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Betreft: openbaar onderzoek Waterbeleidsnota 2020 - 2025 
 
 
Geachte, 
 
Als regionale natuur- & milieuvereniging staan we helemaal achter de waterbeleidsnota. Het is een 
verzameling perfecte concepten en doelstellingen, maar waar tot onze spijt geen pad zichtbaar is hoe 
dit versneld in de praktijk kan gebracht worden. Onze grote ergernis gaat dan ook uit naar de 
traagheid waarmee in het algemeen de verbeteringen doorgevoerd worden en naar transversale 
thema's die nog steeds negatief inspelen op het watersysteem en op een eventueel positieve evolutie 
ten gevolg van acties die genomen worden in het kader van de waterbeleidsplannen. 
 
Zo verhardt Vlaanderen nog steeds en is er nog steeds de neiging overtollig water afwaarts snel af te 
voeren. Het watersysteem als een spons beschouwen, buffer voor droogte later, is een concept dat 
zeer snel ingang moet vinden in alle gebieden, in het bijzonder de droge (nu is er nog steeds meer 
aandacht voor water in natte gebieden). Opwaarts ontharden, lokaal bufferen (infiltreren) en pas bij 
overschot vrijgeven, moet de basis houding zijn in stedenbouwkundige projecten, landgebruik en 
andere ruimtelijke processen (bv. anti-erosie maatregelen, koolstofgehalte in landbouwgronden, ...). 
Betonstop is ook een essentiële beleidskeuze en -daad voor het waterbeheer. 
 
Inzake waterkwaliteit dient het MAP zeer sterk bijgesteld te worden, want doelen worden niet 
gehaald. Het zelfde geldt voor gebruik van pesticiden. 
 
Het fout doseren van pesticiden is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van de landbouwer 
en de sector. Het is aanbevolen de juridische basis na te gaan voor een boetesysteem  waarbij de 
producent van het pesticide rechtstreeks verantwoordelijk wordt gesteld voor de opgemeten 
overschrijdingen. 
 
In dezelfde context moeten we aandringen de normen voor spuiten van zowel pesticiden als 
bemesting langs waterlopen, incl. grachten verstrengen. Dit lijkt me de meest effectieve ingreep om 
zowel de waterkwaliteit als de berm en oever ecologie sprongsgewijze te verbeteren. 
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Het  aansluiten van kleinere wooneenheden op het rioleringsnet of alternatieve zuiveringsinstallaties 
kan worden gestimuleerd door een milieuschade clausule te integreren bij de verkoop van woningen 
die niet zijn aangesloten, en de verkoop van bouwgronden die niet op het rioleringsnet worden 
aangesloten te verbieden. Op zich wentelen deze bouwgronden dure milieumaatregelen op de 
gemeenschap af. Er is een analoog te trekken naar de slimme meters in het elektriciteitssysteem. 
Deze zijn ook tot stand gekomen om afwenteling van transportkosten van zelf producerende actoren 
toch toe te kennen aan de lokale productie. Iets analoog kan ontwikkeld worden voor deze ruimtelijk 
niet ingepaste bewoning. 
 
De ecologische winst die er te halen valt uit het hermeanderen van waterlopen, aanleg van 
natuurvriendelijke oevers, aanleg van oeverzones, wegnemen van stuwen waar mogelijk, wegnemen 
van vismigratieknelpunten,  enzovoort is groot. We onderschrijven de reeks maatregelen die 
voorgesteld worden ter verbetering van de uitvoering van het beheer oeverzones ten volle. De uitrol 
van een coherente communicatie, waarin natuurverenigingen zeker een rol kunnen spelen kan hierbij 
een katalyserende rol spelen. 
 
 
Betreffende het plan MER 
 
We willen vragen de IHD doelstellingen als referentie te nemen om grondwaterlichamen te 
beoordelen. Niet enkel kwantitatief, maar ook kwalitatief. Het water moet niet enkel hoog genoeg 
staan, het moet ook de juiste kwaliteit hebben en op het juiste moment daar zijn. Overstromingen in 
de zomer zijn niet gewenst en regenwater opstuwen in een kwelgebied is nefast. 
 
Ook willen we vragen na te gaan welke maatregelen vanuit een Vlaams klimaatbeleidsplan relevant 
blijven, het Vlaams klimaatbeleid is dus een ontwikkelingsscenario. Ter illustratie: Vooral in het 
westen van het land worden natte (polder-)valleigebieden droog gepompt. Minstens dient een CO2 
impact analyse gemaakt te worden van die uitstoot die ontstaat om deze gebieden droog te houden. 
De rechtstreekse energiekost, samen met een CO2 emissie-uitstoot kost, zou het maatschappelijke 
wel eens onaanvaardbaar maken om deze gebieden voor een (marginale bijkomende ?) 
voedselproductie droog te houden. 
 
Bovendien is ook de opstartende LULUCF richtlijn van de EU op te vatten als een 
ontwikkelingsscenario. 
 
Voor VHM vzw, 
 

 
 
De voorzitter, 
Jan Horemans 


