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Deel 1. Evaluatie door de CIW 

1. Opmaak Globale inventaris (nov 2010 – jan 2011) 

• Samenbrengen beschikbare informatie (waterbeheerders, gemeenten, 

crisiscellen) 

 

2. Opmaak Evaluatie van de overstromingen op hoofdlijnen  

(CIW 15/12/2010) 

 

3. Opmaak Globaal evaluatierapport overstromingen (CIW 12/05/2011) 

Geïntegreerde inventaris van gebeurtenissen  

 

Acties KT en (M)LT en prioriteitenbepaling 

 + uitgebreide bijlagen 

Zie: www.integraalwaterbeleid.be   

http://www.integraalwaterbeleid.be/
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Per bekken een overzicht van de overstromingen, de werking van de 

infrastructuur en van de samenwerking en de voornaamste 

aandachtspunten voor: 

1. Ruimte voor water en vasthouden aan de bron 

2. Infrastructuur en onderhoud 

3. Crisisbeheer 

4. Samenwerking tussen crisiscellen, hulpdiensten en 

waterbeheerders 

5. Databeheer en de watersysteemkennis  

6. Juridische instrumenten  

 

 Inventaris 

Globaal evaluatierapport overstromingen 
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De globale evaluatie: 

• zet in op mix van acties om de bescherming tegen overstromingen te 

verhogen (61 acties (CIW 30-tal), 178 concrete projecten  

waterbeheerders) 

• heeft aandacht voor alle vormen van wateroverlast (vb. ook 

wateroverlast ten gevolge van zomeronweer) 

• bevat voornamelijk Vlaamse beleidsacties en projecten van Vlaamse 

waterbeheerders, naast acties van provinciale waterbeheerders 

• bevat acties op korte en (middel)lange termijn, met aanduiding van 

initiatiefnemer en timing 

• duidt een aantal prioritaire acties (17) aan 

 

 

 Acties   
Globaal evaluatierapport overstromingen 
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• belangrijk kader voor werking CIW  

• Jaarlijkse opvolging van stand van zaken acties  

(eerste maal: medio 2012) 

 

 Opvolging 

Globaal evaluatierapport overstromingen 
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Deel 2. Denderbekken 

1. Inventarisatie overstromingen 

2. Toetsing signaalgebieden 

3. Opmaak document ‘Wie is wie in het Denderbekken’ 

4. Grensoverschrijdend overleg 

5. Plan van aanpak wateroverlast Denderbekken 
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1. Inventarisatie overstromingen 

- Doel 

- Actualisatie modellen + overstromingskaarten 

- Optimalisatie watertoetsinstrument 

- Informatie voor implementatie Overstromingsrichtlijn 

- Informatie voor waterbeheerders + waterbeheerplannen 

 

- Hoe 

- Bevraging door BS bij 29 gemeenten + 2 provincies + 

brandweerdiensten + plaatselijke natuurpuntafdelingen 

- Karteringstool 
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- Resultaat 

- Geïnventariseerde gebieden: mee in nieuwe ROG-kaart en 

nieuwe watertoetskaart 

 

 

 

 

 

Zie: www.geo-vlaanderen.agiv.be   

1. Inventarisatie overstromingen 

http://www.geo-vlaanderen.agiv.be/
http://www.geo-vlaanderen.agiv.be/
http://www.geo-vlaanderen.agiv.be/
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- Resultaat (vervolg) 

- Input CIW-rapport (Globaal evaluatierapport OS) 

  Specifieke input gemeenten: bijlage 3 

  (www.denderbekken.be)  

- Aandachtspunten per beheerder + algemene conclusies 

  - Per brief aan de waterbeheerders (cat. 0, 1 en 2) + als  

  insteek advisering op IP 

          - Verdere opvolging via BVR 2011 

- Gewestgrensoverschrijdend overleg 

   Vast agendapunt BB: terugkoppeling ISC, IOW 

 

    

 

 

 

 

1. Inventarisatie overstromingen 

http://www.denderbekken.be/
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Nog niet-ontwikkelde gebieden met harde gewestplanbestemming 

gelegen in Waterbergings- of Waterconserveringsgebieden 

- Doel 

- Actieve inbreng vanuit watersysteem in RO 

  Anticiperen: “pro-actieve watertoets” 

 

- Per signaalgebied: uitgebreide analyse  suggestie 

voor ontwikkelingsperspectief (herbestemming, bouwen 

mits bijkomende buffering, infiltratie) 

 

- Gebruik bij: ruimtelijke planning, adviesverlening, 

vergunningverlening 

2. Toetsing signaalgebieden 
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- Hoe 

- Prioritering: obv oppervlakte, opportuniteiten, knelpuntregio’s 

 

- Analyse watersysteem: o.b.v. bestaand kaartmateriaal, 

bestaande studies, modelleringen en terreinkennis. 

 

- Toetsing bestaand kader: (ruimtelijke en hydrologische) 

beleidskaders (bvb. ruimtelijke structuurplannen), bestaand 

wettelijk kader (RUP’s, verkavelingen, vergunningen). 

 

- Conclusie en suggestie naar ontwikkelingsperspectief: 
voorstel die vanuit het watersysteem aangewezen is (bv. 

herbestemming).  

2. Toetsing signaalgebieden 



Reeds goedgekeurde signaalgebieden: 

 

 - Burchtdam (Ninove) 

 - Hof te Eken (Opwijk) 

 - Meerweg (Opwijk) 

 - De Gavers (Geraardsbergen) 

 - Moerbeke 

 

 

18/32 clusters prioritair 
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Signaalgebieden op BB op 18/06: 

 

 - Valier (Liedekerke) 

 - WUG Denderhoutem (Haaltert) 
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- Resultaat 

- Via bekkenstructuren (betrokken waterbeheerders, 

ABO, BR, waterschap, BB) 

- Tbv betrokken besturen RO en waterbeheerders 
 

- Gebruik bij 

- Ruimtelijke planning 
- Gebruik in structuurplanning en RUP’s 

- Afweging naast andere sectorvisies gebeurt door bestuur 

bevoegd voor het planningsproces 

- Adviesverlening 
- Bijkomende motivatie bij watertoetsadviezen 

- Vergunningverlening 
- Signaalfunctie voor vergunningverlenende overheden 

- Geen vervanging van de watertoets 

 

 

 Zie ook: www.denderbekken.be (bekken in de praktijk) 

2. Toetsing signaalgebieden 

http://www.denderbekken.be/
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- En verder? 

- Groenboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (4/05/2012) 

 KT actie: toetsing SGn intensifiëren + effectieve 

 gevolgen aan koppelen (onbebouwbaar maken, 

 maatregelen) 

  Mechanismen onderzoeken 
 

 

2. Toetsing signaalgebieden 
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- Aanleiding 

- Nood aan overzicht contactgegevens bij crisisoverleg 

 

- Doel 

- Dynamisch ‘gebruiks’document 

- (Gewest)grensoverschrijdend 

- Duidelijke overzichtskaart 

- Tbv provinciale permanentiediensten, gemeenten, 

waterbeheerders 

 

 

3. Opmaak document ‘Wie is wie in het 
 Denderbekken’ 
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- Resultaat 

 

 

3. Opmaak document ‘Wie is wie in het 
 Denderbekken’ 
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- Aanleiding 

- Wateroverlast dorpscentra Herne, Galmaarden 

 

- Doel 

- Wederzijdse kennismaking 

- Informatie- en kennisuitwisseling 

- Afspraken 

 

- Wie 

- Gemeenten (Lessen, Edingen, Herne, Galmaarden, Geraardsbergen) 

- Provincies (Henegouwen, Vlaams-Brabant) 

- Andere waterbeheerders (SPW, VMM, W&Z) 

- Andere (Contrat des Rivières Dendre, BS, Grenzeloze Schelde, 

- ANB, Afdeling Duurzame Landbouw) 

 

 

4. Grensoverschrijdend overleg Markevallei 
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- Aanleiding 

- Concrete vraag Geraardsbergen 

- Opdracht aan gouverneur Denys van kabinet Schauvliege 

 

- Doel 

Structurele, gecoördineerde aanpak wateroverlast 

Denderbekken (regio Geraardsbergen) 

 

- Voorbereiding via IBO 

IBO = kabinetten Schauvliege, Crevits, Muyters, gouv. 

Denys, Geraardsbergen, VMM, WenZ, RWO, provincie, BS 

 

5. Plan van aanpak wateroverlast Denderbekken 
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- Goedkeuring conceptnota Vlaamse regering (25/05/12) 

- 2 sporenbeleid 

   acties spoor 1: vergunbaar of studies tvv concrete 

    terreinrealisaties 

 

   acties spoor 2: bestemmingswijziging of studies ifv 

    visievorming 

 

5. Plan van aanpak wateroverlast Denderbekken 

opvolgen via BB 

(BVR) 

 

opvolgen via CIW, besturen, waterbeheerders, RWO 

 Strategische visie Denderbekken focus wateroverlast 
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Vragen? 
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Waar vindt u ons? 

Bekkensecretariaat Denderbekken 

p.a. Vlaamse Milieumaatschappij 

Staf Algemeen Directeur Integraal Waterbeleid 

Dienst Secretariaat CIW 

Postadres: A. Van de Maelestraat 96, 9320 Erembodegem 

Werkadres: Gasthuisstraat 42, 9300 Aalst 

 

secretariaat_dender@vmm.be 

 

www.integraalwaterbeleid.be  

www.denderbekken.be 

 

Annelies Sevenant, Bekkencoördinator, VMM  053/72 66 32  

Marijke Van Gansbeke, Planningsverantwoordelijke, VMM 053/72 66 04 

Robin De Smedt, Verantwoordelijke RO Oost-Vlaanderen  

Nick Van Hemel, Verantwoordelijke RO Vlaams-Brabant 

 

mailto:secretariaat_dender@vmm.be
http://www.integraalwaterbeleid.be/
http://www.denderbekken.be/

