Evaluatierapport waterschaarste en droogte 2018
Bijdrage provinciaal crisisoverleg Limburg

Evaluatie van de droogte en waterschaarsteperiode provincie Limburg

1. Overzicht maatregelen droogte – Limburg 2018
Datum
3/7/2018
20/7/2018
24/7/2018
25/7/2018

27/7/2018
7/8/2018
14/8/2018
17/8/2018

Maatregel
Kampvuurverbod gehele provincie
Lokaal captatieverbod Bosbeek
Verspilverbod publiek drinkwater
Overleg expertengroep Limburg 1
Uitbreiding verspilverbod met beperkt gebruik grond- en
regenwater
Captatieverbod onbevaarbare waterlopen
Captatie- en recreatieverbod kanaal Bocholt-Herentals en
kanaal Beverlo
Overleg expertengroep Limburg 2
Captatie- en recreatieverbod Zuid-Willemsvaart

Opheffing
17/08/2018
01/08/2018
17/08/2018
17/08/2018
14/09/2018

!!! Geen enkele uitzondering toegestaan op de besluiten

2. Evaluatie droogte – belangrijkste bedenkingen
-

-

-

-

M.b.t. (het advies van) de Vlaamse Droogtecommissie
o Vertegenwoordiging van alle gouverneurs of plaatsvervangers in dit overleg
o Het advies moet gestoffeerd toekomen en niet middels een vaag afvinklijstje
o Het advies moet bij de dienst noodplanning terecht komen i.p.v. of eerder dan bij de
kabinetten
o Stroomlijnen van de kleurcodes is noodzakelijk
Vb. één referentiesite droogte zoals vb waterinfo.be voor overstromingen
een samenvloeiing was van verschillende sites.
o Regionale differentiatie
Eerst denken, dan doen
o Het is ‘slechts’ een advies, zoals de woordvoerster van de VMM het ook ‘netjes’ in
het nieuws poneert
o Niet meteen handelen
o Wel meteen een expertengroep samenroepen voor beoordeling van de Limburgse
situatie in het licht van het advies van het CIW
M.b.t. de expertengroep op provinciaal niveau
o Slechts één vertegenwoordiger per domein
o Geen politieke vertegenwoordiging
o Elke vertegenwoordiger maakt een gedegen voorbereiding gebaseerd op feiten en
metingen en niet op buikgevoel
o Na het overleg moet de ‘uitkomst’ worden gedragen en verdedigd door elk lid van de
expertengroep
Snelheid van werken vooral te danken aan
o Flexibiliteit van personen (expertengroep, DNC, kabinet,…)

CIW 71/17.10.2018/pt 6.2 bijlage 1
(bijdrage provinciaal crisisoverleg Limburg)

-

-

-

o Juridische expertise was beschikbaar in eigen kring
o Beheer website en SoMe in eigen handen
M.b.t. de besluiten
o Beter nadenken over terminologie (verspilverbod, captatieverbod, enz.)
o Voorbereiden van sjablonen voor de toekomst
▪ Cfr. waarom onderscheid tussen onderneming en land-/tuinbouw?
o Opvolgen van uitbreiding/opheffing huidige besluiten
o Provinciegrensoverschrijdende issues coherent aanpakken (vb. vraag Pro League)
M.b.t. het waarnemend gouverneurschap
o Waarnemend gouverneur moet autonoom kunnen beslissen
M.b.t. communicatie
o Als adviesorgaan stapt de Droogtecommissie best niet zelf naar de pers. Beter zou
zijn dat de uitvoerders (gouverneurs) de regie houden over de communictie. Indien
toch communicatie door Droogtecommissie graag afstemming met de gouverneurs
over inhoud en timing
o Uitvoerders (gouverneurs) houden regie hierover
o Geloofwaardigheid bewaken. Cfr advies van 5/9/2018 dat melding maakt van feit dat
er weinig regen voorspeld wordt. 2 uur na het toekomen van dit advies werd
Limburg getroffen door wolkbreuken, onweders en overvloedige regenval.
M.b.t. de blauwalg
o Graag dringend uitsluitsel over verantwoordelijkheden staalnames en analyses
meetresultaten waterkwaliteit. Vlaamse Waterweg versus VMM.

3. Impact droogte
-

Voor iedereen vervelend, maar qua telefoons:
o Gemeenten die creatief op zoek gaan naar oplossingen om het verspilverbod te
omzeilen .VB. gemeenten laten hun plantsoenen sproeien door een aannemer.
Burger begrijpt dit niet.
o Sport en recreatie die massaal uitzonderingen vroegen
o Burgers die ofwel het nut niet zien ofwel heel erg plichtsbewust zijn
o Klikkers
o Ondernemingen voor wie het niet duidelijk is wat kan en niet
o Land- en tuinbouw heeft veel vragen
o Verenigingen over kampvuren

-

Land- en tuinbouw zwaar getroffen. Provinciale Landbouwdienst noteerde tot op vandaag
2.500 meldingen van schade.

