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1

Inleiding
In de blauwdruk voor de opmaak van hemelwater- en droogteplannen is opgenomen dat er in deze
plannen een hoofdstuk moet gewijd worden aan de juridische- en beleidsmatige context. Daarbij is
het belangrijk dat er nagegaan wordt welke visie, doelstellingen en acties omtrent water reeds
voorop zijn gesteld in centrale en lokale beleidsplannen zodat hiermee rekening kan gehouden
worden in het hemelwater- en droogteplan en er op verder gebouwd kan worden.
Hieronder wordt een samenvatting gegeven van de belangrijkste centrale beleidsplannen,
beleidsinstrumenten en wetgeving m.b.t. het watersysteem (op datum van 30 juni 2021). Deze
samenvatting zal periodiek geüpdatet worden.

2
2.1

Beleidsplannen
Waterbeleidsnota 2020-2025
De derde waterbeleidsnota is op 3 april 2020 vastgesteld door de Vlaamse Regering en schetst de
algemene beleidsvisie op het te voeren integraal waterbeleid in Vlaanderen. Als visiedocument geeft
de waterbeleidsnota richting aan de stroomgebiedbeheerplannen en andere initiatieven door de
prioriteiten voor het integraal waterbeleid te bepalen. De visie is opgebouwd rond 3 strategische
doelstellingen met 6 krachtlijnen die telkens verder geconcretiseerd worden in specifiekere
doelstellingen.
De waterbeleidsnota herbevestigt de principes voor het omgaan met hemelwater. “We blijven
inzetten op het behoud en de versterking van infiltratie van hemelwater, op de drietrapsstrategie
vasthouden-bergen-afvoeren, op het hergebruik van hemelwater en op erosiebestrijding”. De nota
pleit ook voor een behoud en herstel van de natuurlijke infiltratie in de bodem.
Verder ziet de waterbeleidsnota het hemelwaterplan als een geschikt instrument om diverse
uitdagingen gezamenlijk aan te pakken, zoals het beperken van overstromingsschade, het uitbouwen
van een groenblauw netwerk, het verhogen van de waterbeschikbaarheid en het stimuleren van
bronmaatregelen. De nota vestigt daarbij niet alleen de aandacht op de opmaak van
hemelwaterplannen, maar ook op de uitvoering ervan en op de doorwerking in het ruimtelijk beleid
van het lokaal bestuur (bijvoorbeeld in de beleidsplanning, het vergunningenbeleid of het
handhavingsbeleid). De aangekondigde verfijning van de methodologie krijgt vorm in de blauwdruk
voor de opmaak van een hemelwater- en droogteplan. Verder stelt de waterbeleidsnota dat het
hemelwaterplan de infiltratie en de slimme buffering van hemelwater, zowel op het openbaar
domein als op privaat terrein, maximaal moet stimuleren. De nota wijst op de mogelijkheden van
grootschalige opvang en actief gebruik van hemelwater op bedrijventerreinen en in woonkernen en
op de taak van bouwheren (zowel op publiek als privaat domein) om op hun perceel geen ruimte
voor water in te nemen en om hemelwater waar mogelijk op te vangen en te gebruiken of voldoende
te laten infiltreren in de bodem. Via de hemelwaterverordening en de watertoets beschikken we
hiertoe over een duidelijk kader, aldus de waterbeleidsnota.

2.2

Stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021
De stroomgebiedbeheerplannen bepalen wat Vlaanderen zal doen om de toestand van de
waterlopen en het grondwater te verbeteren en ons beter te beschermen tegen overstromingen. Ze
geven uitvoering aan de Europese kaderrichtlijn Water (2000) en aan de Eurpopese
Overstromingsrichtlijn (2007).
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De stroomgebiedbeheerplannen worden opgemaakt voor een periode van 5 jaar, en vervolgens
geëvalueerd en bijgestuurd.
Het stroomgebiedbeheerplan 2016-2021 bestaat uit verschillende onderdelen:
-

Beheerplannen Vlaamse delen stroomgebiedsdistricten Schelde en Maas
Bekkenspecifieke delen
Grondwatersysteemspecifieke delen
Herziene zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen
Maatregelenprogramma
Overstromingsrisicobeheerplannen

Het actieplan droogte en wateroverlast 2019-20211 is een aanvulling op de
stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021. In de volgende generatie stroomgebiedbeheerplannen
wordt het overstromingsrisicobeheerplan en het waterschaarste- en droogterisicobeheerplan
geïntegreerd in de stroomgebiedbeheerplannen.
Het maatregelenprogramma vormt een belangrijk onderdeel van het stroomgebiedbeheerplan.
Hierin zijn alle maatregelen en acties die genomen worden om de toestand van de watersystemen
te verbeteren of de overstromingsrisico's beter te beheren, samen gebracht2. De maatregelen en
acties zijn gegroepeerd zoals afgebakend in het decreet Integraal Waterbeleid (bijlage II). De
belangrijkste groepen en bijhorende acties worden hieronder opgesomd.
Groep 3: Duurzaam watergebruik
Een duurzaam watergebruik betekent dat water niet verspild wordt en dat water van een
hoogwaardige kwaliteit enkel gebruikt wordt als het noodzakelijk is. Daarvoor is een
gedragsverandering nodig bij iedereen en alle sectoren. Gebruik van alternatieve waterbronnen is
noodzakelijk.
Acties voor groep 3:
-

3A: Optimaliseren van een duurzaam watergebruik bij alle sectoren
3B: Optimaliseren van het gebruik van alternatieve waterbronnen
3C: Uitbouwen en optimaliseren van het distributienetwerk
3D: Uitwerken van een uniform en stimulerend subsidiebeleid en dito prijzenstructuren
3E: Studie en onderzoekopdrachten rond watergebruik en -behoeften ter ondersteuning
van het duurzaam waterbeheer en –beleid
3F: Uitwerken en toepassen van een handhavingsbeleid gericht op duurzaam
watergebruik
3G: Grensoverschrijdend integraal waterbeheer i.f.v. duurzaam watergebruik

Groep 5: Kwantiteit grondwater en oppervlaktewater
Er is nood aan een duurzaam en sluitend voorraadbeheer, waarbij de focus enerzijds ligt bij het
voorkomen van tekorten en anderzijds het stabiliseren, verbeteren en herstellen van

1

https://www.vmm.be/water/droogte/actieplan-droogte-en-wateroverlast
Bron: http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/stroomgebiedbeheerplannen/stroomgebiedbeheerplannen-20162021/documenten/Maatregelenprogramma_voor_Vlaanderen.pdf
2
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probleemzones. In deze groep zijn de acties i.v.m. waterschaarste en droogte opgenomen. Dit gaat
zowel over grondwater als over oppervlaktewater.
Acties voor groep 5:
-

-

5AA: Beschermen en herstellen van de grondwatervoorraden, rekening houdend met de
impact van waterschaarste en droogte
5AB: Uitwerken en toepassen van een grondwaterlichaam- en regiospecifiek
vergunningenbeleid
5AC: Studies en onderzoekopdrachten rond grondwaterkwantiteit ter ondersteuning
van het (grond)waterbeheer en –beleid
5AD: Uitwerken en toepassen van een handhavingsbeleid gericht op het herstellen en
beschermen van grondwatervoorraden
5AE: Grensoverschrijdend, integraal, kwantitatief grondwaterbeheer (via overleg)
5BA: Actief peilbeheer
5BB: Het verminderen van effecten van waterschaarste en droogte
5BC: Actie ondernemen om de achteruitgang van het hydraulisch regime van het
oppervlaktewaterlichaam tegen te gaan, onder meer door het beschermen of vrijwaren
van waterconserveringsgebieden
5BD: Wetgeving en vergunningen oppervlaktewateronttrekking
5BE: Studies en onderzoekopdrachten rond oppervlaktewaterkwantiteit ter
ondersteuning van het waterbeheer en –beleid
5BF: Uitwerken en toepassen van een handhavingsbeleid gericht op het beschermen en
herstellen van de oppervlaktewatervoorraden
5BG: De grensoverschrijdende kwantitatieve problematiek van de waterverdeling
oplossen.

Groep 6: Overstromingen
De acties voor groep 6 streven naar het beheersen en voorkomen van de negatieve gevolgen van
overstromingen en wateroverlast. Er zijn 2 pistes, enerzijds het voorkomen van de negatieve
gevolgen, en anderzijds het verbeteren en herstellen van probleemzones.
De onderstaande acties zijn in overeenstemming met de overstromingsrichtlijn (ORL), en zijn
maatregelen die getoetst zijn aan de meerlaagse waterveiligheid (3P’s - protectie, preventie en
paraatheid), aangevuld met herstelmaatregelen en studie en onderzoek.
Preventie: de gevolgschade van een overstroming beperken of vermijden
Protectie: de kans op overstroming verminderen
Paraatheid: de gevolgschade van een overstroming verminderen door de blootstelling eraan aan te
pakken.
Acties voor groep 6:
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6A: (preventie) Vermijden van nieuwe overstromingsgevoelige ontwikkelingen
6B: (preventie) Verwijderen van constructies in overstromingsgevoelige gebieden
6C: (preventie) Aanpassen van constructies in overstromingsgevoelige gebieden
6D: (preventie) Andere preventieve maatregelen
6E: (protectie) Water vasthouden
6F: (protectie) Water bergen
6G: (protectie) Beschermen van kust en overgangswater
Samenvatting Vlaamse beleidscontext i.f.v. opmaak hemelwater- en droogteplannen

-

6H: (protectie) Beschermen tegen niet-tijgebonden water
6I: (protectie) Afvoercapaciteit ifv de veiligheid verzekeren
6J: (protectie) Onderhoudsmaatregelen en herwaarderen van (baan)grachten
6K: (paraatheid) Opzetten en uitbouwen van voorspellingssystemen en
waarschuwingssystemen
6L: (paraatheid) Verhogen van het bewustzijn en de paraatheid van het publiek
6M: (herstel) Maatregelen om na een overstroming of wateroverlast de toestand van
voorheen te herstellen of waar mogelijk te verbeteren
6N: (studie) Studie en onderzoeksopdrachten rond overstromingen ter ondersteuning
van het waterbeheer en –beleid
6O: Uitwerken en toepassen van een handhavingsbeleid gericht op het voorkomen van
overstromingen
6P: Grensoverschrijdende maatregelen m.b.t. overstromingen

Voor de bekkenspecifieke delen van de stroomgebiedbeerplannen wordt verwezen naar
https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/stroomgebiedbeheerplannen/stroomgebiedbeheerplann
en-2016-2021.
Ten laatste op 22 december 2021 zal de Vlaamse Regering de nieuwe stroomgebiedbeheerplannen
2022-2027 voor Schelde en Maas en het bijhorende maatregelenprogramma vaststellen

2.3
2.3.1

Ruimtelijk Structuurplan en Beleidsplan Ruimte Vlaanderen
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV)
Het RSV omvat de ruimtelijke visie op lange termijn. Het is de basis voor het ruimtelijk beleid en de
ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s). De laatste update van het RSV dateert van 2011. Het
Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (zie 2.3.2) zal op relatief korte termijn het RSV vervangen.
Volgende aspecten m.b.t. hemelwaterbeleid zijn opgenomen in het RSV 3:
-

-

-

3

Het is vanuit planologisch oogpunt niet steeds gewenst om alle percelen te laten
ontwikkelen voor woningbouw. […]
De ruimtelijke kwaliteit van stedelijke gebieden verhogen door de relatie met de rivieren beekvalleien te herwaarderen. Concreet kan dit door, waar mogelijk, (ingebuisde)
beken of rivieren terug ruimte te geven.
Ruimtelijke kwaliteitsobjectieven:
o M.b.t. integraal waterbeheer: d.m.v. het creëren van ruimtelijke condities voor
infiltratie van regenwater naar grondwaterlagen (bv. door beperking van
verharde oppervlakten of beperking van bebouwing), de ruimtelijke buffering
van waterlopen, en een afstemming tussen afvalwaterzuiveringsbeleid en
waterlopenbeheer
o M.b.t. rivier- en beekvalleien: behoud van waterbergend vermogen door
beperking van verharde oppervlakte (= natuurlijke loop), en ruimtelijke
buffering van waterlopen
Het creëren van ruimtelijke voorwaarden die het integraal waterbeheer ondersteunen
en die de relaties tussen de waterloop en de omgevende vallei versterken.

Bron: https://rsv.ruimtevlaanderen.be/RSV/Informatie/Over-het-RSV/Downloads
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-

2.3.2

Ruimtelijke ondersteuning van het integraal waterbeheer door:
o Het beperken van verharde oppervlakte om de infiltratie van het regenwater naar
het grondwater te garanderen
o Zo nodig voorschriften (in o.a. bouwvergunningen) opmaken inzake permeabiliteit,
om de infiltratie van het regenwater naar het grondwater te garanderen
o Voorschriften opstellen inzake de opslag, het gebruik en de afvoer van regenwater
afkomstig van de verharde oppervlakte
o Vrijwaren bebouwing in valleien zodat natuurlijke overstromingsmogelijkheden
open blijven en potentiële conflicten tussen bebouwing en water worden vermeden
o Behouden van de hydraulische ruwheid van het landschap

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV)4
De Vlaamse Regering keurde op 20 juli 2018 de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte
Vlaanderen (BRV) goed. De strategische visie omvat een toekomstbeeld en een overzicht van
beleidsopties op lange termijn, met name de strategische doelstellingen. De Vlaamse Regering heeft
hiermee een beleidslijn uitgezet die een vernieuwde filosofie en aanpak in het ruimtelijke beleid wil
inzetten. Daarmee wil men een ambitieus veranderingstraject op gang trekken om het bestaand
ruimtebeslag beter en intensiever te gebruiken en zo de druk op de open ruimte te verminderen.
Het doel is onder meer om het gemiddeld bijkomend ruimtebeslag terug te dringen van 6 hectare
per dag vandaag naar 3 hectare per dag in 2025. De inname van nieuwe ruimte moet tegen 2040
volledig gestopt zijn.
De strategische visie van het BRV heeft niet het statuut van een ontwerp van ruimtelijk beleidsplan,
omdat er nog geen ontwerp-beleidskaders zijn goedgekeurd. Het biedt een basis voor
regeringsbeslissingen ter realisatie van de visie.
Vlaanderen zet vanuit de strategische visie in op het stimuleren van lokaal initiatief om de
doelstellingen van de strategische visie van het BRV in de praktijk uit te rollen. Er worden goede
voorbeelden gedetecteerd en in de kijker gezet en pilootprojecten en proeftuinen gelanceerd. Ook
wordt ondersteuning aangereikt om aan de slag te gaan met lokale ruimtelijke beleidsplanning.
De strategische visie beschrijft een beleid op vlak van veranderde mobiliteit, multifunctioneel
gebruik en hergebruik, samenleving, woningsvormen en demografische samenstelling, waarbij dit
telkens wordt gekaderd met klimaatbewust en -robuust ontwerpen. Volgende aspecten daarbij zijn
belangrijk voor het hemelwaterplan:
- De ruimtelijke inrichting draagt bij tot versterking van het groenblauwe netwerk
- Multifunctionele inrichting met oog voor waterbeheer
- De ruimte wordt klimaatbesteding ontworpen (hittestress, overstromings- en
droogterisico’s, …) door een multifunctionele, verhardingbeperkende en veerkrachtige
inrichting
- Doordachte ontharding in de steden voor een betere waterinfiltratie zodat
riooloverstromingen bij hevige regenval voorkomen kunnen worden
- Vermeerdering voor het aandeel groen en wateroppervlakten in zowel de open ruimte
als in steden en dorpen

4

Bron: https://omgeving.vlaanderen.be/beleidsplan-ruimte-vlaanderen
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-

De verhardingsgraad is tegen 2050 gestabiliseerd en bij voorkeur teruggedrongen en
neemt niet meer toe

De strategische visie van het BRV formuleert in functie van het nastreven van een palet van
leefomgevingen 10 kernkwaliteiten voor ruimtelijke ontwikkeling met het oog op een goede
inrichting in projecten:
-

Gedeeld en meervoudig gebruik
Robuustheid en aanpasbaarheid
Herkenbaarheid, leesbaarheid en visuele aantrekkelijkheid van de omgeving
Waardering van erfgoed en de karakteristieken van het landschap
Biodiversiteit, ecologische samenhang en bodemkwaliteit
Klimaatbestendigheid
Energetische aspecten
Gezondheid
Inclusief samenleven
Economische vitaliteit

Het is belangrijk dat lokale besturen een beleidsmatige aanpak ontwikkelen rond hoe zij met de 10
ruimtelijke kernkwaliteiten in de praktijk aan de slag gaan en hoe zij ze laten doorwerken in
verschillende beleidsplannen (zoals het hemelwater- en droogteplan) en in
hun
(vergunnings)praktijk en projecten.
Fijnmazige groenblauwe dooradering in landbouwgebieden en bebouwde omgeving
Fijnmazige groenblauwe dooradering in onze bebouwde omgeving (tuinen, dorpen, steden,
bedrijventerreinen, …) speelt een belangrijke rol in het milderen van de effecten van deze extremere
weersomstandigheden. Het is een belangrijke strategie richting een klimaatadaptieve omgeving.
Bovendien biedt het ook verschillende andere maatschappelijke voordelen. De inrichting van onze
bebouwde ruimte met fijnmazige groenblauwe aders verhoogt onze leefomgevingskwaliteit. We
maken gezondere steden, dorpen en wijken met voldoende kwalitatief en toegankelijk groen.
Fijnmazige groenblauwe aders maken verbinding met grotere multifunctionele
openruimtelandschappen en robuuste natuurgebieden. Samen vormen ze een groenblauw netwerk.
Zo draagt het bij aan de bevordering van de biodiversiteit en de ecologische samenhang.

2.4

Vlaams klimaatadaptatieplan 2013-2020
Het Vlaams Adaptatieplan (VAP) heeft tot doel een beeld te krijgen van hoe kwetsbaar Vlaanderen
is voor klimaatverandering, de weerbaarheid van Vlaanderen tegen de gevolgen van
klimaatverandering te verhogen en ons zo goed mogelijk aan te passen aan de te verwachten
effecten. De gelijktijdige verwezenlijking van deze doelstellingen kan worden omschreven als de
“klimaatreflex”. Die reflex omvat de toetsing van het bestaande en nieuw ontwikkelde beleid aan de
klimaatscenario’s en, waar nodig, de aanpassing ervan. In het VAP moet de adaptatie aan de
klimaatverandering kosteneffectief zijn in de ruimste zin van het woord, wat betekent dat de kosten
van adaptatie lager moeten zijn dan de kosten van de schade die vermeden wordt, rekening houdend
met een aantal mogelijke onzekerheden.
Een belangrijk uitgangspunt van het Vlaamse adaptatiebeleid is de verhoging van de weerbaarheid.
Door adaptatie en versterking van verschillende systemen (fysisch, economisch, sociaal), worden
deze systemen weerbaarder en zijn ze beter in staat om te gaan met de effecten van
klimaatverandering. Voor bepaalde uitdagingen op het vlak van adaptatie zal Vlaanderen
8/17
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gebruikmaken van ecosysteemdiensten. Deze en andere adaptatiemaatregelen zijn robuuste noregretmaatregelen, ze zijn een van de drijvende krachten voor technologische innovatie, met
inachtneming van het duurzaamheidsbeginsel.
Daarnaast tracht Vlaanderen ook de lokale besturen te ondersteunen in hun adaptatiebeleid en het
implementeren van concrete maatregelen door het aanreiken van mogelijke maatregelen, goede
praktijkvoorbeelden
en
mogelijke
financieringskanalen
via
de
tool
www.burgemeestersconvenant.be en door een grafische weergave van de mogelijke impact en
effecten van klimaatverandering via het klimaatportaal https://klimaat.vmm.be.
Het huidige Vlaams adaptatieplan 2013-2020 (https://omgeving.vlaanderen.be/vlaamsadaptaptieplan-2013-2020) wordt in de loop van 2021 vervangen door een nieuw adaptatieplan
2021-2030. Dit plan zal uitvoering geven aan de nieuwe EU-adaptatiestrategie. Watergerelateerde
maatregelen voor versterking van verschillende ecosystemen zullen worden meegenomen in het
nieuwe adaptatieplan.

2.5

Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030 en Vlaamse Klimaatstrategie 2050
In het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030 (VEKP) heeft Vlaanderen zijn energiedoelstellingen
geformuleerd. De energie-efficiëntie moet fors verbeteren en het aandeel hernieuwbare
energiebronnen in de energievoorziening moet sterk verhogen.
De belangrijkste gevolgen van klimaatsverandering in Vlaanderen:
- De verdamping neemt sneller toe dan de jaarlijkse neerslag, waardoor de
waterbeschikbaarheid daalt.
- Gemiddeld meer hittegolfdagen
- De totale jaarneerslag zal stijgen, met vooral nattere winters en drogere zomers. Ook de
frequentie en de intensiteit van weersextremen zullen veranderen.
- Stijgende kans op extreme droogte tijdens de zomermaanden (eens om de 50 jaar nu vs
eens om de 4 a 5 jaar tegen 2100).
Op vlak van waterbeheer werden volgende beleidslijnen en maatregelen die een bijdrage kunnen
leveren aan klimaatmitigatie uitgeschreven:
- Vrijwaren en uitbreiden van open, onverharde ruimte voor een verhoogde
waterinfiltratie
- Vrijwaren en vrijmaken van ruimte voor water voor een verhoogde waterberging,
integraal waterbeheer en vernatting
- Terugdringen van bijkomend ruimtebeslag
- Een klimaatadaptieve ruimte, samenleving, gebouwen en infrastructuur
- Risico’s op watertekort- en overlast verminderen, door op alle niveau’s maatregelen te
treffen om hemelwater te bufferen, hergebruiken en infiltreren
- Efficiënt en slim watergebruik en gebruik van alternatieve waterbronnen
- Beleidsdoelstellingen voor het behoud en verbeteren van koolstofopslag in de bodem
(onder meer d.m.v. waterconservering, vernatting, bijkomende natte natuur en
wetlands)
- Groenblauwe netwerken maximaliseren
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3
3.1

Wetgeving
Wet op de onbevaarbare waterlopen
De Vlaamse Regering heeft op 26 april 2019 het Verzameldecreet Omgeving bekrachtigd en
afgekondigd (decreet houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw). Dit
decreet voert een aantal belangrijke wijzigingen door aan de wet van 28 december 1967 betreffende
de onbevaarbare waterlopen.
Voor de lokale besturen zijn voornamelijk de volgende wijzigingen van belang:
- Nieuw statuut ‘Publieke grachten’:
De regeling rond grachten van algemeen belang (art. 3.4.1 decreet integraal waterbeleid) werd
opgeheven. Het nieuwe statuut van ‘publieke gracht’ werd gecreëerd en de regels hierover werden
opgenomen in de wet op de onbevaarbare waterlopen.
De ‘publieke gracht’ vervangt de grachten van algemeen belang (beheerd door de lokale besturen)
en de polder- en wateringgrachten. Door de aanduiding van publieke grachten krijgen lokale
besturen de mogelijkheid om een goed onderhoud te doen van grachten die een rol spelen in de
publieke afwatering. De nieuwe regeling voorziet immers de mogelijkheid tot het opleggen van een
erfdienstbaarheid van doorgang en deponie van ruimingsproducten binnen een zone van maximaal
5 meter langs één of beide oevers van de gracht.
Het opleggen van de erfdienstbaarheidszone voor publieke grachten vereist maatwerk, wat betekent
dat deze zone maar mag worden opgelegd in zoverre dit noodzakelijk is voor het beheer van de
gracht.
-

Bevoegde waterbeheerder levert machtiging af voor werken aan onbevaarbare
waterlopen en publieke grachten
Dit betekent dat de lokale besturen die nog onbevaarbare waterlopen van 3e categorie beheren,
sinds kort ook bevoegd zijn voor de af te leveren machtigingen voor deze waterlopen.
Daarnaast werd ook voor publieke grachten de verplichting ingevoerd tot het aanvragen van een
machtiging bij het betrokken lokaal bestuur, polder of watering voor het uitvoeren van werken aan,
over of onder de publieke gracht (art. 23ter wet onbevaarbare waterlopen).
Deze machtiging kan geïntegreerd worden in de omgevingsvergunning indien de betrokken instantie
hierover een gunstig advies heeft uitgebracht in het kader van de vergunningsaanvraag en de
voorwaarden van het advies in de betrokken vergunning worden opgelegd. Het lokaal bestuur,
polder of watering bezorgt binnen 60 dagen na uitvoering werken de nodige technische gegevens
aan de provincie (kopie machtiging + plannen, eventuele asbuilt-plannen…) en dit in functie van de
actualisatie van de digitale atlas.
Op 7 mei 2021 keurde de Vlaamse Regering een eerste uitvoeringsbesluit bij deze wet goed.
Een belangrijk doel van het besluit is een grotere eenvormigheid rond het beheer van de
onbevaarbare waterlopen. Dit besluit schaft verouderde, algemene en provinciale
politiereglementen en het algemeen politiereglement op de polders en wateringen af én vervangt
ze door een vernieuwd algemeen reglement op de onbevaarbare waterlopen. Een belangrijke stap
vooruit om de versnippering in het beheer van de onbevaarbare waterlopen aan te pakken.
In dit algemeen reglement op de onbevaarbare waterlopen wordt aandacht besteed aan
verschillende zaken.
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Het aanplanten van bomen naast waterlopen
Bomen en struiken langs waterlopen kunnen landschappelijk en ecologisch belangrijk zijn, maar
kunnen ook het onderhoud van de waterloop belemmeren. Om dit te voorkomen zijn er nu duidelijke
regels waaraan voldaan moet worden bij het aanplanten van bomen.
Afrastering langs waterlopen
Vroeger was het verplicht om een afrastering te plaatsen. In het uitvoeringsbesluit staat nu dat de
waterbeheerder bepaalt of een afrastering wel nodig is.
Varen
Er bestond nog geen regelgeving over varen op onbevaarbare waterlopen. Omdat er nu meer vraag
is naar recreatie op en rond water is dat wel nodig. Het algemeen principe is dat varen met
gemotoriseerde boten verboden is. Kanovaart en andere afvaart zijn in principe toegelaten. De
waterbeheerder kan het gebruik van de waterloop permanent of tijdelijk beperken, bijvoorbeeld om
vogels niet te storen tijdens het broedseizoen. Sommige fysieke obstakels zoals bruggen en duikers
kunnen er ook voor zorgen dat er niet kan worden gevaren.
Grachten
Grachten zijn heel belangrijk voor het watersysteem. Voor het volledig of gedeeltelijk dempen en
voor het verdiepen of verleggen van grachten is een stedenbouwkundige vergunning nu verplicht.
Die ingrepen mogen ook pas wanneer ze niet voor ongewenste verdroging of versnelde afvoer van
regen- en drainagewater zorgen. Het bufferende volume en de infiltratiecapaciteit moet behouden
blijven. Het uitvoeringsbesluit legt duidelijke voorwaarden op aan het inbuizen of overwelven van
grachten. Dit is alleen toegelaten om toegang te verlenen of te verbeteren tot een perceel of voor
werken van algemeen belang.
Maatregelen onttrekking uit onbevaarbare waterlopen
Een belangrijk luik in het nieuwe uitvoeringsbesluit gaat over het onttrekken van water uit
onbevaarbare waterlopen.
Het nieuwe uitvoeringsbesluit voert verschillende nieuwe verplichtingen voor de onttrekking van
water in. Voor permanente onttrekkingen moet een machtiging aangevraagd worden bij de
bevoegde waterbeheerder. De waterbeheerder kan in deze machtiging beperkingen opnemen om
droogte te voorkomen. Voor tijdelijke onttrekkingen (maximaal 1 maand) volstaat een melding. Bij
de indiening van een melding moet de aanvrager aangeven waar en hoeveel water hij zal onttrekken.
Binnen de 15 dagen na de onttrekking moet de aanvrager op basis van een geregistreerd
debietmetingssysteem rapporteren hoeveel hij in detail onttrokken heeft. Hiervoor wordt een eloket ontwikkeld. Dit e-loket werd uitgewerkt voor alle onbevaarbare waterlopen. Het is afgestemd
op het loket voor de bevaarbare waterwegen zodat er altijd een totaalbeeld van de onttrekkingen
is. Ook voor de aanvrager is dit belangrijk gezien hij via één loket een aanvraag van een machtiging
of melding kan doen. Dat geeft een goed beeld van de onttrekkingsdruk voor alle waterlopen. In het
besluit staat ook dat wie water onttrekt, zich moet houden aan de principes van duurzaamheid,
rationeel gebruik en van het gebruik van de best beschikbare technieken (BBT) voor het onttrekken
en het watergebruik. De gouverneur krijgt de bevoegdheid om onttrekkingsverboden in te stellen en
mag ook preventief onttrekkingsverboden en -beperkingen instellen. Zo kan een onttrekkingsverbod
of -beperking worden ingesteld voor kleine kwetsbare waterlopen. De bevoegdheid om in periodes
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van droogte en waterschaarste onttrekkingsverboden in te stellen op basis van debiet- en
peilgegevens in waterlopen wordt ook sterker juridisch verankerd.

Digitale atlas
De analoge atlas van de onbevaarbare waterlopen wordt vervangen door een digitale atlas. Het
uitvoeringsbesluit regelt:
-

de gegevens die minstens in de digitale atlas moeten staan, zowel voor de gerangschikte
onbevaarbare waterlopen als voor de publieke grachten
- de organisatie van het openbaar onderzoek
- de actualisatie van de digitale atlas
Het uitvoeringsbesluit zorgt er ook voor dat de instrumenten van het milieuhandhavingsdecreet,
zoals o.a. aanmaning, bestuurlijke maatregel en proces-verbaal, ingezet kunnen worden de
handhaving voor de onbevaarbare waterlopen. De waterbeheerders krijgen deze
handhavingsbevoegdheid ook.
Openbaar onderzoek en beroepsmogelijkheden
Ook het voeren van het openbaar onderzoek en de beroepsmogelijkheden voor beslissingen over
onbevaarbare waterlopen en de publieke grachten worden gemoderniseerd.

3.2

VLAREM II
Het beschermen van het leefmilieu is een Vlaamse bevoegdheid. De doelstelling is het voorkomen
en beperken van hinder en milieuverontreiniging. De milieubepalingen voor Vlaanderen werden
opgenomen in VLAREM II en III.
VLAREM I, II EN III zijn van kracht sinds september 1991.
Volgende bepalingen kaderen in het hemelwater- en droogteplan:
-

-
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VLAREM II – deel 2 – artikel 2.3.6.4
Bij de aanleg en herziening van riolering moet, ongeacht het gebied, een gescheiden
rioleringsstelsel worden aangelegd. Het type dat finaal wordt aangelegd, is in functie van
de toepassing van het principe van optimale afkoppeling.
VLAREM II – deel 4 – 4.2.1.3
Op moment dat een gescheiden riolering wordt aangelegd of heraangelegd, is het
verplicht om op dat ogenblik een volledige scheiding van het afvalwater en hemelwater
te voorzien, afkomstig van alle dakvlakken en grondvlakken van de aangelanden en het
openbaar domein.
Voor bestaande gebouwen is de scheiding van afvalwater en hemelwater enkel verplicht
indien daarvoor geen leidingen onder of door het gebouw moeten worden aangelegd.
Voor de afvoer van hemelwater moet de voorkeur gegeven worden aan de afvoerwijzen
zoals hierna vermeld in afnemende graad van prioriteit:
o Opvang voor hergebruik
o Infiltratie op eigen terrein
o Buffering met vertraagd lozen in een oppervlaktewater of een kunstmatige
afvoerweg voor hemelwater
o Lozing in de regenwaterafvoerleiding (RWA) in de straat

Samenvatting Vlaamse beleidscontext i.f.v. opmaak hemelwater- en droogteplannen

Slechts wanneer de beste beschikbare technieken geen van de voornoemde afvoerwijzen
toelaten, mag het hemelwater overeenkomstig de wettelijke bepalingen worden geloosd in
de openbare (afvalwater)riolering.

4
4.1

Beleidsinstrumenten
Blue Deal
Met de Blue Deal verhoogt de Vlaamse regering haar inspanningen in de strijd tegen waterschaarste
en droogte. Met deze deal wil ze de droogteproblematiek op een structurele manier aanpakken:
•

met een verhoogde inzet van middelen en de juiste instrumenten

•

met betrokkenheid van de industrie, de landbouwers en de natuur(sector) als deel van de
oplossing

•

met een duidelijke voorbeeldrol voor de Vlaamse en andere overheden.

Vanaf 2024 zal een lokaal bestuur enkel nog toegang hebben tot watergerelateerde subsidies mits
een “hemelwater- en droogteplan” werd opgemaakt dat voldoet aan een voldoende hoog
ambitieniveau.
De Blue Deal bevat meer dan 70 maatregelen en zet in op 6 sporen.
De deal vormt ook een hoeksteen van het “waterschaarste- en droogterisicobeheerplan”, welke een
onderdeel is van de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027.
Vlaanderen kent een structureel lage waterbeschikbaarheid en is mede daardoor zeer gevoelig voor
waterschaarste als gevolg van droogte. Enkele oorzaken zijn de hoge verhardingsgraad en
urbanisatiegraad in Vlaanderen, het feit dat het waterbeheer in Vlaanderen er gedurende lange tijd
op gericht was om water zo snel mogelijk af te voeren, en het actief draineren van cultuurgronden
en laaggelegen gebieden. Door klimaatverandering neemt het risico op aanhoudende periodes met
waterschaarste en met een kritisch lage waterbeschikbaarheid toe. Dit is nefast, zowel voor alle
maatschappelijke en economische activiteiten die afhankelijk zijn van een continue toegang tot
voldoende water, als voor het adequaat functioneren van onze natuurlijke systemen.
De uitdagingen situeren zich op verschillende vlakken. De Blue Deal zet in op de twee structurele
oplossingsrichtingen: (1) een transitie naar een waterbeheer gericht op vasthouden, infiltreren en
bergen; en (2) een versnelling naar zuinig, duurzaam en circulair watergebruik.
De Blue Deal wil het waterbeheer in Vlaanderen resoluut heroriënteren richting het maximaal
vasthouden van water. Dit onder andere door het grootschalige herstel en de aanleg van natte
natuur, door het realiseren van een robuuste groenblauwe dooradering in de bebouwde omgeving
én in de open ruimte, door het voorzien van grootschalige waterbuffers en het optimaal inrichten
van waterlopen met een goede structuurkwaliteit tot gevolg. Dit moet leiden tot een verhoogde
waterbeschikbaarheid en wapent Vlaanderen tegen droogte, maakt onze omgeving beter bestand
tegen klimaatverandering, levert biodiversiteitswinst op en verhoogt de opslag van koolstof in onze
bodems.
Daarnaast is ook een duurzaam watergebruik en -voorziening bij zowel de industrie, de landbouw,
de scheepvaart, huishoudens,… van cruciaal belang om de structurele watertekorten in Vlaanderen
op te vangen. De Blue Deal zet er op in om op deze verschillende niveaus de nodige maatregelen te
nemen om water zo efficiënt mogelijk te (her)gebruiken en om de waterkringlopen zoveel mogelijk
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te sluiten. Uitdagingen liggen in het aanspreken van alternatieve waterbronnen en een slimme
sturing van hemelwater- en afvalwaterinfrastructuur, het maken van slimme teeltkeuzes en
innovatieve waterbesparende technologieën voor een rendabele en klimaatrobuuste land- en
tuinbouw en industrie.
Met de Blue Deal creëert de Vlaamse Regering via een doelgericht pallet aan uiteenlopende
maatregelen een duurzame shift inzake het waterbeleid in Vlaanderen, opdat Vlaanderen van een
regio met een structureel waterprobleem op korte termijn duurzaam kan evolueren naar een
waterefficiënte regio.
Een high level Taskforce Droogte onder leiding van minister Demir met de betrokken ministers, de
gouverneurs, vertegenwoordigers van lokale besturen en provincies en wetenschappers, waken mee
over de uitvoering van de Blue Deal en kunnen nog bijkomende beleidsvoorstellen formuleren. Zij
worden daarin ondersteund door de voorzitter van de Droogtecommissie, Aquaflanders, De Vlaamse
Waterweg en Aquafin.

4.2

Lokaal Energie- en Klimaatpact
Op 4 juni 2021 keurde de Vlaamse Regering het Lokaal Energie- en Klimaatpact definitief goed. Het
pact wil de Vlaamse steden en gemeenten ondersteunen in het behalen van concrete doelstellingen
en bouwt voort op reeds ingeburgerde initiatieven zoals het Burgemeestersconvenant 2030. De
focus ligt op vier werven: vergroening, energie, mobiliteit en water.
De doelstellingen voor de werf water zijn :
-

1 m² ontharding per inwoner vanaf 2021 t.e.m. 2030 (= 6,6 miljoen m² ontharding21)
Per inwoner 1 m³ extra opvang van hemelwateropvang voor hergebruik, buffering en
infiltratie voor regenwater vanaf 2021 t.e.m. 2030 (=6,6 miljoen m³ extra regenwater
dat wordt opgevangen voor hergebruik of infiltratie5)
De Vlaamse Regering nodigt de lokale besturen uit om het pact te ondertekenen. De Regering
verdeelt 25 miljoen euro steun onder de lokale besturen die dat doen. Lokale besturen hebben
immers een sleutelrol in handen voor het behalen van de gezamenlijke klimaatdoelstellingen. De
wederzijdse engagementen in het pact beklemtonen die sleutelrol. Ook alle organisaties die lokale
besturen hierbij willen ondersteunen kunnen het pact ondertekenen. De deadline voor lokale
besturen om het pact te ondertekenen is 29 oktober 2021.

4.3

Code van goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van
rioleringssystemen (CVGP) en ‘Leidraad bronmaatregelen’
Op 20 augustus 2012 is het ministerieel besluit goedgekeurd dat de herziene code vaststelt. Tussen
2012 en 2019 werd meerdere keren een revisie van de technische toelichtingen bij de code
opgemaakt.
In de code wordt de capaciteit van rioolstelsels zodanig berekend dat een bui die zich statistisch
gezien eens om de twintig jaar voordoet geen wateroverlast op straat tot gevolg heeft. De
ontwerpparameters werden geoptimaliseerd op basis van ervaringen met volledig gescheiden

5

Hier wordt gedoeld op de netto-toename van hemelwateropvang voor hergebruik, buffering en infiltratie binnen de
huidige bebouwde omgeving. Opvang of infiltratie dat voorzien wordt in nieuwe verkavelingsbuurten (in kader van
verplichtingen (bv. uitvoering gewestelijke stedenbouwkundige verordening of opgelegde lasten binnen verkaveling)
worden niet meegeteld. Additionele capaciteit die voorzien wordt bij appartementsgebouwen, wordt wel meegeteld. De
opvolging van deze doelstelling wordt onderzocht i.s.m. VMM en Departement Omgeving.
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stelsels en de kwetsbaarheidskaart voor overstorten werd geactualiseerd. Er werd ook een luik
toegevoegd over het beheer en onderhoud van rioleringen.
De CVGP en de leidraad bronmaatregelen zijn uitsluitend van toepassing voor de openbare weg.
Voor privaat domein geldt de regelgeving van de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening
Hemelwater (GSV).
In relatie tot hemelwater, is deel 3 “Bronmaatregelen”, en de “Leidraad bronmaatregelen” het meest
relevante hoofdstuk. Hierover is o.a. het volgende opgenomen:
-

-

6

Om invulling te gegeven aan het voorkomingsprincipe ten aanzien van de
overstromingsproblematiek, het principe van maximale sanering aan de bron, het
tegengaan van verdroging en de gevolgen van klimaatwijziging, is het belangrijk om
hemelwater niet te vermengen met afvalwater. Door de scheiding van beide stromen
wordt hergebruik en het ter plaatse vasthouden van hemelwater namelijk mogelijk. Ook
binnen de contouren van het openbaar domein is het belangrijk om de nodige aandacht
te besteden aan de afstroom van hemelwater en de nodige bronmaatregelen uit te
voeren.6
Typen bronmaatregelen:
o Vermijden van afstroom
De beste bronmaatregel is het vermijden van afstroom. Bij de (her)aanleg van
het openbaar domein dient een afweging te gebeuren of alle verharding wel
noodzakelijk is. Daarnaast dient de vraag gesteld te worden of alle verharding
wel moet afgevoerd worden naar een bestaand of aan te leggen opvang- of
afvoersysteem. Beperken van nieuwe verharding en ontharden van bestaande
verharding is dan ook de allereerste ontwerpopgave. Zeker voor pleinen,
voetpaden en parkeerstroken is dit aanbevolen. Voorbeelden: afwatering naar
verlaagde groenstrook, waterdoorlatende verharding, …
o Hergebruik
Hergebruik is m.b.t. openbaar domein minder evident. Doch, mits enige
creativiteit kan het hemelwater dat afstroomt gebruikt worden voor bevloeiing
van groenzones.
o Infiltratie
Via infiltratie kan –op jaarbasis en bij minder intense buien- belangrijke volumes
hemelwater uit de waterlopen en afvoerleidingen gehouden worden. Het
watersysteem wordt daarbij ontlast, en bovendien worden de
grondwaterreserves op peil gehouden. De voorkeur gaat naar (ondiepe)
bovengrondse systemen omdat het grondwaterpeil dan minder invloed heeft,
omdat ze gemakkelijker te onderhouden zijn, en omdat problemen sneller
detecteerbaar zijn. Voorbeelden: infiltratiekom, infiltratiekolken, infiltratiebuis,
infiltratiekratten, …
o Bufferen en vertraagd afvoeren
Als bovenstaande ingrepen om water ter plaatse te houden of te infiltreren niet
voldoende haalbaar zijn, kan (deels) gekozen worden voor een vertraagde
afvoer van hemelwater. Door de uitbouw van een lokale buffering wordt het
piekdebiet afgevlakt en wordt de ontvangende waterloop minder belast.

Uit: De code van goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringssystemen - deel 3, §3.1
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o

4.4

Grachten
Grachten kunnen meerdere bronmaatregelen combineren. Grachten vervullen
een bufferfunctie alsook zal er infiltratie mogelijk zijn. Wel belangrijk hierbij is
dat het water ook opgehouden wordt en vertraagd afgevoerd, zodat de
capaciteit van de grachten (zowel op vlak van buffering als op vlak van infiltratie)
effectief benut kan worden.

Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening Hemelwater (GSV)
De Gewestelijke Stedenbouwkundige verordening Hemelwater (GSV) beschrijft de maatregelen die
genomen moeten worden met betrekking tot hemelwater inzake hemelwaterputten,
infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afval- en hemelwater. De
verordening is van kracht wanneer overdekte constructies (her)bouwd worden, nieuwe
verhardingen worden aangelegd of nieuwe wegenis wordt aangelegd. De verordening bepaalt de
uitvoeringsprincipes en de normen waaraan voldoen moet zijn. De verordening is uitsluitend van
toepassing op privaat domein. Voor de openbare weg gelden de principes uit de CVGP (zie 4.2).
Sedert 1 januari 2014 is de huidige verordening van kracht. Hierin zijn de minimale normen
verstrengd7:
-

Is van toepassing bij het (her)bouwen van overdekte constructies en verhardingen (met
een totaal dat groter is dan 40 m²) die niet voorzien zijn van een groendak, ook als deze
vrijgesteld zijn van stedenbouwkundige vergunningsplicht.
Bestaande afwaterende oppervlakten dienen ook in rekening gebracht te worden
Verplichting tot plaatsen van een hemelwaterput van minimaal 5.000 l voor
eengezinswoningen en 10.000 l voor andere gebouwen
Verplichting tot hergebruik van opgevangen hemelwater voor nuttig gebruik (dit houdt
in minstens toiletten, wasmachine en buitenkraan)
Verplichting (voor percelen van minimum 250 m²) tot plaatsen van een
infiltratievoorziening aan minimum 4 m² infiltratieoppervlakte per 100 m² afwaterende
oppervlakte, en met een bufferende capaciteit van minimum 25 l per 1 m² afwaterende
oppervlakte
Bij nieuwe verkavelingen is een collectieve infiltratie- en buffervoorziening verplicht

-

-

4.5

Watertoets
Door middel van een watertoets onderzoekt de overheid voor de bouw van een gebouw, voor een
infrastructuurproject, of voor een ruimtelijke uitvoeringsplan, de schadelijke effecten op het
watersysteem. Schadelijke effecten worden zeer ruim gedefinieerd en omvatten in principe alle
mogelijke effecten op het grond- en oppervlaktewatersysteem zowel op kwantitatief als kwalitatief
vlak. De watertoets wordt opgenomen in de vergunning als een waterparagraaf en de
vergunningverlener kan of moet in bepaalde gevallen advies vragen.

4.6

Signaalgebieden – Watergevoelig openruimtegebied
Signaalgebieden zijn nog niet ontwikkelde gebieden met een harde gewestplanbestemming
(woongebied, industriegebied...) die ook een functie kunnen vervullen in de aanpak van

7

Bron:
https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/publicaties/technisch-achtergronddocument-bij-de-gewestelijkestedenbouwkundige-verordening
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wateroverlast omdat deze gebieden kunnen overstromen of omdat ze omwille van specifieke
bodemeigenschappen als een natuurlijke spons fungeren.
Als na grondige analyse van een signaalgebied blijkt dat het risico op wateroverlast bij ontwikkelen
van het gebied volgens de bestemming groter wordt, dan beslist de Vlaamse Regering tot een
vervolgtraject voor dat gebied om het waterbergend vermogen van dat gebied in de toekomst te
behouden.
Er worden 2 categorieën van beslissingen onderscheiden:
•
•
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Verscherpte watertoets: de geldende harde bestemming blijft behouden, maar er kunnen in
het kader van de watertoets wel extra voorwaarden opgelegd worden voor de ontwikkeling
van het gebied.
Bouwvrije opgave: delen van het signaalgebied moeten bouwvrij blijven en moeten bijgevolg
een andere bestemming krijgen. Dit kan op twee manieren: de opmaak van een ruimtelijk
uitvoeringsplan of de aanduiding als watergevoelig openruimtegebied (WORG).
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