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Informatiefiche van de maatregel  

0650_02 - Versterking van intra-Belgische coördinatie voor waterbeheer 

Onderwerp De coördinatieverplichting tussen de verschillende bevoegde autoriteiten van eenzelfde 
lidstaat (zoals België) is opgenomen in de Kaderrichtlijn Water en de richtlijn 
Overstromingen (evenals de verplichting tot internationale coördinatie tussen de lidstaten 
die deel uitmaken van hetzelfde stroomgebiedsdistrict). 
De intra-Belgische en internationale coördinatie is nodig voor de opstelling:   
 - van de stroomgebiedsbeheersplannen (SGBP);  
- van de overstromingsrisicobeheerplannen (ORBP). 
  
De intra-Belgische coördinatie moet, met het oog op de versterking ervan, worden 
gestructureerd op twee niveaus:  
  - op regionaal niveau, tussen de 3 Belgische gewesten, die bevoegd zijn voor het beheer 
van zoetwater, en de federale staat, die bevoegd is voor de kustwateren;  
- op lokaal niveau: op niveau van de Waalse deelstroomgebieden, grensoverschrijdende 
waterlopen en bijbehorende waterlichamen. 
De stuurgroep ‘Water’ van het (Belgische) Coördinatiecomité internationaal Milieubeleid 
(CCIM) heeft hiertoe een voorstel gedaan, begin 2015. 

Motivatie De Europese Commissie heeft vastgesteld dat de coördinatie tussen de Belgische entiteiten 
onvoldoende was bij het ontwerp van de eerste cyclus van stroomgebiedbeheerplannen 
(2010-2015).  

Uitvoering Coördinatie/samenwerkingsvergaderingen tussen de verschillende soorten actoren: 
- op ‘regionaal’ intra-Belgisch niveau: er wordt voorgesteld om een verbeterd, meer 
gestructureerd en meer formeel overlegsplatform te creëren, binnen de Stuurgroep Water 
van het CCIM Dit platform zal een Waalse vertegenwoordiger omvatten voor de 
Kaderrichtlijn Water en een Waalse vertegenwoordiger voor de Richtlijn Overstromingen;  
- op ‘lokaal’ intra-Belgische niveau: er zullen informele overlegstructuren worden opgericht 
voor de grensoverschrijdende deelstroomgebieden van het district van de Schelde, naar het 
model van het INTERREG-project Aquadra voor het district van de Maas door 
samenwerking tussen de Waalse Rivierencontracten en ‘Bekkensekretariaten’ met de hulp 
van de ambtenaren van de gewesten en provincies. 

Stappen Voorlopige planning 

1 Goedkeuring van de door het CCIM voorgestelde intra-Belgische 
coördinatie- en samenwerkingsstructuur  

Maart 2015 

2 Oprichting van de coördinatiestructuren. 2015 

Operator Waalse Overheidsdienst-DGO3-Departement Leefmilieu en Water   

Geassocieerde 
partners 

Waalse Overheidsdienst-DGO3 - Departement Landelijke aangelegenheden en Waterwegen 
- Directie Onbevaarbare waterwegen. 
Waalse Overheidsdienst-DGO2 en Werkgroep Overstromingen. 
Rivierencontracten en hun partners (provinciale en gemeentelijke technische diensten ...)  

  



 

Tweede beheerplannen 
Maatregelenprogramma 

 

               

 
 

Pagina  75 van 79 

Verwachte impact Op regionaal niveau verbetering van de formele intra-Belgische coördinatie betreffende 
de inhoud van de stroomgebiedbeheerplannen en overstromingsrisicobeheerplannen. 
Op lokaal niveau: toename van de informele uitwisseling van informatie en coördinatie-
inspanningen voor acties in het veld, met betrokkenheid van de Rivierencontracten. 

Betrokken zone(s) Grensoverschrijdende waterlopen en bijbehorende waterlichamen tussen Wallonië en 
Vlaanderen: Leie, Bovenschelde, Dender, Zenne, Dijle, Grote en Kleine Gete, Geer, 
Berwinne. 

Totale kosten De maatregel vereist werk dat overeenkomt met de inzet van 1/4 VTE niveau A 
gedurende 6 jaar met andere woorden € 75.000 (bestaande medewerker), voor 
rekening van de uitgavenbegroting van het Waals Gewest. 

Financieringsbron Uitgavenbegroting van het Waals Gewest (in voorkomend geval). 

 

  


