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Water is … scheikunde
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Water is … een mensenrecht

“Het mensenrecht op water is essentieel om een menswaardig 
leven te kunnen leiden. Het is een voorwaarde voor de realisatie 
van andere mensenrechten. Het mensenrecht op water geeft 
iedereen recht op voldoende, veilig, bereikbaar en betaalbaar 
water voor persoonlijk en huishoudelijk gebruik. (…) Water moet 
behandeld worden als een sociaal en cultureel goed en niet in 
de eerste plaats als een economisch goed. Het recht op water 
moet duurzaam georganiseerd worden, zodat dit recht kan 
gelden voor de huidige en de toekomstige generaties.” 

2002, Verenigde Naties
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Water raakt … aan vele maatschappelijke
domeinen (in complexe interacties)
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Water raakt … ons
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Waterbeleidsnota : een beetje achtergrond
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Waterbeleidsnota : een beetje achtergrond

2005 – 1ste WBN

adviesvraag strategische adviesraden (SAR)

2013 – 2de WBN

overleg met SAR tijdens het opmaakproces

adviesvraag SAR en bekkenbesturen

openbaar onderzoek
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Waterbeleidsnota : een beetje achtergrond
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Doelstellingen van het participatietraject

➢ inhoudelijke verrijking

➢ aanbrengen van nieuwe ideeën

➢ samen zoeken naar oplossingrichtingen

➢ komen tot een grotere actiebereidheid

➢ betrokkenheid en engagement bij de 
voorbereiding en uitvoeren van 
stroomgebiedbeheerplannen verhogen
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Procesflow van het participatietraject
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Wie was betrokken?
mailinglijst : 1.200 personen

160 deelnemers online bevragingen

In elke fase 35 deelnemers workshops.
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Waarover hadden we het?



Rode draden

➢ Blijf werken aan de samenwerking en de afstemming 
tussen beleidsdomeinen en beleidsniveaus

➢ Ga voor een gebiedsgericht en flexibel waterbeleid 

➢ Kies voor kort-cyclische ingrepen

➢ Inhoud en financiering gaan hand in hand

➢ Investeer in onderzoek, technologie en innovatie
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Drempels, limieten

➢ Voldoende perspectieven rond de tafel?

➢ Lange termijn beleid    vs korte termijn belang

➢ Bedreiging eigen (financiële) belang

➢ Originele ideeën   vs originele samenwerking

➢ Hardnekkige assumpties over andere stakeholders
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Waar verschil gemaakt?

➢ Bevestiging, stoffering vanuit praktijk

➢ Accentverschuiving: gedragsverandering  

➢ Zaken beter bespreekbaar gemaakt

➢ Gedeeld begrip van de complexe afhankelijkheden

➢ Originele ideeën   vs originele samenwerking
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Hoe gaan we hiermee verder?

➢ In verbinding blijven, vertrouwen (verder) opbouwen

➢ Via participatie de kennis over waterbeleid verruimen 
en komen tot een gemeenschappelijke taal

➢ Verdere stappen zetten in het participatieveld: 
verkennen of co-creatie van beleidsteksten mogelijk is
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Hoe gaan we hiermee verder?

➢ Openbaar onderzoek WBN: 19/12/2018 ➔ 18/06/2019

➢ weerslag participatietraject in WBN

➢ adviesvraag aan strategische adviesraden & 
bekkenbesturen 

➢ Vaststelling Vlaamse Regering WBN: < 22/12/2019

➢ Voorbereiding stroomgebiedbeheerplannen 2022 -2027
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Bedankt en nog een inspirerende dag toegewenst!
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