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1. Algemene beschrijving van de kenmerken van het
Brusselse gedeelte van het ISGD van de Schelde
Lokalisering van het Gewest in het ISGD van de Schelde

162 km²
=
0,7% van
het ISGD

1.154.635
inwoners
=
Bijna 10%
van het
ISGD
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3 oppervlaktewaterlichamen

2 sterk
veranderde

1 kunstmatige
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Oppervlaktewatertoestand
Zenne
Ecologische
kwaliteit
Biologische
parameters

Fysischchemische
parameters
RBSP
(specifieke
verontreini
gende
stoffen)
Chemische
kwaliteit
Alle
parameters

Zonder
alomtegen
woordige
stoffen

Kanaal

Woluwe

2009 (2007)
Slecht

2012 (2013)
Slecht

2009 (2007)
Ontoereikend

2012 (2013)
Gemiddeld

2009 (2007)
Ontoereikend

2012 (2013)
Ontoereikend

Slecht
(2
deklasseringselementen)
Slecht
(5
deklasseringsparameters)
Slecht
(2
deklasseringsparameters)

Slecht (1
deklasserings
element)

Gemiddeld
(3
deklasserings
elementen)
Slecht
(1
deklasserings
parameter)
Slecht
(1
deklasserings
parameter)

Ontoereikend
(1
deklasserings
element)

Ontoereikend
(1
deklasserings
element)

Slecht
(3
deklasseringsparameters)
Slecht
(2
deklasseringsparameters)

Ontoereikend
(1
deklasserings
element)
Slecht
(1
deklasserings
parameter)

Goed

Goed

Goed

Goed

Slecht

Slecht

Slecht

Slecht

Slecht

Slecht

Slecht
(3
deklasseringsp
arameters)

Slecht
(1
deklasserings
parameter)

Slecht
(1
deklasserings
parameter)

Slecht
(1
deklasserings
parameter)

Slecht
(1
deklasserings
parameter)

Slecht
(1
deklasserings
parameter)

Goed

Goed

Goed

Goed

Goed

Goed

Goed
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5 « grensoverschrijdende » grondwaterlichamen
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Grondwatertoestand
Naam van
het waterlichaam

Sokkel en Krijt

Toesta
nd
2009

Chemische
toestand

Kwantitatieve
toestand

Toesta
nd
2012

Sokkel
(voedingsgebied)
Toest
and
2009

Toest
and
2012

Landeniaan

Toesta
nd
2009

Toest
and
2012

Ieperiaan
(Heuvelstreek)
Toest
and
2009

Toest
and
2012

Goed

Goed

Goed

Goed

Goed

Goed

Goed

Goed

Goed

Goed

Goed

Goed

Goed

Goed

Goed

Goed

Brusseliaan

Toestand 2009

Toestand 2012

Slecht

Slecht

Deklasseringspar
ameters (nitraten,
totale pesticiden,
atrazine,
desethylatrzine,
desisopropylatrazi
ne, BAM, diuron)

Deklasserings
parameters

Goed

(nitraten, totale
pesticiden,
desisopropylatra
zine, BAM,
tetrachloorethyle
en)

Goed

verklaring : een grondwaterlichaam eind 2012 beoordeeld als zijnde in
ontoereikende chemische toestand voor nitraten, totaal pesticiden,
bepaalde specifieke pesticiden en tetrachloorethyleen
7

Organisatie van het waterbeleid in het BHG
• Vele actoren die betrokken zijn in de uitwerking en de uitvoering van
het waterbeheerplan, met een overlapping van hun bevoegheden :

Staat in voor de openbare sanering van het
stedelijk afvalwater in het BHG

- Beheerder van de niet-bevaarbare waterlopen +
vijvers;
- Monitoring van de kwaliteit van waterlichamen;
- Coördinator voor de uitvoering van een
coherent waterbeleid

Operator belast met de drinkwaterdistributie in
het BHG

- Producent van drinkwater;
- Operationeel geïntegreerd beheer van de
infrastructuren voor de waterdistributie en de opvang
van stadsafvalwater op gemeentelijk vlak

sterke coördinatie vereist : coördinatieplatform
om een samenhangend en gezamelijk beleid te leiden
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Elementen van het toekomstige Waterbeheerplan in overeenstemming
met het Regeerakkoord 2014-2019

“De Kanaalzone als symbool voor de vernieuwing van Brussel”, p. 33
“Van de
openbare
ruimten plaatsen maken
waar
mensen
samenkomen”, p. 48 en ”Een beleid dat de levenskwaliteit van alle wijken
garandeert”.
Ijveren voor een duurzame ontwikkeling van het Gewest, p. 71
Een duurzaam waterbeleid, pp. 74-75 : openbaar beheer,
samenwerkingsakkoord te sluiten met Wallonië, de progressieve en solidaire
tariefbepaling van water te handhaven, verplichting om te voorzien in een
individuele teller per woning versterken,…)
Een
omwenteling
teweegbrengen
in het bestuur : een aantal
openbare structuren te rationaliseren (namelijk in het watersector) voor een
grotere efficiëntie en een beter bestuur, p. 97
9

Voornaamste wijzigingen/herziening sinds het eerst WBP van 2012

Een structuur die veeleer beantwoordt aan de eisen van de Richtlijn
2000/60/EG en die daar het algemene begrip van vergemakkelijkt;
Handhaving van de 8 Pijlers in het Maatregelenprogamma, met specifieke
operationele doelstellingen voor elke waterlichamen;
Realisatie van een “emissie-inventaris” die de uitstoot van stoffen in
oppervlaktewaterlichamen identificeert;
Installatie van een coördinatieplatform van
samenhangende uitvoering van het waterbeleid;

wateractoren

om

een

Integratie van de eisen van de richtlijn 2007/60/EG "overstromingen" in dit
WBP
Afwijkingen op de geherevalueerde milieudoelstellingen
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2. Gewestelijke uitdagingen in het district van de Schelde
2.1. Het WBP nog binnen de vastgestelde termijn aan te nemen,
conform richtlijn 2000/60/CE
Te laat…maar we zijn onze achterstand aan het in halen
Hoe ver staan we met de uitwerking ?
Maart 2015
April tot Juni

Finalisering van het WBP en zijn maatregelenprogramma
Politieke discussies

Juli

Goedkeuring door de Brusselse regering in eerste lezing
9 juli 2015

Augustus - September

-

24 September
Oktober 2015
November 2015 tot mei 2016
September 2016

Opstelling van het MER van het Maatregelenprogramma
door een studiebureau
Advies van de 3 adviesorganen op het ontwerp van WBP
Eventuele aanpassing van het WBP na deze adviezen en
het MER
1ste Brusselse Ontmoeting rond Water
Goedkeuring in 2de lezing
Openbaar onderzoek (gedurende 6 maanden)
Vergadering met de gemeenten, gewestelijke infosessie
Na Analyse en rekening houdend met de resultaten van het
OO, eventuele aanpassingen van het WBP
12 de
Definitieve goedkeuring van het WBP door
Regering

2.2. De kwaliteit van onze waterlichamen verbeteren door de
drukken erop te verminderen
Operationele uitdagingen :
Het zuiveringsrendement van de zuiveringsstations (bij droog
weer) verhogen;

Verminderen van de vuilvracht die van de overstorten naar de
waterlopen overloopt ;
Verminderen de lozingen en de bronnen van polluenten die we in
onze grond- en oppervlaktewaterlichamen terugvinden;
De hydromorfologische kwaliteit van de waterlopen verbeteren
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Kaart van het hydrografisch netwerk, infrastructuren voor opvang, transport
en zuivering van afvalwater in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

- De RWZI van Brussel-Zuid op peil te brengen (integratie van een
tertiaire behandeling) (lopend ; eind : 2017)
- De behandeling via de regenweerstraat te beperken.
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Kaart van de overstorten
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Verklaring:

emissie inventaris (VITO)

De Zenne is de waterloop die onder de sterkste drukken staat,
zowel door de verontreiniging (lozingen), als door
hydromorfologie en wat kwantitatieve aspecten betreft.
drukken meer geaccentueerd door het lage stroomdebiet van de
waterloop en zijn zwakke zelfzuiverend vermogen (overwelfd over 2/3 van
zijn Brusselse traject
100%
90%

14%

15%

20%

22%

19%
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70%
60%

Woluwe

50%
40%

83%

83%

77%

75%
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Senne
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0%
Nt
(2199
tonnes)
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(305 tonnes)
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(4669
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(4664
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(12616
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« Klassieke » parameters behandeld in
de RWZI

16

Verklaring:

emissie inventaris (VITO)

De bevolking (huishoudelijk verbruik van drinkwater) is de
belangrijkste bron van die verontreiniging
via lozingen van het gezuiverd stedelijk afvalwater door de RWZI
via de overstorten (bij regenweer) directe lozing in de waterloop
100%

17%

90%
80%
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11%
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DCO
(12616
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Grafische voorstelling van het verschil ten opzichte van de
milieudoelstellingen
Welke toestand van onze waterlichamen kan redelijk bereikt worden
tegen 2021 ? tegen 2027 ?
PGE1
6 ans
2009 2010

2015 2016

PGE2

PGE3

6 ans

6 ans
2021 2022

?
2027 …

Goede toestand

EU

ProMes
ProMes
engagement
maximaliste

BaU

RBC?

Maatregelenprogramma = « motor » van het WBP om de gap (distance18
to target) te reduceren

Grondwaterlichaam :
Brusseliaan : waterlichaam bestemd voor drinkwatervoorziening
(3% van het gedistribueerd water in het BHG)
Voornamelijke verontreinigende stoffen geïdentificeerd in de
beschermingszone van de onttrekkingen van voor menselijke consumptie
bestemd water:
►

Nitraten

►

Pesticiden
› Ter KamerenBos: Atrazine, atrazine déséthyl, atrazine désisopropyl, BAM, Bromacil,
Diuron, Simazine
› Zonienwoud : BAM, simazine

Identificatie van hun bronnen
►

Nitraten (punt- en diffuse verontreiniging)
› Rejets d’eaux usées directs et indirects (absence de réseaux d’égouttage, défectuosité,
non connecté step
›

Agriculture et activités assimiliées (exploitations agricoles ou assimilée – fertilisation

› Origine non agricole d’acteurs privés et publics – entretien des espaces verts
› Origine transfrontalière (à établir)
►

Pesticiden (punt- en diffuse verontreiniging)
› Origine non agricole d’acteurs privés et publics (entretien des espaces verts – allées –
cimetières privés et publics)

►

Tétrachloroéthyleen (punt verontreiniging)
Industrie et tertiaire (dégraissage des métaux, nettoyage à sec)
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2.3. Het hydrografisch netwerk kwantitatief herstellen
1770

1858

1970

Verklaring: fragmentatie van het hydrografisch netwerk;
verdwijning van kleine beken, vijvers en vochtige gebieden, gebruik van
rivieren als openluchtriool of transformatie ervan in collectoren
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2.3. Het hydrografisch netwerk kwantitatief herstellen

Middelen : het Blauw netwerk- programma
4 doelen : hydraulisch, ecologisch, landschappelijk en
sociaal/recreatief.
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2.4. Een eerlijke en rechtvaardige tarifering van water te garanderen
Herziening van het Besluit « boekhoudplan van de watersector »
« terugwinning van de kosten van de waterdiensten » om een
aangepast toepassing van de reële kostprijs te verzekeren,
rekening houdend met de investeringen van de operatoren.
Solidaire tarifering
Nieuwe procedure tot goedkeuring van de wijzigingen van de
waterprijs (advies van de Raad en watergebruiker comité +
goedkeuring door de Regering
70,0

Consommation
domestique

60,0
50,0
40,0

R² = 0,6694

30,0

Consommation
Nondomestique
Consommation
industrielle

20,0
R² = 0,7192

10,0

Consommation
secteur tertiaire
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

0,0

Verklaring: - 2/3 van het water gebruikt door de gezinnen
- vermindering van het verbruik door de gezinnen in de loop
van de laatste 10 jaren, maar nu stabilisatie en stijging voor de tertiaire is
22
opgemerkt

2.5. Overstromingsrisico’s te voorkomen en beheren
4 grote oorzaken van overstromingen in het BHG:
- Het pluviometrisch stelsel en eventuele ongunstige evolutie ervan
door de wereldwijde klimaatverandering
- De verstedelijking en de toenemende ondoorlatendheid van de
bodems (zie kaart hierna)
- Een rioleringsnet dat plaatselijk onaangepast en verouderd is
- De verdwijning van natuurlijke overstromingsgebieden (waterlopen,
vijvers, vochtige gebieden,…)
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Evolutie van de ondoorlatendheid van de bodem in het
stroomgebied van de Zenne, dat het BHG omvat.

Étude de l’évolution de l’imperméabilisation du sol en Région de Bruxelles-Capitale
(bassin versant de la Senne), ULB-IGEAT, 2006
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Het Waterbeheerplan 2016-2021
6 Hoofdstukken en 6 bijlage + het MER
1. Beoordeling van het eerste
Waterbeheerplan
2. Stand van zaken en analyse van de
situatie
3. Identificatie en cartografische
weergave van de beschermde
gebieden
4. Milieudoelstellingen
5. Monitoringsprogramma’s van de
toestand van de waterlichamen
6. Maatregelenprogramma
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Het ontwerp van Maatregelenprogramma
2016-2021 wilt deze uitdagingen ontmoeten
Antwoord in 8 pijlers van prioritaire acties :
►

Pijler 1.

Toezien op een kwalitatief beheer van de
oppervlaktewaterlichamen, de grondwaterlichamen
en de beschermde gebieden;

►

Pijler 2.

Het hydrografische netwerk kwantitatief herstellen;

►

Pijler 3.

Het beginsel van terugwinning van de kosten van
waterdiensten toepassen;

►

Pijler 4.

Het duurzame gebruik van water promoten

►

Pijler 5.

Overstromingsrisico’s voorkomen en beheren

►

Pijler 6.

Het water opnieuw integreren in de leefomgeving

►

Pijler 7.

De productie van hernieuwbare energie op basis van water
en ondergrond begeleiden

►

Pijler 8.

Bijdragen aan de uitvoering van een gecoördineerd
waterbeleid en aan de uitwisseling van kennis
119 maatregelen (prioritaire acties) onderverdeeld in
verschillende instrumenten: verbetering van de kennisbasis, juridisch
instrument, openbare investering, economisch instrument, communicatie,
coördinatie.
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Methodologie voor de uitwerking van dit
Maatregelenprogramma
AXES 1 et 3
●

Maximalistische visie

●

Kost-efficiëntieanalyse

≠

uitwerking aan een scenario
gericht op haalbare acties met
concrete resultaten tegen redelijke
kosten
efficiënt scenario.
●

≠

AXES 2, 4, 6, 7 et 8

Uitvoeringsprioriteitenrangorde
prioriteit nr. 1 : 2016-2017
prioriteit nr. 2 : 2018-2019
prioriteit nr. 3 : 2020-2021

Bijwerking van
de nietuitgevoerde
maatregelen
van het eerste
WBP

Aanvullende maatregelen
toegevoegd om het verschil
tussen de huidige toestand en de
milieudoelstellingen te verkleinen
tegen 2021.

●

AXE 5

Doelstellingen op lange termijn

Voorstel van afwijkingen
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●

Pijler 1 : Voornaamste maateregelen om de milieudoelstellingen te bereiken

Oppervlaktewaterlichamen (m.i.v de vijvers)
►

Verminderen van de vuilvracht die overloopt uit de overstorten

►

Het zuiveringsrendement van de zuiveringsstations bij mooi weer verhogen

►

►

Een einde maken aan de niet-aangesloten huishoudelijke lozingen door ze
effectief aan te sluiten op het rioleringsnet
ondernemingen better informeren en sensibiliseren over hun wettelijke
verplichtingen inzake lozing van afvalwater

►

Het ruimen van de Zenne en het baggeren van het Kanaal

►

Beheer van de 40-tal gewestelijke vijvers

►

Hydromorfologische maatregelen om de ecologische kwaliteit van de rivieren te
verbeteren

Grondwaterlichamen
►

De chemische kwaliteit van het grondwaterlichaam van het Brusseliaan herstellen

►

De kwalitatief beheer van de andere grondwaterlichamen verzekeren

Beschermde gebieden:
►

controle verzekeren van het grondwater in beschermde waterwinningsgebieden
bestemd voor menselijke consumptie (beschermingsprogramma)

►

De regelgeving voor het verbruik van pesticiden toepassen

►

De instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden ondersteunen
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●

Voornaamste maateregelen van Pijler 2 (kwantitatieven aspecten)
Oppervlaktewateren
►
►

De continuïteit van het hydrografische netwerk verbeteren
Bij droog weer een minimumdebiet verzekeren voor de waterlopen door het helder
water dat verloren gaat in de riool terug te winnen

Grondwater
►

►

►

Het voortbestaan van het grondwater waarborgen (toezicht, beheer van de
waterwinningen)
De interacties aanpakken tussen de watervoerende lagen en het hydrografisch
netwerk / de watervoerende lagen en het rioleringsnet
De weerslag van de ondergrondse infrastructuur op de afvloeiing van de
grondwaterlagen minimaliseren (via vergunningen)
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●

Voornaamste maatregelen van Pijler 3 (economische aspecten)

►

►
►

Een betere toepassing van het beginsel van terugwinning van de kosten van
waterdiensten verzekeren (vooral voor de opvang en de zuivering van afvalwater)
studie over de milieukosten en om de collective sanering van het
afvloeiingswater te financieren
Het mechanisme van solidaire tarifering behouden
De acties voortzetten die leiden tot een bewustwording door de verbruikers over
hun verbruik
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●

Voornaamste maatregelen van Pijler 4 (duurzaam watergebruik)

►

Het onderhoud van het drinkwaterdistributienet verzekeren (om de lossen te
vermijden)

►

Niet-drinkbaar water aanmoedigen voor gebruik die geen drinkbaar water vereist.

►

Waterzuinig gedrag en waterzuinige voorzieningen promoten

►

De plaatsing van individuele watermeters voortzetten

►

Ontwikkelen van economische circuits die verband houden met leefmilieu en het
creëren van kwaliteitsvolle banen (Alliantie Werkgelegenheid-Leefmilieu te
ondersteunen)
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●

Voornaamste maatregelen van Pijler 5

(overstromingsrisico’s voorkomen en beheren)
Bescherming

►

►

►
►

►

►

►

►

preventie

voorbereiding

herstel

De rol van het hydrografisch netwerk garanderen en versterken als afvoerkanaal
van het helder water en als bufferzone voor de hoogwaterstanden.
De rol en verantwoordelijkheid van de verschillende operatoren en actoren
verduidelijken wat het beheer van hemel en- afvloiend water betreft.
Het debiet van de netwerken (Grijs Netwerk en Blauw netwerk) optimaal regelen
Voortzetting van het meerjarenprogramma voor de installatie van stormbekkens +
onderhoud, renovatie en uitbreiding van het rioolnet;
De ondoordringbaarheid beperken en de impact ervan inzake overstroming
verminderen door de plaatsing van beperkende en of compenserende
maatregelen tegen ondoordringbaarheid (insijpeling, evapo-transpiratie, en
vasthouden van verspreid water)
Een alternatieve en gedecentraliseerd regenwaterbeheer opstellen.
stedelijke rivieren (NSR) »

« nieuwe

Vermijding van de installatie van nieuwe infrastructuren of gebouwen in
overstromingsgevoelige zones (of aanpassing ervan)
Een alarmsysteem uitwerken en beheren
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Overwegende de toestand van onze waterlichamen, afwijkingen

worden gevraagd

verlenging van de termijn tot 2027

Zenne
Kanaal

verdere achteruitgang van de toestand te voorkomen
(onwaarts – opwaarts)

Woluwe

Brusseliaanzand (Br05)
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3 andere pijlers van prioritaire acties
●

Pijler 6: Water opnieuw in de leefomgeving opnemen

●

Pijler 7: Een kader uitwerken voor de productie van
hernieuwbare energie op basis van water en de ondergrond

●

Pijler 8: Bijdragen aan de uitvoering van een gecoördineerd
waterbeleid en aan de uitwisseling van kennis
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Welke weerslag op de gemeenten?
●

Beheer van onbevaarbare waterlopen: rangschikking van een aantal
waterlopen herzien : eind van de 3 categoriëen. LB als beheerder,
behoudens andersluidende overeenkomst met de betrokken gemeenten

●

Verduidelijking van het kader tegen huishoudelijke lozingen.

●

Aandacht op het ogenblik van de afgifte van de stedenbouwkundige
en/of milieu vergunning

●

Nieuwe visie van het beheer van hemelwater

●

Voorstel van aanwijzingen in de GSV

●

Gelegenheid om de openbare ruimte mooier te maken, terwijl het nemen
van maatregelen tegen overstromingen

●

22 maart 2016 : Technisch dag over hemelwaterbeheer (in het kader van
de internationale waterdag)

●

Advies door de Gemeenteraad (niet het College)
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ENQUÊTE PUBLIQUE :
modalités
OPENBAAR ONDERZOEK:
modaliteiten

Julie HAIRSON

Dpt. Communication externe

Cadre général
►

►

20 octobre 2006: Ordonnance établissant un cadre pour la
politique de l’eau – Région de Bruxelles Capitale – article 53
Dates
› Du 23 novembre 2015 au 31 mai 2016

►

Rôles de chacun
› Bruxelles Environnement coordonne la réalisation de l’enquête
publique
› Les communes sont tenues de relayer cette enquête sur leur
territoire.
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Rôle de Bruxelles Environnement
►

Organiser l’enquête publique

►

Transmettre les documents aux communes :
Documents soumis à enquête publique : RIE et projet de Plan
Documents de promotion : affiches
Divers : brochure de synthèse du projet de Plan
www.environnement.brussels/planeau
www.leefmilieu.brussels/waterplan

►

Réaliser des permanences de consultation des documents au BEL
Mardi et jeudi de 10h à 12h – Centre d’information

►

Réaliser une séance d’information régionale au BEL le 16 décembre 2015, à 18h00

►

Répondre aux questions des citoyens et des communes

►

Faire la synthèse des remarques émises par les différentes instances
40

Rôle des communes
►

Informer les habitants
› Par voie d’affiches
› Via le site internet de la commune

►

►

►

Permettre aux citoyens de consulter les documents à la maison
communale
Récolter les avis du public et associations
Transmettre les avis reçus des citoyens/associations dans les
délais de l’enquête publique (31 mai 2016). + Possibilité de 60
jours supplémentaires pour l’avis des Conseils communaux
au plus tard le 31 juillet 2016
Via eau_water@environnement.brussels

Via courrier à Bruxelles Environnement -Enquête publique
« Plan gestion EAU » – Site de Tour & taxis – Avenue du Port,
86C/3000 – 1000 Bruxelles
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Bedankt voor uw aandacht
en wij wensen u een prettig
openbaar onderzoek!

Start : 23 november 2015
Gewestelijke info sessie over het WBP : 16 december 2015
Eind : 31 mei 2016

