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Overzicht uitvoering maatregelenprogramma 2016-
2021 

1. Stand van zaken van de uitvoering van het maatregelenprogramma bij de 
SGBP 2016-2021 

Jaarlijks wordt er door de CIW een wateruitvoeringsprogramma of WUP opgesteld. Dit WUP 
rapporteert over de stand van uitvoering van de acties die opgenomen zijn in het 
maatregelenprogramma bij de SGBP2. De gegevens die voor dit rapport gebruikt werden, zijn de 
gegevens verzameld voor het WUP 2016 t.e.m. 2021 en dus geeft dit rapport de stand van uitvoering 
van de acties op het einde van de planperiode 2016-2021.  

De  afzonderlijke wateruitvoeringsprogramma’s voor de jaren 2016 t/m 2021 zijn te consulteren via 
https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/stroomgebiedbeheerplannen/wateruitvoeringsprogramma-
wup. 

 
Figuur 1 : Stand van zaken uitvoering acties 2016-2021 

 

Uit Figuur 1 blijkt dat eind 2021 ongeveer 83% van alle acties uit de SGBP2 in uitvoering, doorlopend 
of uitgevoerd was. Dit is voor alle maatregelengroepen gerelateerd aan de kaderrichtlijn Water 
vergelijkbaar (zie Figuur 2 ). Enkel binnen de maatregelengroepen 2 ‘Kostenterugwinningsbeginsel en 
vervuiler-betaalt-beginsel’ en 6 ‘Overstromingen’ zijn er procentueel minder acties in uitvoering, 
doorlopend of uitgevoerd.  

https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/stroomgebiedbeheerplannen/wateruitvoeringsprogramma-wup
https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/stroomgebiedbeheerplannen/wateruitvoeringsprogramma-wup
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Figuur 2 : Uitvoeringsgraad acties per maatregelengroep aan het einde van de planperiode 2016-2021 

 

 

Ongeveer 17% van alle acties werden niet uitgevoerd of zijn niet in uitvoering. Hiervan is 4% nog niet 
opgestart maar wordt wel voorzien om in een volgende cyclus uit te voeren. 13% van alle acties 
werden  tijdelijk stilgelegd of geschrapt.  

 
Figuur 3 : Aantal niet uitgevoerde acties 
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De volgende redenen werden gerapporteerd als reden voor schrapping: 

• na verder onderzoek blijkt de actie niet meer relevant 
• gebrek aan draagvlak  
• de actie is geïntegreerd in een andere actie   
• onder voorbehoud ontwerp, grondaankoop, … , wordt de uitvoering van de actie aangepast 
• weinig grensoverschrijdend overleg wegens de coronacrisis 
• … 

 
Figuur 4 : Redenen om actie stil te leggen of te schrappen 
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Figuur 5 : Redenen om actie stil te leggen of te schrappen per maatregelengroep 

 

2. Uitgaven bij het maatregelenprogramma bij de SGBP 2016-2021 
In de jaarlijkse rapporteringscyclus voor het WUP worden voor de acties uit het SGBP2, naast de 
stand van uitvoering, ook de uitgaven die gepaard gingen met de uitvoering van de acties verzameld. 

Voor de periode 2016 – 2021 zijn de volgende investerings- en operationele uitgaven gerapporteerd: 

 
Tabel 1 : Overzicht investeringsuitgaven en operationele uitgaven voor de planperiode 2016-2021 

JAAR INVESTERINGSUITGAVEN OPERATIONELE UITGAVEN 

2016 € 254.114.559 € 25.130.533 

2017 € 261.718.106 € 18.310.478 

2018 € 359.572.351 € 16.830.193 

2019 € 249.380.154 € 15.331.003 

2020 € 322.722.842 € 14.321.955 

2021 € 299.120.330 € 16.214.492 

EINDTOTAAL € 1.746.628.341 € 106.138.654 

 

Figuur 6, figuur 7 en Tabel 2 geven een meer gedetailleerd overzicht van de uitgaven per 
maatregelengroep en per financier.  
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Figuur 6 : Uitgaven per maatregelengroep 

 

 
Figuur 7 : Uitgaven per financier 
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Tabel 2 : Overzicht van de uitgaven per financier 
 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

ANDERE INITIATIEFNEMER 0 6.910.000 0 0 0 400.000 

DOELGROEPEN 7.275.181 1.004.000 7.248.016 2.002.500 3.345.328 2.656.301 

EU FINANCIERING 5.530.444 3.181.193 3.893.050 4.016.444 4.057.249 3.725.807 

GEMEENTE 481 180.360 50.000 770.000 3.585.219 4.320.720 

POLDER EN WATERINGEN 0 0 0 100.000 0 600.000 

PROVINCIE 6.794.353 6.073.636 11.991.808 1.826.497 4.998.657 4.897.407 

VLAAMSE OVERHEID 210.634.545 222.474.102 274.409.693 196.492.428 220.830.152 221.248.643 

WATERBEDRIJVEN EN 
RIOOLBEHEERDERS 

49.010.087 40.205.293 78.809.978 59.503.289 100.228.192 77.485.944 
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