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Titel Beheer van de watersector - geïntegreerde sectorale strategie  
 

Onderwerp Een geïntegreerde en in de Waalse watersector overlegde strategie ontwikkelen en uitvoeren om optimaal te 
kunnen reageren op toekomstige uitdagingen en tegelijk het niveau van de dienstverlening aan de burgers te 
verhogen en de prijs onder controle te houden.  
 

Motivatie Zo passend en geïntegreerd mogelijk reageren op de sectorale uitdagingen die in de studie over de 
rationalisering van de sector worden aangestipt, namelijk: 
• Behoeften aan aanzienlijke investeringen in infrastructuur om de bestendigheid van het industriële 

instrument te waarborgen, gekoppeld aan de noodzaak om de waterprijs onder controle te houden en met 
name te voorkomen dat mensen zich ervoor in de schuld moeten steken;  

• De antropogene druk op de toestand van waterlichamen;  
• Nieuwe en aanzienlijke investeringen om activiteiten te digitaliseren (beheer op afstand, smart metering, 

asset management, GIS, IoT, enz.);  
• Nieuwe vaardigheden die op bepaalde gebieden moeten worden ontwikkeld en de specialisatie van teams 

met het oog op de schaarste van bepaalde middelen;  
• De verbetering van de kwaliteit van het water dat op het hele grondgebied wordt geleverd 

  
Evenals op de mondiale uitdagingen gekoppeld aan de klimaatverandering, aan de vermindering van de uitstoot 
van broeikasgassen, aan de goede toestand van de waterlichamen aan en de duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen. 
 
De sector voorzien van een bestuursinstrument op basis van een industriële en coöperatieve aanpak om de 
algemene prestatie van het openbaar beheersmodel van de watercyclus bij de uitvoering van het waterbeleid 
te verbeteren. 
 

Uitvoering Aanpassen van het Waterwetboek om het bestuur van de SPGE te wijzigen teneinde zijn rol van coördinatie van 
de sectorale strategie te bevestigen door de instelling van een coördinatiecomité waarin de actoren van de 
sector zijn verenigd.  
 
Integreren van het door de exploitanten in de watersector ontwikkelde sectorale bedrijfsplan in de 
beheersovereenkomsten van de SWDE en de SPGE en in de dienstenovereenkomsten tussen de SPGE en de 
exploitanten. 
 
Organiseren en versterken van de samenwerking tussen het bestuur en de gewestelijke operatoren (SPGE en 
SWDE) in het kader van het beleid, en meer bepaald de uitvoering van de maatregelen in verband met het 
SGBP3. 
 
  

  
 Fase(n), doelgroepen en communicatiedoelstellingen Voorlopige 

planning 
1 De werkzaamheden van de werkgroepen gewijd aan de prioritaire thema's voortzetten en 

tot een goed einde brengen 
 

2021 

2 Een algemene nota vaststellen over de geïntegreerde strategische visie van de sector 
 

Dec. 20 

3 Op deze basis en in onderlinge overeenstemming overgaan tot het vernieuwen van de 
beheerscontracten van de SPGE en de SWDE 
 

 
Nov-22 
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4 In onderling overleg de nieuwe dienstencontracten inzake bescherming en sanering 
bepalen tussen de SPGE en haar partners 
 

Déc-22 

5 Het beheer van het contractuele arsenaal organiseren en uitrollen: evaluatie van de 
verbintenissen, corrigerende maatregelen en aanpassingen 
 

2023-2027 

Wie? SPGE, SWDE, SPW ARNE  
 

Partner(s) SPW ARNE, SWDE, SPGE, CILE, de 7 Waalse OAA's 
 

Impact  
 

Schaal/schalen Heel Wallonië 
 

Financieringsbron Reële kostprijs distributie en waterzuivering, heffingen en bijdragen gekoppeld aan de activiteiten van de 
sector 
 

Vereiste 
middelen 

 
 

Wettelijke 
aspecten 

 
 

 

 


