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Module 4: Waterschaarste en Droogte
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Kader

Aanpassing van het organisatiebesluit bij het decreet IWB 
(04/12/2020) toevoeging van taken m.b.t. droogte aan CIW

Waterschaarste en droogterisicobeheerplan (WDRBP) 
geïntegreerd in de stroomgebiedbeheerplannen.
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Analyse
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Internationale normen: 
< 2000 ‘zeer weinig’
< 1000 ‘ernstig watertekort’



Analyse
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Analyse
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Waterbeheer lang gericht op snelle afvoer
Hoge urbanisatie- en verhardingsgraad



Analyse
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Analyse
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Doelstelling

“Het beperken van de kosten en de bedreigingen voor de samenleving ten 

gevolge van de toenemende kans op ernstige watertekorten. Er wordt 

gestreefd naar een duurzame beschikbaarheid van water voor de mens, 

scheepvaart, watervoorziening, industrie en landbouw, onroerend erfgoed en 

recreatie.”
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Doelstelling

Milieukwantiteitsdoelstellingen voor oppervlaktewater

10

Milieukwantiteitsdoelstellingen 
voor oppervlaktewater

waterbeheersing 
en veiligheid

scheepvaart

ecologie

watervoorziening

Overstromingsrisicobeheer-
doelstellingen

Watertekortbeheer-
doelstellingen



Beoordeling
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Beoordeling
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Beoordeling
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Visie

De waterbeleidsnota
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Maatregelen

Meerlaagse waterveiligheid
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3P’s Preventie, Protectie en Paraatheid
gedeelde verantwoordelijkheid
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> 40 droogteacties via cocreatie



Maatregelen
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OPBOUW
LIEU

PORTAAL

Impact klimaat-
verandering

op grondwater

Oplossingen 
circulair

watergebruik

Ontwikkeling 
Kwetsbaarheids

-test op 
bedrijfsniveau

Kennisontwikkeling Kennisontsluiting

Living Labs

Hubs rond 
innovatie

Kennisplatform

Uitbouw 
meetnetten 

en 
monitoring

In kaart 
brengen 

veenbodems 
in 

Vlaanderen



Maatregelen
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Screening hiaten en optimaliseren regelgeving voor verbeterde juridische onderbouwing maatregelen bij aanhoudende droogte

Optimaliseren aanwendingskader circulair gebruik verschillende waterbronnen – hergebruik alternatieve waterbronnen

Captaties onbevaarbare waterlopen – meldingsplicht en beslissing captatieverboden Vlaamse minister

Screening en optimaliseren grondwatervergunningenbeleid: focus op kwetsbare receptoren,  kader voor bemalingen

Verfijning regelgeving REUSE

Aanpassingen Vlarem, BBT, Green Deals

Optimalisatie handhaving: illegale grondwaterwinningen, regels bemalingen

Duurzaam watergebruik



Maatregelen
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Financieringsstromen 
en – instrumenten 
heroriënteren en 

versterken

Optimalisatie heffingen 
voor afdwingen 

rationeel en circulair 
watergebruik

Ondersteuning voor 
innovatie in landbouw 

en industrie

Duurzaam watergebruik



Maatregelen
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Overkoepelende 
Communicatie-

strategie

Campagnes 
specifieke 

doelgroepen

Duurzaam watergebruik



Maatregelen
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• Gebiedsspecifiek herstel voor natuurgebieden met 
verdroging 

• Gebiedsspecifieke infiltratie, buffering en vertraagde 
afvoer

Investeringen

• Onderzoek naar sturend instrument ter vermindering van 
de verharding

• Steunmaatregelen landbouw voor verhoging organische 
stof en omvorming naar peilgestuurde drainage

• Proeftuinen droogte

Financiële 
hefbomen

• Bescherming waterbronnen
• Bescherming waterconserveringsgebieden
• Peilafspraken in vlakke gebieden
• Evaluatie en optimalisatie van het omgevingsbeleid

Regelgeving

Aanbod verhogen



Maatregelen
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Beschermen 
ruwwaterbronnen 

(kwaliteit en 
kwantiteit)

Beperken lekverliezen 
in waterleidingennet 

Ontwikkeling 
indicatoren en 

streefbeeld 
leveringszekerheid 

Verhoogde sturing, 
opvolging en 

rapportering DWM 
(uitrol audit concept)

Drinkwaterbevoorrading verzekeren



Maatregelen – Blue Deal
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Maatregelen – Blue Deal
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Integratie 
SGBP


