WEBINAR

WAT BETEKENEN DE STROOMGEBIEDBEHEERPLANNEN VOOR UW REGIO
VAN 22 TOT 29 JANUARI 2021

Bent u geïnteresseerd in de initiatieven die in uw regio op stapel staan, neem dan deel aan het
infomoment in uw provincie, een initatief van de bekkensecretariaten in samenwerking met de
Coödinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW).
Na een korte algemene kennismaking met de stroomgebiedbeheerplannen verneemt u vanuit
welke gebiedsvisies het waterbeleid er de komende jaren vorm zal krijgen en welke acties en
maatregelen er gepland staan. We zoomen in op de speerpunt- en aandachtsgebieden voor
oppervlaktewater en de herstelprogramma's voor grondwater. Waar relevant geven we ook
toelichting bij het bronbeschermingsbeleid voor drinkwater.
WEST-VLAANDEREN
•
•

vrijdag 22 januari 2021 (van 9u30 tot 11u30)
bekkens van IJzer, Brugse Polders en Leie

OOST-VLAANDEREN
•
•

vrijdag 29 januari 2021 (van 10u00 tot 12u00)
bekkens van Gentse Kanalen, Benedenschelde (Oost-Vlaamse + Vlaams-Brabantse gemeenten),
Bovenschelde en Dender

ANTWERPEN
•

dinsdag 26 januari 2021 (van 10u00 tot 12u00)

•

bekkens van Benedenschelde (Antwerpse + Vlaams-Brabantse gemeenten), Nete en Maas
(Antwerpse gemeenten)

VLAAMS-BRABANT
•
•

maandag 25 januari 2021 (van 13u30 tot 16u00)
bekkens van Dijle-Zenne en Demer (Vlaams-Brabantse gemeenten)

LIMBURG
•
•

donderdag 28 januari 2021 (van 13u30 tot 16u00)
bekkens van Demer (Limburgse gemeenten) en Maas (Limburgse gemeenten)

PROGRAMMA
1. Verwelkoming door de gouverneur
2. Kennismaking met de stroomgebiedbeheerplannen (met aansluitend een vraag- enantwoordmoment)
U krijgt een korte, algemene toelichting over de algemene principes van de
stroomgebiedbeheerplannen, de integratie van de overstromingsrisicobeheerplannen en het
droogterisicobeheerplan, de algemene toestandsbeoordeling, het maatregelenprogramma, …
Duur toelichting: ± 15 minuten

3. Focus op de gebiedsgerichte aspecten van het waterbeheer (met aansluitend een vraag- enantwoordmoment)
U verneemt alles over de gebiedsgerichte aanpak van het waterbeheer op bekkenniveau:
Welke visie ligt aan de basis van de toekomstige gebiedsgerichte aanpak voor
oppervlaktewater? Wat zijn de prioritaire gebieden en welke acties staan op de planning?
We laten u kennis maken met de gebiedsgerichte herstelprogramma’s voor grondwater en
waar relevant informeren we u over het nieuwe bronbeschermingsbeleid voor de productie
van drinkwater uit oppervlaktewater.
Duur toelichtingen: ± 60 minuten

4. Praktische aspecten van het openbaar onderzoek en vervolgtraject (met aansluitend een
vraag- en-antwoordmoment)
We nemen u mee door de ontwerpplannen op www.volvanwater.be en tonen welke
informatie waar beschikbaar is. We leggen uit hoe u een opmerking kan indienen en welke
stappen nog genomen worden na afloop van het openbaar onderzoek.
Duur toelichting: ± 10 minuten

