantwoordelijkheid krij-
gen om dat samenwerkingsverband mee te organiseren, om een delegatie te doen naar dat bekkencomité. Dat 
zou de lokale betrokkenheid kunnen vergroten. Ik zou die suggestie toch niet zomaar van tafel vegen. 
 
De heer Lode De Witte: Daarop kan ik alleen het volgende zeggen. Voor de bekkenstructuren werden geïn-
stalleerd, organiseerde de provincie een wateroverleg met alle lokale besturen. Dan ging het niet alleen over 
de verantwoordelijkheid als waterloopbeheerder, maar ook over de verantwoordelijkheid qua beleid. We 
vroegen toen immers aan de afdeling Water van AMINAL dat ze telkens zou meekomen naar elke vergade-
ring met elk lokaal bestuur. Dat ging over groepen van zeven à acht gemeenten. We hebben dat natuurlijk niet 
in stand gehouden toen de bekkenstructuren eenmaal werden geïnstalleerd. Anders zouden we tweemaal het-
zelfde doen. We zijn daar dus mee gestopt toen de bekkens en de deelbekkens werden opgericht. 
 
Het secretariaat van de deelbekkens wordt nu georganiseerd vanuit de provinciebesturen. Het is in die deel-
bekkens dat de polders en wateringen en gemeenten het meest rechtstreeks betrokken zijn. De hele knowhow 
op deelbekkenniveau zit bij de provinciale dienst Waterlopen. Die diensten verzorgen vandaag het secretariaat 
van die waterschappen, deelbekkens. De bedoeling is hen volledig te blijven betrekken bij het bepalen van het 
beleid op bekkenniveau, maar eerlijk gezegd, ik zie geen verschil in betrokkenheid van gemeentebesturen qua 
waterbeleid naargelang het gaat over het bekkenniveau of over de taak van de provincie als waterloopbeheer-
der. Ik heb absoluut niet de indruk dat die betrokkenheid bij de ene heel anders of veel beter zou zijn dan bij 
de andere. Ik heb de indruk dat die rechtstreekse samenspraak behoorlijk tot zeer goed verloopt. 
 
De heer Bart Martens: Het debat over de waterschappen als een aparte structuur op bekkenbestuursniveau, 
hebben we hier al vaker gevoerd. Het was ook aan de orde in 2003 tijdens de opmaak van het decreet integraal 
waterbeleid. Wanneer we verwijzen naar landen als Nederland en Groot-Brittannië, dan moeten we er ons wel 
van bewust zijn dat die waterschappen niet alleen het waterloopbeheer doen maar ook het waterwegbeheer. 
Verder doen zij ook wat bij ons de waterketenbedrijven doen: collectie en zuivering van water, drinkwaterle-
vering enzovoort. Wanneer we willen gaan naar een apart verkozen bestuursniveau op het niveau van het bek-
ken, dan moet dat heel wat meer bevoegdheden krijgen dan het waterloopbeheer alleen. De vraag is dan of we 
een dergelijke operatie aankunnen. 
 
De heer Lode Ceyssens: Wat bedoelt u precies met de apart verkozen waterschappen? 
 
De heer Bart Martens: De waterschappen in Nederland zijn een apart verkozen bestuur.  
 
De heer Lode Ceyssens: Hier hebben we grondgebieddekkend een aantal samenwerkingsverbanden waarin 
delegaties zitten van lokale besturen.  
 
De heer Bart Martens, voorzitter: Ik weet niet of het daarmee eenvoudiger zal worden.  
 
De heer Sas van Rouveroij: Ik heb nog een vraag over de internationale samenwerking. Er is het stroomge-
bied, het bekken, het deelbekken. Het stroomgebied van de Schelde strekt zich uit over Frankrijk, Wallonië, 
een stukje van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en Vlaanderen. Dat stroomgebied ligt voor 31 procent in 
Frankrijk. We stellen vast dat Antwerpen en Oost-Vlaanderen samen het covoorzitterschap op zich nemen 
voor een deel van dat Scheldebekken. Dat is logisch, want er zit een grens tussen en dus werken de beide gou-
verneurs samen.  
 
Er is echter nog een grens, namelijk die met Frankrijk. Er zijn dus redenen om de provinciegrens te over-
schrijden. Ik kan me voorstellen dat die er ook zijn om de grens met Frankrijk of Wallonië te overschrijden. 
Bent u nooit tegen die grens gebotst? Als dat niet het geval is, hoe komt dat dan? Bent u wel tegen die grens 
gebotst, hoe zullen we daar iets aan doen? Hoe zullen we tot internationale samenwerking kunnen komen in 
verband met die stroomgebieden? 
 
Mevrouw Cathy Berx: Ik heb eigenlijk nog niet zo veel dossiers meegemaakt waarin we op de grenzen met 
Frankrijk zijn gestuit. Mocht er een ad-hocprobleem zijn, dan zouden we alsnog daarover communiceren en 
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een en ander uittekenen met de aanverwante diensten in Frankrijk. Met Nederland werken we uiteraard wel 
geregeld samen, op tal van domeinen. Ik zal dat nakijken, zodat we daar volgende keer toch een inzicht in 
hebben. Het klopt immers dat water geen grenzen heeft. 
 
De heer Lode De Witte: Problemen kan ik niet hebben met een landsgrens, maar met de deelstaatgrens heb-
ben wij wel behoorlijk wat problemen. De situatie van de Dender is al voldoende belicht. Hetzelfde geldt voor 
de Marke en voor de Zenne, en voor het kanaal. Daar is er wel degelijk sprake van een grensoverschrijdende 
problematiek.  
 
Gezien de uitdrukkelijk regionale bevoegdheden op dat vlak moet er samenwerking komen. Mijn ervaring is 
dat het organiseren van een groot overleg tussen twee gewesten of provincies over het geheel van een water-
beleid niet noodzakelijk tot veel resultaat leidt. Als we echter heel gebieds- en projectgericht bekijken wat we 
kunnen doen voor de Zenne of de Marke aan de beide kanten van de deelstaatgrens, kunnen we wel vooruit-
gang boeken. Projectgericht werken is in de praktijk eigenlijk de beste manier om een goede afstemming te 
krijgen, in ons geval met het Waalse Gewest. 
 
De heer Sas van Rouveroij: Gouverneur Berx verwijst terecht naar het feit dat Vlaanderen en Nederland wel 
samenwerken. Dat is dan de verhouding tussen het stroomopwaartse gebied en het stroomafwaartse gebied. 
Zo neemt, als de debieten te groot zijn, de gouverneur van Oost-Vlaanderen contact op met Rijkswaterstaat, 
om ervoor te zorgen dat bijvoorbeeld de sluizen van Terneuzen worden opengesteld om te spuien, en dat de 
zeevaart wordt stilgelegd. Die afspraken en contacten bestaan. 
 
Ten opzichte van Frankrijk liggen wij stroomafwaarts. Waarom zou daarmee mutatis mutandis ook niet een-
zelfde gesprek worden gevoerd? De debieten die uit Frankrijk komen, moeten aanzienlijk zijn, aangezien 
Frankrijk een derde van het Scheldegebied heeft. Ook met Frankrijk zou er afspraken kunnen worden ge-
maakt, zodat dat land bijvoorbeeld via het kanaal van Neufossé meer zou afwateren richting Duinkerken. 
Frankrijk zou eventueel zijn scheepvaart kunnen stilleggen, zodat wij dat niet in de haven van Gent moeten 
doen, op het einde van de rit 
 
Mevrouw Cathy Berx: Dat is een terechte bekommernis. 
 
De heer Sas van Rouveroij: Ik blijf vandaag met die bekommernis zitten, na al die hoorzittingen. Ik heb het 
gevoel dat dit nog niet of onvoldoende ter harte wordt genomen. 
 
Ik neem aan dat het waarschuwingssysteem er is op basis van meetpunten in Vlaanderen, op Belgisch grond-
gebied. Men kan die waarschuwing dus eigenlijk veel vroeger krijgen. Dan moeten er wel afspraken worden 
gemaakt met Frankrijk.  
 
Mevrouw Cathy Berx: Er is een heel intens overleg met Frankrijk en de andere partners om permanent gege-
vens uit te wisselen.  
 
De heer Lode De Witte: En ook met Wallonië.  
 
De heer Bart Martens: We hebben nu alle betrokken instanties gehoord. We hebben alle kennis die aanwezig 
is over waterbeheer in Vlaanderen de revue laten passeren. Nu is het aan ons om te zien hoe we daarmee ver-
der gaan en hoe we beleidsaanbevelingen kunnen formuleren.  
 
Namens de commissie wens ik iedereen te danken die heeft bijgedragen tot deze reeks hoorzittingen. 
 
 
De voorzitter, 
 
Bart MARTENS 
 
De verslaggevers, 
 
Valerie TAELDEMAN 
Gwenny DE VROE



Stuk (2010-2011) – Nr. X 
 30

8 
 
 
Lijst van afkortingen 
 
ABS  Algemeen Boerensyndicaat 
AGIV  Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen 
AGNAS Afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur 
AMICE  Adaptation of the Meuse on the Impact of Climate Evolutions 
AMINAL administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer (van het vroegere ministerie van de 

Vlaamse Gemeenschap) 
ANB  Agentschap voor Natuur en Bos 
ARWA  algemeen regelement op de waterafvoer 
AREI  algemeen reglement op de elektrische installaties 
AWW   Antwerpse Waterwerken 
BBB  Beter Bestuurlijk Beleid 
BPA  bijzonder plan van aanleg 
BRV  Beleidsplan Ruimte Vlaanderen 
BVR  bekkenvoortgangsrapport 
CBFA  Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen 
CEMAC Crisis & Emergency Management Centre 
CIW  Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid 
DIWB  decreet Integraal Waterbeleid 
DWA   droogweerafvoer 
EU  Europese Unie 
EUWMA  European Union Water Management Association 
EVA   extern verzelfstandigd agentschap 
FOD   Federale Overheidsdienst 
GGG   gecontroleerd gereduceerd getij 
GOG’s   gecontroleerd overstromingsgebied 
GRUP  gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 
HIC  Hydrologisch InformatieCentrum 
ICBM  Internationale commissie voor de bescherming van de Maas (nu IMC) 
ICBS   Internationale commissie voor de bescherming van de Schelde (nu ISC) 
ICT  informatie- en communicatietechnologie 
IMC  Internationale Maascommissie 
ISC  Internationale Scheldecommissie 
INBO   Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 
Interreg  communautair initiatief van de Europese Commissie 
ISO  Internationale Organisatie voor Standaardisatie 
IVA  intern verzelfstandigd agentschap 
IVEG  Intercommunale voor Gas en Elektrictiteit 
IWB   integraal waterbeleid 
KMI  Koninklijk Meteorologisch Instituut 
K.U. Leuven Katholieke Universiteit Leuven 
LIFE  L' Instrument Financier pour l' Environnement (van de Europese Unie) 
LNE   departement Leefmilieu, Natuur en Energie 
LNG  Liquefied Natural Gas 
MER  milieueffectrapport(age) 
MIRA  Milieurapport Vlaanderen 
MOW   departement Mobiliteit en Openbare Werken 
ngo  niet-gouvernementele organisatie  
OCMW  Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn 
PAK  polycyclische aromatische koolwaterstof 
PCB  polychloorbifenyl 
RIS   Rivier Informatie Service 
RIONED Stichting RIONED – Zorg voor de gemeentelijke watertaken (Nederland) 
ROG  recent overstroomde gebieden 
RUP   ruimtelijk uitvoeringsplan 
RSV  Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 
RWA   regenwaterafvoer 
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UEFA  Union Européenne de Football Association 
SOLvA   Streekontwikkeling Land van Aalst  
SWOT  strengths, weaknesses, opportunities, threats 
SUP   sectoraal uitvoeringsplan 
TEEB  The Economics of Ecosystems and Biodiversity 
ViA  Vlaanderen in Actie 
VEN   Vlaams Ecologisch Netwerk 
VHA   Vlaamse Hydrografische Atlas 
VITO  Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek 
VLAREM Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning 
VLARIO Overlegplatform en kenniscentrum voor riolerings- en      
  afvalwaterzuiveringssector in Vlaanderen  
VLIZ  Vlaams Instituut voor de Zee 
VLM   Vlaamse Landmaatschappij 
VMM  Vlaamse Milieumaatschappij 
VRIND  Vlaamse Regionale Indicatoren 
VVP   Vereniging van de Vlaamse Provincies 
VVPW   Vereniging van Vlaamse Polders en Wateringen 
VVSG   Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten 
vte  voltijdequivalent 
W&Z  nv Waterwegen en Zeekanaal 
WVEM  West-Vlaamse Elektriciteitsmaatschappij 
 
 
 
 
 
 
 
 


