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De waterbeheerkwesties
Problemen juist omschrijven en erkennen is al de helft van de oplossing. Dat is wat het document over de
waterbeheerkwesties beoogt in relatie tot het waterbeleid en beheer in Vlaanderen. Het is de eerste stap naar
het vaststellen van de stroomgebiedbeheerplannen voor de stroomgebieden van de Schelde en de Maas tegen
eind 2009. Dit gebeurt momenteel niet alleen in Vlaanderen maar in heel Europa. En dat is nodig. Want al
te lang was het waterbeleid versnipperd en was er geen gecoördineerde aanpak over de grenzen.
De waterbeheerkwesties geven aan waar in Vlaanderen extra inspanningen nodig zullen zijn om in 2015
de ‘goede toestand’ te halen. Doelstelling is voldoende proper water te hebben tegen een betaalbare prijs, de
watervoorraden op lange termijn veilig te stellen, wateroverlast aan te pakken en de gevolgen van verdroging
tegen te gaan. In het volgend artikel vindt u alvast een voorproefje en worden kort de praktische aspecten
toegelicht van het openbaar onderzoek, dat loopt van 22 november 2006 tot 22 mei 2007. De brochure over
de waterbeheerkwesties kan u raadplegen of bestellen via www.volvanwater.be of gratis aanvragen op het
nummer 0800 99 004.

John Emery,
Vlaamse Milieumaatschappij

Europese kaderrichtlijn Water: hefboom
voor voldoende en proper water

De kaderrichtlijn Water biedt een kader voor de
bescherming van meren, rivieren en kanalen,
overgangswater, kustwater en grondwater. Op die
manier wil Europa de watergerelateerde eco-
systemen voor verdere achteruitgang behoeden,
het duurzaam gebruik van water bevorderen en
het aquatische milieu beschermen en verbeteren.
Voorts heeft de richtlijn als doel om de gevolgen
van overstromingen enerzijds en perioden van
droogte anderzijds af te zwakken.

De kaderrichtlijn Water stelt 2015 als streefdatum
voorop om een goede toestand van het opper-
vlaktewater en het grondwater te bereiken. Voor
oppervlaktewateren wordt gestreefd naar een
goede ecologische en een goede chemische toe-
stand. Voor bepaalde oppervlaktewateren met
kleinere ecologische ontwikkelingskansen geldt
een minder strenge doelstelling, meer bepaald
voor oppervlaktewateren waarvan het natuurlijk
verloop sterk is gewijzigd door menselijke ingre-
pen – bijvoorbeeld voor de scheepvaart of als
beveiliging tegen overstromingen – en voor ka-
nalen of andere wateren die zijn aangelegd door
de mens. Voor grondwater beoogt de kaderrichtlijn
een goede chemische toestand en een goede
kwantitatieve toestand.

Om de doelstellingen te bereiken, moet het duur-
zaam gebruik van water worden aangemoedigd,
zodat de beschikbare waterbronnen op lange ter-
mijn worden beschermd en er voldoende opper-
vlaktewater en grondwater van goede kwaliteit
beschikbaar blijft voor een duurzaam, evenwich-
tig en billijk gebruik van water. Er moeten dus
maatregelen worden genomen om de toestand
van het oppervlaktewater en het grondwater te
beschermen, te verbeteren of te herstellen.

De kaderrichtlijn Water voorziet wel in de moge-
lijkheid om onder bepaalde voorwaarden de
goede toestand in fasen te bereiken, tegen 2021
of 2027. Ook is het onder bepaalde voorwaar-
den mogelijk om lagere doelstellingen vast te stel-
len, bijvoorbeeld omdat het onevenredig veel zou
kosten om de doelstellingen te bereiken.

Het decreet Integraal Waterbeleid, dat van kracht
is sinds 24 november 2003, vertaalt niet alleen
de principes van de Europese kaderrichtlijn Wa-
ter in Vlaamse regelgeving maar geeft ook een
bredere invulling aan het kwantitatief waterbeleid
en aan de principes van het integraal waterbeleid.

De stroomgebieddistricten in Vlaanderen

Het internationale stroomgebieddistrict van de
Schelde heeft een oppervlakte van bijna 36.500
km². Ongeveer een derde daarvan ligt op Vlaams
grondgebied. Tien van de elf bekkens in Vlaan-
deren behoren tot het Scheldestroomgebied-
district, namelijk de Gentse Kanalen, Beneden-
schelde, Leie, Bovenschelde, Dender, Dijle en
Zenne, Demer, Nete, IJzer en Brugse Polders. Het
Scheldestroomgebieddistrict omvat de provincies
West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-
Brabant  en een deel van de provincies Antwer-
pen en Limburg. Van de 308 Vlaamse gemeen-
ten liggen er 271 volledig binnen het Schelde-
stroomgebieddistrict en 24 gedeeltelijk.

Door het overwegend vlakke reliëf zijn de rivieren
laaglandwaterlopen met brede valleien en geringe
stroomsnelheden en afvoer. Het Scheldestroom-
gebieddistrict is met 353 inwoners per km² zeer
dicht bevolkt en sterk verstedelijkt. Het gebied
wordt gekenmerkt door een zeer dicht netwerk van
spoorwegen, waterwegen en autowegen die bo-
ven op de verstedelijking zorgen voor een sterke
versnippering. Er bevinden zich een aantal be-
langrijke industriegebieden. Ook de in hoofdzaak
intensieve landbouw is prominent aanwezig in het
district en maakt iets minder dan de helft van het
grondgebruik uit. Natuurgebieden zijn dan weer
schaars.

Het internationale stroomgebieddistrict van de
Maas is ongeveer 34.500 km² groot. Slechts
1600 km² daarvan ligt in Vlaanderen, waar al-
leen het Maasbekken is toegewezen aan het
Maasstroomgebieddistrict. Het Maasstroomge-
bieddistrict vormt in Vlaanderen geen aaneenge-
sloten gebied: een deel ligt in het noorden van
de provincie Antwerpen, een tweede deel in het
oosten van de provincie Limburg en een derde in
Voeren. Van de 308 Vlaamse gemeenten liggen
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Praktische aspecten van het openbaar on-
derzoek

Ter voorbereiding van de Vlaamse stroomgebied-
beheerplannen voor Schelde en Maas loopt van
22 november 2006 tot 22 mei 2007 een open-
baar onderzoek. Elke burger kan opmerkingen
geven op het tijdschema en het werkprogramma
voor de opstelling van de stroomgebiedbeheer-
plannen en op de waterbeheerkwesties.

Let op! Er loopt ook een openbaar onderzoek voor
de bekkenbeheerplannen en de deelbekken-
beheerplannen. Die plannen spitsen zich toe op
het bekkenniveau en deelbekkenniveau en bevat-
ten al acties en maatregelen.

Wie wordt geraadpleegd en waar vindt u
het document?

Het document, De Waterbeheerkwesties – Tijd-
schema en werkprogramma voor de opmaak van
de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en
Maas, ligt ter inzage in uw gemeente- of stadhuis
voor een periode van 6 maanden. U kunt het
document ook raadplegen via de website
www.volvanwater.be . De Coördinatiecommissie
Integraal Waterbeleid kondigt het openbaar on-
derzoek voorts aan via de geschreven pers, ra-
dio, televisie en internet. In ieder bekken wordt
een informatie- en inspraakvergadering georga-
niseerd.

Het document wordt eveneens bezorgd aan de
Sociaal Economische Raad van Vlaanderen, aan
de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen en aan
de betrokken bekkenraden en bekkenbesturen.

Hoe reageren?
U kunt op twee manieren reageren:
- U kunt via officiële weg uw schriftelijke opmer-

kingen indienen bij het college van burgemees-
ter en schepenen van uw stad of gemeente.

- U kunt uw opmerkingen bezorgen tijdens de
informatie- en inspraakvergaderingen.

Opdat de overheid met uw opmerkingen of ideeën
rekening zou kunnen houden, is het belangrijk dat
u reageert voor 22 mei 2007. De Sociaal-Econo-
mische Raad van Vlaanderen, de Milieu- en
Natuurraad van Vlaanderen en de bekkenraden
en bekkenbesturen kunnen hun advies rechtstreeks
overmaken aan de Coördinatiecommissie Inte-
graal Waterbeleid binnen de periode van 6 maan-
den.

In uw commentaar kunt u met het beleid instem-
men, aanbevelingen formuleren of kritiek uiten.
Uw opmerkingen moeten echter wel betrekking
hebben op de waterbeheerkwesties of het tijd-
schema en het werkprogramma. Als u (gebieds)-
specifieke aanbevelingen of knelpunten wenst te
signaleren, kunt u die overmaken in het kader van
het openbaar onderzoek van de bekken- en deel-
bekkenbeheerplannen dat gelijktijdig loopt.

er 13 volledig binnen het Maasstroomgebied-
district en 24 gedeeltelijk.

Het reliëf in het Maasstroomgebieddistrict is over-
wegend vlak. Het heeft een lagere bevolkingsdicht-
heid dan de rest van Vlaanderen. Ook het net-
werk van spoorwegen, waterwegen en autowe-
gen is er minder dicht. De voornaamste industrie-
gebieden zijn gelegen langs de kanalen. Iets min-
der dan de helft van het grondgebied is in ge-
bruik voor de in hoofdzaak intensieve landbouw.

De  waterbeheerkwesties in Vlaanderen

De waterbeheerkwesties zijn de grote thema’s
waardoor de Vlaamse wateren het risico lopen de
goede toestand in 2015 niet te zullen halen. Niet
enkel de waterkwaliteit en de ecologische toestand
zijn een uitdaging, ook het kwantitatief waterbeheer
maakt er deel van uit. Daarbij gaat het om de
bescherming van het grondwater en de bescher-
ming tegen wateroverlast of watertekort. De water-
beheerkwesties zijn de grote uitdagingen waaraan
we de komende jaren in Vlaanderen extra aan-
dacht moeten besteden om effectief uitvoering te
geven aan een meer integraal waterbeleid.

De waterbeheerkwesties in Vlaanderen :

1.De toestand van het oppervlaktewater
beschermen en verbeteren

2.De kwaliteit van het grondwater bescher-
men en verbeteren

3.De watervoorraden duurzaam beheren
4.Wateroverlast en watertekort in samen-

hang aanpakken
5.Verstandig investeren

In het document over de waterbeheerkwesties
wordt per kwestie uitgebreid toelichting gegeven
volgens telkens hetzelfde stramien.

Doel: welk doel streven we na voor elk van de
waterbeheerkwesties?

Problemen: met welke problemen hebben we
vandaag te kampen? Daaruit blijkt duidelijk dat
we het beoogde doel nog niet hebben bereikt voor
elk van de waterbeheerkwesties.

Oorzaken: wat zijn de (vermoedelijke) oorzaken
van de geconstateerde problemen? Die oorzaken
moeten worden weggewerkt om de beoogde doel-
stelling te halen.

Oplossingen: welke oplossingen worden er nu
al gehanteerd om de problemen aan te pakken?
Welke oplossingen zijn gepland en welke moge-
lijke oplossingen kunnen in de toekomst nog wor-
den aangewend om het beoogde doel te berei-
ken?
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Wat gebeurt er met uw opmerkingen?

Het college van burgemeester en schepenen
maakt de opmerkingen binnen de twee weken
over aan de Coördinatiecommissie Integraal
Waterbeleid. De CIW onderzoekt binnen de twee
maanden na afloop van openbaar onderzoek de
opmerkingen en adviezen. Zij zal de opmerkin-
gen in aanmerking nemen bij de voorbereiding
van de stroomgebiedbeheerplannen, die eind
2009 door de Vlaamse Regering worden vastge-
steld.

John Emery,
Vlaamse Milieumaatschappij
Afdeling Kwaliteitsbeheer
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