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wordt een overzicht gepresenteerd wordt een overzicht gepresenteerd 
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Het belang van de waterbeleidsnota Het belang van de waterbeleidsnota 

IIntegraal waterbeleid streeft naar een duur-
zame ontwikkeling. Het is gericht op het 
gecoördineerd en geïntegreerd ontwikkelen, 
beheren en herstellen van watersystemen. Dit 
met het oog op het bereiken van de randvoor-
waarden die nodig zijn voor het behoud van 
dit watersysteem als zodanig, en met het oog 
op een multifunctioneel gebruik. Hierbij wor-
den de behoeften van de huidige en komende 
generaties in rekening gebracht. 
Dit houdt in dat zowel het watersysteem zelf 
als het multifunctionele gebruik ervan moe-
ten worden beschermd en gewaarborgd. 
Om het integraal waterbeleid op het niveau 
van het Vlaamse Gewest te coördineren en 
te organiseren voorziet het decreet IWB (art. 
24 en art. 32) in een waterbeleidsnota waarin 
de krachtlijnen van de visie van de Vlaamse 
Regering op het integraal waterbeleid worden 
vastgelegd. 
Als visiedocument vervult de waterbeleidsnota 
een belangrijke rol in het toekomstig waterbe-
leid in Vlaanderen. Ze vertolkt immers de visie 
van de Vlaamse Regering op het waterbeleid. 
Op die manier groeit het waterbeleid uit 
tot de verantwoordelijkheid van de voltal-
lige regering en blijft het niet beperkt tot de 
bevoegdheid van de minister van Leefmilieu 
alleen. Daarnaast bevordert dit document de 
doorwerking van wateraspecten in andere 
beleidsdomeinen.

Het is van belang op te merken dat de water-
beleidsnota zelf geen plan is, maar een poli-
tiek beleidsdocument dat de planvorming 
voorafgaat. In de waterbeleidsnota worden 
dan ook geen concrete acties en maatregelen 
naar voor geschoven. Deze komen aan bod 
in de stroomgebied-, bekken- en deelbekken-
beheerplannen. De waterbeleidsnota geeft 
wel richting aan de opmaak van deze plannen 
doordat haar krachtlijnen het uitgangspunt 
vormen voor concrete maatregelen en acties 

die in de waterheerplannen naar voor worden 
geschoven.
De waterbeleidsnota geeft bovendien aan 
in hoeverre haar krachtlijnen zijn afgestemd 
op de andere gewestelijke beleidsplannen: 
zo haakt de nota in op het Milieubeleidsplan 
en neemt ze positie ten opzichte van het 
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en het 
Mobiliteitsplan.

De weg naar een definitieve De weg naar een definitieve 
waterbeleidsnotawaterbeleidsnota

HHet decreet IWB regelt de procedure die 
moet gevolgd worden bij de opmaak van de 
waterbeleidsnota. 
Het voorontwerp ervan is tot stand gekomen 
binnen de Coördinatiecommissie Integraal 
Waterbeleid (CIW). Op die manier zijn de 
verschillende waterbeheerders in Vlaanderen 
betrokken bij het beleid dat in de waterbe-
leidsnota werd uitgetekend. 
Op voorstel van minister Peeters keurde de 
Vlaamse Regering op 7 januari 2005 een 
aangepast voorontwerp van waterbeleidsnota 
principieel goed. 
Vervolgens werd het ontwerp voorgelegd aan 
de MiNa-Raad en de SERV, die op 24 februari 
2005 hun gemeenschappelijk advies formu-
leerden.  
Tenslotte keurde de Vlaamse Regering op 
8 april 2005 de waterbeleidsnota definitief 
goed en zette ze daarmee een belangrijke stap 
voorwaarts in de uitvoering van het decreet 
IWB. 
Omdat de waterbeleidsnota een politiek docu-
ment is, legt het decreet IWB geen openbaar 
onderzoek op. Temeer omdat de bevolking 
nog uitvoerig zal geraadpleegd worden over 
de verschillende waterbeheerplannen. 
Conform het decreet IWB wordt aan de 
waterbeleidsnota wel ruime bekendheid gege-
ven, om op die manier de betrokkenheid van 
de burger bij het integraal waterbeleid te 
versterken. 
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HHet decreet IWB bepaalt dat de waterbeleids-
nota minstens om de zes jaar wordt herzien. 
Die termijn is ingegeven door de termijn van 
de stroomgebied- en de bekkenbeheerplan-
nen. Maar de waterbeleidsnota kan op initia-
tief van de Vlaamse Regering ook eerder wor-
den herzien en zo inspelen op nieuwe inzich-
ten en ontwikkelingen in het waterbeleid.

DDe waterbeleidsnota legt de randvoorwaar-
den vast voor de opmaak van het Vlaamse 
deel van de internationale stroomgebiedbe-
heerplannen en stuurt mee de opmaak van 
de bekkenbeheerplannen en deelbekkenbe-
heerplannen.

Vijf krachtlijnen voor het toekomstig Vijf krachtlijnen voor het toekomstig 
waterbeleid waterbeleid 

MMet de waterbeleidsnota wil de Vlaamse 
Regering tot gezonde en – waar mogelijk 
– natuurlijke watersystemen komen, waarvan 
niet alleen de huidige maatschappij, maar ook 
de toekomstige generaties voor tal van zaken 
gebruik kunnen maken. 

OOm dit te bereiken geeft het decreet IWB 
aan welke onderwerpen zeker aan bod 
moeten komen in de nota: waterkwaliteit, 
duurzaam watergebruik, beheersing van de 
wateroverlast, beheersing van de sediment-
toevoer naar de waterlopen en herstel van 
de ecosystemen in en rond het water en de 
waterrijke gebieden. 

DDe waterbeleidsnota tracht een goede balans 
te vinden tussen deze onderwerpen. Ze wil 
bijdragen tot een beter evenwicht tussen de 
ecologische, sociale en economische functies 
van watersystemen en formuleert daartoe vijf 
krachtlijnen: 

 terugdringen van risico’s die de veiligheid 
aantasten en het voorkomen, herstellen en 
waar mogelijk ongedaan maken van water-
tekort;

 water voor de mens: scheepvaart, water-
voorziening, industrie en landbouw, onroe-
rend erfgoed, recreatie;

 de kwaliteit van water verder verbeteren;
 duurzaam omgaan met water;
 een meer geïntegreerd waterbeleid voeren.

DDe Vlaamse Regering opteerde ervoor om in 
de eerste waterbeleidsnota maar een beperkt 
onderscheid te maken naar de stroomge-
bieden van de Schelde en de Maas. Bij de 
eerstvolgende herziening zullen de bekkenbe-
heerplannen bijkomende informatie hebben 
aangeleverd voor de formulering van afzon-
derlijke krachtlijnen.
Hierna wordt kort ingegaan op elk van de 
vijf krachtlijnen. Wie geïnteresseerd is in de 
integrale tekst van de waterbeleidsnota, kan 
terecht op de website van de CIW.

Wateroverlast en watertekort Wateroverlast en watertekort 
in samenhang aanpakkenin samenhang aanpakken
DDe eerste krachtlijn van de waterbeleidsnota 
focust op het fors terugdringen van de veilig-

Naar een evenwicht tussen 

ecologische, sociale en economi-

sche functies van watersystemen

DDe CIW maakte van de waterbeleids-
nota een informatieve brochure. Het is 
geen letterlijke weergave van de water-
beleidsnota, maar een samenvatting die 
de krachtlijnen van de nota verduidelijkt 
en zijdelings ook bepaalde aspecten van 
het integraal waterbeleid uitgebreider 
onder de loep neemt. 
U kunt deze brochure gratis aanvra-
gen bij het secretariaat van de CIW 
(telefonisch 053 - 72 65 07 of via ciw-
sec@vmm.be) of raadplegen op haar 
website http://www.ciwvlaanderen.be. 

Lieve De Roeck en Kathy Haustraete zijn werkzaam bij het CIW-secretariaat.



heidsrisico’s bij wateroverlast en tegelijkertijd 
op het voorkomen of beperken van waterte-
kort. Wateroverlast en watertekort vormen 
immers twee uitersten van hetzelfde pro-
bleem.  Het is dan ook aangewezen om beide 
in samenhang te benaderen. 
Waar vroeger voornamelijk de strijd tegen het 
water zelf werd aangebonden, staat nu het 
beperken van de schade door water voorop. 
Uitgangspunt is dat overstromingen eigen zijn 
aan de natuur en altijd zullen voorkomen. 
Als gevolg zullen bewoonde en bebouwde 
gebieden en activiteiten van algemeen belang 
een hogere bescherming genieten dan de 
open ruimte. 
Voor de valleigebieden van de voornaamste 
waterlopen zal tegen eind 2007 een gedetail-
leerde inschatting gemaakt worden van de 
kans op schade door wateroverlast.
Om te vermijden dat wateroverlast wordt 
afgewenteld op de stroomafwaarts gelegen 
gebieden, volgt het waterbeheer een drie-
trapsstrategie: eerst water vasthouden, dan 
water bergen en als het niet anders kan water 
afvoeren.
Ook de watertoets vormt een belangrijk 
instrument in de preventieve aanpak van 
wateroverlast. De watertoets kan in het alge-
meen beschouwd worden als een proces van 
vroegtijdig informeren, adviseren en uitein-
delijk beoordelen van de mogelijke schadelijke 
effecten van plannen, programma’s of ver-
gunningsbesluiten op het watersysteem.
Een combinatie van voorgaande maatregelen 
zal het mogelijk maken om de schade door over-
stromingen in grote mate in te perken, maar kan 
nooit een volledige bescherming garanderen. 
Daarom is er ook behoefte aan een goed func-
tionerend waarschuwings- en alarmsysteem, dat 
gebruik maakt van accurate voorspellingsmodel-
len en aan een verzekering tegen schade door 
wateroverlast. Eerstdaags zal een uitvoerings-
besluit met betrekking tot de watertoets aan de 
Vlaamse Regering voorgelegd worden.

Water voor de mensWater voor de mens
HHet watersysteem vervult uiteenlopende 
functies: ecologische, de aan- en afvoer van 

water, economische, sociaal-culturele en 
recreatieve. De tweede krachtlijn wil de vitale 
rol die water in de economie en de samenle-
ving speelt, versterken. Voldoende aandacht 
voor de multifunctionaliteit van het water-
systeem in relatie tot draagkracht ervan is 
hierbij essentieel.
Sleutelelementen vormen enerzijds de ontwik-
keling van de scheepvaart als milieuvriendelijk 
alternatief voor wegtransport, en anderzijds 
een duurzame watervoorziening voor de bevol-
king, de industrie en de landbouw. Nieuwe 
impulsen voor watergebonden recreatie en 
onroerend erfgoed zorgen voor draagkracht en 
waardering voor het waterbeleid.
Ter bevordering van de scheepvaart wil de 
Vlaamse Regering onder meer de zeeha-
vens verder ontwikkelen, knelpunten op het 
hoofdwaterwegennet wegwerken, het hinter-
land beter ontsluiten, het onderhoud van de 
waterwegen optimaliseren, de overheveling 
van de regelgeving van de binnenvaart naar 
de gewesten bewerkstelligen en de binnen-
vaart beter laten aansluiten bij de zeevaart en 
bij Short Sea Shipping.
De belangrijkste uitdagingen voor een duur-
zame watervoorziening vormen het optima-
liseren van de huidige productiecapaciteit en 
het aanpassen van de watervoorziening aan 
nieuwe eisen o.m. met betrekking tot het 
loodgehalte in drinkwater.
Zowel de industrie als de landbouw hebben 
naar duurzaam watergebruik al aanzienlijke 
inspanningen geleverd. De Vlaamse Regering 
wil die inspanningen in de eerste plaats conso-
lideren en de ruimte om win-win resultaten te 
realiseren verder benutten.
Ook de gezinnen hebben zich de voorbije 
jaren al ingezet voor het milieu. De Vlaamse 
Regering wil de gezinnen aanzetten tot bijko-
mende inspanningen op het gebied van ratio-
neel watergebruik via sensibiliseringsacties en 
door de middenveldorganisaties aan te sporen 
tot initiatief. 

De waterkwaliteit verder verbeterenDe waterkwaliteit verder verbeteren
EEen derde krachtlijn is de verbetering van 
de waterkwaliteit. Hiermee wordt tege-

moetgekomen aan de Europese regelgeving 
(meer specifiek aan de kaderrichtlijn Water, 
de Nitraatrichtlijn en de richtlijn Stedelijk 
Afvalwater). Door het oppervlaktewater, het 
grondwater, de waterbodems en de waterrijke 
natuur in samenhang te benaderen, zorgt de 
waterbeleidsnota voor een geïntegreerde aan-
pak van de waterkwaliteit.
In eerste instantie komt het erop aan de ver-
ontreiniging van oppervlaktewater en grond-
water zoveel mogelijk te voorkomen en te 
beperken. Daarnaast gaat bijzondere aan-
dacht uit naar de organisatie en financiering 
van de Vlaamse waterzuivering, waarbij de 
drinkwatermaatschappijen een belangrijke rol 
krijgen toebedeeld. 
Ook de sanering van verontreinigde water-
bodems dringt zich op. Een sectoraal uitvoe-
ringsplan bagger- en ruimingsspecie moet 
inzicht geven in de omvang van het waterbo-
demvraagstuk.
Een goede afstemming tussen het waterlopen-
beheer en het natuurbeleid moet de aquatische 
ecosystemen en de rechtstreeks waterafhanke-
lijke terrestrische ecosystemen beschermen.

Duurzaam omgaan met waterDuurzaam omgaan met water
EEen vierde krachtlijn houdt het duurzaam 
en efficiënt gebruik van water in. Aangezien 
water met een geschikte kwaliteit voor ver-
schillende soorten gebruik door de mens 
steeds schaarser wordt, onderstreept de 
waterbeleidsnota het belang van initiatieven 
om water te hergebruiken en alternatieve 
waterbronnen aan te wenden. Door mid-
del van een mix van economische en soci-
ale instrumenten streeft de Vlaamse Regering 
naar een groeiend bewustzijn en een aange-
past gedrag bij de gebruikers.
Tegen 2010 moeten de doelgroepen een rede-
lijke bijdrage leveren aan de terugwinning van 
de kosten van waterdiensten, en dit volgens 
het principe de vervuiler betaalt en de gebrui-
ker betaalt.

Naar een meer geïntegreerd waterbeleidNaar een meer geïntegreerd waterbeleid
OOm de eerste vier krachtlijnen van de 
waterbeleidsnota waar te maken, moet 

Figuur 1: Organisatie en Planning Integraal waterbeleidFiguur 1: Organisatie en Planning Integraal waterbeleid
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Vlaanderen over een degelijk onderbouwd 
en geïntegreerd waterbeleid beschikken. 
Ook een verregaande afstemming met de 

ruimtelijke ordening moet concreet vorm 
krijgen.
Op 9 september 2005 werd een eerste uitvoe-
ringsbesluit bij het decreet IWB goedgekeurd. 
Dit besluit maakt het mogelijk de overleg- en 
coördinatiestructuren die voorzien zijn in het 
decreet IWB op te richten en zo de huidige 
versnippering van het waterbeheer op te van-
gen. 
Ook de grensoverschrijdende samenwerking 
en overleg met het beleidsdomein van de 
ruimtelijke ordening krijgen op meerdere 
vlakken vorm. 
Door middel van tal van initiatieven, die gaan 
van informatieverspreiding tot inspraakmo-
gelijkheden of samenwerking, wordt duidelijk 
gemaakt dat het waterbeleid niet alleen een 
zaak is van politici of waterbeheerders, maar 
van alle betrokkenen.

Van waterbeleidsnota naar de praktijkVan waterbeleidsnota naar de praktijk

Met de eerste waterbeleidsnota heeft de 
Vlaamse Regering de fundamenten gelegd 
waarop ze haar waterbeleid de komende jaren 
wilt voortbouwen. De omzetting naar de 
praktijk, de concrete uitvoering op het terrein 
en de verfijning per gebied zullen gestalte 
krijgen in de verschillende waterbeheerplan-
nen op het niveau van de stroomgebieden, de 
bekkens en de deelbekkens. 

OOp 9 september keurde de Vlaamse 
Regering een eerste uitvoeringsbesluit bij 
het decreet IWB definitief goed. 
Dit besluit zorgt voor de geografische 
indeling van de watersystemen binnen 
het Vlaamse Gewest door de afbakening 
ervan in stroomgebieden, bekkens en 
deelbekkens. 
Daarnaast omvat het de noodzakelijke 
bepalingen voor de formele oprichting 
van de overlegstructuren op de verschil-
lende niveaus, meer bepaald:

 de Coördinatiecommissie Integraal 
Waterbeleid (CIW) op het Vlaamse 
niveau, 

 de bekkensecretariaten, de bekken-
besturen en de bekkenraden op het 
bekkenniveau, en 

 de waterschappen op het deelbekken-
niveau.

Voor de uitvoering van dit besluit wor- 
den er 16 personeelsleden bijkomend 
aangeworven en wordt een bedrag van 
250000 € aan werkingsmiddelen uitge-
trokken voor de bekkenwerking.

ARGUS ARGUS  FLITSEN FLITSEN

Wat vindt u als fysicus van kernenergie? Wat vindt u als fysicus van kernenergie? 
Kunnen we nog zonder?Kunnen we nog zonder?
Bricmont: “Toen het groene verzet tegen Bricmont: “Toen het groene verzet tegen 
kernenergie begon, was er nog geen kernenergie begon, was er nog geen 
sprake van de opwarming van de aarde. sprake van de opwarming van de aarde. 
Nu is dat wel het geval, en toch hebben Nu is dat wel het geval, en toch hebben 
de groenen nog geen jota veranderd aan de groenen nog geen jota veranderd aan 
hun standpunt over kernenergie. Dat is hun standpunt over kernenergie. Dat is 
vreemd. Zeker omdat ik niet denk dat we vreemd. Zeker omdat ik niet denk dat we 
binnen dit en vijftig jaar voldoende wind- binnen dit en vijftig jaar voldoende wind- 
en zonne-energie zullen kunnen gebrui-en zonne-energie zullen kunnen gebrui-
ken om aan al onze behoeften tegemoet ken om aan al onze behoeften tegemoet 
te komen.”te komen.”

Jean Bricmont, docent natuurkunde aan 
de universiteit van Louvain-la-Neuve

in gesprek met Joel de Ceulaer in Knack, 12 oktober 
2005

“Met het Amazonewoud zijn onherroepe-“Met het Amazonewoud zijn onherroepe-
lijke dingen gebeurd. In 2004 is meer dan lijke dingen gebeurd. In 2004 is meer dan 
26000 vierkante kilometer bos gekapt, 26000 vierkante kilometer bos gekapt, 
dat is 90 procent van het landoppervlak dat is 90 procent van het landoppervlak 
van België: immens. Dat is al tientallen van België: immens. Dat is al tientallen 
jaren aan de gang.”jaren aan de gang.”

Jackie Van Goethem, expert biodiversiteit aan het KBIN
in ‘Alleen grote inspanningen kunnen het tij keren’,

De Standaard, 29 juli 2005
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