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Interpellatie

Agenda nr. 6/2 Interpellatie in verband met: 'Zijn we klaar voor een nieuwe 
droge zomer?', ingediend door Diederik Vandendriessche 
(Groen).

U herinnert het zich ongetwijfeld nog alsof het gisteren was, en dat kunnen we bij 
de huidige temperaturen bijna letterlijk nemen. De zomer van vorig jaar was 
uitzonderlijk droog en de klimaatopwarming zal er enkel voor zorgen dat we maar 
best voorbereid zijn tegen nieuwe langere periodes van droogte. In september 
vorig jaar interpelleerde ik de gouverneur en de deputatie over een evaluatie van 
de droogtemaatregelen tijdens die bewuste hete zomer van 2018 en over het 
waterbeleid op middellange termijn. De vraag stelt zich namelijk hoe we kunnen 
garanderen dat de watervoorraden in onze provincie de komende jaren 
gegarandeerd blijven.

Een van de mogelijke maatregelen die door de toenmalige gedeputeerde van 
Leefmilieu, Rik Röttger, voorgesteld werden, was de aanstelling van een provinciale 
droogte- en hemelwatercoördinator. Die coördinator zou de gemeenten kunnen 
ondersteunen bij het maken van afkoppelingsplannen in het kader van een 
duurzame opvang van ons hemelwater. Daarnaast werd er ook melding gemaakt 
van een project met watertankstations, waarbij er sprake was van de mogelijke 
creatie van twee stations. Er waren wel nog heel wat vragen in verband met de 
infrastructuur, het transport en de controle van het minimumpeil in dergelijke 
stations. Het bleek ook dat er tijdens die hete zomer van 2018 vooral vanuit de 
landbouw veel vragen waren gekomen voor meer ondersteuning. Zo bleken onder 
meer de waterbassins voor de glastuinbouw te klein te zijn.

Begin mei berichtten verschillende media bovendien dat het grondwaterpeil in 
Vlaanderen bijzonder laag was, onder meer als gevolg van de droge zomer van 
vorig jaar, maar ook door een zeer droge maand april dit jaar. Vlaanderen behoort 
- door de hoge bevolkingsdichtheid en de beperkte beschikbaarheid van 
oppervlakte- en grondwater – trouwens bij de Europese regio’s met de minste 
hoeveelheid beschikbaar water per inwoner. Eind april was een derde van de 
Vlaamse grondwaterstanden zeer laag en bijna een kwart van de 
grondwaterstanden laag voor de tijd van het jaar. In slechts 38 procent van de 
meetlocaties was de waterstand normaal, in amper één op de twintig werd de 
indicatie ‘hoog’ waargenomen. Wat onze provincie betrof, leek vooral de 
Noorderkempen zich eind april in de gevarenzone te bevinden.

Vandaar onze vragen voor de gouverneur en de deputatie:
- Op Vlaams niveau is er onder impuls van de Vlaamse Milieumaatschappij 

inmiddels een droogteplan ontwikkeld: welke specifieke aandachtspunten 



voor de provincie Antwerpen worden daarin vermeld? Wat is de rol van de 
gouverneur daarin?

- Is er ondertussen op provinciaal niveau een droogte- en 
hemelwatercoördinator aangesteld, zoals in september 2018 aangekondigd 
werd? Hoe wordt de coördinatie tussen de verschillende bestuursniveaus 
georganiseerd tijdens de komende zomermaanden? En is er een 
langetermijnvisie voor die coördinatie om proactief maatregelen te nemen?

- Is het project van de watertankstations verder uitgerold?
- Hoe wordt er in periodes van droogte tegemoetgekomen aan een betere 

ondersteuning van de landbouw?
- Welke structurele maatregelen worden er genomen om de lage 

grondwaterstanden te compenseren?


