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Openbaar onderzoek en 
beroepsprocedure
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• Taak van provincie (punt van oorsprong, waterbekken < 
100ha) of VMM (waterbekken > 100 ha)

• Duidelijke procedure en termijnen

Openbaar onderzoek

• Taak VMM/beslissing minister

• Duidelijke procedure en termijnen

Beroepsprocedure



Algemeen reglement onbevaarbare 
waterlopen
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Algemeen politiereglement

Ter vervanging van: Provinciale politiereglementen

Politiereglement polders en wateringen

Eénduidige aanpak voor alle onbevaarbare 
waterlopen en grachten

Modernisering (bomen, afrastering, 
grachten,…) + nieuwe zaken (varen)



Bomen langs onbevaarbare 
waterlopen en publieke grachten
Nieuwe bomen zijn mogelijk 
binnen 5 m-zone mits ofwel:

Opgaande bomen: 12 m 
tussenafstand
Houtkant: regelmatig teruggezet 
en indien noodzakelijk voor 
beheer
Akkoord waterbeheerder

Motivatie rekening houdende 
met decreet IWB –
onderhoudsvereisten
Binnen 30 dagen

Spontane verbossing:
Waterbeheerder kan 
terugzetting eisen
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Afrastering

De waterbeheerder kan
aangelanden verplichten om 
gronden die aan een waterloop of 
publieke gracht palen en die 
begraasd worden af te rasteren

0,75 meter tot 1 meter vanaf het 
einde van het talud van de 
waterloop - niet hoger dan 1,50 
meter boven de begane grond 
zijn
Geen belemmering bij het 
onderhoud van de waterlopen, of 
ze kan weggenomen worden
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Varen (1)

Gemotoriseerde boten: altijd 
verboden, tenzij na toestemming 
waterbeheerder

Niet-gemotoriseerde boten: altijd 
toegelaten, tenzij waterbeheer dit 
verbiedt omwille van:

Doelstellingen DIW en 
natuurbehoud

Visrecht of andere recreatieve 
doelstellingen

Onderhoud van de waterloop

Andere redenen van algemeen 
belang
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Varen (2)

Bij het varen is het verboden om: 

de rust te verstoren; 

schade aan oevers, de waterbodem 
en de vegetatie die erop voorkomt, 
te veroorzaken; 

in het wild levende diersoorten 
opzettelijk te verstoren. 

Inrichtings- en 
onderhoudsmaatregelen omwille van 
bevaarbaarheid zijn enkel toegelaten 
indien niet in strijd met doelstellingen 
DIW

De waterbeheerder is niet 
verantwoordelijk voor ongevallen en 
incidenten 
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Grachten (1)

Aanpassing vrijstellingenbesluit 

Omgevingsvergunning nodig voor 
aanleggen, herprofileren, inbuizen,…

Een vergunning voor stedenbouwkundige 
handelingen voor het volledig of gedeeltelijk 
dempen, voor het verdiepen of verleggen van 
grachten kan enkel mits:

de gracht dempen, verdiepen of verleggen 
is in overeenstemming met de 
doelstellingen van het integraal 
waterbeleid

de ingreep zorgt niet voor ongewenste 
verdroging of een versnelde afvoer van 
hemel- of drainagewater

het bufferende volume en de 
infiltratiecapaciteit minimaal behouden 
blijft, al dan niet door compenserende 
maatregelen
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Grachten (2)

Omgevingvergunnning nodig voor 
overwelven of inbuizen grachten enkel:

om toegang tot een perceel te 
verlenen, te verbeteren 

om werken van algemeen belang uit 
te voeren

Gedetailleerde voorwaarden, o.a.:

maar één overwelving of inbuizing
per kadastraal perceel;

maximum 5 m (wel enkele 
uitzonderingen)
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Grachten (3)

Oever- en bodemversteviging van een 
gracht zijn alleen aanvaardbaar mits:

het gabariet van de gracht neemt 
niet af

de infiltratie via de bodem en via de 
wanden van de gracht blijft mogelijk

harde materialen worden beperkt tot 
het noodzakelijke om de gracht en 
talud in goede toestand te behouden

Onderhoud begroeiing

code van goede natuurpraktijk

Instandhouding

doelstellingen IWB

gewenste infiltratie-, buffer-, afvoer-
en bergingscapaciteit 
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Onttrekken van water uit onbevaarbare 
waterlopen en publieke grachten (1)

Waar kan water onttrokken worden:

door aangelande

aan openbare weg

op perceel van derden mits toelating 
gebruiker

Algemene voorwaarden:

op duurzame wijze omgaan met het 
onttrokken water en rationeel 
gebruik van het water

gebruik van de best beschikbare 
technieken

de minister kan codes van goede 
praktijk goedkeuren

geen schade aan derden
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Onttrekken van water uit onbevaarbare 
waterlopen en publieke grachten (2)

Meldingsplicht aan de bevoegde 
waterbeheerder, behalve voor:

weidepompen gebruiken om dieren te 
drenken

spuittoestellen vullen om 
gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken, 
op voorwaarde dat de gebruiker van de 
toestellen dusdanig te werk gaat dat er 
geen risico op puntverontreiniging is

een water- of aalton van maximaal 10 m³ 
vullen

zonnepompen voor weidevogels en de 
pompen voor veedrinkpoelen

Controle door waterbeheerder op 
volledigheid (48u)

Maximaal 1 maand geldig
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Onttrekken van water uit onbevaarbare 
waterlopen en publieke grachten (3)

Machtiging (en/of 
stedenbouwkundige 
vergunning) voor vaste 
constructies:

Waterbeheerder kan 
voorwaarden bepalen
Watertoets
Natuur: impact op SBZ/VEN/…
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Onttrekken van water uit onbevaarbare 
waterlopen en publieke grachten (4)

Debietsmetingssysteem verplicht, behalve :
een weidepomp om dieren te drenken;
om een spuittoestel te vullen om gewasbeschermingsmiddelen te 
gebruiken;
om een water- of aalton van maximaal 10 m³ te vullen;
met behulp van een pomp om een of meerdere haspels te voeden met 
een effectief debiet kleiner dan 10 m³ per uur. Indien de pomp 
meerdere haspels voedt, telt het effectief debiet van de gezamenlijke 
haspels;
zonnepompen voor weidevogels en pompen voor veedrinkpoelen.

Verplichte registratie debiet:
Melding: Binnen 15 dagen na einde van onttrekkingsperiode
Machtiging: Jaarlijks voor 15 maart
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Onttrekken van water uit onbevaarbare 
waterlopen en publieke grachten (5)

Onttrekkingsverboden of - beperkingen door gouverneur:
Bij waterschaarste of droogte:

Op voorstel van CIW of een waterbeheerder

Motivatie: doelstellingen Decreet Integraal Waterbeleid

Permanent: 
Na advies van CIW

Motivatie: doelstellingen Decreet Integraal Waterbeleid
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Handhaving

DABM titel XVI van toepassing voor wet onbevaarbare waterlopen
Instrumenten milieuhandhaving kunnen ingezet worden voor 
handhaving (varen, grachten, wateronttrekking,…)

Aanmaning
Bestuurlijke maatregel
PV

Bevoegdheid handhaving Wet Onbevaarbare Waterlopen:
VMM: categorie 1, 2, 3 en publieke grachten
Provincies: categorie 2, 3 en publieke grachten
Lokale toezichthouders: categorie 3 en publieke grachten
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