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Geef mij maar de brede, trage rivieren,

de bewegingen die je niet ziet maar vermoedt,

de drinkende wilgen, de zinloze dijken,

een doodstille stad aan de oever.

Geef mij maar

een vraag en geen antwoord.

(Rutger Kopland, Een lege plek om te blijven, 1975)

Samenvatting

Het Decreet Integraal Waterbeleid onderging bij zijn

10-jarig jubileum een diepgaande vernieuwingsope-

ratie, waarbij uitvoerig werd geput uit de ervaringen

die werden opgedaan tijdens de eerste waterbe-

heerplanningscyclus. De operatie, die vorm kreeg in

het decreet van 19 juli 2013 tot wijziging van diverse

bepalingen van het decreet van 18 juli 2003 betref-

fende het integraal waterbeleid, staat vooral in het

teken van een vereenvoudiging van de organisatie

en de planning van het integraal waterbeleid. De in-

tegratie van de planprocessen wordt voornamelijk

gerealiseerd door de bekkenbeheerplannen als bek-

kenspecifieke delen te laten opgaan in de stroomge-

biedbeheerplannen en de samenvoeging van de wa-

terbeheerkwesties met de waterbeleidsnota. Dit

maakt een coherentere planning mogelijk en biedt

ook een aantal praktische voordelen, zoals het fors

reduceren van het aantal openbare onderzoeken.

Het afschaffen van het deelbekkenniveau en dus ook

van de waterschappen als structuur voor integraal

waterbeleid noodzaakte een aanpassing van de or-

ganisatie van het bekkenbestuur. De algemene bek-

kenvergadering en het bekkenbureau wacht de uit-

daging om het waterbeleid van op lokaal tot op

bekkenniveau vorm te geven. De hervorming ging

verder gepaard met een aantal ingrepen die een po-

sitief effect moeten hebben op de waterberging. Zo

werd een nieuw instrument uitgewerkt om bredere

oeverzones af te bakenen, werd een derde manier

om overstromingsgebieden af te bakenen voorzien

via de jaarlijks op te maken wateruitvoeringsplannen

die het bekkenvoortgangsrapport vervangen, en

werd een informatieplicht ingevoerd bij vastgoed-

transacties voor gronden gelegen in overstromings-

gevoelig gebied, afgebakende oeverzones en over-

stromingsgebieden. Parallel met de decreetwijziging

werd via de omzendbrief 2013/LNE/1 het beoogde

beleid rond de zogenaamde signaalgebieden veran-

kerd. Dit zijn in hoofdzaak gebieden waar water ge-

borgen wordt, maar die een ruimtelijke bestemming

hebben die niet of moeilijk verenigbaar is met die

functie. Centraal in dat beleid om het waterbergend

vermogen te vrijwaren staat de watertoets, samen

met het herbestemmen van gronden.
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1. Inleiding

1. Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het inte-

graal waterbeleid (hierna afgekort: DIWB)1,2 vierde dit

jaar zijn tweede lustrum. Het DIWB is het basisdecreet

voor de organisatie, de planning en het overleg van

het integraal waterbeleid in Vlaanderen. De Kader-

richtlijn Water van 23 oktober 2000 (richtlijn 2000/

60/EG, hierna afgekort: KRW) vormde één van de be-

langrijkste uitgangspunten voor het DIWB. De

Vlaamse decreetgever heeft de KRW als een uitdaging

aangegrepen om een integraal waterbeleid tot stand te

brengen. Niet alleen de doelstellingen van het DIWB,

maar heel wat instrumenten zijn geïnspireerd op de

bepalingen van de KRW. Later werd in het decreet ook

uitvoering gegeven aan het Europese hoogwaterbeleid,

vervat in de richtlijn 2007/60/EG van 23 oktober 2007

over beoordeling en beheer van overstromingsrisico’s

(Overstromingsrichtlijn).

2. De hoofddoelstelling van het integraal waterbeleid

is het bereiken van de “goede toestand” van de water-

systemen. Het gaat daarbij niet uitsluitend om de che-

mische kwaliteit, maar ook om de kwantitatieve en

ecologische kwaliteit. Daarom heeft de Vlaamse Rege-

ring, bij besluit van 21 mei 2010, de chemische en

ecologische milieukwaliteitsnormen vastgesteld die

in beginsel tegen 2015 moeten worden gerealiseerd en

daarna progressief moeten worden geëvalueerd en bij-

gesteld3,4. Voorts worden overstromingsrisicobeheer

en een grotere betrokkenheid van demens nagestreefd.

Het DIWB besteedt tot slot aandacht aan de afstem-

ming met andere beleidsdomeinen.

3. Zonder te raken aan de basisuitgangspunten van

het decreet, werden sinds de totstandkoming ervan

diverse aanpassingen doorgevoerd aan het decreet5.

Het decreet van 19 juli 2013 tot wijziging van diverse

bepalingen van het decreet van 18 juli 2013 tot wijzi-

ging van diverse bepalingen van het decreet van 18 juli

2003 betreffende het integraal waterbeleid6 dat cen-

traal staat in deze bijdrage, brengt wel een aantal fun-

damentele wijzigingen aan het DIWB: naast een aantal

eerder technische bijstellingen, zoals de aanpassing

van een aantal definities en de omschrijving van be-

paalde doelstellingen van integraal waterbeleid, sleu-

telt het wijzigingsdecreet aan de organisatie en de

planning van het integraal waterbeleid.

Het decreet beoogt vooral een forse vereenvoudiging.

De opgedane ervaringen uit de eerste planningscyclus

van de waterbeheerplannen waren een belangrijk ka-

der voor de vereenvoudiging7. Tegelijk worden ook

belangwekkende innovaties doorgevoerd aan het in-

strumentele kader van het waterbeleid, inzonderheid

door de invoering van een bijzondere informatieplicht

bij bepaalde onroerendgoedtransacties van percelen

die in overstromingsgevoelig gebied zijn gelegen, de

aanpassing van de erfdienstbaarheden die gelden voor

oeverzones en de introductie van het instrument van

oeverzoneprojecten. De voorgestelde aanpassingen

van het decreet geven ook invulling aan één van de

doelstellingen van het Vlaamse regeerakkoord, name-

lijk verder werk maken van een integraal waterbeleid,

met effectievere en efficiëntere structuren en proce-

dures en met minder planlast. Het ontwerp van de-

creet geeft bovendien uitvoering aan meerdere punten

uit de resolutie van het Vlaams Parlement van 7 juli

2011 betreffende het beheersen van wateroverlast in

het kader van een integraal waterbeleid8.

Parallel aan deze decreetwijziging heeft het Vlaamse

Gewest ook een krachtig beleid uitgebouwd met het

oog op het vrijwaren van het waterbergend vermogen

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1. BS 14 november 2003, err.BS 5 december 2003.
2. Zie voor een bespreking van dit decreet, P. DE SMEDT, G. GONSAELES, F.

MAES en J. HEYMAN, “Anders omgaan met water. De krachtlijnen van het
decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid”, TMR 2003,
450-484; P. DE SMEDT, “De algemene instrumenten van het Vlaamse de-
creet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid: onbekend en
onbemind?”, Gandaius Actueel X, Mechelen, Kluwer, 2004, 3-64; P. DE
SMEDT, G. GONSAELES, J. HEYMAN, F. MAES, P. VAN BOCKSTAL en F. VAN-
DERSTRAETEN, Integraal waterbeleid in Vlaanderen, Milieu & Bedrijf, Meche-
len, Kluwer, 2004, 234 p.; F. MAES en L. LAVRYSEN (eds.), Integraal waterbe-
leid in Vlaanderen en Nederland, Brugge, die Keure, 2003, 358 p.

3. BVR 21mei 2010 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van
1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhy-
giëne, voor wat betreft de milieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewate-
ren, waterbodems en grondwater, BS 9 juli 2010.

4. In het besluit nemen de nieuwe milieukwaliteitsnormen de vorm aan van
richtwaarden, waarvan slechts in een beperkt aantal gevallen kan worden
afgeweken. Het gaat dus om verscherpte richtwaarden. Het afwijkingsre-
gime is vastgelegd in de artikelen 53 tot 56 DIWB en komt overeenmet het
uitzonderingsregime van de KRW. Het gaat grofweg om situaties waar de
milieukwaliteitsnormen technisch niet haalbaar zijn of onevenredig hoge
kosten met zich meebrengen. De afwijkingen kunnen bestaan uit termijn-
verlengingen of het hanteren van minder strenge doelstellingen. Ze moe-
ten worden opgenomen in de stroomgebied- of bekkenbeheerplannen.
Voor oppervlaktewater worden twee soorten milieukwaliteitsnormen on-
derscheiden: a) de “typespecifieke milieukwaliteitsnormen” voor biologi-
sche en algemeen fysisch-chemische parameters, die zijn opgesplitst per
categorie en per type van waterlichaam. Deze normen houden rekening
met de bijzondere kenmerken van de diverse types rivieren, meren en
overgangswateren, zoals het Schelde-estuarium. Hiermee maakt de over-
heid haar integraal waterbeheer meer gebiedsgericht. Daarnaast wordt de

ecologische toestand opgemaakt volgens vijf kwaliteitsklassen: “zeer
goed”, “goed”, “matig”, “ontoereikend” en “slecht”, en b) de “niet-typespe-
cifieke milieukwaliteitsnormen” voor een 170-tal milieugevaarlijke stoffen,
die gelden voor alle oppervlaktewaterlichamen. Voor 41 prioritaire stoffen
werden de normen vanuit Europa vastgelegd, en zijn deze nu in onze wet-
geving verankerd. De normen voor de overige gevaarlijke stoffen zijn vast-
gesteld op basis van ecotoxicologische gegevens.
Voor grondwater wordt een grotendeels nieuw normenkader geïntrodu-
ceerd, dat alle vorige vervangt. De Vlaamse Regering diende om die reden
de grondwaterlichamen af te bakenen, omdat de drempelwaarden op het
niveau van het grondwaterlichaam worden vastgesteld. Als de meetresul-
taten de drempelwaarden overschrijden, wijst dit op een risico dat niet is
voldaan aan de voorwaarden voor een goede chemische toestand van het
grondwaterlichaam.
Voor de beschermde gebieden, zoals Natura 2000-gebieden, kunnen in de
stroomgebiedbeheer- of bekkenbeheerplannen strengere milieukwali-
teitsnormen worden vastgesteld.
Naast de nieuwe generatie waterkwaliteitsnormen blijven ook de oude
functiegerichte milieukwaliteitsnormen gelden. Het betreft de milieukwa-
liteitseisen voor oppervlaktewater bestemd voor drinkwater, zwemwater,
viswater en schelpdierwater, vastgesteld in uitvoering van een aantal Euro-
pese richtlijnen (richtlijnen 75/440/EEG en 98/83/EG (drinkwater), 76/160/
EEG en 2006/7/EG (zwemwater), 2006/44/EG (viswater) en 2006/113/EG
(schelpdierwater)).

5. Voor een overzicht, zie memorie van toelichting bij het decreet tot wijzi-
ging van diverse bepalingen van het decreet van 18 juli 2003 betreffende
het integraal waterbeleid (hierna afgekort: MvT), Parl.St. Vl.Parl. 2012-2013,
nr. 2072/1, 3.

6. BS 1 oktober 2013.
7. MvT, Parl.St. Vl.Parl. 2012-2013, nr. 2072/1, 3.
8. Parl.St. Vl.Parl. 2010-2011, nr. 1221/1.
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in de zogenaamde “signaalgebieden”. De krachtlijnen

van dit nieuwe beleid werden verankerd in de recente

omzendbrief LNE 2013/19.

In de voorliggende bijdrage worden de belangrijkste

wijzigingen van deze recente waterwetgeving in kaart

gebracht.

2. Vereenvoudiging van de structuren

2.1. Het verdwijnen van de waterschappen en
het hervormen van de bekkenbesturen

4. Om de planlasten te verminderen, gingen bij de

decreetwijziging van 19 juli 2013 de bekkenbeheer-

plannen op in de stroomgebiedbeheerplannen en ver-

dwenen de deelbekkenbeheerplannen die voordien

onderdeel waren van de bekkenbeheerplannen. Zo-

doende werden de waterschappen als lokale structu-

ren voor integraal waterbeleid afgeschaft10. Omdat ons

waterbeheer versnipperd blijft over de waterwegen,

drie categorieën van gerangschikte onbevaarbare wa-

terlopen (art. 2 Wet Onbevaarbare Waterlopen11)12, de

niet-gecategoriseerde onbevaarbare waterlopen13 en

de polders en wateringen, blijft dergelijk lokaal over-

leg noodzakelijk. Men zal dat overleg organiseren bin-

nen de bekkenstructuur.

Om dat mogelijk te maken, werden de bekkenbesturen

uitgebreid: voortaan is elke gemeente vertegenwoor-

digd op bekkenniveau in plaats van de vertegenwoor-

diger van elk deelbekken dat deel uitmaakt van het

bekken. Dit betekent een gevoelige uitbreiding van het

aantal leden van het bekkenbestuur en dat heeft een

loggere structuur tot gevolg. Daarom werd beslist om

het bekkenbestuur op te delen in een algemene bek-

kenvergadering14 waarin onder andere elke gemeente

vertegenwoordigd is wiens grondgebied geheel of ge-

deeltelijk tot het bekken behoort, en een bekkenbureau

met een beperktere samenstelling waarin wel elke ge-

leding betrokken bij het integraal waterbeleid verte-

genwoordigd blijft15.

Het bekkenbureau zal in hoofdzaak de dossiers voor-

bereiden16,17 die door de algemene bekkenvergadering

besproken en eventueel goedgekeurd moeten worden,

zoals het bekkenspecifieke deel voor de stroomgebied-

beheerplannen, het advies over de waterbeleidsnota

en over de ontwerpen van stroomgebiedbeheerplan-

nen. De taakverdeling is vergelijkbaar met vennoot-

schapsstructuren waarin een algemene vergadering en

een dagelijks bestuur zijn voorzien. Volgens de me-

morie van toelichting zijn de taken die aan de alge-

mene bekkenvergadering toegekend worden van die

aard dat zij efficiënt door een groter orgaan kunnen

worden waargenomen zonder dat veelvuldige samen-

komst met kleine intervallen vereist is18. De memorie

van toelichting wijst ook op het belang van een alge-

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

9. Omz. 3013/1 van 28 juni 2013: “Richtlijnen voor de toepassing van de
watertoets voor de vrijwaring van het waterbergend vermogen in signaal-
gebieden”, BS 4 oktober 2013.

10. Naargelang het geval bestonden de waterschappen uit één of meerdere
deelbekkens (art. 30 DIWB). Bij de goedkeuring van het wijzigingsdecreet
van 19 juli 2013 bestonden er 52 waterschappen voor de 103 deelbekkens
in Vlaanderen: MvT, o.c., 2012-2013, nr. 2072/1, 6.

11. Wet 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen. De on-
bevaarbare waterlopen worden naargelang hun omvang beheerd door de
Vlaamse Milieumaatschappij (eerste categorie), de provincie (tweede cate-
gorie), de gemeente (derde categorie) en de polders en wateringen
(tweede en derde categorie binnen hun werkingsgebied).

12. Via de lopende wijziging van de wet van 28 december 1967 houdende de
onbevaarbare waterlopen zullen allicht heel wat gemeenten het beheer
van de waterlopen van derde categorie overdragen aan de provincie, wat
de versnippering zal verminderen: ontwerp van decreet tot wijziging van
de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen,
meer bepaald de wijziging van de classificatie en andere diverse wijzigin-
gen, Parl.St. Vl.Parl. 2013-2014, nr. 2316/1. Maar tegelijkertijd krijgen de ge-
meentendemogelijkheidomprivégrachten tegaanbeheren,watdanweer
de versnippering in het waterbeheer vergroot: zie hoofdstuk 4 van het ont-
werp van decreet houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu en na-
tuur, Parl.St. Vl.Parl. 2013-2014, nr. 2322/1.

13. Deze worden beheerd door de aangelanden. De provinciale regelgeving
over beheer van onbevaarbare waterlopen is in de regel ook op deze lopen
van toepassing.

14. Volgens art. 27, § 1 zetelen in de algemene bekkenvergadering minstens 7
vertegenwoordigers van het Vlaamse Gewest (een aangewezen door de
Vlaamse minister, bevoegd voor het Leefmilieu en het Waterbeleid; een
aangewezen door de Vlaamseminister, bevoegd voor de Landinrichting en
het Natuurbehoud; twee aangewezen door de Vlaamse minister, bevoegd
voor de Openbare Werken en het Verkeer; een aangewezen door de
Vlaamse minister, bevoegd voor de Ruimtelijke Ordening; een aangewe-
zen door de Vlaamse minister, bevoegd voor het Landbouwbeleid en de
Zeevisserij, en een aangewezen door de Vlaamse minister, bevoegd voor
de Economie); een provinciaal mandataris van elke provincie waarvan het
grondgebied geheel of gedeeltelijk deel uitmaakt van het bekken; een ge-
meentelijk mandataris van elke gemeente waarvan het grondgebied ge-
heel of gedeeltelijk deel uitmaakt van het bekken; eenmandataris van elke
polder en elke watering waarvan het ambtsgebied geheel of gedeeltelijk
deel uitmaakt van het bekken, en een vertegenwoordiger van elk havenbe-
drijf waarvan het ambtsgebied geheel of gedeeltelijk deel uitmaakt van het

bekken. De vertegenwoordigers Economie en Landbouw maakten reeds
deel uit van de bekkenbesturen via artikel 7, § 1 van het besluit van de
Vlaamse Regering van 9 september 2005 betreffende de geografische in-
deling van watersystemen en de organisatie van het integraal waterbeleid,
BS 2 december 2005.

15. Volgens art. 27, § 3 zetelen in het bekkenbureau zes vertegenwoordigers
van het Vlaamse Gewest (een aangewezen door de Vlaamse minister, be-
voegd voor het Leefmilieu en het Waterbeleid; een aangewezen door de
Vlaamse minister, bevoegd voor de Landinrichting en het Natuurbehoud;
een aangewezen door de Vlaamse minister, bevoegd voor de Openbare
Werken en het Verkeer; een aangewezen door de Vlaamse minister, be-
voegd voor de Ruimtelijke Rrdening, en een aangewezen door de Vlaamse
minister, bevoegd voor het Landbouwbeleid en de Zeevisserij); twee leden
van de provinciale deputatie bevoegd voor de waterlopen of hun verte-
genwoordiger voor zover voldaan wordt aan artikel 26, vierde lid, wat het
personeel van het bekkensecretariaat betreft (d.w.z. dat de provincie daad-
werkelijk tenminste eenpersoneelslid ter beschikking stelt vanhet bekken-
secretariaat dat voor het overige bestaat door ter beschikking gestelde per-
soneelsleden van de Vlaamse overheid); een gemeentelijke afgevaardigde
per begonnen schijf van 25 gemeenten waarvan het grondgebied geheel
of gedeeltelijk deel uitmaakt van het bekken, aan te duiden door de ge-
meentelijkemandatarissen uit de algemene bekkenvergadering; en desge-
vallend een vertegenwoordiger van de polders en wateringen, aan te dui-
den door de vertegenwoordigers van de polders enwateringen die zetelen
in de algemene bekkenvergadering. In de memorie wordt er op gewezen
dat het van belang is dat in een pril planstadium de landgebonden be-
voegdheden waarvoor waterbeleid bijzonder relevant is, met name natuur
en landbouw, vertegenwoordigd zijn: MvT, o.c., p. 23.

16. Zie art. 27, § 4 DIWB.
17. Daarnaast heeft het bureau ook enkele afzonderlijke taken, zoals het aan-

sturen van het bekkensecretariaat (1°), het adviseren van ontwerpen van
investeringsprogramma's en ontwerpen van technische plannen met een
rechtstreekse invloed op de watersystemen en ontwerpen van investe-
ringsprogramma's en ontwerpen van technische plannen over openbare
rioleringen en groot- en kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties en
daarover te rapporteren aan de algemene bekkenvergadering (7°) en het
adviseren van de ontwerpen van zoneringsplannen, vermeld in artikel 9,
§ 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 maart 2006 houdende
de vaststelling van de regels voor de scheiding tussen de gemeentelijke en
bovengemeentelijke saneringsverplichting en de vaststelling van de zone-
ringsplannen (8°).

18. MvT, o.c., p. 7.
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mene bekkenvergadering voor het creëren van vol-

doende lokaal draagvlak19. Men mag bijvoorbeeld niet

uit het oog verliezen dat in de bekkenspecifieke delen

van de stroomgebiedbeheerplannen en het maatrege-

lenprogramma opdrachten zitten voor de gemeenten

en de polders en wateringen. Vroeger werden die op-

drachten goedgekeurd door de besturen die ze zouden

uitvoeren als lid van de waterschappen en via het

deelbekkenbeheerplan in het bekkenbeheerplan inge-

schoven. Nu kan dergelijke goedkeuring enkel op ni-

veau van het bekken gebeuren.

5. Het lokaal overleg wordt ook vanuit het bekkenbu-

reau aangestuurd: in punt 5° van artikel 27, § 4 DIWB

wordt deze taak als volgt omschreven: “desgevallend

het gebiedgericht en thematisch overleg te garanderen

en de samenwerking met de provincies, gemeenten,

havenbedrijven, polders en wateringen waarvan het

grondgebied respectievelijk ambtsgebied geheel of ge-

deeltelijk deel uitmaakt van het bekken en andere be-

langhebbende diensten en agentschappen die afhan-

gen van de Vlaamse overheid. Daartoe organiseert het

bekkenbureau, al dan niet op vraag van een lid van het

bekkenbestuur, een overleg over specifieke knelpun-

ten of acties die belang hebben voor de betrokken ac-

toren.” Het initiatief voor het gebiedgericht en thema-

tisch overleg kan dus zowel uitgaan van de algemene

bekkenvergadering als van het bekkenbureau, maar

het is het bekkenbureau dat het nodige doet om het

overleg te organiseren. Dat overleg moet niet plaats-

vinden in de schoot van het bekkenbureau, daarin zijn

immers niet noodzakelijk alle betrokkenen vertegen-

woordigd. Het gebiedgericht en thematisch overleg

zoals het lokaal overleg genoemd wordt in artikel 27,

§ 4 DIWB gaat volgens de memorie van toelichting

over specifieke projecten, knelpunten of dossiers en

dient onder andere als insteek van op het lokale ni-

veau voor de volgende generatie waterbeheerplan-

nen20. In een aantal gebieden zal dit er allicht voor

zorgen dat de vroegere waterschappen de facto als

overlegorgaan blijven bestaan.

De specifieke werking van bekkenvergadering en bek-

kenbureau zal verder geregeld worden via een wijzi-

ging van het besluit van de Vlaamse Regering van

9 september 2005 betreffende de geografische indeling

van watersystemen en de organisatie van het integraal

waterbeleid in uitvoering van titel I van het decreet

van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid.

6. Over één aspect van de werking van het bekkenni-

veau is bij de voorbereiding van de decreetwijziging

veel inkt gevloeid: de terbeschikkingstelling van een

personeelslid door de provincie. In de oorspronkelijke

versie van het decreet was in artikel 26 voorzien dat

het Vlaamse Gewest het personeel van het bekkense-

cretariaat ter beschikking stelt en betaalt. Na het door-

voeren van de hervorming van de Vlaamse overheid

via beter bestuurlijk beleid in 2006 ging het concreet

over personeelsleden van de Vlaamse Milieumaat-

schappij, de NV Waterwegen en Zeekanaal, en De

Scheepvaart NV die als bekkencoördinator aangewe-

zen werden om het secretariaat te leiden, en perso-

neelsleden uit diverse betrokken beleidsdomeinen zo-

als ruimtelijke ordening21. Nu echter het lokaal water-

overleg vanuit de afgeschafte waterschappen overgaat

naar het bekkenniveau,waardoor het lokale aspect van

het waterbeleid op het bekkenniveau nog uitbreidt ten

aanzien van wat oorspronkelijk bedoeld werd, is een

uitbreiding van het secretariaat aangewezen. Daarvoor

wordt een beroep gedaan op de provinciale overhe-

den waarvan tenminste een personeelslid per bekken-

secretariaat wordt verwacht dat ten laste van de pro-

vinciale begroting blijft. Volgens de memorie vervul-

len deze personen een brugfunctie tussen het

secretariaat en de provincie en vervullen ze een on-

dersteunende taak zoals bedoeld in artikel 2, tweede

lid, 2° van het Provinciedecreet22.

7. De strategische adviesraden hadden daar vragen

bij23, en de afdeling Wetgeving van de Raad van State

wees op de noodzaak om dit conform de wet van

24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uit-

zendarbeid en het ter beschikking stellen van werkne-

mers ten behoeve van gebruikers te organiseren24. Ter

beschikking stellen van personeel wordt in die wet

opgevat als het overdragen van een deel van het werk-

geversgezag en wordt strikt gereglementeerd om mis-

bruiken tegen te gaan: een terbeschikkingstelling vol-

gens die wet is slechts wettig indien het om interimar-

beid of tijdelijke arbeid gaat, vormgegeven zoals

voorzien in hoofdstukken I en II van die wet.

Het is uiteraard niet de bedoeling om de personeelsle-

den die samen het bekkensecretariaat vormen als inte-

rimkrachten of tijdelijke werknemers te gaan beschou-

wen. Het is dan ook zaak om voor de contractuele

personeelsleden erover te waken dat er geen sprake is

van een overdracht van een deel van het werkgevers-

gezag. Voor deze personeelsleden geldt immers de wet

van 24 juli 1987 onverkort, aldus het arrest nr. 65/98

van 10 juni 1998 van het Grondwettelijk Hof25. Voor

statutaire personeelsleden bepaalt in eerste instantie

het statuut de werksituatie, al mag men ervan uitgaan

dat ook zij op zijn minst evengoed beschermd moeten

worden tegen mogelijke misbruiken als terbeschik-

kingstelling zou toegelaten zijn volgens hun statuut

als men wil vermijden dat er een niet te verantwoor-

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

19. Ibid.
20. MvT, o.c., p. 24.
21. Art. 15, § 1 en 16 BVR 9 september 2005 betreffende de geografische inde-

ling vanwatersystemen en de organisatie van het integraal waterbeleid, BS
2 december 2005.

22. Ibid., p. 19.

23. Gezamenlijk advies vanMinaraad, Serv en SALV, 13 september 2012, Parl.St.
Vl.Parl. 2012-2013, nr. 2072/1, 71-72.

24. Adv. nr. 53.151/3, 8 mei 2013, Parl.St. Vl.Parl. 2012-2013, nr. 2072/1, 116-
117.

25. Overwegingen B.3. en B.6.
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den verschil in behandeling is tussen contractuele en

statutaire personeelsleden of tussen werknemers en

ambtenaren.

8. Deze bijdrage leent zich niet tot een breedvoerig

onderzoek van de terbeschikkingstelling van over-

heidspersoneel26. Het is wel belangrijk om er op te

wijzen dat de taken die de leden van het bekkensecre-

tariaat vervullen allemaal aansluiten bij de taken van

de overheden die hen ter beschikking stellen en dat

het de bedoeling is dat het gezag waaraan het perso-

neelslid onderworpen is, bij het bestuur blijft berus-

ten dat het personeelslid ter beschikking stelt27.

Dat is van belang voor wat de toepasselijkheid van

voornoemde wet van 24 juli 1987 betreft. Volgens ar-

tikel 31, § 1 van de wet is een terbeschikkingstelling

zoals bedoeld in die wet: “door hen in dienst geno-

men werknemers ter beschikking te stellen van der-

den die deze werknemers gebruiken en over hen enig

gedeelte van het gezag uitoefenen dat normaal aan de

werkgever toekomt”. Verderop in artikel 31, § 1 wordt

aangegeven wat niet begrepen moet worden als een

terbeschikkingstelling zoals de wet het bedoelt. Die

regeling komt er op neer dat het uitoefenen van het

gezag dat normaal aan dewerkgever toekomt, het door-

slaggevende criterium is. Het artikel geeft in de eerste

paragraaf een opsomming van een aantal vormen van

gezagsuitoefening die niet kunnenworden beschouwd

als het uitoefenen van een deel van het werkgeversge-

zag. Het naleven door de derde van de verplichtingen

die op hem rusten inzake het welzijn op het werk, is

het eerste punt in deze opsomming en dat ligt nogal

voor de hand. Maar ook als de derde instructies geeft

aan de werknemers in uitvoering van een geschreven

overeenkomst tussen de derde en de werkgever, is er

geen sprake van het uitoefenen van een gedeelte van

het werkgeversgezag, op voorwaarde dat in deze ge-

schreven overeenkomst uitdrukkelijk en gedetailleerd

is bepaald welke instructies precies door de derde

kunnen worden gegeven aan de werknemers van de

werkgever, dat het instructierecht van de derde het

werkgeversgezag van de werkgever op geen enkele

wijze uitholt en dat de feitelijke uitvoering van deze

overeenkomst tussen de derde en de werkgever volle-

dig overeenstemt met de uitdrukkelijke bepalingen

van voormelde geschreven overeenkomst.

9. Het zal dus nodig zijn om zeer concrete afspraken

te maken over het functioneren van alle ter beschik-

king gestelde personeelsleden van het bekkensecreta-

riaat. In de regel hebben alle Vlaamse maar ook de

provinciale ambtenaren een functieomschrijving

waarin nauwkeurig opgenomen is wat zij doen en hoe

zij dat behoren te doen. Die functieomschrijving zal

een belangrijk onderdeel zijn van de noodzakelijke

schriftelijke afspraken. Evaluaties, vakantieregelin-

gen, … zullen blijven berusten bij het aanstellend be-

stuur, evenals de tuchtbevoegdheid.

Dat neemt niet weg dat wanneer er opmerkingen zijn

bij het functioneren van het ter beschikking gestelde

personeelslid, die opmerkingen doorgegeven kunnen

worden aan het aanstellend bestuur dat dan maatrege-

len kan nemen indien blijkt dat de functieomschrij-

ving niet gerespecteerd wordt, de taken niet correct

worden uitgevoerd of andere bepalingen van het sta-

tuut met de voeten getreden worden. Provinciale over-

heden die geen personeelslid willen ter beschikking

stellen van het bekkensecretariaat, kunnen geen deel

uitmaken van het bekkenbureau, aldus artikel 27, § 3,

6° DIWB.

10. De overige ingrepen in bekkenstructuren hebben

als doel taken beter af te stemmen op de planning voor

het integraal waterbeleid en aan de aangepaste samen-

stelling van het bekkenbestuur. Zo werken de bekken-

secretariaten mee aan het bekkenspecifieke deel van

het stroomgebiedbeheerplan en het wateruitvoerings-

plan en worden ze ingeschakeld in de organisatie van

gebiedgericht en thematisch overleg (art. 28 DIWB,

zoals gewijzigd). De functies die ingevuld waren in de

waterschapssecretariaten kunnen met inbegrip van

een deel of al het personeel overgenomenworden door

het bekkensecretariaat, zodat er voldoende kennis en

bestuurskunde aanwezig zijn ommaximale ondersteu-

ning te geven aan lokale overheden voor de invulling

van hun taken inzake integraal waterbeleid.

2.2. Grondwaterspecifieke delen van het
stroomgebiedbeheerplan

11. In artikel 20 DIWB is een wijziging opgenomen

wat de grondwatersystemen betreft. Om stroomgebie-

den in gemakkelijker beheersbare entiteiten op te de-

len, werkt men met bekkens. In 2003 ging men ervan

uit dat men grondwaterlichamen net zoals oppervlak-

tewaterlichamen kon toewijzen aan bekkens, maar die

aanpak blijkt niet overeen te stemmen met de specifi-

citeit van grondwaterlagen die samenhangende grond-

watersystemen vormen. De indeling in grondwatersys-

temen is gebaseerd op de fysische kenmerken van

grondwaterreservoirs. De grondwatersystemen wor-

den volgens de memorie reeds afgebakend28 en be-

schreven in het besluit van de Vlaamse Regering van

21 mei 2010 betreffende bijzondere verplichtingen

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

26. Daaroverwordt trouwensweinig gepubliceerd, zie bijvoorbeeld S. VERBIST,
“Geoorloofde driehoeksverhoudingen. Over de terbeschikkingstelling van
gemeentepersoneel”, T.Gem. 2008, p. 253 e.v.

27. MvT, o.c., p. 21-22.
28. Grondwaterlichaam blijft als begrip en beheersentiteit echter wel bestaan:

de mliieudoelstellingen voor grondwater dienen immers per grondwater-
lichaambehaald te worden. De “goede chemische toestand van het grond-

water” is volgens artikel 3, § 2, 26° “ de toestandvaneengrondwaterlichaam
waarin de concentraties van verontreinigende stoffen voldoen aan demili-
eukwaliteitsnormen die de Vlaamse Regering heeft vastgesteld voor het
desbetreffende grondwaterlichaam”; en ook de goede eco-hydrologische
toestand van het grondwater en de goede kwantitatieve toestand van het
grondwater worden per grondwaterlichaam bekeken: art. 3, § 2, 34° en 36°
DIWB.
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voor de stroomgebieddistricten ter uitvoering van titel

I van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het inte-

graal waterbeleid. In dat besluit is wel sprake van

grondwaterlichamen, maar deze worden in de bijlage

bij het besluit onderverdeeld in grondwatersystemen.

Een watersysteem wordt in artikel 3, § 2, 16° DIWB

omschreven als “een samenhangend en functioneel

geheel van oppervlaktewater, grondwater, waterbo-

dems en oevers, met inbegrip van de daarin voorko-

mende levensgemeenschappen en alle bijbehorende

fysische, chemische en biologische processen, en de

daarbij behorende technische infrastructuur”. Vanwat

een grondwatersysteem is, bestaat geen definitie, maar

het zal dan allicht gaan om een samenhangend en

functioneel geheel van grondwaterlichamen, die vol-

gens artikel 3, § 2, 7° DIWB op zich een onderschei-

den grondwatermassa zijn in een of meer watervoe-

rende lagen.

12. De wijziging heeft tot gevolg dat grondwatersyste-

men niet langer deel uitmaken van de opdeling in

bekkens. Daardoor maakt grondwater geen onderdeel

meer uit van het bekkenspecifieke deel van een

stroomgebiedbeheerplan. Dat zal inderdaad naast bek-

kenspecifieke delen ook grondwatersysteemspeci-

fieke delen bevatten, aldus de gewijzigde bijlage II

DIWB. De voorbereiding van de grondwatersysteem-

specifieke delen maakt geen deel uit van het taken-

pakket van de algemene bekkenvergadering of het bek-

kenbureau. Daaruit volgt dat die delen enkel op niveau

van de CIW worden voorbereid.

Of het gebiedgericht en thematisch overleg over grond-

water kan gaan, lijkt zeker niet uitgesloten. Verdro-

gingsproblemen bijvoorbeeld komen soms zeer lokaal

voor. De vraag is echter of men op bekkenniveau meer

kan doen dat dit te bespreken. Verdroging kan samen-

hangen met bewust laag gehouden waterpeilen in de

waterlopen van het betrokken gebied. Peilafspraken

bieden dan een oplossing. Dergelijke afspraken kun-

nen perfect lokaal gemaakt worden en slaan op opper-

vlaktewaterbeheer ten behoeve van freatische grond-

waterlagen en doorgaans ook natuurbeheer en land-

bouw. Het verband tussen de freatische grondwaterla-

gen, die de waterlagen zijn die zorgen dat plantengroei

mogelijk is, en de oppervlaktewaterlichamen erboven

en errond, lijkt duidelijk genoeg om te stellen dat het

niet verstandig is om de band tussen oppervlaktewa-

terbeheer en grondwaterbeheer door te knippen bij het

voeren van een integraal waterbeleid. Voor diepere

grondwaterlagen is dat verband een stuk indirecter,

waardoor het gemakkelijker aanvaardbaar is te stellen

dat men op bekkenniveau daaromtrent geen waterbe-

heerplannen maakt.

In elk geval krijgt het algemeen bekkenbestuur net

zoals de bekkenraad wel de mogelijkheid om zich uit

te spreken over de grondwaterspecifieke delen van het

stroomgebiedbeheerplan, vermits beide bekkenstruc-

turen om advies moet worden gevraagd over de stuk-

ken die “in uitvoering van artikel 37, § 1 DIWB” aan

een openbaar onderzoek worden onderworpen. Daar-

toe behoren uiteraard de stroomgebiedbeheerplannen

met de bekkenspecifieke delen, maar bijvoorbeeld ook

dewaterbeheerkwesties die ook over grondwater gaan.

3. Vermindering van de planlast

3.1. De waterbeheerplanning: algemene
situering

13. Zoals bekend, heeft de KRW geopteerd voor een

gebiedgericht waterbeleid op basis van een stroomge-

biedbenadering29. De richtlijn beoogt daarbij een inte-

grale benaderingswijze door relaties te leggen met an-

dere water- en milieurichtlijnen en het beleid op

andere beleidsterreinen. Deze integratie vindt in het

bijzonder plaats door een integraal plan – het stroom-

gebiedbeheerplan – en maatregelenprogramma’s die

maatregelen bevatten die al op grond van veel andere

water- en milieurichtlijnen zijn voorgeschreven. Deze

planmatige, programmatorische aanpak vormt de sok-

kel van het integraal waterbeleid. Het planstelsel en

de -opmaakprocedure geconcipieerd in het DIWB slui-

ten in het algemeen beschouwd zeer getrouw aan bij

de bepalingen van de KRW.

In het algemeen beschouwd beogen de stroomgebied-

beheerplannen op basis van een analyse van de toe-

stand van het watersysteem en de antropogene druk

daarop, een planmatige uitwerking te geven aan een

gebiedgerichte en geïntegreerde visie op de ontwikke-

ling van het watersysteem (milieudoelstellingen), en

bevatten ze een bindend afsprakenkader (maatregelen-

programma) met betrekking tot het beheer en de ont-

wikkeling ervan. Deze plannen krijgen vorm in een

cyclisch plansysteem waarbij op basis van een moni-

toring van de toestand van het water, de plannen en

de erin opgenomen doelstellingen en maatregelen

worden geëvalueerd en, in voorkomend geval, bijge-

steld. Dit gebeurt in cycli van maximaal zes jaar. In de

planvoorbereiding wordt, in aansluiting met het Ver-

drag van Aarhus (1998), een belangrijke rol toebedeeld

aan de inspraak van de bevolking30.

14. Het wijzigingsdecreet van 19 juli 2013 grijpt niet

fundamenteel in op de planopmaakprocedure. Wel

worden de modaliteiten van het openbaar onderzoek,

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

29. Zie uitvoeriger hierover o.a. J. EMERY, “De Europese KaderrichtlijnWater” in
F. MAES en L. LAVRYSEN (eds.), Integraal waterbeleid in Vlaanderen en Ne-
derland, Brugge, die Keure 2003, 5-15; F. VANDERSTRAETEN, “De Europese
Kaderrichtlijn Water: een vergelijking met de bestaande situatie in Vlaan-
deren”, MER 2002, 21-50.

30. Zie uitvoeriger hierover J. HEYMAN, “Inspraak en planvorming in het inte-
graal waterbeleid. Reflectie over de opmaak van dewaterbeheerplannen in
het decreet betreffende het integraal waterbeleid” in Integraal waterbeleid
in Vlaanderen en Nederland, o.c., 71-112.
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die aanvankelijk op een erg gedetailleerde wijze wer-

den vastgelegd, geschrapt31 zodat een soepeler invul-

ling van de consultatiemomenten mogelijk wordt ge-

maakt32. De decreetgever benadrukt nochtans dat een

tijdige en doeltreffende consultatie, conform het par-

ticipatiebeginsel uit artikel 6, 8° DIWB, de absolute

ondergrens is33. Bovendien wordt voor het te volgen

integratiespoor voor de plan-MER, dat reeds werd

voorzien in de oorspronkelijk decreettekst34, een ver-

wijzing opgenomen naar een uitvoeringsbesluit dat

het integratiespoor verder zal uitwerken. Deze techni-

sche aanpassing is vergelijkbaar met de daartoe opge-

nomen bepalingen in de regelgeving met betrekking

tot ruimtelijke uitvoeringsplannen35. De recente juri-

dische strijd om de grondwettelijkheid van dit laatst

bedoelde integratiespoorbesluit van 12 oktober 2007

indachtig36, doet de regelgever er alvast goed aan om

bij de vormgeving van de consultatieplichten waak-

zaam te zijn en in de procedure geen rechtsongelijk-

heden in te bouwen ten overstaan van de reguliere

MER-procedure.

Het decreet van 19 juli 2013 raakt evenmin aan de in-

houd van de plannen, behalve dat de functietoeken-

ningen worden geschrapt in bijlage 1 van het decreet

en, door de opheffing van de bekken- en deelbekken-

beheerplannen, ook in de bijlagen 3 en 4. Een functie-

toekenning kan, enigszins naar analogie van de be-

stemmingen binnen de ruimtelijke ordening, worden

opgevat als een bestemming inwaterhuishoudkundige

zin van het op en in de bodem aanwezige water met

het oog op de daarbij betrokken belangen37. De schrap-

ping ervan werd verantwoord door het feit dat deze

functietoekenning geen meerwaarde zou hebben en

dat de juridische gevolgen ervan onduidelijk zijn38. De

rechtsleer zag mede op basis van rechtsvergelijkende

analyse van de Nederlandse planningspraktijk39 de

meerwaarde van het concept functietoekenningen

nochtans wel in, onder meer omdat de functietoeken-

ning een verbindend element vormt tussen waterbe-

heer, ruimtelijke ordening en milieu en dusdanig via

deze functietoekenningen een betere doorwerking van

het integraal waterbeleid in de ruimtelijke ordening

mogelijk zou zijn40,41. Het concept van de signaalgebie-

den dat werd ontwikkeld in de eerste generatie bek-

kenbeheerplannen, dat later in deze bijdrage nog uit-

voeriger aan bod komt, lijkt dit overigens te bevesti-

gen.

3.2. Van een meerlagen- naar een
samengedrukte planning

3.2.1. Integratie van bekkenbeheer- en deelbek-
kenbeheerplannen in stroomgebiedbeheerplan-
nen

15. De KRW laat de Europese lidstaten toe om naast

stroomgebiedbeheerplannen ook meer gedetailleerde

waterbeheerplannen uit te werken, die de deelstroom-

gebieden als uitgangspunt nemen. De Vlaamse de-

creetgever heeft die mogelijkheid aangegrepen om

naast de stroomgebiedbeheerplannen42, zowel bekken-

als deelbekkenbeheerplannen verplicht temaken43. De

procedure voor de opstelling van de waterbeheerplan-

nen ging daarbij uit van een gecombineerde top down/

bottom up-benadering. Dit komt erop neer dat de la-

gere waterbeheerplannen de bouwstenen vormen voor

de opmaak van de hogere waterbeheerplannen (bot-

tom up). De hogere waterbeheerplannen van hun kant

kunnen dan weer bindende bepalingen omvatten voor

de lagere waterbeheerplannen (top down). De deelbek-

kenbeheerplannen maakten, als gevolg van de in-

tegratiebepalingen van artikel 43 DIWB, evenwel al

deel uit van de bekkenbeheerplannen.

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

31. Zie nieuw art. 37 DIWB.
32. Er zal bijvoorbeeld meer gebruik worden gemaakt van digitale communi-

catiemiddelen. Burgers kunnen hun opmerkingen op deze documenten
voortaan ook via het internet aan de CIW bezorgen (Verslag, Parl.St. Vl.Parl.
2010-11, nr. 1221/5, 6).

33. MvT, o.c., 7 en 25.
34. Oud art. 36, § 1, derde lid DIWB.
35. Art. 2.2.2, § 1 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.
36. RvS 12 augustus 2011, nr. 214.791, Peleman e.a. (waarbij de aankondigings-

voorschriften van de consultatie over de kennisgeving van de plan-MER, als
ingevoerd door het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007
betreffende demilieueffectrapportage over plannen en programma’s, strij-
dig werden bevonden met het gelijkheidsbeginsel); GwH 31 juli 2013,
nr. 114/2013 (waarbij het daaropvolgendvalidatiedecreetwerd vernietigd).

37. Een waterfunctie duidt op het nut dat het watersysteem heeft voor het uit-
oefenen van een activiteit of het behoud of herstel van waarden (bv. recre-
atiefunctie, scheepvaart, proceswater voor industrie of landbouw, natuur-
en landschapswaarden). In het kader van het integraal waterbeleid, waarbij
het multifunctioneel gebruik van water van belang is (art. 4 DIWB), zijn na-
tuurlijk ook functiecombinaties aan de orde (zie ook: MvT, Parl.St. Vl.Parl.
2002-2003, nr. 1730/1, 41).

38. In de memorie van toelichting leest men: “De meerwaarde van degelijke
functietoekenningen lijkt te ontbreken en er bestaat heel wat onduidelijkheid
over de juridische gevolgen van functietoekenningen, omdat daarvoor geen
juridisch kader is bepaald. Dergelijk kader vereist verschillende aanpassingen
en toevoegingen in uiteenlopende regelgeving: het decreet, het Milieuvergun-
ningsdecreet en zijn uitvoeringsbesluiten,… Bovendien laten de reeds vastge-
stelde aanduidingen (sterk veranderde waterlichamen, beschermde gebieden
zoals drinkwaterwingebieden, strengere milieudoelstellingen, …) en instru-
menten vanhetDecreet IntegraalWaterbeleid een gericht beleid in functie van
specifieke doelstellingen toe. Erwordt zoveelmogelijk voormultifunctionaliteit
gekozen, waarbij economische, sociale en ecologische functies integraal wor-

den afgewogen. De finale toetssteen is de draagkracht van het watersysteem.
Het niet meer decretaal verankeren van de functietoekenningen leidt tot een
vereenvoudiging van de regelgeving en een efficiëntiewinst voor de planvor-
ming, zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de doelstellingen die men met
dergelijke functietoekenningen wilde bereiken. Hierbij wordt bewaakt dat de
procedures tot afbakening van overstromingsgebieden en oeverzones op
kaart, gekoppeld aan het activeren van de financiële instrumenten van het in-
tegraal waterbeleid, niet in het gedrang komen.” (MvT, o.c., 28)
De door de decreetgever gehanteerde argumentatie dat de toepassing van
het DIWB, o.a. via de beschermde gebieden, kunstmatige en sterk veran-
derde waterlichamen en het basisconcept van de multifunctionaliteit, tot
eenzelfde resultaat voert, is ten dele juist, maar kan niet echt overtuigen nu
achter het concept van de functietoekenningen een planningsmethodiek
schuilgaat die veel breder en vooral systematischer van opzet is. Ook de
overige argumentatie lijkt het behoud van de functietoekenningen niet in
de weg te staan: het gebrek aan juridisch kader is oplosbaar, zoals trou-
wens blijkt uit het rechtsvergelijkend precedent in Nederland.

39. Het systeem van functietoekenningen aan watersystemen als onderdeel
vanhetplanstelsel is thans juridischverankerd indeNederlandseWaterwet.
Voor het Nationaal Waterplan is dit geregeld in art. 4.1, derde lid Waterwet.
De verplichte vastlegging van functies van de regionalewateren is voor het
regionaal waterplan geregeld in art. 4.4, tweede lid Waterwet.

40. P. DE SMEDT, “Naar een ruimtelijke ordening op waterbasis. De impact van
het Vlaamse kaderdecreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal water-
beleid op het beleidsdomein van de ruimtelijke ordening” in Integraal wa-
terbeleid in Vlaanderen en Nederland, o.c., 182-185.

41. Eerder had de CIW wel nog een uitgebreide handleiding voor de toeken-
ning van functies aan waterlichamen bij de opmaak van waterbeheerplan-
nen opgesteld (op datum van het afsluiten van deze bijdrage nog te con-
sulteren via http://www.bondbeterleefmilieu.be/dl.php?i=213&d=1).

42. Art. 33 t.e.m. 37 DIWB, en bijlage I.
43. Art. 38 t.e.m. 49 DIWB, en bijlagen III en IV.
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In het Vlaamse Gewest werden de eerste generatie

stroomgebiedbeheerplannen vastgesteld op 8 oktober

201044. Tussen 19 december 2012 en 18 juni 2013

lagen trouwens al enkele voorbereidende documenten

van de tweede generatie stroomgebiedbeheerplannen

die uiterlijk tegen 2015 moeten worden vastgesteld,

met name de documenten vermeld in artikel 37, § 1,

1° en 2° DIWB45, in openbaar onderzoek46. De eerste

generatie bekkenbeheerplannen werden vastgesteld

op 31 januari 200947.

16. Met het oog op de vereenvoudiging van de water-

beheerplanning en het terugdringen van de planlast

die het meerlagenplanstelsel teweegbracht, wordt ge-

streefd naar een meer doorgedreven integratie van de

planning. Reeds in 2010, bij de implementatie van de

Overstromingsrichtlijn, werd beslist om ook de over-

stromingsrisicobeheerplannen in de stroomgebiedbe-

heerplannen te integreren48. Door het wijzigingsdereet

van 19 juli 2013 wordt het aantal waterbeheerplannen

drastisch verminderd door de plannen op het stroom-

gebiedniveau en op het bekkenniveau in elkaar te

schuiven49.

In plaats van twee stroomgebiedbeheerplannen, elf

bekkenbeheerplannen en honderd deelbekkenbeheer-

plannen, die op verschillende tijdstippen worden op-

gemaakt, komt er nu één stroomgebiedbeheerplan

voor de Schelde en voor de Maas, met bijbehorende

bekkenspecifieke delen. Deze bekkenspecifieke delen

vervangen de bekkenbeheerplannen en integreren de

acties vanuit het deelbekkenniveau. Naast de bekken-

specifieke delen zal de nieuwe generatie stroomge-

biedbeheerplannen ook grondwatersysteemspecifieke

delen bevatten50 die de beleidskrachtlijnen omvatten

voor het beleid met betrekking tot het beheer van de

grondwatersystemen. De inhoudelijke bouwstenen

van deze bekkenspecifieke en grondwaterspecifieke

delen zitten vervat in de nieuwe bijlage III van het de-

creet. De bekkenspecifieke en grondwatersysteemspe-

cifieke delen van het stroomgebiedbeheerplan bevat-

ten dezelfde onderverdelingen als het stroomgebied-

beheerplan zelf. Dit is niet enkel noodzakelijk om deze

delen goed te kunnen integreren in het stroomgebied-

beheerplan, maar laat ook toe dat lokale belangheb-

benden, zoals de plaatselijke waterbeheerders en -ge-

bruikers, een goed overzicht hebben van wat op meer

lokaal niveau de toestand, de visie en kansen en acties

zijn51.

Door het in elkaar schuiven van de planningscycli op

stroomgebiedniveau en bekkenniveau en de integratie

van de planfiguren op deze niveausworden de stroom-

gebiedbeheerplannen echte integrale plannen die aan-

geven hoe de toestand van het oppervlaktewater en

grondwater in Vlaanderen zal worden verbeterd, hoe

de watersystemen worden beheerd om het overstro-

mingsrisico te verminderen en hoe de watervoorraden

worden beschermd, met aandacht voor de lokale knel-

punten en gebiedgerichte acties en maatregelen52.

Deze laatste zullen dus aan bod komen in de bekken-

specifieke delen53.

Deze bekkenspecifieke delen zullen voortaan worden

goedgekeurd door de algemene bekkenvergadering54,

en niet meer door het bekkenbestuur dat in de organi-

satiestructuur van het integraal waterbeleid wordt op-

geheven en wordt vervangen door het bekkenbureau,

na eventueel advies van de bekkenraad waarin de ver-

tegenwoordigers van de onderscheiden maatschappe-

lijke belangengroepen bij het integraal waterbeleid ze-

telen. In overeenstemming met het nieuw artikel 29,

§ 3 DIWB komt het aan de bekkenraad toe om op eigen

initiatief advies uit te brengen over de planning van

het relevante bekkenspecifieke deel van het stroomge-

biedbeheerplan. In tegenstelling tot wat vroeger gold,

betreft het dus geen verplicht advies. Het bekkenspe-

cifieke deel zou ook door de algemene bekkenvergade-

ring ter advies aan de bekkenraad kunnen worden

voorgelegd, in welk geval de raad advies moet geven55.

De bestaande stroomgebiedbeheerplannen, bekkenbe-

heerplannen en deelbekkenbeheerplannen blijven

weliswaar van kracht tot de herziene stroomgebiedbe-

heerplannen nieuwe stijl bekendgemaakt zijn56.

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

44. BVR 8 oktober 2010 houdendede vaststelling vande stroomgebiedbeheer-
plannen voor Schelde enMaas en het maatregelenprogramma voor Vlaan-
deren, overeenkomstig artikelen 33 en 64 van het decreet van 18 juli 2003
betreffende het integraal waterbeleid, BS 11 januari 2011.

45. Het betrof het tijdschema en werkprogramma voor de opmaak van de
tweede generatie stroomgebiedbeheerplannen. Het tijdschema en werk-
programmageven een overzicht van de planning en de organisatie van het
proces op weg naar de tweede generatie stroomgebiedbeheerplannen.
Bijzondere aandacht gaat naar de inspraakmogelijkheden in het traject.
Ook het juridisch en organisatorisch kader, en enkele relevante recente
ontwikkelingen en lopende processen komen aan bod. Daarnaast werden
ook de waterbeheerkwesties, die thans zijn geïntegreerd in de waterbe-
leidsnota, aan het openbaar onderzoek onderworpen.

46. http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/stroomgebiedbeheerplannen/
voorbereiding-tweede-generatie

47. BVR 31 januari 2009 houdende de vaststelling van de bekkenbeheerplan-
nen overeenkomstig artikel 48 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende
het integraal waterbeleid, BS 5 maart 2009.

48. Zie art. 34, § 1, tweede en derde lid DIWB, art. 36, § 1, tweede lid DIWB
juncto punten 1.2, 2.3, 4.1 en 4.2 van bijlage I en punt 6 van bijlage II.

49. Zie MvT, o.c., 5-7.
50. Nieuw art. 36, § 1, derde lid DIWB.
51. MvT, o.c., 29.
52. Verslag, o.c., nr. 2072/5, 5.
53. Nieuw art. 36, § 1, derde lid DIWB.
54. Art. 27, § 2, 1° DIWB. Voorheen werden de bekkenbeheerplannen voorbe-

reid door het bekkensecretariaat (oud art. 41, § 1 DIWB), en na advies over
het ontwerp door de bekkenraad (oud art. 29, § 2, 2° DIWB), goedgekeurd
door de bekkenbesturen (oud art. 47, § 7 DIWB) waarna ze vervolgens wer-
den vastgesteld door de Vlaamse Regering (oud art. 39 DIWB). De deelbek-
kenbeheerplannen, die deelbekkenspecifieke onderdelen uitmaken van
het bekkenbeheerplan, werden dan weer voorbereid door het waterschap
(oud art. 45, § 1 DIWB), vervolgens goedgekeurd door het bekkenbestuur
(oud art. 47, § 7 DIWB), waarna ze de verdere procedure van de bekkenbe-
heerplannen volgden.

55. Nieuw art. 29, § 2, 2° DIWB.
56. Art. 74 DIWB.
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3.2.2. Integratie van waterbeheerkwesties in de
waterbeleidsnota

17. Dewaterbeheerplannenworden beleidsmatig aan-

gestuurd door een waterbeleidsnota van de Vlaamse

Regering. Deze nota bepaalt de krachtlijnen van het

integraal waterbeleid en geeft eveneens aan in hoe-

verre de vastgestelde krachtlijnen zijn afgestemd op

andere gewestelijke beleidsplannen, zoals het gewes-

telijk milieubeleidsplan en het Ruimtelijk Structuur-

plan Vlaanderen57,58. De nota moet ten minste om de

zes jaar worden herzien.

18. Het wijzigingsdecreet behoudt de waterbeleids-

nota, maar voorziet, evenzeer omwille van vereenvou-

digingsdoeleinden, wel in de integratie van de water-

beheerkwesties in de nota59. De waterbeheerkwesties

betreffen een document dat gevraagd wordt door de

KRW. Voorafgaand aan elk stroomgebiedbeheerplan

moet een overzicht van de voornaamste waterbeheer-

problemen in het stroomgebied via een openbaar on-

derzoek aan de bevolking worden voorgelegd. Beide

documenten sluiten goed bij elkaar aan60. Ter wille

van de efficiëntie en transparantie worden de water-

beheerkwesties daarom in de waterbeleidsnota opge-

nomen61.

3.3. Impliciete denaturatie van het juridisch
karakter van de waterbeheerplannen

19. De waterbeheerplannen worden opgevat als be-

leidsplannen die zich in beginsel enkel richten tot de

bij het integraal waterbeleid betrokken diensten,

agentschappen, de besturen en de publiekrechtelijke

of privaatrechtelijke rechtspersonen62, waarvan de be-

palingen dus niet rechtstreeks bindend zijn voor de

burger.

20. Op basis van artikel 42, § 1, tweede lid DIWB en

artikel 46, § 1, tweede lid DIWB, konden (deel)bekken-

beheerplannen echter wel maatregelen bevatten die

aan burgers beperkingen opleggen bij het gebruik van

onroerende goederen die zijn gelegen binnen de peri-

meter van die plannen. De redenen waarom de de-

creetgever die verordenende maatregelen had beperkt

tot de bekken- en deelbekkenbeheerplannen, is niet

erg duidelijk. Wellicht heeft meegespeeld dat de

schaal van het stroomgebiedniveau zich daartoe niet

leent63. Deze juridische grondslag liet toe om gebied-

gericht, rechtstreeks verbindende maatwerkvoor-

schriften op te leggen. Het kan bijvoorbeeld gaan om

het verbod om bepaalde werken uit te voeren of ver-

hardingen aan te brengen in overstromingsgevoelige

gebieden64, en zelfs een bouwverbod is denkbaar. In

dit opzicht zijn deze plannen niet enkel beleidsplan-

nen, maar kunnen ze verordenende voorschriften be-

vatten. De inzetbaarheid van deze maatregelen werd

echter begrensd door een planologische clausule, op

basis waarvan die maatregelen in beginsel geen beper-

kingen mogen opleggen die absoluut werken of han-

delingen verbieden of onmogelijk maken die overeen-

stemmen met de plannen van aanleg of de ruimtelijke

uitvoeringsplannen, of die de realisatie van die plan-

nen en hun bestemmingsvoorschriften kunnen verhin-

deren. Er golden weliswaar twee uitzonderingen op

deze ruimtelijke voorrangsclausule, met name in oe-

verzones of overstromingsgebieden.

21. Het wijzigingsdecreet van 19 juli 2013 heeft, on-

der de dekmantel van de vereenvoudiging, deze bepa-

lingen echter ‘geruisloos’ opgeheven. In dit opzicht

lijkt de decreetgever een belangrijke juridische hef-

boom voor het opleggen van gebiedgerichtemaatwerk-

voorschriften te hebben prijsgegeven. Natuurlijk blijft

wel de mogelijkheid bestaan om via maatregelenpro-

gramma’s, vermeld in artikel 64 DIWB, of via de wa-

tertoets in de vergunningverlening rechtstreeks bin-

dende maatregelen op te leggen. Het nieuwe instru-

ment van de erfdienstbaarheden tot openbaar nut, dat

is voorzien in het recent goedgekeurde ontwerp van

Landinrichtingsdecreet, biedt ook heel wat mogelijk-

heden op dit vlak. In dit opzicht lijkt de opheffing van

artikelen 42 en 46 DIWB niet echt problematisch te

zijn.

3.4. Flexibilisering van de uitvoering van de
waterbeheerplanning

22. Om meer flexibiliteit binnen de planning moge-

lijk te maken komt er jaarlijks een wateruitvoerings-

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

57. Art. 24 en 32 DIWB.
58. De eerste waterbeleidsnota werd goedgekeurd op 8 april 2005; de tweede

waterbeleidsnota, waarvan het voorontwerp van 19 december 2012 tot
18 juni 2013, samen met enkele voorbereidende documenten voor de
tweede generatie stroomgebiedbeheerplannen, in openbaar onderzoek
lag, werd op 20 december 2013 goedgekeurd door de Vlaamse Regering.
De teksten vindt men terug via http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/
overleg-en-planning/overlegstructuren-op-vlaamsniveau/
waterbeleidsnota en http://www.volvanwater.be/tweede-
waterbeleidsnota-incl-waterbeheerkwesties (tekst voorontwerp).

59. Nieuw art. 32, § 1, eerste lid DIWB.
60. MvT, o.c., 5 en 24.
61. Verslag, o.c., nr. 2072/5, 5.
62. Zie MvT bij Decreet Integraal Waterbeleid, Parl.St. Vl.Parl. 2002-03,

nr. 1730/1, 41.
63. P. DE SMEDT, G. GONSAELES, F. MAES en J. HEYMAN, “Anders omgaan met

water. De krachtlijnen van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het in-
tegraal waterbeleid”, TMR 2003, 472.

64. In de memorie wordt daarover het volgende gesteld: “Hoewel het bekken-

beheerplan een beleidsplan betreft, kunnen op basis van de bindende bepalin-
genhieruitwel bepaalde rechtsgevolgen voor deburger voortvloeien. Conform
het tweede lid van artikel 42 kunnen er in het bekkenbeheerplanmeer bepaald
maatregelen worden opgenomen die mogelijk beperkingen opleggen op het
gebruik vanonroerendegoederen inbepaaldegebiedengelegenbinnendepe-
rimeter vanhet bekkenbeheerplan, indien dit is vereist voor de realisatie vande
erin opgenomen doelstellingen. Er kan bv. worden gedacht aan het verbod om
bepaalde werken of reliëfwijzigingen uit te voeren (zoals het inbuizen of dicht-
gooien van bepaalde grachten) of verhardingen aan te brengen. In het tweede
lid wordt daarom bepaald dat de maatregelen opgenomen in het bekkenbe-
heerplan geen handelingen mogen verbieden of onmogelijk maken die over-
eenstemmenmet de plannen van aanleg of ruimtelijke uitvoeringsplannen of
die de realisatie van die plannen en hun bestemmingsvoorschriften verhinde-
ren. Deze beperking geldt echter niet in overstromingsgebieden of oeverzones.
Deze gebieden zijn dermate cruciaal in het licht van de doelstellingen van inte-
graal waterbeleid, dat deze uitzondering gerechtvaardigd voorkomt. Deze be-
palingzet evenmindewatertoetsbuitenspel, die immers eenhorizontalemaat-
regel betreft.” (MvT bij Decreet Integraal Waterbeleid, Parl.St. Vl.Parl. 2002-
03, nr. 1730/1, 44-45)
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programma ter vervanging van de huidige bekken-

voortgangsrapporten. Het wateruitvoeringspro-

gramma maakt het mogelijk acties bij te sturen, stop te

zetten of toe te voegen om op die manier in te spelen

op onvoorziene of wijzigende omstandigheden65.

23. Het wateruitvoeringsprogramma is een rapporte-

ringsinstrument66 en een operationeel instrument voor

het maatregelenprogramma en heeft betrekking op de

maatregelen en alle acties van het maatregelenpro-

gramma. Het programma heeft dus betrekking, zowel

op het stroomgebiedniveau als op de bekkenspecifieke

delen en de grondwatersysteemspecifieke delen67.

De wateruitvoeringsprogramma’s worden jaarlijks op-

gesteld en bevatten, net zoals de oorspronkelijke bek-

kenvoortgangsrapporten, een geïntegreerd voortgangs-

verslag van de stand van de uitvoering van het

maatregelenprogramma, met een weergave van de

stand van zaken van de uitvoering van de acties en

een uitvoeringsplan voor het komende jaar68. Indien

nodig kunnen via het wateruitvoeringsprogramma ac-

ties bijgestuurd worden, acties stopgezet worden of

nieuwe acties toegevoegd worden. Uiteraard dienen

deze aanpassingen te passen binnen de visie en het

maatregelenprogramma van de stroomgebiedbeheer-

plannen.

Van belang is dat via het wateruitvoeringsprogramma

ook de mogelijkheid wordt geboden om tussentijds

overstromingsgebieden en oeverzones af te bakenen.

Dit betekent dat zoals het decreet momenteel is gecon-

cipieerd, de overstromingsgebieden kunnen worden

afgebakend op drie verschillende manieren: bij de

vaststelling van de stroomgebiedbeheerplannen, bij de

vaststelling van een wateruitvoeringsprogramma of

door een beslissing van de Vlaamse Regering in uit-

voering van artikel 50bis DIWB.

24. De CIW staat in voor de voorbereiding van het

wateruitvoeringsprogramma. Het bekkensecretariaat

bereidt het ontwerp van bekkenspecifiek deel van het

wateruitvoeringsprogramma voor69, de bekkenraad ad-

viseert het bekkenspecifiek deel70 en de algemene bek-

kenvergadering71 keurt het ontwerp van bekkenspeci-

fiek deel van hetwateruitvoeringsprogramma goed. De

programma’s zullen voor het eerst worden opgemaakt

samen met de herziene stroomgebiedbeheerplannen

nieuwe stijl. Tot de bekendmaking van die plannen

worden nog jaarlijks bekkenvoortgangsrapporten op-

gemaakt72.

Ingevolge artikel 66bis, § 1 DIWB komt aan de Vlaamse

Regering de bevoegdheid toe om nadere regelen vast

te stellen voor de totstandkomingsprocedure en de

goedkeuring van het wateruitvoeringsprogramma. In

de memorie van toelichting wordt terecht gewezen op

de afstemming die hierbij moet plaatsvinden met de

bestaande procedures en met de impact van de acties

op de doelgroepen73. Het gelijkheidsbeginsel zal daar

vaak ook toe nopen, wil men latere juridische proble-

men vermijden74.

Het wateruitvoeringsprogramma lijkt in beginsel ove-

rigens niet onttrokken te kunnen worden aan de plan-

MER of de plan-MER-screening, tenzij alsnog zou kun-

nen worden teruggevallen op de uitzonderingsclausu-

les uit artikel 4.2.3, §§ 3 en 3bis DABM75.

4. Verder aanscherpen van de
instrumenten van integraal waterbeleid

4.1. Oeverzones

4.1.1. Oeverzoneprojecten

25. Bij het uitwerken van het Decreet Integraal Water-

beleid in 2002 en 2003 werd ervoor gekozen om naast

de louter omzetting van de KaderrichtlijnWater onder

andere ook enkele nieuwe instrumenten te ontwikke-

len die moeten helpen om de doelstellingen inzake

integraal waterbeleid te bereiken. De oeverzone is daar

een van76. Een verstandig beheer van de strook waar

water en land elkaar raken en van de direct daarbij

aansluitende landstrook, biedt meerdere voordelen

voor het integraal waterbeleid: een betere waterkwali-

teit; betere levensmogelijkheden voor fauna en flora

in en om het water (natuurbehoud); en minder erosie

en afloop van verontreinigd hemelwater, waardoor er

minder geruimd moet worden in de loop (kwantiteits-

beheer), het slib een betere milieukwaliteit heeft en

het halen van milieuhygiënische normen voor land-

bouwactiviteiten bevorderd wordt door het afvloeien

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

65. MvT, o.c., 6 en 27.
66. Het wateruitvoeringsprogramma moet de informatie bevatten in functie

van de rapportering naar de Europese Commissie. De jaren dat er gerap-
porteerd moet worden voor de Europese Commissie zal het wateruitvoe-
ringsprogramma uitgebreider worden opgevat. Daarnaast zal worden on-
derzocht hoe de bekkenspecifieke opvolging van de vooruitgang tegen-
over de gesteldemilieudoelstellingen via een beperkte set van bekkenspe-
cifieke indicatoren kan gebeuren, eventueel in het kader van het
wateruitvoeringsprogramma (MvT, o.c., 29).

67. Ibid.
68. Nieuw art. 66bis DIWB en bijlage IV.
69. Nieuw art. 28, § 2, 2° DIWB.
70. Nieuw art. 27, § 2, 2° en art. 66bis, § 2, tweede lid DIWB.
71. Nieuw art. 66bis, § 2, tweede lid DIWB.
72. Art. 34 wijzigingsdecreet 19 juli 2013.
73. MvT, o.c., 27.

74. Zo is het juridisch ondenkbaar dat het wateruitvoeringsprogrammawaarin
een overstromingsgebiedwordt afgebakendniet aan een openbaar onder-
zoek zou worden onderworpen, terwijl het stroomgebiedbeheerplan of de
beslissing van de Vlaamse Regering op basis van artikel 50bis DIWB waarin
of waarbij die overstromingsgebieden worden afgebakend, wel aan een
openbaar onderzoek wordt onderworpen.

75. In bepaalde gevallen zou kunnenwordengesteld dat hetwateruitvoerings-
programma slechts kleine aanpassingen inhoudt ten opzichte van de ac-
ties vanhet stroomgebiedbeheerplan/maatregelenprogramma, inwelkge-
val een milieueffectenscreening zou kunnen volstaan, of zou, in voorko-
mend geval, een ontheffing kunnen worden verkregen.

76. Zie voor een bespreking van oorspronkelijke regeling inzake oeverzones:
A. CARETTE, “Enkele algemene instrumenten van het integraal waterbeleid.
Oeverzones, verwerving van onroerende goeden, aankoopplicht en ver-
goedingsplicht” in F. MAES en L. LAVRYSEN (eds.), o.c., nrs. 137-158, p. 114-
129.
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van door landbouwactiviteiten verontreinigd hemel-

water naar het oppervlaktewater en zo naar het grond-

water te beperken. De oeverzone kan dan ook drie

functies vervullen: een natuurbehoudsfunctie, een

bufferfunctie en een waterkwantiteitsfunctie (art. 3,

§ 1, 43° en art. 9 DIWB).

Er is van rechtswege een oeverzone langs elk opper-

vlaktewaterlichaam, behalve bij de waterwegen. Deze

omvat het talud van het oppervlaktewaterlichaam, dit

is de strook land binnen de bedding van een opper-

vlaktewaterlichaam vanaf de bodem van de bedding

tot aan het begin van het omgevende maaiveld of de

kruin van de berm (art. 3, § 2, 42° DIWB). Deze kan

worden uitgebreid of voorzien worden langs waterwe-

gen in de waterbeheerplannen. In artikel 10 DIWB

wordt geregeld welke erfdienstbaarheden er gelden en

of een vergoeding mogelijk is voor de opgelegde las-

ten.

26. Het afbakenen van bredere oeverzones gebeurde

nauwelijks in de waterbeheerplannen van de eerste

planningscyclus. Een van de redenen daarvoor is de

weerstand van de grondgebruiker tegen dergelijke uit-

breiding en de daaraan gekoppelde gebruiksbeperkin-

gen. Maar allicht zijn ook het bestaan en het succes

van de zogenaamde beheerspakketten perceelranden-

beheer77 mede oorzaak van de beperkte uitbreidingen.

Omdat het niet van behoorlijk bestuur getuigt om de

grondeigenaar en de gebruikers niet te betrekken in

het voortraject van dergelijke beslissing, werkte men

daarvoor een bijzonder instrument uit: het oeverzone-

project (zie art. 9 DIWB). In de memorie wordt daar-

van gezegd dat in dat project op maat gesneden maat-

regelen zullen zitten die afgesproken zijn met de

grondeigenaars en -gebruikers78. In de tekst van het

decreet leest men enkel dat als een bredere oeverzone

nodig is dan enkel het talud van de oppervlaktewater-

lichamen, dit via een oeverzoneproject moet. Van de

vroegere mogelijkheid om ook langs waterwegen oe-

verzones af te bakenen, is geen spoor meer terug te

vinden.

27. Oeverzoneprojecten worden goedgekeurd in een

stroomgebiedbeheerplan, een wateruitvoeringspro-

gramma of een beslissing van de Vlaamse Regering.

De Vlaamse Regering kan nadere regels vaststellen

voor het opstellen en het goedkeuren van oeverzone-

projecten, wat tot nog toe niet is gebeurd. In de memo-

rie wordt aangegeven dat afhankelijk van de concrete

inhoud van dergelijke projecten al dan niet een open-

baar onderzoek nodig zal zijn79.

Allicht was het voor de regelgever niet duidelijk wat

precies in dergelijk project zou staan zodat evenmin

kon worden uitgemaakt in welk geval een openbaar

onderzoek vereist is. Een ruime delegatie aan de

Vlaamse Regering om een procedure uit te werken lijkt

dan het logisch gevolg. Daarnaast vermeldt de memo-

rie nog dat als een bredere oeverzone nodig is, de

breedte ervan afhangt van de functie die deze oever-

zone moet vervullen, zodat er geen maximum op kan

worden gezet. Nu men met die projecten maatwerk

nastreeft, lijkt dat een goede keuze. In de oorspronke-

lijke regeling was evenmin een maximumbreedte

voorzien omdat maatwerk ook toen vooropstond.

Tot slot vermeldt men dat een oeverzoneproject ge-

paard kan gaan met een overeenkomst met de grond-

eigenaars en -gebruikers. Deze zinsnede geeft aan dat

ook ingeval de grondeigenaars en -gebruikers het niet

eens zijn of niet helemaal eens zijn met het oeverzone-

project dat de waterbeheerder wil goedgekeurd zien,

een project er toch kan komen; een overeenkomst met

deze personen is immers niet noodzakelijk, maar wel

mogelijk.

4.1.2. De gebruiksbeperkingen in en aansluitend
bij oeverzones

28. In paragraaf 1 van artikel 10 DIWB werden oor-

spronkelijk de erfdienstbaarheden opgenomen die van

kracht waren “in de oeverzones” zoals de eerste zin

van het artikel stelde, zonder dat daarbij een onder-

scheid werd gemaakt tussen de oeverzones van rechts-

wege en de andere. Als men de formulering van die

concrete gebruiksregels bekijkt, merkt men echter op

dat daarin wel regelmatig gesteld werd dat bepaalde

regels enkel gelden als de oeverzone slechts uit het

talud bestaat (art. 10, § 1, 1° en 2° DIWB) en dat som-

mige van de regels enkel gelden binnen een bepaalde

afstand van de top van het talud (art. 10, § 1, 1°, 2° en

4° DIWB). Dat komt verwarrend over en draagt niet bij

tot de naleving of handhaving van deze regels.

In de nieuwe tekst worden de erfdienstbaarheden

voorzien voor de oeverzones die enkel uit het talud

bestaan. In dememorie leest men dat de erfdienstbaar-

heden uit paragraaf 1 ook van toepassing zijn op de

afgebakende oeverzones80. Dat wijst er op dat de eer-

ste zin van paragraaf 2 van artikel 1081 zo moet wor-

den gelezen dat het opleggen in de afgebakende oever-

zones van de erfdienstbaarheden uit paragraaf 1, geen

mogelijkheid is, maar een plicht en dat enkel het voor-

zien van andere maatregelen een optie is. De inter-

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

77. De beheersovereenkomsten perceelrandenbeheer worden gesloten in uit-
voering van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juni 2008 betref-
fende het sluiten van beheersovereenkomsten en de toekenning van ver-
goedingen in uitvoering van verordening (EG) 1698/2005 van de Raad van
20 september 2007 inzake steun voor plattelandsontwikkeling, BS 26 juni
2008. Zie over het succes van dergelijke pakketten: www.vlm.be/
landbouwers/beheersovereenkomsten/evolutie.

78. MvT, o.c., p. 19.
79. Ibid.
80. Ibid.
81. “De Vlaamse Regering kan in de oeverzones en in de afgebakende oeverzo-

nes, naast de bepalingen vermeld in paragraaf 1, andere noodzakelijke
maatregelen opleggen, met inbegrip van erfdienstbaarheden.”
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punctie van de eerste zin van artikel 10, § 2 DIWB

wijst daar ook op.

29. Volgens de memorie blijven voor oeverzones die

enkel het taluds omvatten in hoofdzaak de gebruiks-

beperkingen uit de oorspronkelijke versie behouden,

behalve voor wat bouwwerken betreft82. Het is echter

merkwaardig dat men artikel 10, § 1, 1° DIWB niet

aanpaste aan het feit dat men de erfdienstbaarheden

al in de eerste zin van de paragraaf omschrijft als van

toepassing als de oeverzone enkel het talud omvat en

dus de zinsnede “Indien de oeverzone enkel het ta-

luds omvat” uit de tweede zin van 1° niet schrapte.

Dit punt is trouwens het enige uit paragraaf 1 dat nog

in de oorspronkelijke versie staat. Allicht liggen de

bemestingsregels die erin vervat zitten te gevoelig om

binnen de regeringscoalitie een consensus te bereiken

om ook dit punt te actualiseren.

30. Artikel 10, § 1, 2° DIWB werd al vervangen door

artikel 15 van het decreet van 8 februari 2013 hou-

dende duurzaam gebruik van pesticiden in het

Vlaamse Gewest83 (verder: Decreet Duurzaam Pestici-

dengebruik). Dit decreet, dat de richtlijn 2009/128/EG

van het Europees Parlement en de Raad van 21 okto-

ber 2009 tot vaststelling van een kader voor commu-

nautaire actie ter verwezenlijking van een duurzaam

gebruik van pesticiden gedeeltelijk omzet, verwijst in

zijn artikel 4, tweede lid, 1° naar de regels uit het DIWB

voor wat het gebruik van pesticiden langs waterlicha-

men betreft. Daarvoor was wel de aanpassing van arti-

kel 10, § 1, 2° DIWB nodig, want dat sprak nog van

“bestrijdingsmiddelen” in plaats van “pesticiden”.

Ook werden de regels die afwijkingen op het gebruiks-

verbod van pesticiden mogelijk maken, aangepast aan

het nieuwe decreet. Afwijkingen kunnen worden ver-

leend op basis van artikel 7, eerste lid, 1° van het

nieuwe decreet, zoals verder uitgewerkt in het besluit

van de Vlaamse Regering van 15maart 2013 houdende

nadere regels inzake duurzaam gebruik van pesticiden

in het Vlaamse Gewest voor niet-land- en tuinbouwac-

tiviteiten en de opmaak van het Vlaams Actieplan

Duurzaam Pesticidengebruik84 (verder: Besluit Duur-

zaam Pesticidengebruik).

Het gebruiksverbod uit artikel 10, § 1, 2° DIWB is ook

van toepassing op land- en tuinbouwactiviteiten. Het

besluit duurzaam pesticidengebruik dat onder andere

artikel 7, eerste lid, 1° van het Decreet Duurzaam

Pesticidengebruik uitvoert, is dat echter niet. Dit bete-

kent dat afwijkingen van het verbod op pesticidenge-

bruik voor deze gebruikers niet op basis van het Be-

sluit Duurzaam Pesticidengebruik kunnen worden

verleend. Ofwel dient men een afwijkingsprocedure

uit te werken die wel voor land- en tuinbouw geldt,

ofwel dient men ad hoc de afwijking toe te staan aan

de hand van de bepalingen die artikel 7, eerste lid, 1°

van het Decreet DuurzaamPesticidengebruik daarvoor

vastlegt. Uiteraard verdient het eerste de voorkeur.

31. Als men artikel 10, § 1, 2° DIWB samen leest met

de vernieuwde pesticidenregelgeving, valt ook op dat

voor niet-landbouw- en tuinbouwactiviteiten er stren-

gere afstandsregels voor het gebruik van pesticiden

langs waterlopen gelden dan de één meter voorzien in

het DIWB. In artikel 4 van het Besluit Duurzaam Pes-

ticidengebruik wordt onder andere geregeld dat tot en

met 31 december 2014 op de terreinen op minder dan

zes meter van het talud van het oppervlaktewater voor

terreinen gebruikt voor een openbare dienst het de-

creet van 21 december 2001 houdende vermindering

van het gebruik van bestrijdingsmiddelen door open-

bare diensten in het Vlaamse Gewest geldt (art. 4, eer-

ste lid, 2°). Dat houdt een gebruiksverbod in, met eigen

afwijkingsmogelijkheden. Tot en met eind 2014 geldt

voor de andere terreinen op minder dan zes meter van

het talud van het oppervlaktewater een minimumge-

bruik85 (art. 4, eerste lid, 3°). Vanaf 1 januari 2015 geldt

echter voor elk van die terreinen een gebruiksverbod

(art. 4, tweede lid, 1°, a).

De reden daarvoor is terug te vinden in artikel 4,

tweede lid Decreet Duurzaam Pesticidengebruik. Dat

bepaalt namelijk dat “met behoud van de toepassing

van dit decreet” onder andere het gebruik van pestici-

den op en naast de oeverzone geregeld wordt in het

DIWB (art. 4, tweede lid, 1°). Dergelijke formulering

geeft aan dat men beide sets van regelgeving moet

combineren, en als er verschillen zijn, men de streng-

ste regeling moet toepassen. Dit alles heeft tot gevolg

dat het gebruiksverbod uit artikel 10, § 1, 2° DIWB in

de praktijk enkel op landbouw- en tuinbouwactivitei-

ten slaat. Men kan opwerpen dat net in de land- en

tuinbouw de meest krachtige pesticiden gebruikt wor-

den en het niet verstandig is om die zo dicht bij een

waterloop toe te passen. Men mag daarbij wel niet uit

het oog verliezen dat pesticiden steeds erkend of toe-

gelaten moeten zijn en daarbij ook steeds stilgestaan

wordt bij onder andere gebruik nabij oppervlaktewa-

ter86. Dat kan tot gevolg hebben dat een product niet

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

82. MvT, o.c., p. 19.
83. BS 22 februari 2013.
84. BS 18 april 2013.
85. Volgens artikel 4, derde lid van het besluit van 15maart 20113wordt onder

minimumgebruik verstaan het verminderen van het pesticidengebruik
door:
1° pesticiden alleen pleksgewijs te gebruiken op de locaties die nog niet

pesticidenvrij te beheren zijn. Bij een pleksgewijs gebruik wordt uitslui-
tend de te bestrijden soort behandeldmet pesticiden en niet de omlig-
gende ruimte;

2° alleen de pesticiden te gebruiken die erkend zijn als gewasbescher-
mingsmiddelen door de federale overheid of die als biociden toegela-

ten zijn door de federale overheid. In beide gevallenworden de toepas-
singsvoorschriften strikt gerespecteerd;

3° de aanleg en heraanleg van de terreinen, vermeld in artikel 3, eerste lid,
te onderwerpen aan een pesticidentoets.

86. Dit in uitvoering van artikel 11 van de richtlijn 2009/128/EG van 21 oktober
2009 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader
voor communautaire actie ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik
van pesticiden. Dat artikel noodzaakt specifieke maatregelen ter bescher-
ming van het aquatische milieu en het drinkwater en schrijft in het tweede
lid voor waaruit die maatregelen bestaan. Daarbij lijken voor bescherming
van oppervlaktewater het belangrijkst: a) voorkeur geven aan pesticiden
die overeenkomstig richtlijn 1999/45/EG niet zijn ingedeeld als gevaarlijk
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erkend is of toegelaten is om nabij een oppervlaktewa-

ter te gebruiken, wat steeds op het etiket van het pro-

duct moet staan87.

32. Het verbod om ruimingsspecie op de oever achter

te laten uit het oorspronkelijke artikel 10, § 1, 3° DIWB

werd geschrapt omdat het op de oever deponeren van

ruimingsspecie voldoende geregeld wordt in de regel-

geving inzake afval en de code van goede praktijk in-

zake ruimingsspecie en baggerslib die in uitvoering

van de afvalstoffenregelgeving werd goedgekeurd88.

Men wenst daar dus niet langer via het goedkeurings-

besluit van een waterbeheerplan van af te wijken. Der-

gelijke afwijking zou per definitie tot gevolg hebben

dat de regels van het Vlarema voor dat welbepaalde

geval niet gerespecteerd worden. Dit valt moeilijk te

rijmen met bijvoorbeeld het gelijkheidsbeginsel. Het

is beter om, indienmen van oordeel is dat de Vlarema-

regels inzake het achterlaten van slib op de oevers niet

geschikt zijn in bepaalde gevallen, daarvoor een alge-

mene regeling in het Vlarema zelf uit te werken.

33. Over het nieuwe artikel 10, § 1, 4° DIWB dat een

bouwverbod invoert in een vijfmeterzone naast de top

van het talud waarvan onder bepaalde omstandighe-

den afwijkingen mogelijk zijn, leest men weinig in de

memorie terwijl het toch een belangrijke wijziging is

van wat er eerst stond. In de versie van 2003 ging het

enkel om een bouwverbod in de oeverzone. In de

praktijk dus enkel langs de waterkant van het talud,

behalve daar waar men een ruimere oeverzone afba-

kende. Nu komt daar vijf meter bij, wat toch meer is

dan een loutere verfijning zoals het in de memorie

wordt genoemd. De finale versie van deze bepaling is

er trouwens gekomen met een amendement van de

meerderheidspartijen89 dat een uitzonderingsgrond bij

het bouwverbod wijzigt, nadat een eerder amende-

ment90 tot doel had terug te keren naar de oorspronke-

lijke versie van het bouwverbod.

34. De keuze voor een bouwverbod in een zone van

vijf meter naast de rand van het talud, is allicht geïn-

spireerd op de erfdienstbaarheid van doorgang vervat

in artikel 17 van de wet van 28 december 1967 hou-

dende de onbevaarbare waterlopen. Om onderhoud

van de waterloop mogelijk te maken, voorziet dat arti-

kel in een recht van doorgang voor personen en mate-

rieel, alsook in de mogelijkheid om het ruimingsslib

en andere opgehaalde zaken op de oever te zetten in

een zone van vijf meter langs de top van het talud van

de onbevaarbare waterloop. Een vergelijkbare erf-

dienstbaarheid tot onderhoud van de oeverzone zit

vervat in artikel 17, § 3 DIWB. Deze erfdienstbaarhe-

den komen in feite op een bouwverbod neer, want als

er in die zone bouwwerken komen, kan men er niet

meer langs om de loop en de bijbehorende oeverzone

te onderhouden.

De praktijk is echter anders. Er is immers heel wat in

de zone gebouwd, in hoofdzaak afsluitingen, tuinhui-

zen, carports, losstaande garages, … waarvoor nooit

een stedenbouwkundige vergunning is aangevraagd.

Het is pas sinds de inwerkingtreding van het besluit

van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 tot bepaling

van handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige

vergunning nodig is, zoals gewijzigd bij besluit van

26 november 2010, dat er voor het uitvoeren van wer-

ken in de vijfmeterstrook naast onbevaarbare waterlo-

pen geen vrijstelling meer is voor dergelijke kleine

werken. Wordt in die zone wel een stedenbouwkun-

dige vergunning aangevraagd, dan moet advies wor-

den gevraagd aan de Vlaamse Milieumaatschappij, de

provincie of een polder of watering naargelang het gaat

om een onbevaarbare waterloop van eerste, dan wel

van tweede of derde categorie, al dan niet gelegen in

het werkingsgebied van een polder of watering91. De

waterbeheerder zal in de regel een negatief advies

geven voor werken in de vijfmeterzone naast een ge-

categoriseerde onbevaarbare waterloop.

35. Het gaat in artikel 10, § 1, 4° DIWB enkel om een

verbod op bovengrondse constructies; men verwacht

van ondergrondse constructies geen problemenwat de

oeverzonefuncties betreft. Staat er al een bouwwerk,

dan is herbouwen zoals dat opgevat wordt in arti-

kel 4.1.1, 6° VCRO verboden, maar het uitvoeren van

onderhoudswerken, stabiliteitswerken en het verbou-

wen van dergelijke constructies als vermeld in arti-

kel 4.1.1, 9°, 11° en 12° VCRO is wel mogelijk, voor

zover er in de regelgeving inzake ruimtelijke ordening

daartegen geen bezwaar is. Daarmee wordt allicht ver-

wezen naar de speciale regels die gelden voor zone-

vreemde constructies die soms in beperkingen voor-

zien in hoofdzaak wat het verbouwen betreft. In elk

geval zorgt dit er voor dat wat al is volgebouwd, door-

gaans volgebouwd kan blijven.

Net zoals in de oorspronkelijke versie van de tekst

geldt het verbod niet voor constructies die noodzake-

lijk zijn voor het beheer van het oppervlaktewaterli-

chaam, zoals sluizen en oeverversterkingen. Ook

werkzaamheden van algemeen belang zijn ermogelijk,

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

voor het aquatischemilieu, noch prioritaire gevaarlijke stoffen bevatten als
bedoeld in artikel 16, lid 3 van richtlijn 2000/60/EG; en c) voorzien in het
gebruik van risicoreducerende maatregelen waardoor het risico van ver-
vuiling buiten het terrein als gevolg van verwaaiende spuitnevel, uitspoe-
ling en afspoeling tot een minimum wordt beperkt. Deze maatregelen
voorzien in het afbakenen van bufferzones met passende afmetingen voor
de bescherming van niet-doelwitwaterorganismen, en in beschermingszo-
nes voor oppervlaktewater en grondwater dat wordt gebruikt voor de
onttrekking van drinkwater, waarbinnen geen pesticiden mogen worden
toegepast of opgeslagen.

87. Art. 44, 8° en 9° KB 28 februari 1994 betreffende het bewaren, het op de

markt brengen enhet gebruiken vanbestrijdingsmiddelen voor landbouw-
kundig gebruik, zoals gewijzigd in uitvoering van richtlijn 2009/128/EG van
21 oktober 2009 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling
van een kader voor communautaire actie ter verwezenlijking van een duur-
zaam gebruik van pesticiden.

88. MvT, o.c., p. 19.
89. Parl.St. Vl.Parl. 2012-2013, nr. 2072/4.
90. Parl.St. Vl.Parl. 2012-2013, nr. 2072/2.
91. Art. 1, 4° BVR 5 juni 2009 tot aanwijzing van de instanties die over een

vergunningsaanvraag advies verlenen.
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net zoals werkzaamheden en constructies die expli-

ciet zijn toegelaten door een ruimtelijk uitvoerings-

plan.

36. Deze laatste uitzondering werd ingevoegd via

amendement92, waarin het verantwoord wordt door er

op te wijzen dat in dichtbebouwd gebied en histori-

sche stadscentra de toegang voor de waterbeheerder

op een andere manier gegarandeerd kan worden dan

met een absoluut bouwverbod en een verbod op her-

bouwen binnen de vijfmeterzone naast de waterloop.

Men stelt dat er in uitvoeringsplannen, afhankelijk

van de specifieke situatie, in andere oplossingen voor-

zien kan worden om tegemoet te komen aan de noden

van de waterbeheerder, bijvoorbeeld door de toegan-

kelijkheid van op één oever te garanderen.

Deze toevoeging heeft tot gevolg dat men in ruimte-

lijke uitvoeringsplannen uitdrukkelijk moet voorzien

dat er in de betrokken zone gebouwdmagworden, met

nadere voorschriften over wat wel en niet kan. Tevens

moet erover gewaakt worden dat dergelijke ingrepen

de functie of de functies van de oeverzone niet onmo-

gelijk maken. De indieners van het betrokken amen-

dement gaan er van uit dat de tussenkomst van de

waterbeheerder bij de opmaak van dergelijke ruimte-

lijke uitvoeringsplannen daarvoor borg zal staan, al

geven zij natuurlijk enkel maar een advies. Tot slot

kunnen ook constructies die verenigbaar zijn met de

functie of functies van de oeverzone toegelaten wor-

den.

37. Samenvattend is dit een bouwverbod met zeer

veel afwijkingsmogelijkheden die in de regel moeten

worden afgewogen ten aanzien van de functie van de

oeverzone. De toevoeging van de afwijking die expli-

ciet voorzien wordt in ruimtelijke uitvoeringsplannen

is in dat opzicht allicht overbodig: bouwwerken die

volgens de waterbeheerder in dergelijk plan mogelijk

zijn, zullen voor die waterbeheerder noodzakelijk

moeten zijn voor het beheer van de loop, van open-

baar belang moeten zijn of op zijn minst verenigbaar

met de functie op functies van de oeverzone.

4.1.3. Nadeelcompensatie?

38. In paragraaf 2 van artikel 10 DIWBwordt voorzien

dat men zowel voor de oeverzone van rechtswege als

voor de afgebakende oeverzone in bijkomende maat-

regelen kan voorzien, opgelegd door de Vlaamse Re-

gering. Dat is niet nieuw. De vergoedingsregeling is

inhoudelijk evenmin gewijzigd: worden bijkomende

maatregelen opgelegd, dan kunnen particuliere grond-

eigenaars of gebruikers aan het Vlaamse Gewest een

vergoeding vragen als diemaatregelen verder gaan dan

wat voor het bereiken van de basismilieukwaliteits-

normen is vereist of als ze verder gaan dan de maatre-

gelen die vereist zijn voor het realiseren van het stand

still-beginsel, vermeld in artikel 6, 1° DIWB.

In de memorie van toelichting vindt men wel de al

eerder gegeven verantwoording terug uit de memorie

bij het oorspronkelijke decreet: er wordt verwezen

naar de Europese regels inzake steunverlening met be-

trekking tot leefmilieu die slechts een vergoeding toe-

laten voor extra inspanningen bovenop hetgeen stan-

daard overal moet worden bereikt.

39. Voor oeverzones is er enkel uitvoering gegeven

aan de vergoedingsmogelijkheid uit artikel 17 DIWB.

De eigenaar van een onroerend goed kan van de initi-

atiefnemer tot de afbakening van de oeverzone de

verwerving daarvan eisen indien hij aantoont dat ten

gevolge van de afbakening van een oeverzone waar-

binnen dit onroerend goed is gelegen, de waardever-

mindering van zijn onroerend goed ernstig is of de

leefbaarheid van de bestaande bedrijfsvoering ernstig

in het gedrang komt. De regels voor de aankoopplicht

zijn verder uitgewerkt in de artikelen 10 tot 13 van het

besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 tot

uitvoering van de onteigening ten algemenen nutte,

het recht van voorkoop, de aankoopplicht, de vergoe-

dingsplicht en de afbakening van overstromingsgebie-

den van titel I van het Decreet Integraal Waterbeleid

van 18 juli 200393.

Bij het bepalen van de aankoopprijs wordt geen reke-

ning gehouden met de waardevermindering voort-

vloeiend uit de afbakening van het onroerend goed als

oeverzone of overstromingsgebied (art. 17, § 1, vierde

lid DIWB).

40. Naast de aankoopplicht is er dus nog geen rege-

ling uitgewerkt om vergoedingen uit te keren ter com-

pensatie van het opleggen van extra maatregelen voor

oeverzones die enkel uit het talud bestaan, noch voor

de extra maatregelen uit de oeverzoneprojecten. Nu

enkel deVlaamse Regering dergelijk vergoedingenstel-

sel mag uitwerken, kan dit gebeuren in het besluit van

de Vlaamse Regering waarbij een oeverzoneproject

wordt afgebakend, zij het nu in een stroomgebiedbe-

heerplan of via afzonderlijk besluit. Indien de water-

uitvoeringsprogramma’s goedgekeurd worden door de

Vlaamse Regering, kan het ook daar in.

Het lijkt echter beter dat er een algemeen kader voor

een vergoedingsregeling wordt voorzien, dat dan in-

gezet kan worden om de concrete vergoedingsregeling

bij elk oeverzoneproject uit te werken. Dat is transpa-

ranter als er met grondeigenaars en -gebruikers over-

legd wordt over oeverzoneprojecten, en biedt ook

meer garanties op een gelijke behandeling van eige-

naars en gebruikers voor alle gronden waarvoor oever-

zoneprojecten worden goedgekeurd.

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

92. Parl.St. Vl.Parl. 2012-2013, nr. 2072/4. 93. BS 22 januari 2010.
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4.2. De watertoets

4.2.1. De watertoets: algemene situering

41. Sinds 2003 moeten de bevoegde overheden, wan-

neer zij oordelen over een vergunning, plan of pro-

gramma, een watertoets94 uitvoeren. Het is trouwens

vooral via de watertoets dat er een band wordt ge-

creëerd tussen het integraal waterbeleid en de ruimte-

lijke ordening. In artikel 4.3.1, § 1, 4° Vlaamse Codex

Ruimtelijke Ordening (VCRO) wordt de watertoets ten

overvloede95 aangeduid als een grondslag op basis

waarvan stedenbouwkundige vergunningen of verka-

velingsvergunningen kunnen worden geweigerd.

42. De watertoets, waarvan het juridisch kader wordt

gevormd door artikel 8 DIWB en het besluit van 20 juli

2006 van de Vlaamse Regering (hierna verkort: Water-

toetsbesluit)96, heeft in essentie tot doel, door het op-

leggen van voorwaarden of, desnoods, door het weige-

ren van de vergunning of de goedkeuring aan een plan

te onthouden, het ontstaan van schadelijke effecten op

het waterhuishoudkundig systeem te voorkomen, mil-

deren, herstellen of compenseren. Er bestaat een hië-

rarchie in de te nemen maatregelen op basis van de

watertoets: in eerste instantie komt het er op neer door

het opleggen van voorwaarden de schadelijke effecten

te vermijden of zoveel mogelijk te beperken; pas in-

dien dit niet mogelijk is, moet men de schade herstel-

len of, waar het gaat om waterberging of infiltratie,

compenseren. Via het begrip “schadelijke effecten”

heeft de watertoets trouwens een relatief ruim be-

schermingsbereik: niet enkel waterkwaliteit, maar ook

waterkwantiteitsproblemen, watergebonden natuur

en zelfs klimaateffecten worden in beschouwing ge-

nomen.

Hoe men tot die beslissing komt, is het voorwerp van

een bijzondere motiveringsplicht (de “waterpara-

graaf”), die nader wordt gemoduleerd door artikel 8,

§ 2 DIWB en artikel 4 van het Watertoetsbesluit. In

ieder geval wordt bij het formuleren van de waterpa-

ragraaf rekening gehouden met de relevante doelstel-

lingen en beginselen van integraal waterbeleid, even-

als de relevante bepalingen van de toepasselijke wa-

terbeheerplannen. Waar de kwantitatieve grondwater-

toestand in het geding is, geldt een verscherpte

watertoets. Indien de schade aan de grondwaterkwan-

titeit niet kanworden vermeden door het opleggen van

voorwaarden of planaanpassingen, kan het plan maar

worden goedgekeurd of de vergunning worden toege-

staan omwille van dwingende redenen van groot

openbaar belang.

Door het decreet van 25 mei 200797 werd het toepas-

singsgebied van de watertoets beter afgebakend. Voor-

dien had de watertoets een open toepassingsgebied,

wat tot onzekerheid aanleiding gaf. Het materieel toe-

passingsgebied werd enerzijds ingeperkt voor wat de

vergunningen, plannen en programma’s betreft, ter-

wijl het werd uitgebreid tot de stedenbouwkundige en

planologische attesten. Naast de decretale minimum-

lijst, die onder andere de ruimtelijke uitvoeringsplan-

nen, de stedenbouwkundige vergunning, de verkave-

lingsvergunning en de milieuvergunning omvat, werd

aan de Vlaamse Regering de bevoegdheid verschaft om

bijkomende planstelsels en vergunningen aan het toe-

passingsgebied van de watertoets te onderwerpen. Dit

gebeurde bij besluit van 14 oktober 2011, waarbij de

Vlaamse Regering in bijlage 2 van het Watertoetsbe-

sluit de zogenaamde positieve lijst heeft vastgesteld.

43. Het wijzigingsdecreet van 19 juli 2013 heeft niet

fundamenteel ingegrepen op de watertoets. Wel heeft

de decreetgever een aantal technische aanpassingen

doorgevoerd98, en vooral werd een anomalie in de

definiëring van het toepassingsgebied van de water-

toets opgekuist.

Niettegenstaande de meest relevante vergunnings- en

planstelsels onder het toepassingsbereik vallen van de

watertoets waren er toch nog opvallende anomalieën.

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

94. Zie hierover meer F. BOUQUELLE, Toetsingsmechanismen en instrumenten
voor effectbeoordeling in het Vlaamse Gewest, onderzoeksrapport opgesteld
in het kader van het steunpunt Milieubeleidswetenschappen, Gent, 2006,
133 p.; P. DE SMEDT, “Waterwetgeving en ruimtelijke ordening” in B. HU-
BEAU, W. VANDEVYVERE en G. DEBERSAQUES (eds.), Handboek ruimtelijke
ordening en stedenbouw, Brugge, die Keure, 2010, 1232-1253; P. DE SMEDT,
“Watertoets”, Juristenkrant2010, 218, 1; P.DESMEDT,Dewatertoets getoetst.
Juridische leidraad bij de toepassing van de watertoets, Bibliotheek Milieu-
recht en Ruimtelijke Ordening Larcier 3, Gent, Larcier 2008, 157 p.; P. DE
SMEDT, “Dewatertoets na twee jaar toepassing”,Milieu&Bedrijf2005, nr. 16,
1-3; P. DE SMEDT, “De Watertoets: breekijzer van de watersector?” in
F.C.M.A. MICHIELS en L. LAVRYSEN (eds.), Milieurecht in de lage landen.
Rechtsvergelijkende studies over de milieuvergunning, emissiehandel, water-
toets, natuurbescherming enbestuurlijke handhaving inVlaanderen enNeder-
land, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2004, 179-201; P. DE SMEDT,
“Watertoets getoetst. Een revolutionair instrument van het decreet van
18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid”, NJW 2004, 902-913; P.
DE SMEDT, “Water anders ordenen?, De impact van het decreet van 18 juli
2003 betreffende het integraal waterbeleid op het beleidsdomein van de
ruimtelijke ordening”, TROS 2004, 327-330; P. DE SMEDT, “Naar een ruimte-
lijke ordening op waterbasis?” in L. LAVRYSEN en F. MAES (eds.), o.c., 165-
178; P. DE SMEDT, De instrumenten van het Vlaamse decreet van 18 juli 2003
betreffende het integraal waterbeleid: onbekend en onbemind?, Gandaius ju-
ridische actualia, Mechelen, Kluwer, 2004, 31-42; I. DE SOMERE, “Het enge
sectorale beoordelingskader in de ruimtelijke ordening doorbroken? On-
derzoek naar de zin en onzin vanwatertoetsen, natuurtoetsen, habitattoet-

sen, enz.”, TMR 2008, 156-169; P. DE SMEDT, “Dewatertoets anno 2012: over
oude gedachten en nieuwe vormen” in L. LAVRYSEN (ed.), Natuur, water en
ondernemen. Kwelling of uitdaging?, Brugge, die Keure, 2012, p. 3-62.

95. B. ROELANDTS en P.-J. DEFOORT, “Ruimtelijke ordening anno 2009: nieuwe
regels, nieuwe vragen”, TROS 2009, 118.

96. BS 31 oktober 2006 (inwerkintreding 1 november 2006).
97. Decr. 25 mei 2007 houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu, energie

en openbare werken, BS 19 juni 2007.
98. Zoworden artikel 8, paragrafen 1 en 5 van het decreet in overeenstemming

gebracht met de Codex Ruimtelijke Ordening, die sinds 1 september 2009
het kader vormt voor de ruimtelijke ordening in Vlaanderen. Omdat er ech-
ter nog steeds, zij het zeer beperkt, ruimtelijke plannen gemaakt kunnen
worden volgens de oude regelgeving, blijft de verwijzing naar het decreet
betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996,
nog opgenomen in paragraaf 5. Ook werd in artikel 8, § 5, tweede lid, punt
2, de term “landschapsplan” geschrapt. Nergens in de regelgeving inzake
ruilverkaveling op basis van de wet van 22 juli 1970 komt deze term voor.
Er worden wel landschapsplannen gebruikt, doch dit heeft geen wettelijke
basis zodat in de regelgeving hier niet naar dit plan verwezen kan worden.
In de huidige versie van diezelfde bepaling wordt ook verwezen naar het
herverkavelingsplan, maar dat is evenmin een plan dat een wettelijke basis
heeft, zodat ookdit geschraptmoetworden.Hetplan vandenieuwewegen
en afwateringen is wel wettelijk verankerd en blijft dus behouden. De ver-
wijzing naar “een inrichtingsplan inzake landinrichting” uit punt 3 van arti-
kel 8, § 5, tweede lid, is niet juist. De juiste term is “landinrichtingsplan”. Dit
wordt met de nieuwe tekst rechtgezet.
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Zo waren in de oorspronkelijke tekst de machtigingen

voor de uitvoering van buitengewone werken van

“verbetering” van onbevaarbare waterlopen, vermeld

in artikel 12 van de wet van 28 december 1967 betref-

fende de onbevaarbare waterlopen, wel opgenomen in

de decretale lijst van watertoetsplichtige vergunnin-

gen, terwijl de machtigingen voor de uitvoering van

buitengewone werken van “wijziging”, vermeld in ar-

tikel 14 van die wet, dit niet waren. Deze laatste wer-

ken zijn nochtans werken die niet nodig zijn voor de

waterhuishouding en waarvoor men er volgens arti-

kel 10 van die wet over moet waken dat ze de water-

loop niet schaden99. In zijn arrest nr. 213.338 van

19 mei 2011 probeerde de Raad van State dit euvel

enigszins op te vangen, door te oordelen dat deze

laatstgenoemde machtigingen, die niet in de decretale

lijst zijn opgenomen, evenzeer aan een volwaardige

watertoets moeten worden onderworpen, omdat uit

een door de deputatie op eigen initiatief gevraagd

wateradvies bleek dat de handeling waarvoor de

machtiging werd gevraagd - in casu de overwelving

van een onbevaarbare waterloop van de derde catego-

rie - een schadelijk effect kon veroorzaken100,101. Het

wijzigingsdecreet van 19 juli 2013 heeft dan ook deze

buitengewone werken van wijziging toegevoegd aan

het toepassingsgebied van dewatertoets. Al bij al heeft

deze rectificatie op vandaag een beperkt belang. Ver-

mits al deze werken aan onbevaarbare waterlopen in

beginsel ook onderworpen zijn aan een stedenbouw-

kundige vergunningsplicht, waren deze werken overi-

gens eerder al vaak onrechtstreeks aan de watertoets

onderworpen, dit als gevolg van de integratie van deze

machtigingen in de stedenbouwkundige vergun-

ning102.

4.2.2. De aangescherpte watertoets voor signaal-
gebieden

– Omzendbrief LNE/2013/1: een algemene situering

44. Vlaanderen is één van de dichtstbevolkte streken

ter wereld. Er heerst dan ook een hoge bebouwings-

graad, die nog exponentieel toeneemt. Als Vlaanderen

aan hetzelfde tempo open ruimte blijft innemen, dan

zal in 2050 41,5% van de beschikbare ruimte volge-

bouwd zijn103. Ruimte, en vooral open ruimte, is ech-

ter noodzakelijk om water te kunnen opvangen bij

zware regenval, om zo een antwoord te kunnen bie-

den op de toenemende wateroverlast en overstromin-

gen. De watertoets heeft niet kunnen voorkomen dat

nog vele onbebouwde percelen in overstromingsge-

voelige gebieden werden ontwikkeld voor woning-

bouw of andere harde bestemmingen.

45. In de parlementaire resolutie over wateroverlast,

ingediend op 7 juli 2011104, werd daarom gevraagd om

gepaste instrumenten te ontwikkelen of bestaande in-

strumenten te evalueren om het behoud van het water-

bergend vermogen in overstromingsgevoelige gebie-

den te vrijwaren. De recente omzendbrief LNE/2013/1

van 28 juni 2013, “Richtlijnen voor de toepassing van

de watertoets voor de vrijwaring van het waterbergend

vermogen in signaalgebieden”105, die voortbouwt op

een conceptnota met een plan van aanpak voor het

vrijwaren van het waterbergend vermogen goed van

29maart 2013 van de Vlaamse Regering106,107, geeft een

antwoord op die vraag108. De regelgever heeft er dus

voor geopteerd om aan dit nieuwe waterbergingsbe-

leid vorm te geven via een parallel regelgevend cir-

cuit, en niet via de verankering van dit beleid in het

DIWB of in een erop gesteund uitvoeringsbesluit. Niet-

temin werd in de parlementaire voorbereiding van het

wijzigingsdecreet relatief veel aandacht besteed aan

de krachtlijnen nieuw waterbergingsbeleid109.

De omzendbrief bevat onder meer richtlijnen voor het

toepassen van de watertoets en het behouden van het

waterbergend vermogen in signaalgebieden. De om-

zendbrief die het beleid met betrekking tot deze sig-

naalgebieden regelt, is weliswaar gericht aan de ver-

gunningverlenende of planopmakende overheden en

aan de waterwegbeheerders die advies moeten verle-

nen in het kader van de watertoets, maar zal ook een

onmiskenbare impact hebben op de onroerendgoed-

praktijk. Centraal in de omzendbrief staan de bouw-

stop, de verscherpte watertoets, en het verbod om

nieuwe signaalgebieden te creëren.

46. Hoewel dit als dusdanig niet expliciet wordt aan-

gegeven, lijkt de omzendbrief zijn grondslag te vinden

in artikel 8, § 5 DIWB dat bepaalt dat de Vlaamse Re-

gering algemene richtlijnen of nadere regels kan vast-

stellen aan de hand waarvan wordt vastgesteld of han-

delingen of activiteiten een schadelijk effect veroorza-

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

99. MvT, o.c., 18.
100. RvS 19 mei 2011, nr. 213.338, deputatie provincie Antwerpen.
101. Zie P. DE SMEDT, “De watertoets: omzien in (toenemende) verwondering”

(noot onder RvS 19 mei 2011, nr. 213.338 en RvS 28 juni 2011, nr. 214.211),
TROS 2012, 13-14.

102. Decr. 23maart 2012 tot wijziging van de wet van 5 juli 1956 betreffende de
wateringen, van de wet van 3 juni 1957 betreffende de polders, van de wet
van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen, wat be-
treft de integratie van toestemmingen enmachtigingen in de stedenbouw-
kundige vergunningverlening en tot wijziging van het decreet van 8 mei
2009 houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen, wat betreft de
regeling betreffende de achteruitbouwstrook en de nog niet gerealiseerde
rooilijn, BS 20 april 2012.

103. Dit blijkt uit het doctoraal onderzoek van L. POELMANS, Modelling urban
expansion and its hydrological impacts, KU Leuven, 2010, te consulteren via:
http://statbel.fgov.be/nl/binaries/MODELLING%20URBAN%20

EXPANSION%20AND%20ITS%20HYDROLOGICAL%20IMPACTS_tcm325-
116170.pdf. Een samenvatting van het onderzoek kan worden geraad-
pleegd via, http://nieuws.kuleuven.be/node/8885.

104. Parl.St. Vl.Parl. 2010-11, nr. 1221/2.
105. BS 4 oktober 2013.
106. http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/

signaalgebieden
107. In deze conceptnota wordt een programmatorische aanpak voorgesteld

voor het vrijwaren van het waterbergend vermogen in gebieden met een
hoge overstromingskans die in de ruimtelijke uitvoeringsplannen of plan-
nen van aanleg eenhardebestemminghebbenennogniet ontwikkeld zijn.

108. Zie uitvoeriger P. DE SMEDT, Towards a newpolicy and innovative toolbox for
adaptivewatermanagement inFlanders: theartof linkingwater storagepolicy
to spatial planning, 2013, 31 p., te verschijnen in Utrecht Law Review (2014).

109. Verslag, o.c., nr. 2072/5, 6-8.
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ken, of voor het vaststellen van gepaste voorwaarden

om het schadelijk effect te vermijden, te beperken, te

herstellen of te compenseren. De richtlijnen uit de

omzendbrief LNE/2013/1 zijn op te vatten als “alge-

mene richtlijnen” uit artikel 8 DIWB. Dit is niet zon-

der belang voor de taxatie van de juridische geldings-

kracht van de omzendbrief. Zoals ook wordt aangege-

ven in de parlementaire voorbereiding van het

DIWB110, worden de richtlijnen opgevat als aanbeve-

lingen voor de overheid, zonder normerend karakter.

De richtlijnen uit de omzendbrief bevatten dus geen

dwingende rechtsregels die een aanvulling of wijzi-

ging omvatten van de bestaande regelgeving, en die-

nen als dusdanig te worden gekwalificeerd als een

louter indicatieve omzendbrief111. Dit strookt met de

rechtspraak van de Raad van State, in vergelijkbare

gevallen112. Anders gesteld, de juridische geldings-

kracht van de richtlijnen is relatief zwak, zodat de

vraag kan worden gesteld of deze in de praktijk wel

het gewenste (juridisch) effect zal hebben. In ieder

geval kunnen de vergunningverlenende overheden bij

het beoordelen van de vergunningsaanvragen niet vol-

staan met een routineuze verwijzing naar de richtlij-

nen van de omzendbrief, ook al geven die bijvoorbeeld

aan dat voor het betrokken perceel een zogenaamde

bestemmingsstilstand (bouwstop) geldt. De omzend-

brief kan immers geen afbreuk doen aan de verplich-

ting om de waterparagraaf in elk individueel geval

concreet te motiveren in het licht van de reglemen-

taire bepalingen van artikel 4 van het Watertoetsbe-

sluit, waarbij evenzeer rekening moet worden gehou-

denmet de trapsgewijze benadering van dewatertoets,

die tot uitdrukking gebracht in artikel 2/1, § 1 van het

Watertoetsbesluit.

– Concept van de signaalgebieden

47. Het in de nieuwe omzendbrief uitgestippelde be-

leid is gekoppeld aan signaalgebieden. Deze signaalge-

bieden werden aangeduid in de eerste generatie bek-

kenbeheerplannen113, die door de Vlaamse Regering

werden vastgesteld op 30 januari 2009114. Het gaat

trouwens om een eerste reeks signaalgebieden115. Op

basis van een cyclisch evaluatiesysteem kunnen de

signaalgebieden aangevuld en bijgestuurd worden. De

evaluatie zal gebeuren in functie van de wetenschap-

pelijke inzichten uit de overstromingsgevaar- en over-

stromingsrisicokaarten, die in uitvoering van de Over-

stromingsrichtlijn 2007/60/EGmoetenworden vastge-

steld tegen uiterlijk 2019, en vervolgens om de zes jaar

getoetst en zo nodig bijgesteld worden.

48. Signaalgebieden zijn gebieden die van belang zijn

voor de waterhuishouding in Vlaanderen en die een

harde bestemming kregen in een gewestplan, een bij-

zonder plan van aanleg of ruimtelijk uitvoeringsplan,

maar waar die bestemming nog niet ontwikkeld werd.

Het gaat om gebieden die kunnen overstromen of

dienstdoen als een natuurlijke spons, maar die vol-

gens de ruimtelijke bestemmingsplannen bestemd zijn

om ontwikkeld te worden als woongebied, industrie-

gebied, woonuitbreidingsgebied, industrie, verblijfs-

recreatie, handel, of gemeenschapsvoorzieningen en

openbaar nut. Signaalgebieden zijn dus gebiedenwaar

een tegenstrijdigheid bestaat of kan bestaan tussen de

ruimtelijke ontwikkelingsperspectieven en de belan-

gen van het watersysteem.

49. De bekkenbeheerplannen doen verder geen uit-

spraak over het ruimtelijk ontwikkelingsperspectief

van de signaalgebieden. Ze geven enkel aan dat moet

worden gestreefd naar een vrijwaring van bebouwing

of verharding in deze gebieden. Evenmin bevatten de

bekkenbeheerplannen concrete maatregelen om het

waterbergend vermogen van die gebieden te vrijwa-

ren. Het bepalen van het (ruimtelijk) ontwikkelings-

perspectief en de concrete maatregelen worden be-

paald in uitvoering van de conceptnota van de

Vlaamse Regering en de geciteerde omzendbrief.

– Algemeen beoordelingskader voor overstromings-
veilige planning en vergunningen

50. De omzendbrief LNE/2013/1 bevat een algemeen

beslissingsschema dat de plannende en vergunning-

verlenende overheden richting geeft bij het nemen van

overstromingsveilige beslissingen. Daarom werden/

worden de signaalgebieden getoetst aan de overstro-

mingsgevaarkaarten, opgesteld in uitvoering van de

Overstromingsrichtlijn 2007/60/EG of, voor de gebie-

den waar deze kaarten nog niet voorhanden zijn, aan

de watertoetskaart met overstromingsgevoelige gebie-

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

110. MvT, Parl.St. Vl.Parl. 2002-2003, nr. 1730/1, 25-26.
111. Dit blijkt ook uit de titulatuur van de omzendbrief, die expliciet spreekt over

richtlijnen, en uit de inhoud ervan die stelt: “Deze omzendbrief richt zich
tot de plannende en vergunningverlenende overheden en tot de advies-
verleners in het kader van dewatertoets. Hij heeft tot doel hen aan te zetten
bijzondere aandacht te besteden aan de uitvoering van de watertoets en
de formulering van respectievelijk de waterparagraaf en het wateradvies.”

112. RvS 25 november 2011, nr. 216.494, Coussement e.a. (met betrekking tot
de omzendbrief in verband met de oprichting en exploitatie van windtur-
bines); RvS 9 januari 2003, nr. 114.312, Verbist e.a. (met betrekking tot de
omzendbrief in verband met de afkoppeling van bedrijfsafvalwater van de
riolering).

113. De bekkenbeheerplannen maken een onderscheid tussen waterconserve-
ringsgebieden, actuele en potentiëlewaterbergingsgebieden. Waterconserve-
ringsgebieden zijn gebieden waar de neerslag van nature lang wordt vast-
gehouden. Omwille van hun specifieke bodemeigenschappen fungeren ze
als een natuurlijke spons door het water een tijd vast te houden en ver-

traagd af te voeren. Om die reden zijn ze van groot belang om verdroging
en overstromingen te voorkomen. Actuele waterbergingsgebieden betref-
fen gebieden die geschikt zijn voor waterberging, en ook effectief door het
watersysteem worden aangesproken voor waterberging. Het zijn zones
waar eenwaterbergingsfunctiemogelijk is, waar erm.a.w. geenwaterover-
last is voor de bestaande bebouwing. Potentiële waterbergingsgebieden
tot slot zijn gebieden die (tot nu toe) geen wateroverlast (meer) hebben
gekend, bv. omdat de waterloop is rechtgetrokken of omdat de oevers zijn
verhoogd, maar wel fysisch geschikt zijn om water te bergen. Mits enkele
ingrepen kunnen potentiële waterbergingsgebieden gebruikt worden als
effectief overstromingsgebied.

114. De kaarten met de aanduiding van die gebieden kunnen worden geraad-
pleegd via het geoloket signaalgebieden http://geoloket.vmm.be/
bekkenwerking/map.phtml?config=signaal&resetsession=Y.

115. De eerste reeks signaalgebieden omvatten 11.000 ha of 0,83 % van het
Vlaamse grondgebied, wat correspondeert met een marktwaarde van on-
geveer 10 miljard EUR.
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den116. Op basis van deze screening stelt de Vlaamse

Regering het vervolgtraject vast voor de betrokken

signaalgebieden. Dit vervolgtraject definieert het

ruimtelijke ontwikkelingsperspectief voor het betrok-

ken signaalgebied, en bepaalt welke acties nodig zijn

in het gebied en welke juridische instrumenten daar-

toe moeten (kunnen) worden ingezet. Dit vervolgtra-

ject hangt af van de vraag of de huidige, nog niet ont-

wikkelde bestemming al dan niet compatibel is met

het waterbergend vermogen van het gebied of, anders

gesteld, een overstromingsrisico inhoudt bij verdere

ontwikkeling conform de oorspronkelijke planologi-

sche bestemming.

Er worden drie hypotheses onderscheiden. Als de be-

stemming van het gebied compatibel is met het water-

bergend vermogen van het gebied in kwestie, moeten

er geen verdere acties ondernomenworden en volstaat

bij de ontwikkeling van het gebied conform de oor-

spronkelijke ruimtelijke bestemming, een gewone wa-

tertoets. Als de ontwikkeling van het gebied conform

de planologische bestemming schade kan veroorzaken

aan het waterbergend vermogen van dat gebied, maar

de kans op overstroming blijft beperkt, wordt de hui-

dige planologische bestemming behouden. Er kunnen

dan wel bijkomende voorwaarden opgelegd worden

aan het gebruik van de grond op basis van erfdienst-

baarheden van openbaar nut117, stedenbouwkundige

verordeningen118 of stedenbouwkundige voorschriften

in ruimtelijke plannen. Indien de ontwikkeling van

het gebied schade kan veroorzaken aan het watersys-

teem en er bovendien een hoge kans is op overstro-

ming, moet het gebied een andere bestemming krij-

gen. Daarvoor moet het toepasselijke plan van aanleg

of ruimtelijke uitvoeringsplan worden herzien.

– Bewarend beleid: van bouwstop tot verscherpte
watertoets

51. In afwachting van de herbestemming legt de om-

zendbrief een bewarend beleid op in de signaalgebie-

den met een middelgrote of grote overstromingskans,

of die in overstromingsgevoelig gebied liggen, en

waarvoor de Vlaamse Regering nog geen vervolgtraject

heeft goedgekeurd. In deze gebieden geldt dus een

bouwstop tot de Vlaamse Regering heeft beslist wat er

met het gebied moet gebeuren. In deze gebieden kun-

nen dus geen bouwwerken of exploitaties meer ver-

gund worden, zelfs niet voor werken die in overeen-

stemming zijn met de ruimtelijke bestemming. De

bouwstop voert dus een wachtperiode in (de omzend-

brief spreekt van een “stand still” van de bestem-

mingsrealisatie). Met dit bewarend beleid wordt ver-

meden dat vergunningen en plannen een schadelijk

effect hebben op het waterbergend vermogen van het

betrokken watersysteem, dit in afwachting van een

ruimere analyse op (deel)stroomgebiedniveau. Sche-

matisch geeft dit volgend beslissingsschema:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

116. De watertoetskaart, die te consulteren is via het geoloket http://geo-
vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen/watertoets2012/, kan worden opge-
vat als een overstromingsgevaarkaart avant la lettre. De kaart maakt een
onderscheid tussen effectief overstromingsgevoelige gebieden en moge-
lijk overstromingsgevoelige gebieden. Effectief overstromingsgevoelige
gebieden zijn gebieden die recent overstroomd zijn of gebieden die een
aanzienlijke kans hebben om te overstromen. Mogelijk overstromingsge-
voelige gebieden zijn gebieden waar alleen overstromingen mogelijk zijn
bij zeer extreme weersomstandigheden of falen van waterkeringen zoals
bij dijkbreuken. De watertoetskaart werd in 2012 nog gevoelig geactuali-
seerd.

117. In dit verbandwordt in de conceptnota van de Vlaamse Regering verwezen
naar de “erfdienstbaarheid van openbaar nut”, die wordt voorzien in het
ontwerp Decreet Landinrichting waaraan de Vlaamse Regering haar defini-
tieve goedkeuring hechtte op 20 december 2013. In de gevallen waar het
gebruik van een eigendomniet via dewatertoets kanworden geregeld, bv.
omdat handelingenwordengesteld die niet vergunningsplichtig zijn, is het
van belang dat via een ander juridisch instrument op dat gebruik kan wor-
den ingegrepenmet het oog op het behoud van het waterbergend vermo-
gen in overstromingsgevoelige gebieden. Hiervoor bestaat vooralsnog
geen juridische grondslag. Om hieraan te verhelpen wordt, via een recent
voorontwerp van decreet betreffende de landinrichting, de mogelijkheid
voorzien om een erfdienstbaarheid tot openbaar nut te vestigen (art. 2.1.3.
ontwerp Decreet Landinrichting). Hiermee gaat de wetgever in op de aan-
beveling uit de resolutie over wateroverlast van het Vlaams Parlement. Een

dergelijke erfdienstbaarheid tot openbaar nut is op te vatten als een ge-
bruiksbeperking die met het oog op het algemeen belang beperkingen
stelt aan het private eigendomsrecht. De erfdienstbaarheid kan een hele
trits van maatregelen omvatten. Het kan daarbij gaan om een verbod om
reliëfwijzigingen aan te brengen, tot zelfs een bouwverbod. Het gaat hier
om klassieke verbodsbepalingen. In de conceptnota is ook sprake van ge-
bodsbepalingen, waar van een eigenaar of gebruiker van een overstro-
mingsgevoelig perceel een bepaald initiatief wordt verwacht, zoals de ver-
plichtingomperiodiekprivate grachten te ruimenof oeverzones temaaien.
Omdat een dergelijke erfdienstbaarheid enkel door of krachtens eenwet of
decreet kan worden opgelegd, moet die regeling uiteraard decretaal wor-
den verankerd. De redenwaaromdeze regelingwordt verankerd in het De-
creet Landinrichting, en niet in het Decreet Integraal Waterbeleid, valt te
verklaren door het feit dat dit instrument ook op andere beleidsdomeinen
dan het waterbeleid moet kunnen worden ingezet. Het ontworpen voor-
stel van het decreet betreffende de landinrichting voorziet alvast wel expli-
ciet in een specifieke vergoedingsregeling voor gebruikers of eigenaars die
als gevolg van hun opgelegde gebruiksbeperking de eigendoms- of ge-
bruikswaarde van de grond zien dalen (art. 2.1.4. ontwerp Decreet Landin-
richting).

118. In dit kader kan worden verwezen naar de gewestelijke stedenbouwkun-
dige verordening van 1 oktober 2004 inzake hemelwaterputten, infiltratie-
voorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozingen van afvalwa-
ter en hemelwater (BS 8 november 2004), zoals recent nog gewijzigd.
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52. In de signaalgebieden waarvoor de Vlaamse Rege-

ring wel al een vervolgtraject heeft goedgekeurd, komt

er een verscherpte watertoets. Deze verscherpte water-

toets toetst of de voorgenomen ontwikkeling uit het

plan of project afgestemd is op het ontwikkelingsper-

spectief in dit vervolgtraject dat is vastgesteld door de

Vlaamse Regering. Indien dit niet het geval is, is de

watertoets negatief en zal het project geen doorgang

kunnen vinden. Deze verscherpte watertoets moet er

dus voor zorgen dat nog niet gerealiseerde vervolg-

stappen uit het vervolgtraject niet gehypothekeerd

worden. Schematisch geeft dit volgend beslissings-

schema:
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53. De omzendbrief bepaalt verder ook dat er bewa-

rende maatregelen kunnen komen in valleigebieden

die nu nog een zachte, groene bestemming hebben. Het

gaat dan om gebieden die regelmatig overstromen,

maar zonder wateroverlast te veroorzaken voor de be-

staande bebouwing. Als deze gebieden herbestemd

zouden worden naar een harde bestemming, zouden

er immers nieuwe signaalgebieden gecreëerd worden.

- Nadeelcompensatie?

54. De toepassing van het beleid dat in de omzend-

brief LNE/2013/1 wordt uitgestippeld, kan belangrijke

beperkingen stellen aan het gebruik van de grond. Dit

beïnvloedt de waarde van de grond en kan aanleiding

geven tot een inkomensderving. De eigendomsont-

waarding die of het inkomstenverlies dat wordt on-

dergaan als gevolg van een negatieve watertoets wordt

niet vergoed in de huidige wettelijke regeling.

Op zich is dit niet ongeoorloofd. Conform de recht-

spraak van het Grondwettelijk Hof119, het Hof van Cas-

satie120 en de Raad van State121 is het toegestaan dat de

overheid met het oog op het realiseren van doelstel-

lingen van algemeen nut, zoals doelstellingen van een

goed waterbeheer, beperkingen oplegt aan de uitoefe-

ning van het eigendomsrecht. Artikel 1 Eerste Proto-

col EVRM noch artikel 16 van de Grondwet, die een

grondwettelijke bescherming verschaffen aan het ei-

gendomsrecht, vereisen dat er een vergoeding wordt

betaald voor gebruikreglementerende beperkingen.

Dit is ook in overeenstemming met artikel 544 van het

Burgerlijk Wetboek, dat inhoudt dat de overheid in

het algemeen belang maatregelen kan opleggen die het

gebruik van de eigendom beperken. Ook vanuit het

milieurecht kunnen argumenten worden aangebracht

tegen het toekennen van een nadeelcompensatie bij

de watertoets122. In overeenstemming met het “vervui-

ler betaalt”-principe, dat is verankerd in artikel 6, 5°

DIWB, zijn de kosten voor maatregelen ter voorko-

ming, vermindering en bestrijding van de schadelijke

effecten, waaronder overstromingsrisico’s, en het her-

stellen van de schade, immers voor rekening van de

veroorzaker. In het licht van dit beginsel is het logisch

dat degene die bouwt in een overstromingsgevoelig

gebied, de kosten van de vereiste milderende maatre-

gelen of compensatiemaatregelen die nodig zijn om

het verlies van ruimte voor waterberging of infiltratie

draagt.

55. Welmoet rekeningworden gehoudenmet het leer-

stuk van de gelijkheid voor openbare lasten. Dit be-

ginsel houdt in dat de overheid niet zonder schade-

vergoeding aan een burger of een bepaalde groep van

burgers lasten kan opleggen die groter zijn dan de las-

ten die in de samenleving als een normaal risico wor-

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

119. O.a. Arbitragehof 9 februari 2005, nr. 32/2005.
120. O.a. Cass. 16 maart 1990, Arr.Cass. 1989-90, 922.
121. O.a. RvS 16 juni 1981, nr. 21.269, Bourgeois.

122. P. DE SMEDT, “Watertoets getoetst. Een revolutionair instrument van het
decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid”, NJW 2004,
909-911.
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den beschouwd. Wanneer een niet in de tijd beperkt

bouw- of exploitatieverbod of belangrijke beperkingen

aan het gebruik worden opgelegd aan een bepaalde

burger, is de toets aan dit beginsel niet evident. Zeker

niet indien die maatregelen worden opgelegd om een

overstromingsrisico in de ruimere omgeving van het

betrokken perceel te beperken. In die gevallen kan

worden gesproken van beperkingen die uitstijgen bo-

ven het normaal maatschappelijk risico of het normale

bedrijfsrisico. Het voorhanden zijn van een of andere

vergoedingsregeling lijkt dan vereist om een inbreuk

op artikel 1 Eerste Protocol EVRM af te wenden123. In

zijn arrest nr. 55/2012 van 19 april 2012 heeft het

Grondwettelijk Hof de principes van de gelijkheid

voor openbare lasten nogmaals in de verf gezet en het

toepassingsbereik ervan gevoelig uitgebreid zodat een

pak milieumaatregelen in het vizier van dit leerstuk

komen.

De verwijzing naar het normale maatschappelijke of

het normale bedrijfsrisico biedt weliswaar nog heel

wat marge om zonder schadevergoeding eigendoms-

beperkingen op te leggen in het algemeen belang. Met

Van Hoorick wordt aangenomen dat de ligging van het

eigendom erg relevant is voor het beoordelen van die

risico’s, zoals de ligging van een grond in een overstro-

mingsgevoelig gebied124, omdat in dergelijke gebieden

de eigenaar zich redelijkerwijze kan verwachten aan

dergelijke beperkingen. Van Hoorick verwijst in dit

verband nog naar het principe van de “Situationsge-

bundenheit” van eigendom, die rechtvaardigt dat de

lasten onevenredig worden verdeeld over verschil-

lende eigenaars, doch ook in het Vlaamse Gewest be-

staan nuttige precedenten. Zo geeft het verlies van de

bouw- of verkavelingsmogelijkheid als gevolg van een

herbestemming van de grond slechts recht op een

planschadevergoeding indien het perceel voor bebou-

wing in aanmerking komt125. Waterzieke of moerassige

gronden die niet bebouwbaar zijn zonder belangrijke

funderings- of ontwateringswerken, kunnen om die

reden worden uitgesloten van de planschadevergoe-

ding126.

56. In de huidige context zal degene die als gevolg

van de toepassing van de watertoets schade lijdt ech-

ter vaak moeten terugvallen op het gemeenrechtelijk

aansprakelijkheidsrecht wegens overheidsaansprake-

lijkheid127. Het is alvast opmerkelijk dat weinig geval-

len van overheidsaansprakelijkheid bekend zijn. Dit

kan mogelijk wijzen op het feit dat de watertoets op

een proportionele wijze wordt toegepast en eerder

zelden aanleiding geeft tot een weigering van de ver-

gunning of buitenproportionele gebruiksbeperkingen.

Anders dan wat geldt bij een vergoedingsstelsel voor

rechtmatig overheidsoptreden,moet bij het aansprake-

lijkheidsrecht in hoofde van de overheid een fout

worden bewezen. Dit is geen sinecure, mede gelet op

de grote beleidsvrijheid van de overheid bij het toe-

passen van de watertoets. Recent oordeelde het Hof

van Cassatie nog dat de beslissing van de appelrech-

ters die oordelen dat uit de weigering van de vergun-

ningsaanvraag op grond van de motieven dat het ri-

sico op wateroverlast niet voldoende kon worden

beperkt, zelfs niet door het opleggen van voorwaar-

den, omdat het gebied onderhevig is aan een reëel

overstromingsgevaar, terwijl de verkavelingsaanvraag

onvoldoende garanties biedt omtrent de externe wa-

terveiligheid van het gebied en er bij de aanvraag niet

werd aangetoond dat er in voldoende buffercapaciteit

wordt voorzien om in geval van watersnood te voorko-

men dat de percelen binnen de verkaveling onder

water komen te staan, geen kennelijke overschrijding

van de discretionaire beoordelingsmarge blijkt en de

weigeringsbeslissingen aldus werden genomen in

overeenstemming met artikel 8, § 1, eerste lid van het

decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal wa-

terbeleid, naar recht verantwoord is128.

4.3. De nieuwe informatieplicht voor over-
stromingsrisico’s

4.3.1. De inhoud van de nieuwe informatieplicht

57. De watertoets zorgt ervoor dat wie woont in moge-

lijk of effectief overstromingsgevoelig gebied soms bij-

zondere voorwaarden dient na te leven bij bouwen en

verbouwen, of in uitzonderlijke gevallen zelfs gecon-

fronteerd kan worden met een geheel of gedeeltelijk

bouwverbod (zie nrs. 42, 51-52). Wie woont in effec-

tief overstromingsgevoelig gebied wordt bij hevige re-

genval regelmatig door wateroverlast getroffen. Wie

zich daarvan bewust is, kan maatregelen nemen om

de schade te voorkomen of beperken. Wie gronden

koopt of gebruiker wordt van gronden gelegen in een

afgebakend overstromingsgebied of met een afgeba-

kende oeverzone erop, wordt met erfdienstbaarheden

van openbaar nut geconfronteerd die een impact heb-

ben op het eigenaars- of gebruiksgenot. Kortom, men

weet maar best van tevoren wat inzake waterhuishou-

ding van belang is voor het perceel dat men wil kopen

of huren129. De strategische adviesraden Minaraad en

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

123. Zie ook H.F.M. VAN RIJSWICK, “De watertoets in Vlaanderen en Nederland:
een geschikt instrument voor externe integratie?” in F. MICHIELS en L.
LAVRYSEN (eds.),Milieurecht in de lage landen, Den Haag, Bju, 211.

124. G. VANHOORICK, “Overhetbouwverbodende schadevergoedingsregeling
in het kader van het Duinendecreet, en het beginsel van de gelijkheid voor
de openbare lasten”, noot onder GwH 19 april 2012, nr. 55/2012,MER 2012,
253.

125. Art. 2.6.1, § 3, 2° Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.
126. B. BOUCKAERT en T. DE WAELE, Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw in het

Vlaamse Gewest, Gent, Mys & Breesch, 2000, 184; P. DE SMEDT, “Watertoets

getoetst. Een revolutionair instrument van het decreet van 18 juli 2003 be-
treffende het integraal waterbeleid”, NJW 2004, 910.

127. P. DE SMEDT, “Watertoets getoetst. Een revolutionair instrument van het
decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid”, NJW 2004,
911-912.

128. Cass. 8 maart 2013, nr. C.12.0333.N, TMR 2013, 251-252.
129. In de memorie van toelichting wordt het doel van de informatieplicht als

volgt omschreven: “Bedoeling is om de potentiële kopers en huurders te
informeren over het verhoogd risico op wateroverlast als gevolg van de
ligging van het goed in overstromingsgevoelig gebied of over de opname
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SERV vroegen dan ook in hun respectievelijke advie-

zen van april en juli 2011 bij het ontwerpbesluit tot

herziening van het Watertoetsbesluit om een informa-

tieplicht in te voeren over de overstromingsgevoelig-

heid bij verkoop van gronden. De decreetgever kwam

aan deze vraag tegemoet met de bijzondere informa-

tieplicht, uitgewerkt in artikel 17bis DIWB.

58. Het eerste lid bevat een informatieplicht bij het

voeren van publiciteit voor een verkoop, een verhuur

voor meer dan negen jaar, een inbreng in een vennoot-

schap, een overdracht van een vruchtgebruik, erfpacht

of een opstalrecht, of voor het op andere wijze bewerk-

stelligen van een eigendomsoverdracht met een ver-

geldend karakter. Deze plicht rust op eenieder die voor

eigen rekening of als tussenpersoon dergelijke publi-

citeit voert. De plicht bestaat erin te vermelden of het

onroerend goed volledig of gedeeltelijk gelegen is in

mogelijk of effectief overstromingsgevoelig gebied zo-

als vastgesteld door de Vlaamse Regering, dan wel in

een afgebakend overstromingsgebied of afgebakende

oeverzone.

De Vlaamse Regering kan nader bepalen wat onder

publiciteit begrepen wordt, kan bepaalde vormen van

publiciteit omwille van praktische redenen vrijstellen

en kan nadere regels bepalen voor het nakomen van

deze informatieplicht. Voorlopig vaardigde men richt-

lijnen uit dit terug te vinden zijn op de site www.

integraalwaterbeleid.be. Dezelfde werkwijze is ge-

volgd voor wat het gebruik van afkortingen betreft bij

het naleven van de informatieplicht uit de Vlaamse

Codex Ruimtelijke Ordening in advertenties. Het ver-

dient aanbeveling om alle informatie die in publiciteit

rond vastgoed moet worden opgenomen op basis van

Vlaamse regelgeving – denk ook aan het EPC – in één

besluit op een gelijkaardige manier te regelen. Dat be-

vordert de kenbaarheid van de regels, zeker nu steeds

meer particulieren zelf via het internet vastgoedpubli-

citeit voeren en zich allicht anders dan wie professio-

neel met vastgoed bezig is, niet bewust zijn van het

bestaan van deze regels.

59. De mogelijk of effectief overstromingsgevoelige

gebieden zijn afgebakend in bijlage 1 bij het besluit

van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststel-

ling van nadere regels voor de toepassing van de wa-

tertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot

vaststelling van nadere regels voor de adviesproce-

dure bij de watertoets, vermeld in artikel 8 van het

decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal wa-

terbeleid130. Volgens de informatiebrochure die terug

te vinden is op de site www.integraalwaterbeleid.be,

en in gedrukte vorm verspreid werd bij notarissen en

vastgoedmakelaars alsook bij openbare bibliotheken

en andere informatiepunten van de overheid, zijn ef-

fectief overstromingsgevoelige gebieden gebieden die

recent onder water liepen of waarvan overstromings-

voorspellingsmodellen aangeven dat het gebied over-

stroomt met een retourperiode van 100 jaar. Mogelijk

overstromingsgevoelige gebieden zijn dan weer gebie-

den die uitsluitend overstromen bij extreme weersom-

standigheden, of bij een dijkbreuk.

Uit die omschrijving volgt dat niet meteen duidelijk is

wat de effectieve impact zal zijn van het feit dat een

goed in dergelijk gebied gelegen is. Het maakt voor de

eigenaar of gebruiker van een goed een heel verschil

uit of de grond regelmatig overstroomt dan wel eens

in de 100 jaar of in het geval dat de dijk zou doorbre-

ken. Ook de impact van de watertoets zal allicht sterk

verschillen tussen die gronden die nochtans op de-

zelfde manier omschreven worden op de kaarten.

60. Afgebakende overstromingsgebieden of afgeba-

kende oeverzones vindt men terug in stroomgebiedbe-

heerplannen, bekkenbeheerplannen of wateruitvoe-

ringsplannen. Overstromingsgebieden kunnen ook af-

gebakend worden door ministeriële besluiten of

besluiten van de Vlaamse Regering tot tussentijdse af-

bakeningen van overstromingsgebieden op basis van

artikel 50bis DIWB131.

Afgebakende overstromingsgebieden hebben tot doel

regelmatig overtollig water op te vangen en in afgeba-

kende oeverzones weet men op basis van het oeverzo-

neproject wat de impact van de afbakening is, zodat

voor deze gebieden veel beter dan voor de overstro-

mingsgevoelige gebieden aangegeven kan worden wat

het gevolg van de ligging in dat gebied is.

61. Uiteraard is de informatieplicht niet beperkt tot

publiciteit voor bepaalde vastgoedovereenkomsten.

Ook wie een onderhandse akte van verkoop of van

verhuring voor meer dan negen jaar van een onroe-

rend goed, van inbreng van een onroerend goed in een

vennootschap en ook van vestiging of overdracht van

vruchtgebruik, erfpacht of opstal opmaakt, wordt de-

zelfde informatieplicht opgelegd.

Tot slot rust op de instrumenterende ambtenaar de

verplichting om de betrokken informatie op te nemen

in alle onderhandse en authentieke akten van verkoop

of van verhuring voor meer dan negen jaar van een

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

van een onroerend goed (of een gedeelte ervan) in een afgebakend over-
stromingsgebied of een afgebakende oeverzone” (MvT, o.c., p. 20).

130. Zoals gewijzigd door BVR 14 oktober 2011, BS 14 november 2011. De kaart
is eenvoudig te raadplegen op het geoloket “watertoets en overstromings-
kaarten” van het AGIV: http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen/
watertoets2012 of via http://www.watertoets.be. De kaart kan worden af-
gedrukt met daarop een datum van consultatie van de site, zodat men
meteen kan weten of het om recente gegevens gaat of niet, nu deze kaart
gewijzigd kan worden zoals voorzien in voornoemd besluit.

131. De procedure die daarvoor moet worden gevolgd, zit vervat in de artikelen
28-33 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 tot uitvoe-
ring van de onteigening ten algemenen nutte, het recht van voorkoop, de
aankoopplicht, de vergoedingsplicht en de afbakening van overstromings-
gebieden van titel I van het Decreet Integraal Waterbeleid van 18 juli 2003,
ingevoegd bij besluit van 30 maart 2012 (BS 9 mei 2012).
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onroerend goed, van een inbreng van een onroerend

goed in een vennootschap, en ook in alle akten van

vestiging of overdracht van vruchtgebruik, erfpacht of

opstal, en in elke andere akte van een eigendomsover-

dracht onder bezwarende titel. In huwelijkscontrac-

ten met bepalingen inzake onroerende goederen en

hun wijzigingen, en in contracten aangaande de man-

deligheid hoeft de instrumenterend ambtenaar deze

informatie niet op te nemen.

62. Het valt op dat de informatie die moet worden

meegegeven dezelfde blijft, maar de gevallen waarin

de plicht van toepassing is anders omschreven wor-

den bij publiciteit, bij onderhandse akten niet door een

instrumenterend ambtenaar opgesteld en bij akten op-

gesteld door een instrumenterend ambtenaar. In alle

drie de gevallen moet het gaan om een verkoop, een

verhuur voor meer dan negen jaar, een inbreng in een

vennootschap, een overdracht van een vruchtgebruik,

erfpacht of een opstalrecht. Bij publiciteit komt daar

nog “het op andere wijze bewerkstelligen van een ei-

gendomsoverdracht met een vergeldend karakter” bij.

Wat men daarmee beoogt, is niet duidelijk. Er is bij

publiciteit geen informatieplicht als het gaat om de

vestiging van een vruchtgebruik, erfpacht of opstal, bij

onderhandse en authentieke akten wel. Nu zijn dat

transacties waarvoor niet vaak publiciteit wordt ge-

voerd.

De instrumenterend ambtenaar heeft ook een informa-

tieplicht bij “andere akten van een eigendomsover-

dracht onder bezwarende titel”, met uitzondering van

het sluiten of wijzigen van huwelijkscontracten en

contracten aangaande de mandeligheid. Huwelijks-

contracten zijn plechtige contracten die slechts via

authentieke akte kunnen worden gesloten (art. 1392

BW). Met mandeligheid ligt het anders. Daarover wor-

den wel onderhandse overeenkomsten tussen partijen

gesloten vooraleer men een notaris contacteert. Bij de

onderhandse overeenkomst geldt dan de informatie-

plicht, bij de notaris niet. Dat is weinig consistent.

4.3.2. De sancties voor de miskenning van de
informatieplicht

63. Er is geen sanctie voorzien op het niet-naleven van

deze informatieplicht. Het gemene recht speelt dan

ook ten volle. De vraag rijst of dit een goede keuze is.

De sancties die een koper kan inroepen als de verko-

per hem bij het sluiten van de overeenkomst niet cor-

rect informeert over de ligging van het goed in afgeba-

kende overstromingsgebieden of oeverzones, of over

het feit dat het goed gelegen is in overstromingsgevoe-

lig gebied, zijn klassiekers. De precontractuele infor-

matieplicht, gesanctioneerd via artikel 1382 BW, de

wilsgebreken dwaling en bedrog (art. 1109-1110 en

art. 1116 BW) en de vrijwaring voor verborgen gebre-

ken (art. 1641 BW) vormen samen het gemeenrechte-

lijk inzetbaar instrumentarium. Huurders kunnen zich

op het zelfde instrumentarium beroepen, al is de vrij-

waring voor verborgen gebreken bij huur geregeld in

artikel 1721 BW.

Inzake de precontractuele informatieplicht heeft de

voorziene regeling het voordeel132 dat er een uitdruk-

kelijke informatieplicht wordt opgelegd. Het misken-

nen van dergelijke decretale bepaling die een gebod

oplegt, komt meteen neer op het begaan van een fout

zoals begrepen onder artikel 1382 BW133. Voor zover

de koper kan aantonen dat hij door de miskenning van

de informatieplicht schade heeft geleden, kan hij aan-

spraak maken op een schadevergoeding (art. 1382

BW). Hiervoor werd al aangegeven dat het aantonen

van schade niet zo evident is omdat niet steeds duide-

lijk is wat het gevolg is van de ligging van een bepaald

goed in een overstromingsgevoelig gebied. Voor over-

stromingsgebieden en afgebakende oeverzones lijkt dit

meer voor de hand liggend.

64. Het miskennen van de precontractuele informa-

tieplicht door de verkoper kan tot gevolg hebben dat

de koper zich een verkeerde voorstelling heeft ge-

vormd van een bestanddeel van de overeenkomst; hij

dwaalde met andere woorden. Om voor sanctionering

via het nietig verklaren van de overeenkomst in aan-

merking te komen moet de dwaling bestaan bij het

sluiten van de overeenkomst, op een element slaan dat

een partij er hoofdzakelijk toe geleid heeft het con-

tract aan te gaan, zodanig dat zonder dit element het

contract niet zou zijn gesloten134, en verschoonbaar

zijn, d.w.z. dat ieder redelijk en normaal voorzichtig

persoon in diezelfde feitelijke omstandigheden ook

zou hebben gedwaald135. De kans op slagen van derge-

lijke vordering is o.i. het grootst als het om goederen

gaat gelegen in een afgebakend overstromingsgebied

en in effectief overstromingsgebied, want in die gebie-

den zijn de gevolgen van het verzwijgen het meest

tastbaar en kan men stellen dat ze de zelfstandigheid

van de zaak raken.

Het bewust miskennen van de precontractuele infor-

matieplicht kan ook leiden tot vernietiging van de

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

132. Zonder dergelijke uitdrukkelijke informatieplicht geldt er geen algemene
gemeenrechtelijke informatieplicht voor de verkoper. De verkoper moet
alleen die informatie geven die de wet hem oplegt te geven en daarnaast
alle informatie die hij geacht wordt te bezitten krachtens zijn bijzondere
positie enwaarvanhij weet of behoort tewetendat de koper ze nodig heeft
en/of belangrijk acht om zijn contractuele positie juist in te schatten: R.
DEKKERS, A. VERBEKE, N. CARETTE en K. VANHOVE, Handboek burgerlijk
recht, III, Antwerpen, Intersentia, 2007, p. 53, nr. 92. De ligging van een goed
in een afgebakend overstromingsgebied of oeverzone, alsook de ligging in
een effectief overstromingsgebied zouden o.i. ook onder de gemeenrech-
telijke informatieplicht vallen, vermits de verkoper datweet en ookbehoort

te weten dat dit voor de koper belangrijke informatie is omdat ze een dui-
delijke impact heeft op de bruikbaarheid van het goed voor de koper.

133. Zie over de overtreding van een wetsbepaling en artikel 1382 BW: T. VANS-
WEEVELT en B. WEYTS, Handboek buitencontractueel aansprakelijkheids-
recht, Antwerpen, Intersentia, 2009, nrs. 190-193, p. 137-139.

134. In het vakjargon spreekt men van “de zelfstandigheid van de zaak raken”:
Cass. 3maart 1967,Arr.Cass. 1967, 829; Cass. 24 september 2007, TBBR 2009,
216; Brussel 17 maart 2003, TBBR 2003, 730.

135. Cass. 6 januari 1944, Arr.Cass. 1944, 66; Cass. 10 april 1975, Arr.Cass. 1975,
871; Cass. 24 september 2007, TBBR 2009, 216; Rb. Hasselt 25 maart 2002,
RW 2003-04, 1390.
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overeenkomst wegens bedrog: de verkoper wendde

een kunstgreep aan met de bedoeling de koper te doen

dwalen. Er is cassatierechtspraak die stelt dat het stil-

zwijgen van de verkoper een kunstgreep kan uitma-

ken indien de verkoper de verplichting had te spreken

en bewust of opzettelijk zweeg136. Bewijzen dat er een

plicht tot informeren was, ligt hier voor de hand, want

er is een uitdrukkelijke informatieplicht. Echter, het

miskennen van die plicht is op zich geen bewijs van

het feit dat men met opzet niet aan de plicht voldeed.

Uit het behoren te weten kan geen bedrieglijk opzet

worden afgeleid137.

65. De laatste klassieke uitweg is de vrijwaring voor

verborgen gebreken bij koop-verkoop. Koopt men een

goed waarvan achteraf blijkt dat het regelmatig over-

stroomt omdat het nu eenmaal in een afgebakend over-

stromingsgebied ligt of in een effectief overstromings-

gebied dat echt wel frequent overstroomt, waardoor

de koper dat goed niet meer kan gebruiken voor de

bestemming waartoe het moest dienen, dan heeft de

koper tegen de verkoper een vordering in vrijwaring.

Daartoe is het nodig dat de verkochte zaak is aangetast

door een ernstig, niet-zichtbaar gebrek dat die zaak

ongeschikt maakt voor het gebruik waartoe ze, met

medeweten van de verkoper, is bestemd of dat dit ge-

bruik zodanig vermindert dat de koper indien hij dit

gebrek had gekend, die zaak niet of tegen een mindere

prijs had gekocht (art. 1641 BW). De sancties waartus-

sen de koper kan kiezen krachtens artikel 1644 BW is

de teruggave van de prijs en het goed, met daarbo-

venop de door de koop veroorzaakte kosten of een

prijsvermindering.

66. Overeenkomsten nietig verklaren, zodat de prijs

teruggeven wordt aan de koper en het goed teruggaat

naar de verkoper, en dit ab initio want de overeen-

komst wordt met terugwerkende kracht vernietigd, is

een sanctie die zwaar ingrijpt in het rechtsleven en

daarom niet vlot wordt uitgesproken door de rechter.

Wanneer de rechter van oordeel is dat ook een scha-

devergoeding het aangedane leed compenseert, zal

daar de voorkeur naar uitgaan.

Als men als wetgever van oordeel is dat enkel de ver-

nietiging van de overeenkomst de juiste sanctie is, dan

kiest men er beter voor om dat ook uitdrukkelijk zo te

regelen. Bij de voorliggende informatieplicht lijkt dat

zeker niet altijd de beste oplossing, nu voor veel gron-

den het gevolg van het gelegen zijn in overstromings-

gevoelig gebied niet duidelijk is. Het voorzien in een

nietigheidssanctie lijkt dan de deur open te zetten voor

misbruiken door personen die zich graag aan een aan-

koop willen onttrekken om welke reden dan ook.

Verder is het ook niet zo eenvoudig om miskenning

van informatieplichten steeds ook effectief door een

nietigheid van de overeenkomst gesanctioneerd te

zien. Daarvan getuigt de nietigheidsregeling uit het

Bodemdecreet en zijn voorganger, het Bodemsane-

ringsdecreet.

67. Artikel 101 Bodemdecreet bevat een uitdrukke-

lijke informatieplicht voor het sluiten van overeen-

komsten tot overdracht van gronden, alsook bij het

verlijden van de authentieke akte tot overdracht. Naast

de niet-tegenstelbaarheid van de overdrachten die tot

stand kwamen in strijd met die verplichting ten aan-

zien van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaat-

schappij, voorziet artikel 116 Bodemdecreet dat de

verwerver van de grond de nietigheid van de over-

dracht kan vorderen. Men is het er over eens dat het

een relatieve nietigheid betreft omdat het vatbaar is

voor bevestiging (zie art. 116, § 2 Bodemdecreet). De

rechter kan die nietigheid dan ook niet ambtshalve

toekennen, ze moet worden gevorderd bij het begin

van het geding door de verwerver zelf138.

Er blijft echter tegenstrijdige rechtspraak bestaan wat

het al dan niet noodzakelijk zijn van effectieve schade

en rechtmatig belang bij de nietigheidsvordering be-

treft. Een meerderheid van de gepubliceerde recht-

spraak en rechtsleer weigert de nietigheid uit te spre-

ken als de verkrijger geen schade of rechtmatig belang

kan aantonen139. Een minderheid van de gepubli-

ceerde rechtspraak en rechtsleer kent de vordering tot

nietigverklaring toe zodra niet voldaan is aan de infor-

matieverplichting van artikel 101 Bodemdecreet140.

Indien men de visie van de meerderheid van de gepu-

bliceerde rechtspraak en rechtsleer zou toepassen op

een nietigheidssanctie verbonden aan de informatie-

plicht uit artikel 17bis DIWB, is de kans op slagen van

dergelijke vordering het grootst bij de ligging van het

goed in een afgebakend overstromingsgebied of afge-

bakende oeverzone of in een effectief overstromings-

gevoelig gebied dat regelmatig overstroomt, maar is de

nietigheidssanctie zeker geen automatisme. Het gros

van de gronden is mogelijk overstromingsgevoelig of

effectief overstromingsgevoelig bij een dijkbreuk – dit

laatste geldt voor het grootste deel van de provincie

West-Vlaanderen vanaf de laaglaagwaterlijn. De winst

op de gemeenrechtelijke regeling is dan ook beperkt

en onzekerheid over de toepassing van de eigen nie-

tigheidsregeling omdat de rechtspraak op een aantal

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

136. Cass. 8 juni 1978, Arr.Cass. 1978, 1189.
137. A. DE BOECK, “De wilsgebreken dwaling en bedrog vandaag. Responsabili-

sering en ankerplaats voor de precontractuele informatieverplichting” in R.
VAN RANSBEECK (red.),Wilsgebreken, Brugge, die Keure, 2006, 79.

138. W. VAN GERVEN en S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, in Reeks Studie
Juri, Leuven, Acco, 2010, p. 146-147; J. ROODHOOFT (ed.), Bestendig hand-
boek verbintenissenrecht, Mechelen, Kluwer, nrs. 1625-1632, p. II, 4, 103-
104a.

139. Zie de geciteerde rechtspraak en rechtsleer bij J. DEL CORRAL, “Nietigheid
als sanctiewegensmiskenning van de informatieplicht van art. 101 Bodem-
decreet: te pas en te onpas”, noot onder Cass. 24 juni 2010, RW 2010-11, afl.
36, 1520, nr. 8.

140. Zie de geciteerde rechtspraak en rechtsleer bij J. DEL CORRAL, ibid., nr. 9.
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punten uiteenloopt, lijkt onvermijdelijk.

68. Het ontbreken van een nietigheidssanctie bij het

miskennen van de informatieplicht uit artikel 17bis

DIWB is ook geen alleenstaand geval in de milieure-

gelgeving. Ook de informatieplicht uit artikel 91 Bos-

decreet wordt niet van een specifieke nietigheidssanc-

tie voorzien. De miskenning van de informatieplicht

wordt via artikel 91, § 5 Bosdecreet gesanctioneerd

door de partij die haar informatieplicht niet nakomt,

gehouden te laten tot haar verplichtingen die voort-

vloeien uit het Bosdecreet en zijn uitvoeringsbeslui-

ten.

Met betrekking tot overstromingsgebieden moet er op

worden gewezen dat nog een andere informatieplicht

bestaat waarmee deze nieuwe informatieplicht moet

worden samen gelezen en die evenmin in een nietig-

heidssanctie voorziet. Het betreft de informatiever-

plichting uit artikel van de wet van 25 juni 1992 op de

landverzekeringsovereenkomst (verder: Wet Lands-

verzekering)141. Wie een brandverzekeringsovereen-

komst sluit, is meteen ook verzekerd bij natuurram-

pen, zoals overstromingen (art. 68-1 Wet Landsverze-

kering). Voor bouwwerken in risicozones kan de

verzekeraar echter opteren voor het uitsluiten van de

dekking voor gebouwen, een gedeelte van een gebouw

of de inhoud van een gebouw, die werden gebouwd

meer dan achttien maanden na de datum van publica-

tie van de afbakening van de risicozones (art. 68-7, § 3

Wet Landsverzekering).

Risicozones zijn die plaatsen die aan terugkerende en

belangrijke overstromingen blootgesteld werden of

blootgesteld kunnen worden. Ze worden vastgelegd in

een koninklijk besluit142. Aan deze mogelijkheid tot

uitsluiten van de dekking is een informatieplicht ge-

bonden die geregeld wordt in artikel 68-7, § 4 Wet

Landsverzekering. Als er een akte van overdracht van

een zakelijk recht op een onroerend goed wordt opge-

maakt, vermeld de instrumenterend ambtenaar de lig-

ging in een risicozone. In onderhandse akten van over-

dracht van een zakelijk recht op een onroerend goed

moet de overdrager de informatie opnemen. Ook de

verhuurder moet die informatie geven, hetzij schrifte-

lijk in de huurovereenkomst, hetzij in een bijzonder

document voor de in verhuur gegeven onroerende

goederen die na de afbakening van de risicozones

werden opgericht. Sluit men een overeenkomst met

een architect met betrekking tot goederen gelegen in

een risicozone, dan dient de architect daar schriftelijk

in de overeenkomst op te wijzen. Ook op de gemeen-

telijke administraties rust een informatieplicht wat de

risicozone’s betreft die zich op hun grondgebied be-

vinden. In Vlaanderen neemt de gemeente die infor-

matie op telkens er een stedenbouwkundig uittreksel

wordt verleend.

Sancties op het miskennen van de informatieplicht

zijn zoals eerder al aangegeven niet voorzien, hier

speelt het gemene recht. Er is geen rechtspraak bekend

over de miskenning van deze informatieplicht. Door

dezelfde aanpak te kiezen voor de informatieplicht uit

artikel 17bis DIWB sluit men in elk geval aan bij de

regeling uit de Wet Landsverzekering.

69. Indien de ligging in afgebakend overstromingsge-

bied, een afgebakende oeverzone, effectief of mogelijk

overstromingsgevoelig gebied ook een vertaling heeft

in ruimtelijke bestemmingsplannen143,144 dan is de in-

formatieplicht uit de artikelen 5.2.1 tot 5.2.7 VCRO

van toepassing die dan weer wel in een nietigheids-

sanctie voorziet in artikel 6.3.1 VCRO. Deze vordering

is inzetbaar samen met de herstelvordering (art. 6.3.1

VCRO). Er werd ter zake geen gepubliceerde recht-

spraak gevonden al is deze informatieplicht van toe-

passing op alle vastgoedtransacties. De juiste inhoud

van die verplichting verschilt wel tussen de zoge-

naamde niet-ontvoogde gemeenten, ondertussen een

minderheid, en de ontvoogde gemeenten. Dat kan er

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

141. Dit artikel maakt deel uit van onderafdeling Ibis “De verzekering tegen na-
tuurrampen wat betreft eenvoudige risico's”, ingevoegd door de wet van
21 mei 2003 (BS 15 juli 2003).

142. De Koning bepaalt in overeenstemming met de gewesten de criteria op
basis waarvan de gewesten hun voorstellen inzake de afbakening van de
risicozones dienen te formuleren. Dit is gebeurd in het koninklijk besluit
van 12 oktober 2005 tot vaststelling van de criteria op basis waarvan de
gewesten hun voorstellen inzake de afbakening van de risicozones dienen
te formuleren Vervolgens bakent de Koning de risicozones af. Een herzie-
ning gebeurt op basis van dezelfde procedure (art. 68-7, § 1 en 2 Wet
Landsverzekering). De risicozones werden afgebakend via het koninklijk
besluit van 28 februari 2007 tot afbakening van de risicozones bedoeld in
artikel 68-7 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereen-
komst, BS 23 maart 2007.

143. “Overstromingsgebied” is een overdruk over de andere bestemmingsge-
bieden zoals voorzien in artikel 3 van het koninklijk besluit van 28 decem-
ber 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerpge-
westplannenendegewestplannen. Volgens artikel 18 vandat zelfdebesluit
is in de overstromingsgebieden de uitvoering van alle handelingen enwer-
ken ofwel verboden, ofwel aan bijzondere voorwaarden onderworpen, zo-
lang de noodzakelijke maatregelen ter voorkoming van de zich geregeld
voordoende overstromingen niet genomen zijn. De overdruk “valleige-
bied” geeft in tegenstelling tot de overdruk “overstromingsgebied” slechts
een onrechtstreeks verband weer met het watersysteem. In de regel houdt
deze bestemming het volgende in: de agrarische gebiedenmet landschap-
pelijke waarde die op de kaart welke de bestemmingsgebieden omschrij-
ven overdrukt zijn met de letter V hebben de bestemming van valleigebie-

den waarin slechts agrarische werken en handelingen mogen worden
uitgevoerd die het specifiek natuurlijk milieu van planten en dieren en de
landschappelijke waarde niet schaden (gewestplan Gentse en Kanaalzone
08, artikel 1, KB 14/09/77; gewestplan Eeklo - Aalter 09, artikel 1, KB 24/03/
78; gewestplan Sint-Niklaas-Lokeren 13, artikel 1, KB 7/11/78).

144. In de niet-reglementaire typebepalingen uit de bijlage bij het besluit van
de Vlaamse Regering van 11 april 2008 tot vaststelling van de nadere regels
met betrekking tot de vorm en de inhoud van de ruimtelijke uitvoerings-
plannen (BS 1 augustus 2008) is overstromingsgebied niet opgenomen als
gebiedspecifieke typebepaling. Zo schrijft 11.3 “Typebepaling m.b.t. be-
perktewerkenvanwaterbeheer inof nabij valleien”het volgendevoor: voor
zover ze de realisatie van de algemene bestemming niet in het gedrang
brengen; zijn werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn
voor het behoud en herstel van het waterbergend vermogen van rivier- en
beekvalleien; het behoud en herstel van de structuurkenmerken van de ri-
vier- en beeksystemen, de waterkwaliteit en de verbindingsfunctie; het be-
houd, het herstel en de ontwikkeling van overstromingsgebieden, het be-
heersen van overstromingen of het voorkomen van wateroverlast in voor
bebouwing bestemde gebieden; het beveiligen van vergunde of vergund
geachte bebouwing en infrastructuren tegen overstromingen, toegelaten,
voor zover de technieken van natuurtechnische milieubouw gehanteerd
worden. In de toelichting staat te lezen: “De overige functies in rivier- en
beekvalleien moeten de natuurlijke dynamiek en het waterbergend ver-
mogen van dit watersysteem respecteren.” Dit gebiedspecifiek voorschrift
lijkt dus geschikt om te gebruiken in gebieden waar overstromingen regel-
matig voorkomen.
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op wijzen dat het naleven van deze informatieplicht

weinig problemen oplevert.

Het tussenkomen van instrumenterend ambtenaren en

vastgoedmakelaars onderworpen aan toezicht door de

betrokken beroepsfederatie, speelt daarbij allicht een

belangrijke rol. Zij nemen immers een groot risico dat

gevolgen kan hebben die de concrete transactie over-

stijgen. In het contentieux rond de informatieplicht

bodemsanering gaat het doorgaans niet om een over-

dracht die al verleden is via notariële akte, de getrof-

fen overdrachten bevinden zich in de regel nog in het

stadium van onderhandse overeenkomst.

5. Slotbeschouwingen

70. Dewijziging van het Decreet IntegraalWaterbeleid

heeft in de eerste plaats tot doel de planning, de over-

legstructuren en de procedures van het integraal wa-

terbeleid te vereenvoudigen.

De integratie van de planprocessen, die voornamelijk

wordt gerealiseerd door een combinatie van de invoe-

ring van bekkenspecifieke delen en de samenvoeging

van de waterbeheerkwesties met de waterbeleidsnota,

kan ongetwijfeld bijdragen tot een meer coherente

planning en tot een aantal praktische voordelen, zoals

het organiseren van één openbaar onderzoek. Zoals

wel meer het geval is, is deze vereenvoudigingsopera-

tie op sommige punten er nogal met de grove borstel

doorgegaan. Zo blijkt de decreetgever de mogelijkheid

tot het opleggen van verordenende voorschriften in

bekken- en deelbekkenbeheerplannen geruisloos te

hebben opgeheven. In dit opzicht lijkt de decreetgever

een belangrijke juridische hefboom voor het opleggen

van gebiedgerichte maatwerkvoorschriften te hebben

prijsgegeven.

Tegelijk met de beoogde vereenvoudiging worden an-

derzijds ook nieuwe of bijkomende complicaties ver-

oorzaakt, of bestaat alvast de dreiging daartoe. Zo

wordt via het wateruitvoeringsprogramma, waarmee

een grotere flexibiliteit in de uitvoering van de plan-

ning wordt betracht, de mogelijkheid geboden om tus-

sentijds overstromingsgebieden en oeverzones af te

bakenen. Dit betekent dat thans de overstromingsge-

bieden kunnen worden afgebakend op drie manieren:

bij de vaststelling van de stroomgebiedbeheerplannen

of een wateruitvoeringsprogramma, of door een beslis-

sing van de Vlaamse Regering in uitvoering van arti-

kel 50bis DIWB. Het zal een heus huzarenstuk zijn om

de procedures tot die onderscheiden afbakeningen

goed op elkaar af te stemmen, zeker in de wetenschap

dat de Raad van State er niet voor terugdeinst om

ongelijkheden in deze procedures te sanctioneren. Een

vergelijkbaar aandachtspunt geldt voor de verdere uit-

voering van het wateruitvoeringsprogramma, waar-

mee men meer flexibiliteit in de uitvoering van het

geplande waterbeleid wil brengen.

71. De integratie van de bekkenbeheerplannen in de

stroomgebiedbeheerplannen en het opdoeken van het

planniveau van de waterschappen noodzaakte een

grondige hertekening van de werking van het bekken-

bestuur. Voorstaan bestaat dat bestuur uit een bureau

dat in hoofdzaak het voorbereidend werk doet voor de

besluitvorming in de algemene bekkenvergadering

waarin onder andere alle gemeenten zetelen wier

grondgebied tot het bekken in kwestie behoort. Een

andere belangrijke taak van het bekkenbureau is het

organiseren van gebiedgericht en thematisch overleg

om lokale waterbeheerproblemen te bespreken met

die instanties die erbij betrokken zijn zonder dat de

algemene bekkenvergadering daarvoor bijeengeroe-

pen moet worden. Waar veel dergelijke problemen

voorkomen zal men allicht de facto de werking van de

waterschapsbesturen verderzetten.

72. Terecht wordt door de overheid sterk ingezet op

het vrijwaren van het waterbergend vermogen van het

watersysteem. De overstromingen van 2010 en 2011

hebben immers pijnlijk duidelijk gemaakt dat een on-

doordachte planvorming en vergunningenpolitiek ne-

fast zijn. Daarom is het van belang om de voor water-

berging belangrijke gebieden te beschermen tegen een

door bouwdrift aangestuurde ruimtelijke ordening. Dit

beoogt men te realiseren via het concept van de sig-

naalgebieden. In voorkomend geval, met name in de

gevallen waar de huidige planologische bestemming

incompatibel is met het waterbergend vermogen en er

bovendien een hoge overstromingskans bestaat, zal

een nieuwe functionele invulling van het gebied, met

een mix van instrumenten, aan de orde zijn.

Via de omzendbrief 2013/NLNE/1 wordt het beoogde

beleid rond de signaalgebieden verankerd, waarmee

meteen ook gehoor wordt gegeven aan de resolutie in-

zake wateroverlast van het Vlaams Parlement. Om het

waterbergend vermogen in de signaalgebieden te vrij-

waren, blijft de watertoets een sleutelinstrument. De

watertoets krijgt in de omzendbrief dan ook een cen-

trale plaats toegedicht. Via een omzendbrief wordt

thans een bijkomende watertoets gecreëerd. Hoewel

die aanpak vanuit rechtspolitiek oogpunt verdedig-

baar is, dreigt er een proliferatie van watertoetsvarian-

ten, wat in de toepassingspraktijk, zeker voor de ge-

wone burger-bouwheer, niet zonder meer als pro-

bleemloos wordt ervaren: naast de algemene of

reguliere watertoets, de verscherpte watertoets bij aan-

tasting van de kwantitatieve grondwatertoestand en de

beperkte watertoets bij planologische en stedenbouw-

kundige attesten, komt er nu ook nog eens de aange-

scherpte watertoets in signaalgebieden bij, elk met

eigen toepassingsvoorwaarden. Het werken met om-

zendbrieven is vanuit juridisch oogpunt overigens

niet risicoloos. Dat heeft te maken met de juridische

geldingskracht van omzendbrieven. Eerder had de
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Raad van State al geoordeeld dat het routineus toepas-

sen van louter indicatieve omzendbrieven bij het be-

oordelen van vergunningsaanvragen niet door de beu-

gel kan. De plannende of vergunningverlenende over-

heid zal dan ook extra waakzaamheid moeten

betrachten bij het formuleren van de waterparagraaf

voor voorgenomen projecten en plannen in de signaal-

gebieden.

De wetgever heeft ook terecht ingezien dat ook nog

andere instrumenten nodig zijn voor het waterbergend

vermogen. De watertoets heeft immers een aantal con-

ceptuele beperkingen145. Zo worden via het recent

goedgekeurde ontwerp van Landinrichtingsdecreet

twee nieuwe instrumenten ingevoerd om te kunnen

ingrijpen waar nodig: een herverkaveling uit kracht

van wet gecombineerd met een planologische ruil en

de erfdienstbaarheden tot openbaar nut. Samen met

andere instrumenten, zoals de (tussentijdse) afbake-

ningen van overstromingsgebieden, staat aan de over-

heid een brede instrumentenmix ter beschikking in de

strijd tegen de wateroverlast en overstromingen.

73. De informatieplicht uit het nieuwe artikel 17bis

DIWB sluit nauw aan bij de bekommernissen rond

waterkwantiteit, en de impact ervan op de waarde en

de aanwendingsmogelijkheden van onroerende goe-

deren. Wie zakelijke rechten op onroerende goederen

verwerft of langdurige gebruiksovereenkomsten voor

onroerende goederen sluit, weet maar beter dat het

goed in kwestie geheel of gedeeltelijk gelegen is in een

overstromingsgevoelig gebied, een afgebakende oever-

zone of een overstromingsgebied. In afgebakende oe-

verzones en overstromingsgebieden gelden duidelijke

juridische (art. 10, § 1 en 2 DIWB) of feitelijke ge-

bruiksbeperkingen. In overstromingsgevoelige gebie-

den is echter niet altijd duidelijk wat de impact is van

deze kwalificatie. Effectief overstromingsgevoelige ge-

bieden kunnen gebieden zijn die recent nog onder

water liepen en waarop men dus blijvende waterover-

last mag verwachten. Maar het kunnen ook gronden

zijn waarvan de modellen aangeven dat het er om de

honderd jaar of frequenter overstroomt. Mogelijk over-

stromingsgevoelige gebieden overstromen uitsluitend

bij extreme weersomstandigheden, maar wat bedoelt

men daar nu precies mee? Het kan ook om gronden

gaan die bij een dijkbreuk of een ander defect aan de

waterkering overstromen. Kortom, het is niet noodza-

kelijk duidelijk wat het gevolg is van de ligging van

een goed in dergelijk gebied. Allicht daarom is de in-

formatieplicht niet van bijzondere sancties voorzien

en dient men gebruik te maken van het gemeenrechte-

lijk instrumentarium dat in de regel enkel in de ex-

treme gevallen een overdracht met miskenning van de

informatieplicht zal vernietigen. Voor het overige

wordt voor een schadevergoeding gekozen. Als het

voorzien van een oeverstrook die breder is dan het

talud van de waterloop kan bijdragen tot het beperken

van overstromingen, dan kan men ook het nieuw in-

gevoerde oeverzoneproject tot het instrumentarium

voor het waterbergend vermogen rekenen. De decreet-

gever voorziet daarvoor in weinig regels, wat maat-

werk toelaat maar ook voor onzekerheid over de juiste

draagwijdte kan zorgen.

74. De zorg om een zorgvuldig waterkwantiteitsbe-

heer wordt overigens ook doorvertaald in de erfdienst-

baarheden die gelden in de oeverzones. Het uitbrei-

den van het bovengronds bouwvrij houden van de

oeverzone tot vijf meter landinwaarts van de top van

het talud lijkt de belangrijkste wijziging te zijn van de

erfdienstbaarheden die in en naast de oeverzone gel-

den. Dat laat betere ruiming van de waterlopen toe,

wat dan weer wateroverlast kan voorkomen of beper-

ken.

75. Het Decreet Integraal Waterbeleid onderging in

zijn 10-jarig jubileum een diepgaande vernieuwings-

operatie, waarbij uitvoerig werd geput uit de ervarin-

gen die werden opgedaan tijdens de eerste waterbe-

heerplanningscyclus. De operatie staat vooral in het

teken van een vereenvoudiging van de organisatie en

de planning van het integraal waterbeleid. Tegelijk

wordt ook, maar via een parallel pseudowetgevend

spoor, een krachtig beleid opgezet rond het vrijwaren

van het waterbergend vermogen in de voor het water-

systeem belangrijke gebieden. Het is ongetwijfeld veel

te vroeg om deze innovaties op hun merites te beoor-

delen. Voor de practicus rest de wijsheid van Rutger

Kopland: “geef mij maar … vragen en (nog) geen ant-

woorden”.
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145. Zie P. DE SMEDT, “De watertoets anno 2012: over oude gedachten en
nieuwe vormen” in L. LAVRYSEN (ed.), Natuur, water en ondernemen. Kwel-
ling of uitdaging?, Brugge, die Keure, 2012, 60-62.
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