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SGBP - juridisch kader

Europese Kaderrichtlijn Water (2000)

veilig stellen waterkwaliteit en watervoorraden

6-jaarlijkse stroomgebiedbeheerplannen

Europese Overstromingsrichtlijn (2007)

betere bescherming tegen overstromingen 

6-jaarlijkse overstromingsrisicobeheerplannen

Decreet Integraal 
Waterbeleid 

(2003)
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6 jaarlijkse cyclus
2de herziening



SGBP 

1. integraal

2. gebiedsgericht

3. ambitieus

4. co-creatief
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verbetering 
watertoestand

bescherming tegen 
overstromingen

bescherming tegen 
waterschaarste en 
droogte

uitbouw 
saneringsinfrastructuur

herstel natte natuur

watervoorziening op 
langere termijn

Nieuw !
meer integrale plannen
• integratie 1ste waterschaarste-

en droogterisicobeheerplan
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Nieuw !
meer integrale plannen
• 1 SGBP (Schelde + Maas)
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5 plandelen

1 plandeel; focus op Vlaamse 
oppervlaktewaterlichamen en 
grondwater

1 plandeel; bevat de 
voorgestelde generieke 
acties

plannen per gemeente; bepalen hoe en 
wanneer huishoudelijk  afvalwater 
gezuiverd wordt gezuiverd (geoloket)

6 grondwatersystemen; focus op 
grondwaterkwantiteit en chemische kwaliteit 
grondwaterlichamen

11 plandelen, focus op 
oppervlaktewater in bekken (VL 
en lokale OWLn) (webpagina’s)

Nieuw !
slankere plannen
• methodieken, beschrijvende achtergrondinfo … -> max. naar achtergronddoc.
• bekkenspecifieke delen uitgewerkt als webpagina’s 
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gebiedsgerichte prioritering OW
goede watertoestand 

tegen 2021, 2027, 2033 
of na 2033

herstelprogramma’s 
grondwater in ontoereikende 
kwantitatieve toestand
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9

Reductiedoelen voor N en P
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2019 2020

202120202019

openbaar onderzoek
&

adviesronde

15 sept
2020

14 maart
2021

april-mei 2019

voorstelling concept BSD
op GTO, BR en BB

april-juni 2020

advies GTO en BR +
goedkeuring ontwerp BSD 

door BB

april-mei 2021

goedkeuring definitief
ontwerp BSD door BB

conceptconcept ontwerpontwerp

juni 2021
goedkeuring

definitief ontwerp SGBPn

vaststelling SGBP
Vlaamse Regering

uiterlijk 22/12/2021

bekkenniveau

CIW

juni 2020
kennisname

ontwerp SGBPn

politieke 
besluitvorming

Stroomgebiedbeheerplannen 
2022-2027

definitief ontwerpdefinitief ontwerp

Tijdspad opmaak SGBP 2022-2027
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terinzagelegging via www.volvanwater.be (15/09/20 t.e.m. 14/03/21)
ruime bekendmaking door CIW, gemeenten, CIW-partners, …
ondersteuning inspraak

digitale
wegwijsfolder

zoekfunctie 
(gemeente, bekken, GW-systeem)

niet-technische 
samenvatting

geoloket met WL-fiches 
en actiefiches
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infomoment vr 
strategische adviesraden 

12/11/2020

infomoment vr strategische adviesraden

algemeen infomoment SGBP

provinciale infomomenten

specifieke workshops: ZP & GUP’s, sedimentbeheerconcept, 
co-creatietraject waterschaarste & droogte,  …

12/11

14/01 

22-29/01 

doorheen 
OO 

infomomenten voor betrokken administraties, stakeholders, leden 
bekkenstructuren, gemeenten en rioolbeheerders, ….
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infomoment vr 
strategische adviesraden 

12/11/2020

opmerkingen en adviezen via digitaal inspraakformulier op 
www.volvanwater.be, t.e.m. 14 maart


