
Gewijzigd decreet integraal waterbeleid 

en de rol van de lokale besturen 

Infovergadering 
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Programma 

1. Welkomstwoord 
– Gouverneur Jan Briers, (co)voorzitter bekkenbestuur bekkens Benedenschelde, 

Bovenschelde, Dender, Gentse Kanalen en Leie 

2. Integraal Waterbeleid in Vlaanderen 
– John Emery, VMM, CIW-secretariaat 

3. Gewijzigd decreet Integraal Waterbeleid 
– Evelien De Vylder, bekkencoördinator Benedenscheldebekken 

4. Bekkenstructuren 
– Ingrid D’Hondt, bekkencoördinator Bekken van de Gentse Kanalen 

5. Opmaak stroomgebiedbeheerplannen Schelde/Maas 

en bekkenspecifieke delen 
– Annick De Winter, bekkencoördinator Bovenscheldebekken 
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Programma 

Pauze (10:45)  

6. Thematisch en gebiedsgericht overleg 

6.1 Toetsing signaalgebieden 

– Bien Weytens, RO-planningsverantwoordelijke 

6.2 Saneringsinfrastructuur 

– Guido Janssen, planningsverantwoordelijke Benedenscheldebekken 

6.3 Wie is wie - Vis in Oost-Vlaanderen - Studiedag erosie 

– Kobe Brantegem, planningsverantwoordelijke Bovenscheldebekken 

6.4 Overleg overstromingen Denderstreek - Grensoverschrijdend 

overleg Marke 

– Jeroen Schelkens, wnd.bekkencoördinator Denderbekken 
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Programma 

6.5 Naar een verbeterde afwatering van de Westlede 

– Ruben Rommens, planningsverantwoordelijke Bekken van de Gentse Kanalen 

6.6  Bovenstrooms Bufferen Maarkebeek, publiekstoelichting 

oplossingsscenario’s wateroverlast Maarkebeek 

– Ruben Rommens, planningsverantwoordelijke Bekken van de Gentse Kanalen 

– Kobe Brantegem, planningsverantwoordelijke Bovenscheldebekken 

7. Slotwoord 
– Gedeputeerde Peter Hertog 

 

Receptie (12:00)  
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1. Welkomstwoord 

Gouverneur Jan Briers 
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2. Integraal Waterbeleid in Vlaanderen 

John Emery, VMM, CIW secretariaat 
Lieve De Roeck, VMM, secretaris CIW 

 



Integraal Waterbeleid – 

wettelijke omkadering 

  

Coördinatiecommissie 

Integraal Waterbeleid (CIW) 

7 

 Integraal Waterbeleid -

actoren 

  



Integraal waterbeleid – actoren 
Waarom integraal waterbeleid? 

  

efficiënter waterbeleid 

 

gezonde en natuurlijke watersystemen 

 

voor nu en toekomstige generaties 

watersysteem  

centraal 

 

intens overleg met  

betrokken sectoren 

 



verdamping 

infiltratie 

watersystemen waterketen 

waterloop 

afvalwater 
regenwater 

 

 

RWZI 

leidingwater 

grondwatersystemen 



Integraal Waterbeleid - actoren  
waterloopbeheerders 
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Integraal Waterbeleid - actoren  
waterloopbeheerders (Herinschaling onbevaarbare waterlopen - 

Doorbraak 63) 

• Procedure toegelicht tijdens provinciale infodagen 

(febr – maart 2013) 
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Integraal Waterbeleid - actoren  
waterketen 

Watermaatschappijen 

Afvalwater Drinkwater 

Bovengemeentelijk Gemeentelijk 

• Aquafin • Gemeente 

• Gemeentebedrijf 

• Intercommunale 

• Intergemeentelijk samenwerkingsverband 

• Via publieke marktbevraging  



Integraal Waterbeleid - actoren  
waterketen 

• REGENWATER 



Integraal Waterbeleid - actoren 
overige 

• Vlaamse overheid 

– Ruimtelijke ordening 

– 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) 

– … 

• Middenveld 

– Adviesraden 

– … 



Integraal Waterbeleid - wettelijke omkadering 

 
• Kaderrichtlijn Water (2000) 

– Goede toestand 2015 / uitstel 

mogelijk tot 2021, 2027 

 

• Overstromingsrichtlijn (2007) 

– Risico op overstromingen beter 

kunnen inschatten en 

maatregelen nemen om de 

schade te beperken 

 

 
• Decreet Integraal 

Waterbeleid (2003) 

– Omzetting kaderrichtlijn 

Water en 

Overstromingsrichtlijn 

– Oprichting 

overlegstructuren 

– Specifieke instrumenten 

(watertoets,…) 



Integraal Waterbeleid - wettelijke omkadering 

 
• Organisatiebesluit (2005) 

– Geografische indeling van watersystemen  

– De organisatie van het integraal waterbeleid  

– Noodzakelijke bepalingen voor de formele oprichting van de 

overlegstructuren voor het integraal waterbeleid 

 

• 4/10/2013: Op voorstel van minister Hilde Crevits en minister Joke Schauvliege  

De Vlaamse Regering wijzigt principieel het organisatiebesluit dat uitvoering 

geeft aan het Decreet Integraal Waterbeleid. De wijziging vloeit voort uit het 

gewijzigde en vereenvoudigde decreet.   

 



Integraal Waterbeleid - wettelijke omkadering 

Internationaal 

stroomgebiedsdistrict 

Maas 

Internationaal 

stroomgebiedsdistrict 

Schelde 

2 internationale 

stroomgebieds-

districten 

11 bekkens 



Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid  

• De CIW werd opgericht in het voorjaar van 2004 obv 

het decreet Integraal Waterbeleid van 18 juli 2003 

 

• De CIW staat op het niveau van het Vlaamse Gewest in 

voor de voorbereiding, de planning, de controle en de 

opvolging van het integraal waterbeleid. Ze waakt 

over de uniforme aanpak van de bekkenwerking en ze 

is belast met de uitvoering van de beslissingen van de 

Vlaamse Regering inzake integraal waterbeleid 

 

 

 

 

 

 



Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid  

 

• CIW is aangeduid als bevoegde autoriteit in 

Vlaanderen voor de Kaderrichtlijn Water en de 

Overstromingsrichtlijn 

 

– Toepassing bepalingen richtlijnen 

– Rapportering aan de Europese Commissie 

 

 

 

 

 

 



Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid 

• 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) 

 



Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid 

– 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 

 



Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid 

 

 

 

 

 

 

• Visieontwikkeling  

• Planning en beleid  

• Regelgeving  

• Rapporteren, communiceren en sensibiliseren 

• Adviseren 



Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid 

Co ö rdinatiecommissie Integraal Waterbeleid 

CIW - secretariaat 

Permanente Projectgroep 

WG Kaderrichtlijn Water 

WG Bekkenwerking 

WG Watersysteemkennis 

WG Bagger - en  ruimingsspecie 

WG Watertoets 

WG Waterkwantiteit 

WG Ecologisch Waterbeheer 

WG Overstromingsrichtlijn 

Co ö rdinatiecommissie Integraal Waterbeleid 

CIW - secretariaat 

Permanente Projectgroep 

WG Kaderrichtlijn Water 

WG Bekkenwerking 

WG Bagger - en  ruimingsspecie 

WG Watertoets 

WG Ecologisch Waterbeheer 

WG Waterkwantiteit 

WG Watersysteemkennis 

WG Waterzuivering Bekkenstructuren  



Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid 
voorbeelden van outputs: GEOS 

• Jaarlijkse opvolging globale 

evaluatie van overstromingen 

van november 2010 en 

resolutie wateroverlast 

– 18/09/2012  en 15/10/2013 

Verenigde Commissies voor Leefmilieu, 

Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend 

Erfgoed en voor Mobiliteit en Openbare 

Werken :  

Gedachtewisseling over de stand van zaken van de 

uitvoering van de resolutie Wateroverlast ( 7 juli 2011) 

24 

2010 -2011 globale 

inventarisatie 

overstromingen: 

bevraging gemeenten 

door 

bekkensecretariaten 



Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid 
voorbeelden van outputs : watertoets 

• Geoloket watertoets 

• Opleidingen voor advies- en vergunningsverleners 

•  (750 pers., 2/3 gemeenten - 2012) 

• Bevraging van vergunningverleners en adviesverleners 

(2013) 

• Grote respons 

• Tijdsbesteding per dossier daalt 

• Duidelijke richtlijnen beschikbaar 

• Algemene tevredenheid is sterk gestegen 

 

 OPTIMALISATIE = permanent aandachtspunt 

• Webtoepassingen, opleidingen nog praktijkgerichter,… 

• … 

 



www.integraalwaterbeleid.be  

http://www.integraalwaterbeleid.be/


3. Gewijzigd decreet Integraal 

Waterbeleid 

Evelien De Vylder, bekkencoördinator 
Benedenscheldebekken 
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Gewijzigd decreet Integraal Waterbeleid 

• Voorbereiding dossier binnen CIW (2010 -2011) 

• 1ste principiële goedkeuring door VR (20 juli 2012) 

• Gezamenlijk advies MiNaraad, SERV en SALV (13 

september 2012) 

• 2de principiële goedkeuring VR (29 maart 2013) 

• Advies Raad van State 

• Definitieve goedkeuring VR (17 mei 2013) 

• Parlementaire behandeling (10 juli 2013) 
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Gewijzigd decreet Integraal Waterbeleid 

• Bekrachtiging VR (19 juli 2013) 

• Publicatie Belgisch Staatsblad (1 oktober 2013) 

• Officieel van kracht op 11/10/2013 
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Internationaal niveau 
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Vlaams niveau 
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Bekkenniveau 

Bekkenspecifieke delen 

stroomgebiedbeheerplan 
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Bekkenniveau 

Bovenscheldebekken 
33 

Denderbekken 

Leiebekken 

Benedenscheldebekken 

Bekken van de 

Gentse Kanalen 



Deelbekkenniveau: integratie in 
bekkenniveau 

Bekkenspecifieke delen 

stroomgebiedbeheerplan 
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Wijziging: planlast verminderen 

2 stroomgebiedbeheerplannen 

met 11 bekkenspecifieke delen 

2 stroomgebiedbeheerplannen 

11 bekkenbeheerplannen 

100-tal deelbekkenbeheerplannen 

35 



Wijziging: structuren 

 

Bekkenbestuur 
vertegenwoordiging lokale 

besturen via afgevaardigde 

deelbekken gekozen in 

waterschap 

Waterschappen 
per één of meerdere 

deelbekkens 
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Wijziging: structuren 

 

Bekkenbestuur 
vertegenwoordiging lokale 

besturen via afgevaardigde 

deelbekken gekozen in 

waterschap 
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Wijziging: structuren 

 

Bekkenbestuur 
vertegenwoordiging lokale 

besturen via afgevaardigde 

deelbekken gekozen in 

waterschap 

Algemene 

bekkenvergadering 
alle lokale besturen 

Bekkenbureau 
flexibel 
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Wijziging: opvolging 

• Bekkenvoortgangsrapport  

 bekkenspecifiek deel Wateruitvoeringsprogramma 

– Voortgang van de acties binnen het bekken 

– Knelpunten en kansen 

– Toevoeging of aanpassing van acties 

– Jaarlijks 
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Wijziging: informatieplicht 

• 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: folder CIW 
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4. Bekkenstructuren 

Ingrid D’Hondt, bekkencoördinator 
Bekken van de Gentse Kanalen 
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Vlaams niveau 
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Bekkenniveau 

Bekkenspecifieke delen 

stroomgebiedbeheerplan 
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Bekkenstructuren 

bekkenbureau 

bekkensecretariaat + 

gebiedsgericht en 

thematisch overleg 

algemene 

bekkenvergadering 

bekkenraad 

bestuurlijk niveau  

beslissingen 

ambtelijk niveau 

 voorbereiding 

sectorale pijler 

 advies 
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Algemene bekkenvergadering (jaarlijks) 

• Voorzitter: provinciegouverneur(s) 

• Secretaris: bekkencoördinator 

 

 

 

 

 

 

 

Evelien De Vylder 

Cathy Berx   Jan Briers Jan Briers 

Annick De Winter 

Jan Briers 

Annelies Sevenant 

Benedenschelde          Bovenschelde              Dender 
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Algemene bekkenvergadering (jaarlijks) 

• Voorzitter: provinciegouverneur(s) 

• Secretaris: bekkencoördinator 

 

 

 

 

Ingrid D’Hondt 

Jan Briers   Jan Briers    Carl Decaluwé 

Sofie Van Volsem 

Gentse Kanalen                      Leie 
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Algemene bekkenvergadering: 
samenstelling 

• 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 
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Algemene bekkenvergadering: taken 

• Hoogste beslissingsorgaan binnen het bekken 

 

• Goedkeuren ontwerp bekkenspecifieke delen  

– Stroomgebiedbeheerplan 

– Wateruitvoeringsprogramma (WUP) 

 Visie, acties, afbakening oeverzones, aanbevelingen beleid,… 

 

• Advies verlenen over waterbeleidsnota 

• Aanduiding vertegenwoordigers in het bekkenbureau 

• Voorstellen adequate bevoegdheidsherverdeling van 

de waterwegen en onbevaarbare waterlopen 
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Algemene bekkenvergadering 

• Toelichting en/of bespreking belangrijke projecten of 

intenties 

 

Bestuurlijk draagvlak 

 

• Signaleren van knelpunten 

• Voortgang versterken 

• Bekrachtigen 
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Bekkenbureau (±4x/jaar) 

• Voorzitter: provinciegouverneur(s) 

• Secretaris: bekkencoördinator 

 

 

 

 

 

 

 

Evelien De Vylder 

Cathy Berx   Jan Briers Jan Briers 

Annick De Winter 

Jan Briers 

Annelies Sevenant 

Benedenschelde          Bovenschelde              Dender 
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Bekkenbureau (±4x/jaar) 

• Voorzitter: provinciegouverneur(s) 

• Secretaris: bekkencoördinator 

 

 

 

 

Ingrid D’Hondt 

Jan Briers   Jan Briers    Carl Decaluwé 

Sofie Van Volsem 

Gentse Kanalen                      Leie 
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Bekkenbureau: samenstelling 

• 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 deputatie of hun vertegenwoordiger  

– i.f.v. bijdrage personeel bekkensecretariaat 

• 1 gemeentelijk afgevaardigde per 25 gemeenten 

– Aangeduid door gemeentelijke mandatarissen op algemene 

bekkenvergadering 

• 1 vertegenwoordiger van de polders en wateringen 

– Aangeduid door polders en wateringen op algemene 

bekkenvergadering 
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Bekkenbureau: taken  

• Gebiedsgericht en thematisch overleg garanderen en 

samenwerking tussen verschillende 

actorenprovincies, gemeenten, polders en 

wateringen, havenbedrijven en diensten van de 

Vlaamse overheid 

• Voorbereiden algemene bekkenvergadering 

• Aansturen bekkensecretariaat 

 

  ‘dagelijks bestuur’ 
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Bekkenbureau: taken 

• Advisering 

– Investeringsprogramma’s waterbeheerders (IP-advies) 

– Investeringsprogramma’s bovengemeentelijke 

waterzuivering (OP-advies) 

– Technische plannen Aquafin 

– Zoneringsplan  

– Andere 
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Bekkenraad 

• Vertegenwoordigers middenveld 

– Sectoren 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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Bekkensecretariaat: samenstelling 

• Bekkencoördinator 

• Planningsverantwoordelijken (Vlaamse 

Milieumaatschappij, Waterwegen en Zeekanaal, nv De 

Scheepvaart, Ruimte Vlaanderen, provincies) 
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Bekkensecretariaat 

• Aanspreekpunt voor integraal waterbeleid 

• Voorbereidend en uitvoerend werk voor 

bekkenstructuren  

• Uitwerken acties uit plannen (bv signaalgebieden) 

• Motor gebiedsgericht en thematisch overleg 

– Ontmijnen van knelpuntdossiers 

– Integrale projecten  

– Advisering technische plannen 

• Bekkenspecifieke communicatie 

– Nieuwsbrief, studiedagen,… 

– Website: www.integraalwaterbeleid.be   

• Openbaar onderzoek ontwerp SGBP 

 

 57 

http://www.integraalwaterbeleid.be/


Vertegenwoordiging gemeenten in de 
bekkenstructuren 

• Algemene Bekkenvergadering 

– 1 gemandateerde (+ plaatsvervanger) per gemeente 

• Bekkenbureau 

– 1 vertegenwoordiger (+ plaatsvervanger) per 25 gemeenten 

• Benedenschelde 69 gem. → 3 vertegenwoordigers 

• Bovenschelde 23 gem. → 1 vertegenwoordiger 

• Dender  29 gem. → 2 vertegenwoordigers 

• Gentse Kanalen  29 gem. → 2 vertegenwoordigers 

• Leie   38 gem. → 2 vertegenwoordigers 

– Stemming binnen Algemene Bekkenvergadering 

• Gebiedsgericht en thematisch overleg 
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Vertegenwoordiging polders en wateringen 
in de bekkenstructuren 

• Algemene Bekkenvergadering 

– 1 gemandateerde (+ plaatsvervanger) per polder/watering 

 

• Bekkenbureau 

– 1 vertegenwoordiger (+ plaatsvervanger) 

• Benedenschelde  17 P&W  → 1 vertegenwoordiger 

• Bovenschelde 1 P&W    → 1 vertegenwoordiger 

• Dender  2 P&W    → 1 vertegenwoordiger 

• Gentse Kanalen 12 P&W  → 1 vertegenwoordiger 

• Leie   1 P&W    → 1 vertegenwoordiger 

• Gebiedsgericht en thematisch overleg 

 

59 



Vertegenwoordiging in de bekkenstructuren 

• Gemeente/polders/watering in meerdere bekkens? 

– In elk bekken een vertegenwoordiger  

 (mag dezelfde persoon zijn) 

 

• Doorgeven vóór 20 november 2013  
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Verdere planning 

• December 2013 – Januari 2014 

– Oprichting Algemene Bekkenvergadering 

• Aanduiding vertegenwoordigers voor het bekkenbureau 

– Gemeenten 

– Polders en Wateringen 

• Huishoudelijk reglement, werkplan 2014 

• Inleiding tot het bekken: visie 

Benedenschelde: 3 december 2013 

Gentse Kanalen: 4 december (onder voorbehoud) 

Leie: 10 december 

Bovenschelde: 12 december (nieuwe datum !) 

Dender: 17 december 

– Oprichting Bekkenbureau: Januari 2014 
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5. Opmaak stroomgebiedbeheerplan 

Schelde en Maas en bekkenspecifieke 

delen 

Annick De Winter, bekkencoördinator 
Bovenscheldebekken 
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Stroomgebiedbeheerplan 

• Doel: uitvoering geven aan 

– Kaderrichtlijn Water (2000): tegen 2015 ‘goede 

watertoestand’ (mogelijkheid tot uitstel tot 2021 en 2027) 

– Overstromingsrichtlijn (2007): risico op overstromingen beter 

kunnen inschatten en maatregelen nemen om de schade te 

beperken 
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Stroomgebiedbeheerplan 2de generatie 

2012 2013 2014 2015 

voorontwerp 
openbaar 

onderzoek 

afwerken 

ontwerp 

vaststelling 

Vlaamse 

Regering 

Goedkeuring 

voorontwerpen 

bekkenspecifieke delen 

voorontwerp SGBP 

Schelde 

Integratie in SGBP 

april 2013 
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Stroomgebiedbeheerplan 
Waar staan we na 1ste generatie? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Maatregelenkostenmodule (VMM, 2013) 
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Speerpuntgebieden - aandachtsgebieden 

• Doelstellingen KRLW zeer ambitieus → voorstel: 

– “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 

– Gebieden geselecteerd op basis van 

• Huidige toestand biologische en fysicochemische 

kwaliteitselementen  

• Beschermde gebieden drinkwaterproductie en Natura 2000 

• Waterkwaliteit vnl. bepaald door Vlaamse 

drukken/verstoringen (vs. bovenstrooms) 
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Speerpuntgebieden - aandachtsgebieden 

• Prioriteren o.b.v. gegevens en gebiedskennis 

1. Goede toestand haalbaar tegen 2021 mits gerichte 

inspanningen → speerpuntgebied  

2. Goede toestand haalbaar mits gerichte inspanningen 

maar waarschijnlijk niet tegen 2021  

     → aandachtsgebied  

3. 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 

 

67 



 
Speerpuntgebieden - aandachtsgebieden 

• Ontwerp speerpunt- en aandachtsgebieden beschikbaar 

 

 

68 



Speerpuntgebieden - aandachtsgebieden 

• Investeringen van alle waterbeheerders 

• Generieke instrumenten optimaal inzetten 

• Kwaliteit én kwantiteit 

• Overleg en samenwerking  

 

• Rol lokale besturen! 
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Stroomgebiedbeheerplan Schelde 

Het beheerplan voor het 
Vlaams deel van het 

internationale 
stroomgebieddistrict 

van de Schelde 
 

 

Grondwatersysteem-
specifieke delen  

van het 
Stroomgebiedbeheerplan 

van de Schelde voor 
Vlaanderen 

 

 

Bekkenspecifieke delen 
van het 

Stroomgebiedbeheerplan  
van Schelde  

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 
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Bekkenspecifiek deel stroomgebiedbeheerplan: 

opbouw 

1. Algemene gegevens  

2. Analyses en beschermde gebieden  

3. Doelstellingen en beoordelingen  

4. Visievorming  

5. Maatregelenprogramma/Actieprogramma  

6. Conclusies 
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Visie 

• Ontwerptekst voorgelegd aan het bekkenbestuur 

begin 2013 

• Aangepaste versie wordt voorgelegd begin 2014 

 

 

 

• Finaliseren actielijst tegen eind oktober 

– Vlaamse, provinciale en lokale initiatiefnemers 

– Behalen goede toestand én beveiliging tegen 

overstromingen 

• Budgetcontrole door initiatiefnemers 

Acties 
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Acties 

• Stand van zaken begin okt 2013: acties met gemeenten 

als (mede)-initiatiefnemer 
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Acties 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ verantwoordelijkheid en rol van de lokale besturen in het 

IWB, de opmaak van de SGBPn en het halen van de goede 

toestand  
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Budgetcontrole acties gemeenten 

• Vanaf november bevraging gemeenten 

– Budgetcontrole: aangeven wat er kan gebeuren binnen de 

reguliere middelen en waarvoor er nog bijkomend budget 

nodig is 

– Praktische uitvoerbaarheid 
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Stroomgebiedbeheerplan 2de generatie 

2012 2013 2014 2015 

voorontwerp 
openbaar 

onderzoek 

afwerken 

ontwerp 

vaststelling 

Vlaamse 

Regering 

Goedkeuring 

voorontwerpen 

bekkenspecifieke delen 

voorontwerp SGBP 

Schelde 

Integratie in SGBP 

april 2013 
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Pauze 
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6. Thematisch en gebiedsgericht 

overleg 
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Gebiedsgericht en thematisch overleg 

Bekkenbestuur 
vertegenwoordiging lokale 

besturen via afgevaardigde 

deelbekken gekozen in 

waterschap 

Algemene 

bekkenvergadering 
alle lokale besturen 

Bekkenbureau 
flexibel 
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6.1  Toetsing signaalgebieden 

Bien Weytens, RO-
planningsverantwoordelijke 
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Signaalgebieden? 
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‘Signaalgebieden’ < bekkenwerking 

• Actie ‘toetsing signaalgebieden’ in alle BBP 

• Signaalgebieden (ca. 11500ha) = nog niet 

ontwikkelde harde gewestplanbestemmingen die 

overlappen met  

– Waterconserveringsgebieden: natuurlijke sponsgebieden 

o.w.v. bodemkarakteristieken 

– Actuele waterbergingsgebieden: gebieden die effectief voor 

waterberging worden aangesproken 

– Potentiële waterbergingsgebieden: gebieden die fysisch 

voor waterberging geschikt zijn mits ingrepen 
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Signaalgebieden 
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‘Signaalgebieden’ < bekkenwerking 

• Resultaat ‘toetsing signaalgebieden’ 

– Eind 2012 voor 68 gebieden (ca. 1500 ha of 11% opp) 

door het bekkenbestuur goedgekeurde 

 hydrologische conclusie, naast andere sectorale 

insteken 

 suggestie duurzaam ontwikkelingsperspectief 

       voor ca. 500 ha: suggestie = herbestemming 

– Insteek planningsprocessen, advies- en vergunningverlening 

 

 
Bekken Aantal getoetst 

Benedenscheldebekken 10 

Bovenscheldebekken 4 

Denderbekken 13 
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Conceptnota signaalgebieden 29/03 

• ‘Aanpak vrijwaren van het waterbergend vermogen  

in kader van de kortetermijnactie signaalgebieden  

van het groenboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen’    

 

 

• Plan van aanpak signaalgebieden 

1. Wetgevende initiatieven 

2. Rollend programma 

3. Omzendbrief 

1. Richtlijnen toepassen watertoets 

2. Bewarend beleid 
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1. Wetgevende initiatieven 

• Instrumentarium vrijwaren waterbergend vermogen 

– Watertoets 

– Informatieplicht (nieuw) 

– Adaptief bouwen (nieuw) 

– Afbakening overstromingsgebieden  

– Stedenbouwkundige verordening 

– RUP 

– Planologische ruil 

– Herverkaveling uit kracht van wet gecombineerd met 

planologische ruil (nieuw – DLI) 

– Erfdienstbaarheid tot openbaar nut (nieuw – DLI) 

– Heroriëntatie Rubiconfonds (nieuw) 
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2. Rollend programma 

• Startbeslissing  

– Aanpak 

A  geen actie – watertoets 

 bestemming compatibel met waterbergend vermogen 

B  bijkomende maatregelen met behoud van bestemming 

 negatief voor watersysteem maar geen hoog overstromingsrisico 

C  nieuwe functionele invulling 

 bestemming niet compatibel met waterbergend vermogen en hoog 

overstromingsrisico 

– Instrument(en) 

– Initiatiefnemer (obv omvang en beleidsopportuniteiten) 

– Nabestemming (obv potenties gebied) 

– (Timing) 

 
89 



Voorbeeld startbeslissing 
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3. Omzendbrief: richtlijnen watertoets 

• VR 2013 2806 MED. 0370/2 

 

‘Richtlijnen voor de toepassing van de watertoets  

voor de vrijwaring van het waterbergend vermogen  

in signaalgebieden’ 

• DOELPUBLIEK 

 Plannende en vergunningverlenende overheden 

 Adviesverleners watertoets 

 

• Extra waakzaamheid watertoets in signaalgebied 
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3. Omzendbrief: richtlijnen watertoets 

KADER 

• Watertoets – vermijden schadelijk effect 

– art 8 DIWB  

“De overheid die moet beslissen over een vergunning, plan of 

programma draagt er zorg voor […] dat geen schadelijk effect ontstaat 

of zoveel mogelijk wordt beperkt en, indien dit niet mogelijk is, dat het 

schadelijk effect wordt hersteld of […] gecompenseerd.”  

– art 4.3.1 §1, 4°VCRO  

“een vergunning wordt geweigerd in de gevallen waarin 

overeenkomstig artikel 8 §1van het DIWB geen vergunning kan 

worden afgeleverd” 
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3. Omzendbrief: richtlijnen watertoets 

TOEPASSINGSGEBIED 

 

• Signaalgebieden (deels) overlappend met mogelijk + 

effectief overstromingsgevoelig gebied watertoets 

 

• Signaalgebieden met startbeslissing Vlaamse 

Regering 

 

  Via www.signaalgebieden.be  

   → Link in watertoetsinstrument 
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http://www.signaalgebieden.be/


3. Omzendbrief: richtlijnen watertoets 
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3. Omzendbrief: richtlijnen watertoets: 
Algemeen beoordelingskader 
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3. Omzendbrief: bewarend beleid 

ALGEMEEN BEOORDELINGSKADER 

• Bewarend beleid 

Indien herbestemming o.b.v. overstromingskans nodig kan zijn 

“Het bewarend beleid omvat een stand still van de realisatie van deze 

bestemmingen in afwachting van een onderzoek van het gehele signaalgebied 

in een stroomgebiedbenadering naar gebiedsspecifieke actuele of toekomstige 

overstromingskansen en –dieptes. Het ontwikkelingsperspectief voor deze 

gebieden zal goedgekeurd worden door de Vlaamse Regering.”  

• Randvoorwaarden via watertoets 

minimale voorwaarden voor adaptief  

bouwen obv overstromingskans 

  → watertoetsadvies 

  → CIW-brochure ‘Overstromingsveilig bouwen en wonen’ 
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3. Omzendbrief: bewarend beleid 

+ geen nieuwe signaalgebieden creëren! 

 

door bij RUP’s in valleigebied 

nieuwe harde bestemmingen  

in effectief overstromingsgevoelig gebied te vermijden 
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6.2  Saneringsinfrastructuur 

Guido Janssen, 
planningsverantwoordelijke 
Benedenscheldebekken 
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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) 
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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) 
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Thematisch overleg: 
saneringsinfrastructuur 
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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) 

103 



Speerpuntgebied Vliet 

Situering Vliet 
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Speerpuntgebied Vliet 

• Aanpak overstromingsproblematiek maar geen 

vervuild water in GOG’s in natuurgebieden 

• Vismigratieknelpunt 

• Verdroging 

• Achterstand in riolering  
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Speerpuntgebied Vliet 

• Geïntegreerde aanpak voor kwaliteits- en 

kwantiteitsproblemen 

• Geïntegreerd over categoriegrenzen 
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•                               extra aandacht voor projecten in 

bovenloop Vliet grote Molenbeek (BB) + monitoring 

kwaliteit 

• Daarnaast opstart overleg gravitaire afvoer naar 

Schelde BS 

OP 
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Speerpuntgebied Vliet 



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) 
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Gebiedsgericht overleg Zandstraat Sint-
Gillis 

Situering Sint- Gillis-Waas Zandstraat 
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Gebiedsgericht overleg Zandstraat, Sint -
Gillis 

•                            

• Onduidelijkheid over noodzakelijke ingrepen 

verbonden aan TP  

• Slecht werkende duiker onder Gewestweg 

 

• Overstromingsproblematiek 

• Sterke verdunning door instroom grachten 

Aanleiding TP 
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Gebiedsgericht overleg Zandstraat Sint-
Gillis 

 

• Veel betrokken actoren 

  
– VMM 

– Provincie 

– Aquafin 

– Gemeentelijke rioleringen (Stekene, Sint- Gillis) 

– AWV 
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Gebiedsgericht overleg onderdelen + 
initiatiefnemer  definiëren 

 Aanleiding TP 

Voorbeeld Duiker N403 –Potterstraat + herstel 

bovenloop Wijnstraatbeek 

112 



Gebiedsgericht overleg Benedenvliet 
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Gebiedsgericht overleg Benedenvliet 

• Probleemstelling 
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Gebiedsgericht overleg Benedenvliet 

• Probleemstelling 
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Gebiedsgericht overleg Benedenvliet 

• Probleemstelling  

 

1 

2 
4 

3 

5 

6 

7 
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Gebiedsgericht overleg Benedenvliet: 
aanleiding en probleem 

•                            afkoppeling hemelwater → versnelde 

afvoer naar overstromingsgevoelige waterloop 

• Probleem wateroverlast in stedelijk gebied bij hoge 

neerslag 

– Vanuit waterlopen  

– Vanuit rioolkolken 

• A12 harde barrière over vallei 

• omgekeerd werkende overstort bij hoge waterpeilen 

• Grote verdunning in RWZI Aartselaar → 

zuiveringsresultaat 

Aanleiding TP 
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Gebiedsgericht overleg Benedenvliet 

• Probleemstelling 
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• Probleem kwantiteit  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  Probleem zuiveringsrendement verdunning  

 

 

Opwaarts A12  
Afwaarts A12  
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Gebiedsgericht overleg Benedenvliet: 
complexiteit probleem  

 

• Veel betrokken actoren 

  
– VMM 

– Provincie 

– Aquafin 

– Gemeentelijke rioleringen → Rio-link 

– AWV 
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Gebiedsgericht overleg Benedenvliet: 
aanpak 

• Geïntegreerde aanpak voor kwaliteits- en 

kwantiteitsproblemen 

• Geïntegreerd over categoriegrenzen 

 

• Scenarioberekeningen model 

• Overleg met de actoren 
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Gebiedsgericht overleg Benedenvliet  
• Overzicht geplande overstromingsgebieden en ingrepen 

Gemeentelijke waterloop 

Provincie Antwerpen 

Vlaamse Milieumaatschappij 

Waterwegen en Zeekanaal 

1 1 

2 

3 

4 

5 6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

GOG 

 

Aanpassen 

riolerings-

infrastrctuur   

 

Lange termijn 

 

Verbeterde 

doorvoer  

 

Verhoging weg 
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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) 
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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) 
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6.3 Wie is wie, 

Vis in Oost-Vlaanderen, 

Studiedag erosie 

Kobe Brantegem, 
Planningsverantwoordelijke 
Bovenscheldebekken 
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Wie is wie in het waterkwantiteitsbeheer 

• Aanleiding:  

– Evaluatie wateroverlast november 2010 – nood overzicht 

betrokkenen bij crisisoverleg / efficiëntie  ↑  

– Opmaak draaiboek wateroverlast (bekkensecretariaat) voor 

alle Oost-Vlaamse bekkens) 

• Inhoud: 

– bevoegdheidsverdeling waterlopen 

– contactgegevens waterkwantiteits- 

    Beheerders (incl. Aquafin + rioolbeheerders) 

– uniformiteit Oost-Vlaamse bekkens 

– digitaal beschikbaar 

– Periodiek te actualiseren 
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Voornaamste waterpeilregelende en/of kerende 

KUNSTWERKEN in het Bovenscheldebekken 

Kaart uit bekkenbeheerplan => Geoptimaliseerd  
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• A0-kaart en contactenlijst – ook te raadplegen via website 

    www.bovenscheldebekken.be (documenten voor leden) 
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Studiedag ‘Oost-Vlaanderen vist niet achter 
het net’ 

Samen naar een nieuw visbeleid 
Forum 19 november 2010 
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Oost-Vlaanderen vist niet achter het net 

• Voor wie: Vlaams, provinciaal als bestuursniveau + vissers 

bekkenstructuren 

• Thema’s uit het dagprogramma 

– Thema 1: Waterkwaliteit 

– Thema 2: Vismigratie   

– Thema 3: Hengelfaciliteiten 

 

• Doel 

 Na toelichting, debat houden/uitwisseling gedachten  

 Uiteindelijk: aanbevelingen/constructieve  

 voorstellen 

• Aanwezigen: 80 deelnemers van gemeenten, polders en wateringen, 

provincie en vlaamse overheid + hengelaars 
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Oost-Vlaanderen vist niet achter het net 

Resultaat:  

• 10 aanbevelingen 

– Analyseren vd waterkwaliteit en doelgericht uitwerken van 

maatregelen/acties m.b.t. kwetsbare waterlopen 

– Realisatie vrije vismigratie op Schelde, Zwalm, Maarkebeek en 

prioritaire zijwaterlopen 

– Prioritering / handleiding sanering (visvriendelijke) pompgemalen 

– Realiseren hengelinfrastructuur thv enkele zones 

– …. 

• Enkele constructieve voorstellen 

• Opvolging => bilateraal  

=> BVR/WUP 
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Erosiedag – ‘Erosie in het Bovenschelde- en 
Denderbekken’ (13/11/2009 – Maarkedal) 
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• Aanleiding 

– Veel bodemerosie in Bovenscheldebekken en Denderbekken door 

aanwezigheid leembodems in combinatie met grote reliëfverschillen  
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Erosiedag 

• Voor wie: Vlaams, provinciaal als lokaal niveau (alle 

gemeenten) + bekkenstructuren (140 personen aanwezig) 

• Doel: erosiebestrijding en de brede impact die erosie 

heeft, ook verder stroomafwaarts, ruim onder de aandacht 

te brengen van o.a. de waterbeheerders op alle 

bestuurlijke niveaus: 

– Sensibilisering 

– Goede praktijken stimuleren 

– Constructief debat voeren 

– FORMULEREN VAN CONCRETE BELEIDSAANBEVELINGEN 

• TAV LANDBOUWERS 

• GEMEENTEN 

• VLAAMS GEWEST 
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Erosiedag 

• 10 Aanbevelingen mbt 3 thema’s 

– Brongericht (bodembedekking, bewerking, CGLP,…) 

– Bufferend (inspelen op erosiebesluit, GLB/PDPO3,…) 

– Baggeren, ruimen en saneren (optimaliseren, sedimentvangen) 

• Verstuurd naar: 35 gemeentebesturen, 

deputatie/volksvertegenwoordigers provincie, minister 

Schauvliege, minister Crevits, minister Peeters 

• Bekkensecretariaten → faciliterende rol! 

• Nieuwe Actie toegevoegd aan bekkenbeheerplannen: 

– opvolgingsnota mbt erosieaanbevelingen en geregeld actualisatie 

– BVR 2011 als bijlage (consulteerbaar via onze website integraal 

waterbeleid) 

– Update: 2014  - overleg initiëren alle betrokkenen/gemeenten 
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6.4 Overleg overstromingen Denderstreek 

Grensoverschrijdend overleg Marke 

Jeroen Schelkens, waarnemend 
bekkencoördinator Denderbekken 



Overleg overstromingen Denderstreek 

• Aanleiding: 

– zware wateroverlast november 2010 en januari 2011 

– Zoeken naar oplossingen voor de wateroverlast in de 

Denderstreek op korte en middellange termijn 

– Vele vragen vanuit lokaal niveau 

– Ook links met o.a. Vlaams regeerakkoord, ViA, Interne 

Staatshervorming, ‘sectorale’ plannen, Versnellen 

Investeringsprojecten, Beleidsplan Ruimte  

 

 

 

 



Overleg overstromingen Denderstreek 

• Doel = efficiëntere procedures (tijdswinst), effectieve 

realisatie, samenwerking 

– Gebiedsgericht bundelen van overleg (intern en extern) in 

lijn met de ‘eigen’, ‘lokale’ en sectorale evoluties 

– Bundelen van energie:  

• vanuit de gevoerde, lopende en geplande RO processen 

kunnen prioriteiten worden gelegd naar die gebieden die 

meest kansrijk zijn om tot beslissingen te komen over 

plannen + uitvoeringsprogramma’s. 

• vanuit de (strategische) projecten kunnen prioriteiten 

worden voorgesteld naar bijstelling ruimtelijk beleid en 

ook gebiedsplanning complementeren. 

 



Overleg overstromingen Denderstreek 

• 25 mei 2012:  Vl Reg gaat principieel akkoord met plan 

van aanpak voor de wateroverlast in het Denderbekken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 sporenbeleid 

• acties spoor 1: op korte termijn uitvoerbaar 

 

 

 

• acties spoor 2: uitvoering inpassen in ruimer kader en 

strategische visie en/of bestemmingswijziging vereisen 

 

Opvolging door BB via BVR 

Opvolgen via CIW, besturen, waterbeheerders, RWO 

 Strategische visie Denderbekken focus wateroverlast 



Overleg overstromingen Denderstreek 

• Samenwerkingsovereenkomst  

– gesloten tussen VMM en W&Z om huidige en toekomstige 

overdracht van kennis en ‘know-how te regelen  

• uniforme aanpak bij de ontwikkeling van ORBP te bevorderen 

• komen tot een integrale aanpak van de waterkwantiteits-

problematiek 

– Timing:  

• voor pilootproject Dender: toepassen methodiek leidt tot 

scenario’s (vanaf jan 2014) als opstap voor integrale visie 

• Methodiek integrale benadering wordt ook in andere bekkens 

toegepast 

 

 



Overleg overstromingen Denderstreek 

• Samenwerkingsovereenkomst  

– projectstructuur zal bestaan uit een stuurgroep en een 

klankbordgroep 

• 17/10/2013 

• Doelgroep: steden, gemeenten  

 en provincie 

 

 

 



Grensoverschrijdend overleg Marke 

• Aanleiding: 

– zware wateroverlast november 2010 en januari 2011 

– nood aan gebiedoverschrijdende informatieoverdracht in geval 

een noodsituatie zich voordoet.  

• provinciaal rampenplan: er is geen provinciegrens-

overschrijdende raadpleging mogelijk van het logboek 

• doorgeven van informatie van stroomopwaarts naar 

stroomafwaarts is cruciaal om de ernst van de situatie te 

kunnen inschatten 

– gewestelijke, provinciale en gemeentelijke waterbeheerders van 

beide kanten van de taalgrens vertegenwoordigd 

  

 

 



Grensoverschrijdend overleg Marke 

• Voornamelijk waterkwantiteit: 

– Geïntegreerd project in het benedenstrooms gedeelte van de 

Marke (VMM) 

– Totaalplan Marke – Stand van zaken dijkenproject in Herne en 

Galmaarden (VMM) 

– Evaluation de l’impact généré par des mesures de protection 

contre les crues sur la Dendre à Deux-Acren (SPW) 

– Lutte contre l’érosion et les coulées boueuses en Région 

wallonne (SPW)  

– Toetsing signaalgebieden – Mogelijke signaalgebieden in de 

Markevallei (BS Denderbekken) 

 

 

 

 

 



6.5 Naar een verbeterde afwatering van 

de Westlede 

Ruben Rommens, 
planningsverantwoordelijke Bekken van 
de Gentse Kanalen 
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Naar een verbeterde afwatering van de 
Westlede: Situering & Problematiek 
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Naar een verbeterde afwatering van de 
Westlede: Situering & Problematiek 

Zandwinningsputten Vliegveld 

Lochristi 

Uitbreiding woongebied 

Wateroverlast Oostakker 

Wateroverlast 

Lochristi 

Plangebied 

stadsontwikkelingsbedrijf 

Gent 

Aanleg op- en afrittencomplex 

Schansakker langs R4 

Aanleg afvalwatercollector 

John F. Kennedylaan 

Volvo Oostakker 
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Naar een verbeterde afwatering van de 
Westlede: Een groot aantal actoren 

Polder Moervaart en Zuidlede 

Provincie Oost-Vlaanderen 

Stad Gent 

Gemeente Lochristi 

Stad Lokeren 

AGSOB 

Agentschap Ondernemen 

Volvo Trucks 

TMVW 
AWV 

Dep. RWO 

Aquafin 

Studiebureau Grontmij 

ANB 
Gemeente Wachtebeke 

W&Z 

Gemeente Moerbeke 

VMM 

… 
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• 2010: Vraag tot faciliterende rol aan bekkenbestuur 

• Vergadering Stuurgroep knelpuntdossier Westlede 13 

september 2010 onder leiding van gouverneur André Denys  

      

Conclusies: 

– Afstemming tussen interagerende processen is nodig rekening 

houdend met piste van nieuwe afwateringsgracht 

– Nieuwe afwateringsgracht richting Sifferdok op korte termijn 

noodzakelijk 

– Verdere studie en kwantificering van de problematiek is noodzakelijk. 

Een oppervlaktewaterkwantiteitsmodel kan dit mogelijk ondersteunen 

 

Naar een verbeterde afwatering van de 
Westlede: het bekkenbestuur/ bekkensecretariaat als facilitator 
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Naar een verbeterde afwatering van de 
Westlede: het bekkenbestuur/ bekkensecretariaat als facilitator 

Polder Moervaart en Zuidlede 

Provincie Oost-Vlaanderen 

Stad Gent 

Gemeente Lochristi 

Stad Lokeren 

AGSOB 

Agentschap Ondernemen 

Volvo Trucks TMVW 
AWV 

Dep. RWO 

Aquafin 

Studiebureau Grontmij 

ANB 

Gemeente Wachtebeke W&Z 

Gemeente Moerbeke 

VMM 

Stuurgroep olv. Gouverneur Briers 

& Bekkensecretariaat 

149 



Naar een verbeterde afwatering van de 
Westlede: het bekkenbestuur/ bekkensecretariaat als facilitator 

Te zoeken 

oplossing 

Stuurgroep olv. Gouverneur Briers 

& Bekkensecretariaat 
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Naar een verbeterde afwatering van de 
Westlede: het bekkenbestuur/ bekkensecretariaat als facilitator 

• Afstemming op 

heden gebeurd 

• nieuwe Westlede 

niet gehypothekeerd 

 

Stuurgroep olv. Gouverneur Briers 

& Bekkensecretariaat 

• Voorkeursscenario 

• 1e technisch 

ontwerp 

• Financiering in 

voorbereiding 

• Knelpuntgerichte 

aanpak 

• Focus op Zuidlede 

• Focus op buffering 

bij nabestemming 

Oud Vliegveld 
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6.6 Bovenstrooms Bufferen Maarkebeek, 

publiekstoelichting oplossingsscenario’s 

wateroverlast Maarkebeek 

- Ruben Rommens, 
planningsverantwoordelijke bekken van 
de Gentse Kanalen 
- Kobe Brantegem, 
planningsverantwoordelijke 
Bovenscheldebekken 
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Maarkebeek 
In kaart brengen mogelijkheden Bovenstrooms Bufferen 
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Maarkebeek 
In kaart brengen mogelijkheden Bovenstrooms Bufferen 

Digitaal Hoogtemodel 
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Maarkebeek 
In kaart brengen mogelijkheden Bovenstrooms Bufferen 

Water vasthouden door optrekken van  

lage dijken binnen perceelsgrens: principe 
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Maarkebeek 
In kaart brengen mogelijkheden Bovenstrooms Bufferen 

Bepaling van deelstroomgebieden 
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Maarkebeek 
In kaart brengen mogelijkheden Bovenstrooms Bufferen 

Bodemgebruik: landbouw, natuur en bos 
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Maarkebeek 
In kaart brengen mogelijkheden Bovenstrooms Bufferen 

Detectie + kwantificering van buffermogelijkheden 
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Publiekstoelichting oplossingsscenario’s 
wateroverlast afwaarts deel maarkebeek 

• De Woeker te Oudenaarde – 17 januari 2012 

• Aanleiding: 

– Wateroverlast 2010: 120 huizen onder water te Leupegem  

– informeren burgers mbt oplossingsscenario’s / geplande 

maatregelen door waterbeheerders 

– Actie 4 BBP Bovenschelde 

– Traject: 2009-2011 op bekkenbestuur 
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Publiekstoelichting 

• Programma 

– Integraal waterbeleid 

– Acties Oudenaarde 

– Acties VMM 

–  panelgesprek 

• Resultaat 

4-puntenakkoord  

  vergroten GOG Nederaalbeek 

  GOG Pauwelsbeek 

Dijk Lammekensstraat 

  Profilering Maarkebeek? 

• Maatregelen provincie 

• Verslag op website IWB 
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Gebiedsgericht en thematisch overleg 

 

Bekkenbestuur 
vertegenwoordiging lokale 

besturen via afgevaardigde 

deelbekken gekozen in 

waterschap 

Algemene 

bekkenvergadering 
alle lokale besturen 

Bekkenbureau 
flexibel 
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Gebiedsgericht en thematisch overleg: 
conclusies 

• Nood aan maatwerk 

• Tijdsintensief 

• Maximale betrokkenheid lokale besturen en 

middenveld 

• Maximale benutting van kansen 

• Maximale onderbouwing en afstemming van acties 
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Slotwoord 

Gedeputeerde Peter Hertog 
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Contactgegevens 

• Benedenscheldebekken 
– evelien.devylder@wenz.be 

– www.benedenscheldebekken.be 

• Bovenscheldebekken 
– secretariaat.bovenscheldebekken@wenz.be 

– www.bovenscheldebekken.be 

• Denderbekken 
– secretariaat_dender@vmm.be 

– www.denderbekken.be 

• Bekken van de Gentse Kanalen 
– secretariaat.gentsekanalenbekken@wenz.be 

– www.bekkengentsekanalen.be 

• Leiebekken 
– secretariaat.leiebekken@wenz.be 

– www.leiebekken.be 
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