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1. Welkomstwoord

Gouverneur Lodewijk De Witte



2. Integraal Waterbeleid in Vlaanderen

Tom De Bie

Planningsverantwoordelijke Dijle-Zennebekken



Integraal Waterbeleid 

• Om problemen rond water te voor-

komen of op te lossen dient het 

waterbeleid integraal te worden aangepakt. 

– Met integraal waterbeleid (IWB) willen we grond- en oppervlaktewater, 

kwantiteit en kwaliteit en alle relaties tussen deze elementen, tussen 

de waterloop en de omgeving samen bekijken.

• Kenmerken: 

– Efficiënter waterbeleid

– Rekening houdend met alle elementen van het watersysteem

– Met aandacht voor alle beleidsdomeinen
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*

Bevaarbare waterlopen
Beheer: 
Waterwegen en Zeekanaal, nv De 
Scheepvaart

Onbevaarbare waterlopen
Beheer: 
Vlaamse Milieumaatschappij

Onbevaarbare waterlopen
Beheer: provincie (polder/watering)
Lopen over grondgebied meerdere 
gemeenten

Onbevaarbare waterlopen
Beheer: gemeente (polder/watering)
Gaan aan gemeentegrens over in 
cat. 2

Waterlopen niet opgenomen in de 
atlas der Onbevaarbare Waterlopen

cat. 0

cat. 1

cat. 2

cat. 3

Wegwijs in het waterbeleid- Beheer waterlopen



Wegwijs in het waterbeleid: verschillende actoren

• Beheer bevaarbare waterwegen

– Departement MOW

– nv De Scheepvaart 

– Waterwegen en Zeekanaal NV

• Beheer onbevaarbare waterlopen

– Vlaamse Milieumaatschappij

– Provincies

– Gemeenten

– Polders

– Wateringen

11

watersystemen



Wegwijs in het waterbeleid: verschillende actoren

• Aquafin: uitbouw en optimalisatie 

bovengemeentelijke infrastructuur

• Gemeenten en rioolbeheerders: uitbouw en 

optimalisatie gemeentelijke infrastructuur

• Drinkwatermaatschappijen: productie levering 

drinkwater

waterketen



Andere betrokkenen

• Vlaamse overheid

– Ruimte Vlaanderen

– Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)

– Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke 

Rijkdommen (ALBON)

– Vlaamse Landmaatschappij (VLM)

– Departement Landbouw en Visserij, afdeling Duurzame 

Landbouwontwikkeling (ADLO)

– Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI)

• Andere

– Regionale landschappen

– Middenveld (Natuurpunt, Boerenbond, VOKA,…)



Wat is de CIW?

� Voorzitter: Vlaamse Milieumaatschappij

� Secretariaat: Vlaamse Milieumaatschappij met ondersteuning vanuit dep. 

MOW en dep. Ruimte Vlaanderen

– Vlaams niveau: 

• bd Leefmilieu, Natuur en Energie (dep LNE, ANB)

• bd Mobiliteit en Openbare Werken (dep MOW, W&Z)

• bd Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed (dep 

Ruimte Vlaanderen)

• bd Landbouw en Visserij (dep LV)

• bd Economie, Wetenschap en Innovatie (dep EWI)



– lokale waterbeheerders: 

• Provincies (VVP) 

– Didier Soens, directeur dienst waterbeleid provincie Antwerpen

• Steden en Gemeenten (VVSG)

– Christophe Claeys, stafmedewerker VVSG

• Polders en Wateringen (VVPW)

– Jef Van Looy, voorzitter VVPW

– Waterbedrijven:

• Aquaflanders

– Ludy Modderie, algemeen directeur TMVW

Wat is de CIW?



Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid

CIW-secretariaat

Permanente Projectgroep

WG Kaderrichtlijn Water

WG Bekkenwerking

WG Watersysteemkennis

WG Waterschapswerking

WG Bagger - en ruimingsspecie

WG Watertoets

WG Waterkwantiteit

WG Ecologisch Waterbeheer

WG Overstromingsrichtlijn

Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid

CIW-secretariaat

Permanente Projectgroep

WG Kaderrichtlijn Water

WG Bekkenwerking

WG Waterschapswerking

WG Bagger - en ruimingsspecie

WG Watertoets

WG Ecologisch Waterbeheer

WG Watersysteemkennis

WG Waterzuivering

WG Waterkwantiteit

Wat is de CIW?



3. Gewijzigd decreet Integraal Waterbeleid

Katrien Piessens 

Bekkencoördinator Dijle-Zennebekken



Integraal Waterbeleid in Vlaanderen

Kaderrichtlijn Water (2000) Overstromingsrichtlijn (2007) 

Decreet Integraal Waterbeleid (2003, 2010, 2013)



Europese Kaderrichtlijn Water (23/10/2000)

• Basis: water in Europa steeds meer onder druk

• Stroomgebiedsgericht en integraal

• Goede watertoestand tegen 2015 (mogelijkheid tot uitstel 

2021/2027):

– Oppervlaktewateren: goede ecologische en chemische toestand

– Grondwater: goede kwantitatieve en chemische toestand

– Beschermde gebieden

• Realisatie via Stroomgebiedbeheerplannen en 

Maatregelenprogramma



Overstromingsrichtlijn (23/10/2007)

• Risico op overstromingen beter inschatten en 

maatregelen nemen om schade te beperken

• Verplicht de lidstaten te bekijken voor welke gebieden 

een risico op wateroverlast bestaat

• Voor deze gebieden: opmaak overstromingsrisicokaarten

en beheerplannen



Decreet Integraal Waterbeleid (18/07/2003)

• Geografische indeling watersystemen: 

Stroomgebieden/ stroomgebiedsdistricten – Bekkens -Deelbekkens

2 internationale 

stroomgebieds-

districten

11 bekkens



Decreet Integraal Waterbeleid (18/07/2003)

• Organisatie integraal waterbeleid

• Planning integraal waterbeleid 

– Waterbeleidsnota

– Stroomgebiedbeheerplan

– Bekkenbeheerplannen, deelbekkenbeheerplannen en 

bekkenvoortgangsrapporten

• Instrumenten (Watertoets, Oeverzones, Overstromingsgebieden) 

• Inspraak bevolking in waterbeleid



Aanpassing decreet IWB (01/10/2013)
- Minder plannen en openbare onderzoeken

Stroomgebiedbeheer-

plannen Schelde en Maas

11 Bekkenbeheerplannen

100-tal deelbekken-

beheerplannen

Stroomgebiedbeheerplannen 

Schelde en Maas met 11 

bekkenspecifieke delen



Vlaams niveau



Bekkenniveau

Bekkenspecifieke delen 
stroomgebiedbeheerplan



Bekkenniveau



Aanpassing decreet IWB (01/10/2013)
- Focus op gebiedsgericht overleg

• Integratie deelbekkenniveau in bekkenniveau: 

Waterschappen afgeschaft als afzonderlijke overlegstructuur 

• Overleg en input lokale besturen via aangepaste structuren:

– Bekkenbestuur

• Alle lokale besturen in algemene bekkenvergadering

• Flexibel bekkenbureau

– Gebiedsgericht en thematisch overleg



Aanpassing decreet IWB (01/10/2013)
- Meer flexibliteit en afstemming met KRL

• Bekkenvoortgangsrapport � bekkenspecifiek deel 

Wateruitvoeringsprogramma

– Voortgang van de acties binnen het bekken

– Knelpunten en kansen

– Toevoeging of aanpassing van acties

– Mogelijkheid tussentijdse afbakening oeverzones/ 

overstromingsgebieden

– Afgestemd op rapportering maatregelenprogramma naar Europa

– Jaarlijks



Aanpassing decreet IWB (01/10/2013)
- Informatieplicht overstromingsgevoelige gebieden

• Grond of woning in overstromingsgevoelig gebied?

– Verplichting om kandidaat kopers en huurders hierover te 

informeren

– Geldt ook voor vastgoed in afgebakende overstromingsgebieden 

en afgebakende oeverzones

– Wordt via een waterparagraaf opgenomen 

in vastgoedaktes

– Binnenkort: brochure CIW



4. Bekkenstructuren

Jan Vanvelk

Bekkencoördinator Demerbekken



Bekkenstructuren
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Algemene bekkenvergadering

• Voorzitter: provinciegouverneur

• Secretaris: bekkencoördinator

• Frequentie: jaarlijks



Samenstelling algemene bekkenvergadering

• Vertegenwoordigers Vlaams Gewest:

– Leefmilieu en waterbeleid (1)

– Landinrichting en natuurbehoud (1)

– Openbare werken en mobiliteit (2)

– Ruimtelijke ordening (1)

– Landbouwbeleid en zeevisserij (1)

– Economie (1)

• Provinciaal mandataris van elke provincie

• Gemeentelijk mandataris van elke gemeente

• Mandataris van elke polder en elke watering

• Vertegenwoordiger van elk havenbedrijf



Taken algemene bekkenvergadering

• Goedkeuren ontwerp bekkenspecifieke delen 

– Stroomgebiedbeheerplan

– Wateruitvoeringsprogramma

• Advies op waterbeleidsnota 

• Aanduiding vertegenwoordigers voor het bekkenbureau

– gemeenten

– wateringen 

• Belangrijke projecten



Bekkenbureau

• Voorzitter: provinciegouverneur

• Secretaris: bekkencoördinator

• Frequentie: 4 keer per jaar



Samenstelling bekkenbureau

• 5 Vlaamse vertegenwoordigers

– Leefmilieu en waterbeleid (1), landinrichting en natuurbehoud (1), 

openbare werken en mobiliteit (1), ruimtelijke ordening (1), 

landbouwbeleid en zeevisserij (1)

• 2 leden provinciale deputaties of hun vertegenwoordiger 

– i.f.v. bijdrage personeel bekkensecretariaat

• 1 gemeentelijk afgevaardigde per 25 gemeenten

– Aangeduid door gemeenten op algemene bekkenvergadering

• 1 vertegenwoordiger van de polders/wateringen

– Aangeduid door polders/wateringen op algemene bekkenvergadering



Taken Bekkenbureau

• Garanderen gebiedsgericht en thematisch overleg

• Samenwerking (provincies, gemeenten, havenbedrijven, polders en 

wateringen, diensten van de Vlaamse overheid …)

• Voorbereiden algemene bekkenvergadering

– Ontwerp bekkenspecifiek deel stroomgebiedbeheerplan

– Wateruitvoeringsprogramma

– Advies op waterbeleidsnota

• Advisering 

– investeringsprogramma’s waterbeheerders

– technische plannen Aquafin

– …
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Bekkenraad

• Vertegenwoordigers middenveld

– Natuur, landbouw, visserij, toerisme, industrie, wonen, transport …

• Advisering

– Bekkenspecifiek deel stroomgebiedbeheerplan

– Bekkenspecifiek deel wateruitvoeringsprogramma

– Andere onderwerpen (voorgelegd door CIW, bekkenbestuur of 

bekkensecretariaat of op eigen initiatief)

• Voorzitter: bekkencoördinator

• Secretaris: planningsverantwoordelijke 
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Samenstelling bekkensecretariaat

• Bekkencoördinator

• Planningsverantwoordelijken 

• VMM, MOW, Ruimte Vlaanderen, provincie



Bekkensecretariaat

• Aanspreekpunt voor integraal waterbeleid

• Voorbereidend en uitvoerend werk voor bekkenstructuren 

• Motor gebiedsgericht en thematisch overleg

– Ontmijnen van knelpuntdossiers

– Integrale projecten 

– Advisering technische plannen



Bekkensecretariaat

• Bekkenspecifieke communicatie

• Openbaar onderzoek ontwerp SGBP



Vertegenwoordiging gemeenten in bekkenstructuren

• Algemene Bekkenvergadering: 

– 1 gemeentelijk mandataris (+ plaatsvervanger) per gemeente

• Bekkenbureau: 

– 1 vertegenwoordiger (+ plaatsvervanger) per 25 gemeenten

– Demerbekken: 3 vertegenwoordigers

– Dijle-Zennebekken: 3 vertegenwoordigers

– Verkozen door gemeenten op Algemene Bekkenvergadering

• Gebiedsgericht en thematisch overleg

• Gemeente in meerdere bekkens?

– In elk bekken een vertegenwoordiger (mag dezelfde persoon zijn)

• Doorgeven vóór 15 november



Vertegenwoordiging polders/wateringen in bekkenstructuren

• Algemene Bekkenvergadering: 

– 1 gemandateerde (+ plaatsvervanger) per polder/watering

• Bekkenbureau: 

– 1 vertegenwoordiger (+ plaatsvervanger)

– Verkozen door polders & wateringen op Algemene Bekkenvergadering

• Gebiedsgericht en thematisch overleg

• Polder of watering in meerdere bekkens?

– In elk bekken een vertegenwoordiger (mag dezelfde persoon zijn)

• Doorgeven vóór 15 november



5. Opmaak stroomgebiedbeheerplan Schelde 

en bekkenspecifieke delen

Jeroen Jansen

Planningsverantwoordelijke Demerbekken



=> uitvoering geven aan

– Kaderrichtlijn Water (2000): tegen 2015 ‘goede 

watertoestand’ (mogelijkheid tot uitstel tot 2021 en 2027)

– Overstromingsrichtlijn (2007): risico op overstromingen beter 

te kunnen inschatten en maatregelen nemen om de schade 

te beperken

Stroomgebiedbeheerplan: DOEL



Stroomgebiedbeheerplan: Waar staan we na 1ste generatie?



Doelstellingen KRLW zeer ambitieus:

Gebiedsgerichte aanpak uitwerken om goede toestand in selectie 

van waterlichamen te halen

Krachten bundelen om effectieve acties uit te voeren om (sneller) de 

goede toestand te bereiken

Prioritaire gebieden geselecteerd op basis van

• Huidige toestand (biologisch en fysicochemisch)

• Beschermde gebieden drinkwaterproductie en Natura 2000

• Waterkwaliteit vnl. bepaald door Vlaamse drukken/verstoringen (vs. 

bovenstrooms)

Stroomgebiedbeheerplan: gebiedsgerichte aanpak



Goede toestand haalbaar tegen 2021 mits gerichte inspanningen 

→ speerpuntgebied 

Goede toestand haalbaar mits gerichte inspanningen maar waarschijnlijk 

niet tegen 2021 → aandachtsgebied 

Goede toestand enkel mits gerichte maar zware inspanningen, maar 

waarschijnlijk niet tegen 2021 of geen perspectief om snel de goede 

toestand te halen

(Advies gegeven door bekkenbesturen)

Stroomgebiedbeheerplan: gebiedsgerichte aanpak



Stroomgebiedbeheerplan: gebiedsgerichte aanpak



IJse

Stroomgebiedbeheerplan: gebiedsgerichte aanpak



Munsterbeek

Stroomgebiedbeheerplan: gebiedsgerichte aanpak



Stroomgebiedbeheerplan Schelde/Maas

Het beheerplan voor het 
Vlaams deel van het 

internationale 
stroomgebieddistrict

van de Schelde/Maas

Grondwatersysteem-
specifieke delen 

van het 
Stroomgebiedbeheerplan

van de Schelde/Maas voor 
Vlaanderen

Bekkenspecifieke delen
van het 

Stroomgebiedbeheerplan 
van Schelde/Maas voor 

Vlaanderen

1. Algemene gegevens

2. Analyses en beschermde 
gebieden

3. Doelstellingen en 
beoordelingen

4. Visievorming

5. Maatregelenprogramma
(+ generieke acties)

6. Conclusies

(per bekken)

1. Algemene gegevens

2. Analyses en 
beschermde gebieden

3. Doelstellingen en 
beoordelingen

4. Visievorming

5. Actieprogramma

6. Conclusies

(per grondwatersysteem)

1. Algemene gegevens

2. Analyses en beschermde 
gebieden

3. Doelstellingen en 
beoordelingen

4. Visievorming

5. Actieprogramma

6. Conclusies

+ +

stroomgebiedniveau BEKKENNIVEAU grondwatersysteemniveau



Stroomgebiedbeheerplan: hfdst VISIE

• Ontwerptekst voorgelegd aan het bekkenbestuur begin 2013

• Aangepaste versie wordt voorgelegd begin 2014



Welke acties zijn er nodig?

• Acties omtrent kwaliteit én kwantiteit

• Acties nodig zowel op Vlaamse als op lokale oppervlaktewaterlichamen

• Besliste acties + nieuwe acties

• Gebiedsgericht overleg en samenwerking met alle waterbeheerders

Stroomgebiedbeheerplan: hfdst ACTIES



⇒Finaliseren actielijst tegen eind oktober 2013

(door Vlaamse, provinciale, lokale initiatiefnemers)

⇒Budgetcontrole door initiatiefnemers 

(bevraging gemeenten vanaf november 2013)

Stroomgebiedbeheerplan: hfdst ACTIES



2012 2013 2014 2015

voorontwerp
openbaar 

onderzoek

afwerken 

ontwerp

vaststelling 

Vlaamse 

Regering

Goedkeuring 

voorontwerpen 

bekkenspecifieke delen

voorontwerp SGBP

Integratie in SGBP

april 2013

Stroomgebiedbeheerplan: TIJDSPLAN



6. Thematisch en gebiedsgericht overleg



Thematisch en gebiedsgericht overleg

• Voorbeeld thematisch overleg : saneringsinfrastructuur

• Toetsing signaalgebieden

• Integraal Project Herk en Mombeek

• Integraal Project Hallerbosbeken 



Voorbeeld thematisch overleg: 
saneringsinfrastructuur

Bovengemeentelijke 

infrastructuur (Aquafin)

Gemeentelijke 

infrastructuur

Zonerings-

plannen

Gebiedsdekkende 

uitvoeringsplannen (GUP)

Gesubsidieerd Niet-gesubsidieerd
Optimalisatie-

programma 

(OP)

Gemeentelijk 

investerings-

programma (GIP)

Technische 

Plannen 

(TP)



Voorbeeld thematisch overleg: 
saneringsinfrastructuur
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infrastructuur

Zonerings-
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