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Openbaar onderzoek

22 november 06 – 22 mei 07

5 adviezen 

+

37 bezwaarschriften 

=

1189 deelreacties



• Wie?

• Welke reacties?

• Verder traject tot vaststellen BBP?

• En wat dan?...

Resultaten openbaar onderzoek en 

verdere planning



Wie?

% deelopmerkingen per categorie indiener

Provinciebestuur, 

Gemeentebestuur en 

Milieuraad

17%

Milieu- en 

natuurvereniging

2%

Burger, Bedrijf en 

Andere

5%

Beroepsfederatie

58%

Administratie

18%



Welke reacties?

• Algemene reacties

1. Vlaams beleidsniveau

- handhaving bestaande reglementering

- beleidsvisie polders en wateringen

- uitwerken uitvoeringsbesluit financiële instrumenten

via nota aan de Vlaamse regering (CIW)

2. Aanleiding tot aanpassing BBP

- gevolgen voor burger, landbouwer �toevoeging uitgebreide actiefiches

- actualisatie gegevens � belangrijkste nieuwe wetgeving 

en recente plannen, datum basis-

gegevens weergeven

- timing/prioritering acties � verduidelijking tekst



• Algemene reacties (vervolg)

3. Geen aanleiding tot aanpassing BBP

- gewestoverschrijdend overleg/acties

- afstemming BBP-dBBPn

- overleg

- rechtszekerheid

blijven belangrijke aandachtspunten



• Gebiedsspecifieke reacties

Weinig reacties mbt concrete acties op terrein 

(meer mbt algemene principes, visie, beleid)

Vergadering bekkenbestuur            4 aandachtspunten

1. Aanduiding overstromingsgebieden (Molenbeek (Erpe-Mere))

2. Bevaarbaarheid Dender

3. Baggeren Dender + Saneren waterbodems

4. Erosie



1. Aanduiding overstromingsgebieden Molenbeek (Erpe-Mere)

Financiële instrumenten DIWB gelden

Echter: nog geen Uitvoeringsbesluit

Dus: onduidelijkheid, onzekerheid!

Conclusie bekkenbestuur:

Aangedrongen bij Vlaamse regering dat

initiatiefnemer steeds 100% zou instaan voor de afbakenings-

kosten (vergoedingsplicht, onteigening)



2. Bevaarbaarheid Dender

�Zie ook toelichting W&Z

Conclusies bekkenbestuur:

Aangedrongen bij Vlaamse regering op

1. investeringen stroomafwaarts Aalst ifv goederen-

transport tot 1350 ton

2. instandhouding bestaande infrastructuur (tot 300 ton) 

stroomopwaarts Aalst



3. Baggeren Dender + Saneren waterbodems

�Zie ook toelichting W&Z

Conclusies bekkenbestuur:

- Dender moet niet prioritair gebaggerd worden

- bekkenbestuur wil mee betrokken worden bij vastleggen van   

definitieve saneringsprioriteiten

- aangedrongen bij Vlaamse regering op bijkomend budget voor 

sanering waterbodems



4. Erosie

Erosie = belangrijk aandachtspunt voor Denderbekken

(22/29 gemeenten behoren tot 100 meest erosiegevoelige Vlaamse 

gemeenten)

Conclusies bekkenbestuur:

Aangedrongen bij Vlaamse regering om

- erosiebestrijdingsdossiers versneld te behandelen

- erop te waken dat erosiebestrijdingsmaatregelen op een 

geïntegreerde wijze afgestemd worden op andere 

aspecten van het integraal waterbeleid (bv. afkoppelen)



afstemming met andere 

waterbeheerplannen

Vaststelling BBP en 

dBBPn door 

Vlaamse Regering

Goedkeuring BBP en 

dBBPn door bekken-

bestuur (29 aug 07)

22 nov 06 22 mei 07

aanpassen

BBP en dBBPn

6 feb 07

infomarkt en info- en 

inspraakvergadering

22 dec 07

Openbaar onderzoek/adviesronde
voorbereiding

(d)BBP(n)

Verder traject tot vaststellen BBP?



En wat dan?...



BBP = oplossing 

voor álle 

‘water’problemen?

Nee!

Nee!

Nee!

Nee!

Nee!



brengen het integraal waterbeleid in praktijk: 

overleg (waterbeheerders, sectoren,…), 

integrale projecten (combinaties van 

oplossingen),...

Periode 2008 – 2013:

104 acties, opgebouwd rond 4 krachtlijnen

SituatieanalyseSituatieanalyse

Potenties en knelpuntenPotenties en knelpunten

VisieVisie

Acties en maatregelenActies en maatregelen

incl. bindende bepalingenincl. bindende bepalingen

FunctieFunctie--

toekenningtoekenning

RUP/

BPA



Duurzaam omgaan met water

Water voor de mens

De kwaliteit van water verder 

verbeteren

Wateroverlast en verdroging

• vasthouden

• bergen

• afvoeren

• sluitend 

voorraadbeheer

• natuur-ecologie

• oppervlaktewater

• waterbodems

• grondwater

• scheepvaart

• onroerend 

erfgoed

• recreatie

4 

kracht-

lijnen



Twee voorbeelden…



1. Wateroverlast en verdroging



1. Wateroverlast en verdroging

• van nature gevoelig voor overstromingen

• invloed van ingrepen van de mens op het watersysteem:

• inname valleien dr bebouwing en infrastructuur

• forse toename verharde oppervlakte (versnelde afvoer)

wateroverlastproblemen



1. Wateroverlast en verdroging

DrietrapsstrategieDrietrapsstrategie::

1 

Vasthouden

neerslag zoveel  

mogelijk ter plaatse 

“vast”houden

2 

Bergen

langs de waterlopen 

(bijkomende) ruimte voor 

water voorzien

3 

Afvoeren

water op een veilige manier 

afvoeren naar de waterlopen 

stroomafwaarts



Voorbeeld actie: Overstromingsgebieden Molenbeek (Erpe-Mere)

• bij hevige regenval � wateroverlastproblemen in de vallei/het 

stroomgebied van de Molenbeek (Erpe-Mere)



• in het verleden is hier al een wachtbekken aangelegd om de 

overstromingen te temperen

� het wachtbekken heeft te weinig capaciteit om grote pieken op te 

vangen, waardoor de wateroverlast blijft optreden.

Voorbeeld actie: Overstromingsgebieden Molenbeek (Erpe-Mere)



Voorbeeld actie: Overstromingsgebieden Molenbeek (Erpe-Mere)



HermeanderingsprojectHermeanderingsproject MarkeMarke

wateroverlast waterkwaliteitecologisch herstel & &

Integrale projecten2. Uitvoeren van integrale projecten



Meer info ?

Bekkenbeheerplan van het Denderbekken

www.volvanwater.be

Bekkensecretariaat Denderbekken

• 053 72 66 32

• secretariaat_dender@vmm.be


