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Dienst Integraal Waterbeleid

• 2400 km waterlopen

• 20 pomp/vijzelinstallaties

• 15 overstromingsgebieden (50 ha)

• 35 medewerkers

• 10 miljoen €
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1) Waterbeleid anno 2003

• Watersysteem: versnippering troef 

16.000 km aan waterlopen en kanalen: 418 beheerders!!!

• 1620 km bevaarbaar: 2 Vlaamse beheerders (Beleidsdomein Openbare 
werken, Nv De Scheepvaart en Nv Waterwegen en Zeekanaal)

• 1250 km onbevaarbaar 1e cat.: 1 Vlaamse beheerder (Beleidsdomein 
Leefmilieu, VMM)

• 4110 km onbevaarbaar 2e cat.: 5 Provincies en 102 Polders & 
Wateringen

• 9020 km onbevaarbaar 3e cat.: 308 gemeenten en 102 Polders & 
Wateringen

• Waterketen: versnippering troef

• Drinkwatermaatschappijen: productie en levering drinkwater

• Aquafin: bovengemeentelijke riolerings- en zuiveringsinfrastructuur 

• Gemeenten: lokale riolerings- en zuiveringsinfrastructuur

Wist u dat …

- Nederland 393 gemeentes telt op 41.543 km²

- Vlaanderen 308 gemeentes telt op 13.682 km²



1) Organisatiestructuur 2003

Wist u dat …

Het voorzitterschap van de 11 bekkenbesturen wordt

verdeeld onder 5 Gouverneurs in verschillende vormen:

- Alternerend voorzitterschap

- Co-voorzitterschap

- Gewoon voorzitterschap



2) Waterlopenbeheer anno 2015

• 24: 8 gemeenten, 12 polders & wateringen, VMM, 
provincie, NV De Scheepvaart en ‘Waterwegen en 
Zeekanaal NV’ 

• 2778: 2400 door provincie, rest door P&W’s

Vroeger Nu

Aantal beheerders provincie 
Antwerpen

90 24

Aantal km onbevaarbare waterlopen 3027 3212

1e cat. 237 268

2e cat. 1327 2778

3e cat. 1463 166

• Revolutie in waterlopenbeheer via interne Vlaamse 
staatshervorming op vrijwillige basis

Wist u dat …

Er een fusie in voorbereiding is tussen NV De Scheepvaart 

en ‘Waterwegen en Zeekanaal NV’



2) Waterketenbeheer anno 2015

Drinkwaterbedrijven anno 2015:



3) Organisatiestructuur anno 2015 
na versoberingsdecreet



3) Is versoberingsdecreet een 
aanwinst voor het IWB? 

• Minder plannen!?

• Aantal plannen is gedaald, maar nieuwe stroomgebiedbeheerplannen
tellen 4700 blz. 

• Betere betrokkenheid van gemeenten!?

• Aanwezigheid van gemeenten op algemene bekkenvergaderingen blijft 
ondermaats. Diverse gemeenten maken deel uit van verschillende 
bekkens.

• Synergie door werking waterschappen te integreren in 
bekkenwerking !?

• Integratie secretariaat Waterschappen en bekkensecretariaten is in de 
praktijk helemaal niet evident. 



3) Is versoberingsdecreet een 
aanwinst voor het IWB? 

• Versnippering in zowel waterlopenbeheer als waterketen blijft ons 
parten spelen zowel naar kostenefficiëntie als behalen 
doelstellingen Kaderrichtlijn 

• De bekkenbesturen blijven een ‘zware’ structuur bovenop de 
bestaande structuren en beleidsniveaus (nut van functioneel 
bestuur?)

• Andere landen en gewesten hebben nog steeds geen officiële 
vertegenwoordiging in Vlaamse structuren

• Rol van de gemeenten blijft zeer verscheiden. Sommige 
gemeenten hebben zowel rioolbeheer als waterlopenbeheer 
overgedragen. Andere gemeente hebben alle 
verantwoordelijkheden behouden. 

Wist u dat …

Vlaanderen vandaag nog steeds meer dan 

100 waterloopbeheerders kent, waaronder

meer dan de helft polders en wateringen zijn.



4) Meer met minder?

• Vereenvoudig de werking van de bekkenbesturen en stem 
ze beter af op bestuurlijke grenzen

• Leg éénduidig verantwoordelijkheden vast per 
beleidsniveau

• Concentreer de bevoegdheden bij Vlaanderen en de 
provincies

• Beperk het aantal waterloopbeheerders drastisch

• Koppel de stroomgebiedsvisie los van het gemeentelijke 
niveau

• Laat provincies en Gouverneur als tussenschakel fungeren 
tussen de gemeenten en Vlaanderen

• Maak aanpak van sommige cruciale aspecten minder 
vrijblijvend (bv. aanleg lokale rioleringsinfrastructuur)


