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Interpellatie

Agenda nr. 14/1 Interpellatie in verband met waterbeleid provincie: op naar 
een driedimensionaal integraal waterbeleid, ingediend door 
Koen Kerremans (Groen).

Waterbeleid provincie: Op naar een driedimensionaal integraal 
waterbeleid

Na de hervorming van de provincies blijft integraal waterbeleid een 
belangrijke provinciale bevoegdheid. Na 6 jaar in de commissie 
waterbeleid te hebben gezeten, geloof ik dat die keuze op dit ogenblik 
de enige juiste is. We kregen op de laatste commissie nog eens een 
overzicht van de realisaties van de laatste 6 jaar. En dat is 
indrukwekkend. De provincie kreeg het beheer van de gemeentelijke 
waterlopen erbij en stuurt het proces efficiënt bij. Ook stuk voor 
stuk kwaliteitsvolle investeringen met oog voor mens en natuur en 
beantwoordend aan echte noden. Schitterende retentiebekkens en het 
verleggen en hermeanderen van lopen zorgen voor betekenisvolle toename 
van buffercapaciteit en bieden prachtige wandelomgevingen. Hier en 
daar noodzakelijke werken waar bouwtoelating verleend werd in 
watergevoelige gebieden riepen bij mij telkens vragen op. Waarom moet 
de belastingbetaler hiervoor opdraaien en niet de 
projectontwikkelaars? Eerder hield ik hier al een tussenkomst om de 
aandacht daarop te vestigen en opnieuw pleit ik ervoor om meer kracht 
toe te kennen aan de watertoets en enkel aangepaste bebouwing - 
paalwoningen, moeraszones, open opvangruimte voor water,.....- daar 
waar dergelijke gebieden dicht tegen een reeds bestaande kern liggen 
en in andere gevallen bouwen in natte zones niet meer te vergunnen. 
Genoeg maatregelen stilaan voor wateropvang, maar ook veel meer 
aandacht voor de recente droogteproblematiek. Op dit ogenblik zelf is 
er nog steeds een gigantisch droogteprobleem. Met het gewestelijk 
droogteplan en de rol daarin voor de provincies zijn de eerste stappen 
gezet naar een echt Vlaams droogtebeleid. in dit kader kunnen 
gemeenten een HEMELWATERPLAN opstellen. Hierin kan een gemeente 
aangeven hoe en wat het kan doen om meer hemelwater te laten 
infiltreren in de ondergrond en om meer hemelwater ook te kunnen 
stockeren om het in perioden van droogte te kunnen gebruiken. Aan de 
provincie vraag ik om hierbij de rol van coördinator en regisseur ten 
volle op te nemen. Tevens vraag ik de provincie om via de Vlaamse 
regering alle gemeenten te verplichten om een dergelijk HWP op te 
stellen.
Tenslotte wil ik er de aandacht op vestigen dat een waterbeleid 
moeilijk integraal kan genoemd worden als er geen luik over het 
grondwater, de watertafels, aan verbonden wordt. Tot enkele jaren 
geleden waren de diepere watertafels een stevige buffer voor droge 



periodes. Ondertussen is het dramatisch gesteld met deze 
waterreserves. Massaal wordt water opgepompt door bedrijven en door de 
land- en tuinbouw. Gelukkig worden er interessante stappen gezet naar 
efficiënt watergebruik en doorgedreven hergebruik van kostbaar water. 
Ik ga ervan uit dat het nog maar om eerste stappen gaat en dat er dus 
nog veel mag verwacht worden op dat vlak. Ik denk hierbij zelfs aan 
hergebruik van afvalwater van onze gezinnen. In het kader van 
grondwatergebruik vraag ik aan de provincie om het vergunningenbeleid 
integraal naar zich toe te trekken. Nu is de provincie allen bevoegd 
voor het verlenen van vergunningen aan bedrijven van klasse 1. Ik 
pleit ervoor om ook de bevoegdheid voor bedrijven klasse 1 en 2 en 
zelfs voor particulieren ook bij de provincie te leggen. Dit kan dan 
gepaard gaan met het systematisch plaatsen van goedgekeurde tellers 
zodat op termijn het gebruik van de grondwaterreserves exact kan 
gemonitord worden. De toegelaten hoeveelheden opgepompt water zoeken 
moeten gekoppeld worden aan maatregelen voor zuivering en hergebruik. 
Ik denk dat met het toevoegen van de volledige bevoegdheid over de 
diepere watertafels aan de bevoegdheden van de provincie, we een hele 
stap zetten naar een echt driedimensionaal integraal waterbeleid 
zetten.


