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Het overwegingsdocument bij het bekkenspecifieke deel voor het bekken van 
de Brugse Polders is opgesteld naar aanleiding van het openbaar onderzoek 
van en de adviesronde over de ontwerp Stroomgebiedbeheerplannen 
Schelde en Maas 2022-2027.  

Het overwegingsdocument bevat het standpunt van het bekkenbestuur van 
het bekken van de Brugse Polders over de tijdens het openbaar onderzoek en 
adviesronde ingediende opmerkingen en adviezen bij het bekkenspecifieke 
deel Brugse Polders. Het document werd voorbereid door het 
bekkensecretariaat van het bekken van de Brugse Polders, besproken op het 
GTO en de Bekkenraad van 11 mei 2021 en aan het bekkenbestuur voor 
goedkeuring voorgelegd op 8 juni 2021. 

 

 

Volgende informatie is opgenomen in het overwegingsdocument : 

- een overzicht op hoofdlijnen van welke adviezen en opmerkingen er 
werden ingediend bij het bekkenspecifieke deel bekken van de Brugse 
Polders 

- de manier waarop het openbaar onderzoek werd verwerkt en wat er 
in het bekkenspecifieke deel Brugse Polders werd aangepast 

- praktische informatie over waar en hoe een bezwaarindiener de 
verwerking van zijn of haar opmerking kan terugvinden 

- de fiches per deelopmerking met de overwegingen, dit zijn de 
antwoorden bij de ingediende opmerkingen en adviezen over het 
bekkenspecifieke deel Brugse Polders, en – indien van toepassing - 
de voorstellen tot aanpassingen van het bekkenspecifieke deel 
Brugse Polders en/of aanbevelingen naar andere processen, 
volgende planperiodes, …. 

 

 

 

 

Algemene informatie over het verloop en de organisatie van het openbaar onderzoek kan u hier raadplegen. 

 

 

 
 

 

https://sgbp.integraalwaterbeleid.be/beheerplan/openbaar-onderzoek
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In totaal werden er 15 bezwaren (opmerkingen1 en adviezen2) ontvangen 
voor het bekkenspecifieke deel. De ontvangen bezwaren bestaan telkens 
uit één of meerdere (inhoudelijke) opmerkingen. In totaal werden de 
bezwaren opgesplitst in een 50-tal deelopmerkingen. Bepaalde bezwaren 
werden meerdere keren ingediend zoals deze van de belangenorganisaties. 
Een deel van deze bezwaren werden ingediend voor de bekkens IJzer en 
Leie maar waren ook van toepassing voor het bekken van de Brugse Polders 
en werden mee verwerkt. 

 

 

 
1 Een opmerking wordt via een bezwaar(schrift) door burgers, gemeentebesturen, administraties… via 
de gemeente of rechtstreeks bij de CIW ingediend. 

6 belangenorganisaties, 4 overheden, 4 particulieren en 1 bedrijf hebben 
een of meerdere opmerkingen ingediend over het bekkenspecifieke deel 
voor het bekken van de Brugse Polders. De meeste bezwaren waren 
afkomstig van het middenveld. 

 

Advies bekkenraad3 

De bekkenraad van de Brugse Polders bracht op 11 mei 2020 advies uit over 
het ontwerp bekkenspecifieke deel Brugse Polders. Na zorgvuldige 
overweging werden de opmerkingen van de bekkenraad verwerkt in het 
ontwerp bekkenspecifieke deel Brugse Polders vooraleer het, na 
goedkeuring door het bekkenbestuur op 8 juni 2020, in openbaar 
onderzoek ging.  

De bekkenraad werd bevraagd naar een gezamenlijk advies op het 
bekkenspecifiek deel. Er werd geen gezamenlijk advies ingediend. Er werd 
namelijk enerzijds verwezen naar het advies van de koepeloraganisatie(s) 
op de Stroomgebiedbeheerplannen in hun geheel of anderzijds werden er 
individuele detail opmerkingen ingediend door de leden. 

2 Een advies is een (consensus)tekst of commentaar die door een adviesraad is ingediend. 

3 Decreet Integraal Waterbeleid art. art. 1.5.3.4. en 1.6.2.5 
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Opmerkingen 

 

 

 

Het merendeel van de ingediende (deel)opmerkingen bij het 
bekkenspecifieke deel Brugse Polders heeft betrekking op het 
actieprogramma (60%), gevolgd door een even groot aandeel op de 
gebiedsspecifieke visie en het luik oppervlaktewaterkwaliteit (elk 13%).  

Een groot aantal (deel)opmerkingen bij het actieprogramma heeft 
betrekking op de impact van een actie op de (continuïteit van de) 
landbouwuitbating (ruimte inname, peilwijziging, onderhoud van 
waterlopen, effecten van structuurherstelmaatregelen, etc.). In dit 

verband wordt veelvuldig gevraagd om in een vroeg statdium betrokken te 
worden bij het uitwerken van de acties, temeer omdat voor een aantal 
acties momenteel nog niet duidelijk is wat precies op welke plaats zal 
gebeuren.  

Daarnaast betreft het vaak ook algemene bemerkingen zoals de vraag om 
verduidelijking bij bepaalde acties of om rekening te houden met bepaalde 
aspecten zoals de lokale waterafvoer of eventuele  interferentie met 
andere acties.  

Voor het luik oppervlaktewaterkwaliteit wordt er door belangengroepen 
vooral gewezen op de nog grote nutriëntendruk van landbouw op het 
watersysteem; de achterstand in het afkoppelen van de lozingen van 
huishoudelijk afvalwater; de impact van incidentele lozingen en het 
afvalwater van bedrijven; de plaatselijk grote invloed van overstorten, 
zeker in natuurgebieden;… 

Een groot deel van de (deel)opmerkingen verspreid over de verschillende 
types onderwerpen gaan over het (te lage) ambitienivau in West-
Vlaanderen in het algemeen. Verder komen verschillende opmerkingen 
naar voor met betrekking tot droogte/waterschaarste, zoals het belang om 
brongericht bovenstrooms vast te houden, de watervraag beperken en het 
belang van de valleigebieden als waterbuffer. 

 

 



 

 

 

2 DE AANPASSINGEN 
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2.1 Naar aanleiding van bezwaren bij het bekkenspecifieke deel xxbekken 

Slechts een beperkt aantal deelopmerkingen bij het bekkenspecifieke deel 
Brugse Polders leiden tot een aanpassing van het bekkenspecifieke deel. 

Veelal gaat het om toevoegen van bijkomende informatie en belangrijke 
aspecten bij de visie zoals dat structuurkwaliteit vooral in het poldergebied 
nog een beperkende factor is en men hier sneller vooruitgang kan boeken 
door meer in te zetten op ecologische inrichting van de polderwaterlopen. 
Ook het onderhoud van de waterlopen, zoals het maaien en ruimen, dient 
afgestemd te worden op de ecologische waarden van de waterlopen zelf 
en de omliggende natuurwaarden, bijvoorbeeld door een gefaseerde en 
gedifferentieerde aanpak. In de kustgemeenten moet het hemelwater ook 
maximaal in de duinen kunnen infiltreren en is ontharding nodig. 

Onder de gebiedsspecifieke visie  dient ook de unieke ecologische waarde 
van de vallei van de Zuidleie opgenomen te worden met aandacht voor 
bescherming van het unieke, alkalische laagveenmoeras van de 
Leiemeersen. 

Bij de gebiedsspecifieke visie voor de Noordede-Blankenbergse Vaart 
wordt bijkomend vermeld dat met de instelling van het 
landinrichtingsproject Oudlandpolder, door de Vlaamse regering ook 

beslist is om de opdracht te geven aan het Departement Omgeving tot de 
opmaak van een RUP in het kader van de afbakening van de agrarische en 
natuurlijke structuur voor de Oudlandpolder. 

Bij de gebiedsgerichte werking van het Boudewijnkanaal dient een 
tekstparagraaf te worden opgenomen mbt het recente opgestarte GTO en 
met vermelding van mogelijke maatregelen en acties. 

Er worden bij een aantal (deel)opmerkingen ook aanbevelingen 
meegegeven aan waterbeheerders en gemeenten , zoals rekening houden 
met de impact op aangelanden bij de ecologische inrichting van waterlopen 
en bij het verhogen van de bergingscapaciteit in de waterlopen, afstemmen 
van het onderhoud van waterlopen op langer vast houden van water, 
communicatie aan burgers, controleren op het correct gebruik van IBA's, 
waterbeheer afstemmen op natuurgebieden en omliggende 
natuurwaarden van waterlopen.  

Een aanbeveling naar het bekkensecretriaat van de Brugse Polders toe is 
het faciliteren van de gebiedsgerichte werking voor de vallei van de 
Zuidleie. 
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2.2 Naar aanleiding van opmerkingen bij de andere bekkenspecifieke delen 

 

Het bekkenspecifieke deel Brugse Polders werd verder ook nog aangepast 
nav opmerkingen die werden gemaakt bij de andere bekkenspecifieke 
delen. Het gaat om volgende aanpassingen: 

- op de startpagina van het BSD wordt  

 verduidelijkt dat de website de versie bevat zoals vastgesteld door 
de Vlaamse Regering (en bijgevolg later niet wordt geüpdatet 

 de hyperlink naar het pdf-bestand van het bekkenspecifieke deel 
aangevuld met ‘(beperkte opmaak)’ 

- bij hoofdstuk kennismaking – kenmerken (natuur-ecologie) 

 ‘beschermde gebieden’ wordt vervangen door ‘beschermde 
natuurgebieden’ 

- bij hoofdstuk kennismaking - sectoren 

 (inleiding) aanpassing van de zin ‘Sectoren verbruiken ook water, 
dit kan leidingwater, oppervlaktewater, grondwater, en 
hemelwater ‘of circulair water’ zijn.’ 

 (sector landbouw) De hyperlink naar de kaart van de 
landbouwgebruikspercelen op geopunt wordt toegevoegd. De 

cijfers GVE worden bijgestuurd.  

 (sector huishoudens) toevoegen van de zin (incl. verwijzing naar 
het geoloket zoneringsplannen en uitvoeringsplannen) ‘Op het 
geoloket zoneringsplannen en GUPS kan je terugvinden waar er 
riolering komt en waar je zelf je afvalwater moet zuiveren’ 

 (sector toerisme en reacreatie) aanpassing van de zinnen: ‘Tijdens 
lange droge en warme perioden kunnen blauwalgen 
(cyanobacteriën) in het water voorkomen die in sommige gevallen 
giftige stoffen vrij geven. Op dat moment zijn zZwemmen en 
andere recreatieactiviteiten in de getroffen recreatievijvers of 
waterlopen is niet meer toegestaan of afgeraden wanneer de 
aanwezigheid van giftige stoffen werd aangetoond.’ 

- bij hoofdstuk wie is wie – waterbeheer 

 (overzicht waterlopenbeheerders in het bekken) toevoegen van 
een verwijzing naar de VHA kaart op geopunt. 

- bij hoofdstuk drukken 

 (inleidende pagina) toevoegen van de zin na ‘Voldoende zuurstof is 
van groot belang voor het leven in de waterloop. De nutriënten 
stikstof en fosfor en zuurstofbindende stoffen (CZV) hebben een 
belangrijke impact op het zuurstofgehalte.’ De aanwezigheid van 

https://www.vmm.be/data/zonering-en-uitvoeringsplan
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zuurstofbindende stoffen wordt gekwantificeerd door de 
chemische zuurstofvraag (CZV). 

 (hydromorfologische veranderingen) de hyperlink naar de website 
van de VMM wordt nadat de databank terug online is gecheckct en 
zo nodig aangepast. 

 (druk niet gesaneerde lozingen) vervangen van ‘groene cluster’ en 
‘rode cluster’ door respectievelijk ‘collectief te optimaliseren 
buitengebied’en  ‘individueel te optimaliseren buitengebied’. 

 (waterschaarste en droogte) actualiseren van de tekst mbt de 
droogteperiode zomer 2020 incl. toevoegen van de informatie over 
de captatieverboden in 2020. 

 (waterschaarste en droogte) aanpassen van de zinnen ‘Het 
waterverbruik van gezinnen is voornamelijk afhankelijk van de 
temperatuur temperatuursafhankelijk maar ook langdurige 
droogte heeft een belangrijke invloed op het verbruik’ en ‘Het tijdig 
oproepen tot een spaarzaam gebruik van leidingwater moet ervoor 
zorgen heeft ervoor gezorgd dat de productie- en 
transportcapaciteit niet wordt werd overschreden.’  

- bij hoofdstuk toestand 

 (ecologische toestand-algemene beoordeling) Bij de dynamische 
grafieken ‘algemene beoordeling ecologische beoordeling’ wordt 
een verwijzing toegevoegd naar de ‘gebiedsgerichte beoordeling’ 
en naar de tabel ‘evolutie ecologische toestand’. 

 (waterschaarste en droogte) actualiseren van de tekst mbt de 
droogteperiode zomer 2020 incl. toevoegen van de informatie over 
de captatieverboden in 2020. 

- bij hoofdstuk visie en acties 

 (gebiedsgerichte uitdagingen – speerpuntgebieden en/of 
aandachtsgebieden) De reductiedoelen (N & P) worden 
opgenomen in de visieteksten. 

 (actieprogramma) Een verwijzing wordt toegevoegd naar de per 
bekken opgesplitste kostencijfers voor de generieke acties (7B_I en 
7B_J) over de verdere uitbouw en optimalisatie van de 
saneringsinfrastructuur opgenomen in hoofdstuk 6 van het MAPro 
van de SGBP3.  

- actiefiches 

 De actiefiches worden gescreend en aangevuld. 

- andere 

 ’hemelwaterplan(nen)’, waar nodig, aanpassen naar ‘hemelwater- 
en droogteplan(nen)’. 
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2.3 Naar aanleiding van bezwaren bij het Beheerplan Vlaams deel Schelde en Maas en bij het 
Maatregelenprogramma 

- integratie Blue Deal 

Net voor de start van het openbaar onderzoek van het ontwerpSGBP3 
lanceerde de Vlaamse Regering eind juli 2020 de Blue Deal. In de tekst van 
de Blue Deal wordt vermeld dat deze de basis zal vormen voor het 
“waterschaarste en droogterisicobeheerplan” dat een onderdeel vormt 
van het SGBP3. Gelet op de timing, was het onmogelijk om nog een 
gedegen integratie in het ontwerp SGBP3 door te voeren. In het ontwerp 
SGBP3 werd daarom enkel verwezen naar de Blue Deal.  

(bij hoofdstuk visie en acties) De Blue Deal wordt op verschillende 
manieren geïntegreerd in het ontwerp BSD: de gebiedsspecifieke acties 
worden opgenomen in het bekkenspecifieke actieprogramma en om de 
inspanningen op het vlak van waterschaarste en droogte beter in de verf te 
zetten worden de acties die hiertoe bijdragen gelabeld. 
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Stroomgebiedbeheerplan Schelde en Maas 2022-2027 – bekkenspecifiek deel bekken Brugse Polders Openbaar onderzoek 15 september 2020 – 14 maart 2021 - Overwegingsdocument 

pagina 13 van 14 

Er werden bezwaren ontvangen van adviesraden, gemeentebesturen, 
administraties, belangenorganisaties, burgers, … Alle ingediende bezwaren 
kregen bij de verwerking van het openbaar onderzoek een code toegekend.  

Voor iedere deelopmerking is een ‘fiche’ beschikbaar waarin alle 
informatie van de verwerking van het openbaar onderzoek is opgenomen. 
Voor iedere deelopmerking is een overweging opgesteld en is aangegeven 
of de deelopmerking al dan niet leidt tot een aanpassing van het 
bekkenspecifieke deel en/of andere plandelen van de stroomgebied-
beheerplannen. In geval een plandeel gewijzigd wordt, is een voorstel tot 
wijziging geformuleerd. Indien relevant is ook een aanbeveling 
opgenomen. 

Aan de hand van de code kan u in de fiches in bijlage uw opmerking of 
advies mbt het bekken van de Brugse Polders terugvinden en de daarbij 
geformuleerde reactie. De verwerking van het openbaar onderzoek van de 
stroomgebiedbeheerplannen is opgenomen in verschillende 
overwegingsdocumenten. Dit document bevat de fiches met de verwerking 
van alle opmerkingen ingediend ikv het openbaar onderzoek van de 
stroomgebiedbeheerplannen. 

Indien u via het digitaal inspraakformulier op de website 
www.volvanwater.be een reactie indiende, heeft u uw code ontvangen bij 
het indienen van het bezwaarschrift. Indien u deze code niet meer heeft, 
kan u ze opvragen bij het CIW-secretariaat (053 - 72 65 07). 

Indien u uw bezwaarschrift schriftelijk heeft ingediend bij het college van 
burgemeester en schepenen of rechtstreeks bij de CIW via mail of brief, kan 
u contact opnemen met het CIW-secretariaat (053 - 72 65 07) die u de code 
zal bezorgen waarmee uw bezwaarschrift werd behandeld. 

 

fiche met de verwerking 
 

https://sgbp.integraalwaterbeleid.be/beheerplan/openbaar-onderzoek/overwegingsdocumenten/sgbp3-oo-reacties.pdf
http://www.volvanwater.be/
mailto:CIW-sec@vmm.be
mailto:CIW-sec@vmm.be


 

 

 

 

BIJLAGE : FICHES 



Bekken Brugse Polders

Code van de indiener : 0UYmCKaJ

Ingediende reacties

Id: 2835

7. Specifieke opmerkingen voor de eigen regio
Natuurverenigingen zijn goed bezig in natuurgebied 'De Gulke Putten'. Maar nitraatinspoeling in de bodem en het
grondwater maakt het niet makkelijker. 
Kan er nog betere monitoring en vooral opvolging komen van waterverontreiniging door industriële landbouw en
andere industrieën? 
  

Overweging

In de Gulke Putten is depositie van schadelijke stoffen uit de lucht en in neerslag het grootste probleem. In 2002
startte de VMM met metingen in het natuurgebied. Een meetstation registreert oa. hoeveelheden ammoniak,
zwavel en stikstofdioxide die in de Gulke Putten belanden via de lucht en neerslag. Aan de hand van die metingen
wordt de verzurende en vermestende depositie berekend. De VMM stelt elk jaar een rapport van al haar metingen
op, dat ze aan Vlaamse en Europese beleidsmakers bezorgt (https://www.vmm.be/publicaties/lucht-2020/uitstoot-
en-luchtkwaliteit-in-vlaanderen-evaluatie-2020). Zij kunnen dan indien nodig maatregelen nemen.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : 8HGgsopB

Ingediende reacties

Id: 1178

Allereerst willen wij benadrukken dat de mogelijke impact van deze toekomstige regelgeving groot kan zijn voor
onze land- en tuinbouwsector. Alleen al in de Brugse Polder valt een groot deel van het agrarisch gebied binnen de
contouren van een waterwingebied.. Het moet voor onze mensen mogelijk blijven op een efficiënte manier de
goede landbouwpraktijk uit te voeren. Een aantal zaken in het huidige SGBP zullen dit in de toekomst sterk
belemmeren. Hieronder onze bedenkingen.
1 ALGEMENE BEDENKINGEN BIJ DE VOORGESTELDE ACTIES
CVBB BEGELEIDING
Boerenbond vreest dat de ombouw van het CVBB er voor zorgt dat het niet duidelijk is wie de begeleiding en
informatie m.b.t. gebiedsspecifieke acties op zich zal nemen. Dit is echter cruciaal om tot resultaten te komen. Deze
taak moet duidelijk toegewezen worden.
Ecologische inrichting
Er dient afdoende rekening gehouden te worden met de wensen en de vrijwilligheid van de aangelanden. Het
aspect onderhoud dient vanaf de planning tot uitvoering mee opgenomen te worden. Het is aangewezen een aantal
modellen en profielen te ontwikkelen waarbij de impact op de landbouwbedrijfsvoering in kaart wordt gebracht.
Hermeandering In eerste orde dient steeds overwogen te worden of hermeandering binnen het agrarisch gebied
wel enige meerwaarde heeft. In tweede orde dient hermeandering bij voorkeur plaats te vinden op publieke
terreinen en dient de ruimtelijke inname beperkt te worden. In derde orde lijkt het aangewezen om bij
inrichtingsvoorstellen steeds een duidelijk zicht te hebben op de gebruikers en de impact van de aangelanden.
Deze kunnen als basis dienen voor specifieke beheerovereenkomsten.
Buffercapaciteit
De buffercapaciteit van waterlichamen kan op diverse manieren verhoogd worden. Bij elke vorm dienen zowel de
ruimtelijke impact als de impact op de landbouwbedrijfsvoering duidelijk opgenomen te worden als onderdeel van
de beslissing. Tevens moeten de geldende afstandsregels (vb. i.k.v. fyto) mee in rekening genomen worden
wanneer er een buffer wordt aangelegd of vergroot wordt. Bij peilwijzigingen blijft de afstemming op de
veldwerkzaamheden en de impact op de grondwaterstanden tijdens het groeiseizoen cruciaal.
  

Overweging

CVBB begeleiding:
Het is in de opdracht van B3W niet voorzien dat ingezet wordt op sensibiliseren en begeleiden in specifieke gebieden, maar wel
algemeen op niveau van Vlaanderen. De werking van B3W is verschillend van het voormalige CVBB. B3W beoogt de opname
op de individuele landbouwbedrijven van de goede technieken en praktijken om nutriëntenverliezen te voorkomen en om aan
bodemkwaliteit te werken.  Dit via brede en gerichte communicatie en kennisdeling, en via thematische uitwisselingsmomenten,
focusgroepen en (beperkte) individuele begeleiding.
Ecologische inrichting:
In het bekkenspecifiek deel van het stroomgebiedbeheerplannen worden de acties in hoofdlijnen beschreven. Afspraken met
aangelanden worden gemaakt door de initiatiefnemers van de acties bij uitvoeringsfase.
Buffercapaciteit:
In het bekkenspecifiek deel van het stroomgebiedbeheerplannen worden de acties in hoofdlijnen beschreven. Afspraken met
aangelanden worden gemaakt door de initiatiefnemers van de acties bij uitvoeringsfase.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: IJzerbekken

Uit te voeren wijzigingen:

Schrappen van acties 7B_D_0084, 7B_D_0090, 7B_D_0091 met CVBB als initiatiefnemer.
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Aanbeveling(en)

Aanbevelingen aan de waterbeheerders: bij ecologische inrichting van waterlopen en bij verhogen van de bergingscapaciteit in
de waterlopen wordt rekening gehouden met de impact op de aangelanden.
 

Code van de indiener : 8HGgsopB

Ingediende reacties

Id: 1180

 Zijdelings vaart_Actie 8A_D_0162 : Deze vaart is op vandaag al zeer breed voor de hoeveelheid water dat er
doorgaat. Er zijn aan beide oevers landbouwpercelen, zowel akkerland als weiland. Deze actie heeft mogelijks
grote gevolgen voor landbouwers, we vragen dan ook op tijd betrokken te worden.
  

Overweging

Het uitgangspunt bij het ontwerpen van de acties is altijd dat negatieve impact maximaal vermeden wordt.  Naast
de waterafvoerende functie moet ook rekening worden gehouden met andere functies van een waterloop (zoals de
ecologische functie). Voorafgaand aan de uitvoering wordt bovendien steeds overlegd met de betrokken actoren.
Indien nodig en mogelijk wordt het ontwerp bijgestuurd. Wanneer wezenlijke negatieve impact desondanks niet kan
vermeden worden, wordt – in overleg met het Departement Landbouw en Visserij - de opmaak van een LIS/LER
overwogen. In voorkomend geval wordt in een adequaat flankerend beleid voorzien om de impact te compenseren
(aankoop, grondenruil, vergoedingen,...). 
Omgekeerd wordt, zoals decretaal voorgeschreven en toegepast, bewaakt en verzekerd dat ingrepen en
activiteiten van de landbouwsector en (landbouw) bedrijven geen impact hebben op omliggende natte
natuurgebieden. Hiervoor kan o.m. worden verwezen naar het beschermingsstatuut van omliggende
natuurgebieden. In alle gevallen moet de impact van landbouwactiviteiten en –ingrepen op natte natuurgebieden
(maximaal) worden vermeden.
 
In het bekkenspecifiek deel van het stroomgebiedbeheerplannen worden de acties in hoofdlijnen beschreven.
Afspraken met aangelanden worden gemaakt door de initiatiefnemers van de acties bij uitvoeringsfase.
 
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Aanbevelingen aan de waterbeheerders: bij ecologische inrichting van waterlopen wordt rekening gehouden met de
impact op de aangelanden.
 

Code van de indiener : 8HGgsopB

Ingediende reacties

Id: 1181

 Rivierbeek_8B_C_0081 : Het aanleggen van een sedimentvang op de rivierbeek kan vernatting en grondinname
creëren bij minstens 1 landbouwer. Wij vragen dat hier zeker naar een akkoord wordt toegewerkt met de betrokken
landbouwers alvorens verdere stappen te ondernemen.
 Rivierbeek_8A_D_0161 : Idem bovenstaande
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Overweging

In het bekkenspecifiek deel van het stroomgebiedbeheerplannen worden de acties in hoofdlijnen beschreven. Afspraken met
aangelanden worden gemaakt door de initiatiefnemers van de acties bij uitvoeringsfase.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Aanbevelingen aan de waterbeheerders: bij ecologische inrichting van waterlopen wordt rekening gehouden met de impact op
de aangelanden.

Code van de indiener : DjozdfhV

Ingediende reacties

Id: 2781

7. Specifieke opmerkingen voor de eigen regio
Sinds enkele jaren worden inwoners zonder aansluiting op riolering verplicht om een IBA te laten installeren. Het 
gaat hier oa. over de regio grens Tielt-Kanegem en Ruiselede ten zuiden van de Bundingbeek. Een dure 
onderneming voor de gemeenten en gedeeltelijk ook voor de inwoners ( grondgebied Tielt ) . Maar de meeste 
inwoners zien er het nut van in  en laten de werken (soms ingrijpend voor tuin, oprit enz…) zonder morren 
uitvoeren. Maar wat baten deze inspanningen als je ziet dat ons gezuiverd afvalwater ( dat via de Bundingbeek en 
Poekebeek naar de drinkwatervoorziening in Kluizen moet ) na een passage voorbij een landbouwbedrijf terug 
verandert in een stinkende vuile brij . De echte oorzaak kan je meestal niet zien ( ondergrondse aansluitingen op 
een ingekokerd stuk waarbij mestoverschotten en reinigingswater in de gracht terecht komen ?) maar soms staan 
buiten tientallen runderen tot halfweg hun poten in een gemengde brij van modder en mest en bij regenval spoelt dit 
allemaal mee. Ook het overdreven uitvoeren van drijfmest te dicht bij de afwatering of op hellend terrein werken 
deze vervuiling in de hand. Op deze manier geraken we geen stap vooruit!

Overweging

Specifiek voor de regio Tielt-Kanegem en Ruiselede (Bundingbeek-Poekebeek) zijn nog aanzienlijke inspanningen
nodig van ondermeer zowel de sector huishoudens via collectieve inzameling van afvalwater dan wel via individuele
behandeling van afvalwater als de landbouwsector. Naast aanpak van diffuse verontreiniging dienen directe
inspoeling van nutriënten en/of milieugevaarlijke stoffen zo veel als mogelijk vermeden te worden. Controle en
handhaving van regelgeving, een goede landbouwpraktijk zijn in dit kader van essentieel belang. Dit aspect zal
samen met de uitwerking van concrete acties en maatregelen zal in overleg gebeuren met alle betrokken partijen.
Participatie en overleg vormt een belangrijk aspect van het integraal waterbeleid.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : IT1hdLWb

Ingediende reacties

Id: 2797

7. Specifieke opmerkingen voor de eigen regio
West-Vlaanderen is karig bedeeld met natuur, dat bovendien onder grote druk staat door vermesting, verdroging 
en versnippering. Waterlopen en hun valleien zijn de groene aders van het landschap, die echter vooral in functie 
van landbouw beheerd worden. Hierdoor is de structuur- en waterkwaliteit van de waterlopen op de meeste 
plaatsen in een slechte toestand. Vele decennia wordt dit reeds aangekaart, maar op het terrein is er al die tijd 
nauwelijks beterschap merkbaar.

Het natuurreservaatproject van Natuurpunt Oostkamp omvat deelzone G (Vallei van de Zuidleie) en H (Warande) 
van de SBZ BE2500004 Bossen en heiden van Zandig Vlaanderen-westelijk deel. We vragen met aandrang dat 
grote prioriteit wordt gegeven aan volgende zaken:

- verbetering waterkwaliteit Bornebeek, Merlebeek, Geuzenbeek, Listebeek door afkoppeling van alle 
huishoudelijke afvalwater en overstorten en door nulbemesting en verbod op gebruik van pesticiden in een strook 
van 10m langs de waterloop
- een goed functionerende IBA op alle geïsoleerde bewoning en veestallen
(melkhuisjes) en regelmatige controle op het goed functioneren ervan
- verbeteren structuurkwaliteit van hoger vernoemde beken en hun zijloopjes door het toelaten van natuurlijke 
morfodynamische processen
- ecologisch waterpeilregime, waarbij de beken en hun bovenloopjes niet steeds dieper worden uitgegraven bij 
het ruimen
- gefaseerd ruimingsbeheer waarbij de vegetatie in de beken niet elk jaar volledig wordt verwijderd, maar een rol 
kan vervullen voor een verbeterde natuurlijke waterzuivering en het vertraagd afvoeren van neerslagwater
- aandacht voor en ontzien van ecologisch kwetsbare delen langsheen de beken bij het machinaal ruimen
- herstel natuurlijke overstromingsfunctie van het Beverhoutsveld vanuit het kanaal Gent-Brugge en langer 
ophouden van het water aldaar
- nauwgezette inventarisatie en afbouw van alle grondwaterontrekkingen in het infiltratiegebied van het unieke, 
alkalische laagveenmoeras van de Leiemeersen (erkend natuurreservaat) in functie van herstel van de natuurlijke 
grondwaterfluxen
- nulbemesting en verbod op drainage van de valleiflanken van Stuivenberge ter hoogte van het laagveenmoeras 
van de Leiemeersen ten behoeve van kwaliteit en kwantiteit van ondiepe mineraalarme kwel
- herstel van permanente graslanden en wetlands in alle beekvalleien
- opmaak van een hydrologisch grondwatermodel voor de Vallei van de Zuidleie
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Voor de wetenschappelijke onderbouwing verwijzen we naar Decleer K., Vandekerkhove, K. (2018). PAS-
gebiedsanalyse in kader van herstelmaatregelen voor BE2500004 Bossen, heiden en valleigebieden van Zandig 
Vlaanderen -westelijk deel. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2018 (55). Instituut voor 
Natuur- en Bosonderzoek, Brussel. DOI:
doi.org/10.21436/inbor.14585896

Overweging

De aandacht die NP Oostkamp geeft aan aquatische natuur is correct, terecht, adequaat. De meeste van de bovenvermelde
aandachtspunten en prioriteiten gelden eveneens voor andere gebieden en zijn in de visie – algemene uitdagingen voor het
bekken van de Brugse Polders opgenomen.
Uitvoering geven aan bovenvermelde aandachtspunten is naast het lopend beleid echter ook een kwestie om gebiedsgericht
gebiedsspecifiek te werken. We stellen voor om bijkomend een tekstparagraaf over de unieke ecologische waarde van de vallei
van de Zuidleie op te nemen onder de gebiedsspecifieke visie van het Kanaal Gent-Brugge met aandacht voor bescherming van
het unieke, alkalische laagveenmoeras van de Leiemeersen. 
Bescherming laagveenmoeras van de Leiemeersen: de CIW onderkent de essentiële rol van veengebieden voor de
waterkwantiteit en de waterkwaliteit. Daarom werd in het maatregelenprogramma de actie 4A_C_0006 'In kaart
brengen en beschermen van veengebieden' opgenomen. Binnen de CIW is een projectgroep opgestart om een
beleidskader voor het herstel en de bescherming van veengebieden uit te werken.

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Bekken Brugse Polders

Uit te voeren wijzigingen:

Volgende tekstparagraaf opnemen onder 5.2.2.3.1 visie: "Topbeken in de vallei van de Zuidleie"- De Leiemeersen
vormen eveneens een ecologisch zeer waardevolle kern binnen de vallei van de Zuidleie door de aanwezigheid van
een uniek, alkalisch laagveenmoeras.  Prioriteiten zijn het herstel van de natuurlijke grondwaterfluxen en
bescherming van de kwaliteit en kwantiteit van de ondiepe mineraalarme kwel. Hierbij kan gedacht worden aan de
opmaak van een hydrologisch grondwatermodel voor de vallei van de Zuidleie.

Aanbeveling(en)

Voor bekkensecretariaat BPOL: faciliteren gebeidsgerichte werking voor de vallei van de Zuidleie.
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Code van de indiener : jKhYDDZY

Ingediende reacties

Id: 1177

Het Boudewijnkanaal te Zeebrugge heeft momenteel een onvoldoende waterkwaliteit waarbij enerzijds de kwaliteit
van het effluentwater van het RWZI van Aquafin dat geloosd wordt op het Boudewijnkanaal (hoge P-vrachten en
andere stoffen), de aanwezigheid van overstorten op de Aquafinleidingen en het overstort van het RWZI naar het
Boudewijnkanaal en de zeer ruime verblijftijd van het water in het Boudewijnkanaal (gerelateerd aan het lage
debiet) een heel belangrijke rol spelen. De laatste jaren werd dan ook meermaals algenbloei vastgesteld, waarbij
soms ook aanzienlijke vissterfte heeft opgetreden. Op dit ogenblik is er geen gepaste infrastructuur aanwezig ter
hoogte van de Boudewijnsluis (tussen kanaal Brugge-Osstende en het Boudewijnkanaal) relevante debieten door
te laten naar het Boudewijnkanaal om de verblijftijden van het water in het Boudewijnkanaal in te korten. Het lijkt
ons opportuun om ter hoogte van de Boudewijnsluis de bestaande infrastructuur aan te passen zodat debieten tot
ca. 20m³/sec doorgelaten kunnen worden tijdens de winterperioden wanneer daarvoor afdoende bovendebiet voor
beschikbaar is. Het probleem is bekend bij het bekkensecretariaat dat ook de voorbereiding van een overleg tussen
belanghebbenden heeft opgestart om de betrokken problematiek nader te bespreken en aan te pakken. 
De betrokken maatregel en het toepassen van verhoogde debieten in het Boudewijnkanaal tijdens winterperioden
zal ook een gunstige invloed hebben met betrekking tot andere kwaliteitsparameters inzake oppervlaktewater. 
Het lijkt ons dat dan vooral de parameters opgelost uranium en opgelost boor de elementen zijn die wegens hun
natuurlijke aanwezigheid/verspreiding tot een blijvend onvoldoende beoordeling van de kwaliteitstoestand
aanleiding zullen geven. 
Het is wenselijk een nieuwe actie oe te voegen aan de lijst van maatregelen/acties met het als voorwerp "het
bestuderen en realiseren van een verbindingsconstructie tussen Kanaal van Oostende en het Boudewijnkanaal die
toelaat om een debiet tot ca. 20m³/sec water van het kanaal Brugge-Oostende toe te laten naar het
Boudewijnkanaal"

Overweging

Een GTO (gebieds- en thematisch overleg) Boudewijnkanaal is recent opgestart door het bekkensecretariaat en
overleg met alle betrokken partijen is lopende. Bovenstaand voorstel van actie dient verder besproken te worden
binnen het GTO. In het actieprogramma kunnen enkel acties worden opgenomen als ze reeds concreet genoeg zijn
met duidelijke de initiatiefnemer en kostenraming. 
Gezien het GTO Boudewijnkanaal pas in 2021 van start is gegaan, was dit nog niet opgenomen in het
bekkenspecifiek deel “gebiedsgerichte uitdagingen”, onder het luik gebiedsgerichte werking voor de “Achterhaven
Zeebrugge en Zeebrugge Buitenhaven (incl. Lisseweegse Vaart) – Boudewijnkanaal”. Er zal een tekstpassage
toegevoegd worden met vermelding van mogelijke maatregelen en acties. 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Bekken Brugse Polders

Uit te voeren wijzigingen:

GTO Boudewijnkanaal opnemen onder gebiedgerichte werking 5.2.2.2.3

Aanbeveling(en)

Nvt
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Code van de indiener : pvwBtSwI

Ingediende reacties

Id: 1174

Wij pleiten voor een minimale impact op de landbouwsector met het plaatsen van de visvriendelijke stuw. 

Overweging

Deze actie is vooral bedoeld om water op te houden in droogteperiodes en minder snel af te voeren naar het kanaal
door middel van regelbare stuwen. Het uitgangspunt bij het ontwerpen van de acties is altijd dat negatieve impact
maximaal vermeden wordt. Naast de waterafvoerende functie moet ook rekening worden gehouden met andere
functies van een waterloop (zoals de ecologische functie). Voorafgaand aan de uitvoering wordt bovendien steeds
overlegd met de betrokken actoren. Indien nodig en mogelijk wordt het ontwerp bijgestuurd. Wanneer wezenlijke
negatieve impact desondanks niet kan vermeden worden, wordt – in overleg met het Departement Landbouw en
Visserij - de opmaak van een LIS/LER overwogen. In voorkomend geval wordt in een adequaat flankerend beleid
voorzien om de impact te compenseren (aankoop, grondenruil, vergoedingen,...). 
Omgekeerd wordt, zoals decretaal voorgeschreven en toegepast, bewaakt en verzekerd dat ingrepen en
activiteiten van de landbouwsector en (landbouw) bedrijven geen impact hebben op omliggende natte
natuurgebieden. Hiervoor kan o.m. worden verwezen naar het beschermingsstatuut van omliggende
natuurgebieden. In alle gevallen moet de impact van landbouwactiviteiten en –ingrepen op natte natuurgebieden
(maximaal) worden vermeden.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : pvwBtSwI

Ingediende reacties

Id: 1175

Wij wensen bezwaar in te dienen bij 'Vertraagde afvoer realiseren van de Donksebeek, stroomopwaarts thv N9 in
Maldegem': Momenteel is het gebied rond de Donksebeek al een buffer voor heel wat water. Als er in dit gebied
nog vertraagde afvoer en extra buffering bijkomt is er risico dat er heel wat landbouwpercelen onder water komen.
wij vragen dan ook deze actie te herbekijken ism de polders en de betrokken landbouwers in dit gebied alvorens
deze actie uit te voeren. 

Page 8 of 13



Overweging

Deze actie is vooral bedoeld om water op te houden in droogteperiodes en minder snel af te voeren naar het kanaal
door middel van regelbare stuwen. Het uitgangspunt bij het ontwerpen van de acties is altijd dat negatieve impact
maximaal vermeden wordt.  Naast de waterafvoerende functie moet ook rekening worden gehouden met andere
functies van een waterloop (zoals de ecologische functie). Voorafgaand aan de uitvoering wordt bovendien steeds
overlegd met de betrokken actoren. Indien nodig en mogelijk wordt het ontwerp bijgestuurd. Wanneer wezenlijke
negatieve impact desondanks niet kan vermeden worden, wordt – in overleg met het Departement Landbouw en
Visserij - de opmaak van een LIS/LER overwogen. In voorkomend geval wordt in een adequaat flankerend beleid
voorzien om de impact te compenseren (aankoop, grondenruil, vergoedingen,...). 
Omgekeerd wordt, zoals decretaal voorgeschreven en toegepast, bewaakt en verzekerd dat ingrepen en
activiteiten van de landbouwsector en (landbouw) bedrijven geen impact hebben op omliggende natte
natuurgebieden. Hiervoor kan o.m. worden verwezen naar het beschermingsstatuut van omliggende
natuurgebieden. In alle gevallen moet de impact van landbouwactiviteiten en –ingrepen op natte natuurgebieden
(maximaal) worden vermeden.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Aan de initiatiefnemer voor deze actie, de polder van Maldegem, wordt gevraagd om de aangelanden maximaal te
informeren en te betrekken bij de uitvoering van deze actie. 

Code van de indiener : T9i2NHZm

Ingediende reacties

Id: 1176

Aandachtsgebied Noordede-Blankenbergse Vaart: Dept Omgeving heeft de opdracht gekregen om een RUP op te
starten ifv herbestemming obv het LIP (cf raamakkoord Oudlandpolder). Moet dit niet vermeld worden in het
actieprogramma voor de Noordede-Blankenbergse Vaart?
Mogelijks zijn hier ook nog andere acties uit het LIP te vermelden => meer info bij VLM, die het LIP trekt.

Overweging

Bij gebiedsgerichte uitdagingen voor het afstoomgebied van de Noordede-Blankenbergse Vaart wordt verwezen
naar het raamakkoord Oudlandpolder, het vijfjaren actieprogramma en het LIP Oudlandpolder. De opmaak van een
RUP in het kader van de afbakening van de agrarische en natuurlijke structuur voor de Oudlandpolder zal
bijkomend vermeld worden.
De specifieke analyses en maatregelen voor de komende planperiode werden onder de gebiedsvisie vermeld.
Individuele acties m.b.t. het landinrichtingsproject Oudlandpolder worden niet opgenomen in het actieprogramma
van het bekkenspecifiek deel Brugse Polders. Vaak zijn deze ook nog niet concreet genoeg of betreft het
onderzoeksacties.  Eénmaal concreet genoeg kunnen de acties opgenomen worden via het jaarlijks
uitvoeringsprogramma (WUP).
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Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Bekken Brugse Polders

Uit te voeren wijzigingen:

Volgende tekstparagraaf wordt bijkomend opgenomen in de gebiedsvisie: “Met de instelling van het landinrichtingsproject
Oudlandpolder is door de Vlaamse regering ook beslist om de opdracht te geven aan het Departement Omgeving tot de opmaak
van een RUP in het kader van de afbakening van de agrarische en natuurlijke structuur voor de Oudlandpolder.”

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : w3AklgQQ

Ingediende reacties

Id: 2695

7. Specifieke opmerkingen voor de eigen regio
Meer groen en waterpartijen in de binnenstad en de deelgemeenten van Stad Oostende.

Overweging

Om wateroverlast en waterschaarste te voorkomen wordt het hemelwater zo veel mogelijk ter plaatse vastgehouden. 
Groenzones en waterpartijen kunnen hier een belangrijke rol in spelen. De maatregelen kunnen opgenomen worden in het 
hemelwater- en droogteplan van de stad. De CIW biedt de methodiek voor de opmaak van dergelijk plan. Groenzones en 
waterpartijen kunnen ook deel uit maken van het klimaatplan van de stad.

Als voorbeeld kan vermeld worden dat Stad Oostende is ingestapt in het SCAPE-project (Shaping Climate Adaptive 
PlacEs).  SCAPE zet zich met het “City River project” in voor een duurzame heraanleg van de voormalige industriële 
maritieme site op de Oosteroever met een innovatief riolering- en wegenisontwerp. Het project is uniek door het 
aanleggen van een weg met
een centrale brede zone waarin het hemelwater opgevangen wordt. Hierdoor verdwijnen de traditionele rioolroosters 
en ontstaat een stadsrivier met een variërend watervolume volgens de hoeveelheid neerslag en een grote 
bergingscapaciteit voor hergebruik van water. Het geheel werd voorzien van infiltratie-en groenzones en passende 
straatelementen en werd getoetst om
te weerstaan aan de klimaatveranderingen. Een tweede deelproject binnen SCAPE zijn “De Tuinen van Stene”, een 
groenruimte voor omwonenden en andere Oostendenaars. Het park is tevens een laboratorium voor innovatieve 
landbouw en landbouweducatie, maar ook een plek voor natuurontwikkeling, een plaats voor ontspanning en 
recreatie. 

Page 10 of 13



Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : W8tEuep5

Ingediende reacties

Id: 2753

7. Specifieke opmerkingen voor de eigen regio
[ De waarde van 'De Gemene Weidebeek' als natuurgebied, overstromingsgebied en waterbuffer mag nooit meer
ter discussie staan. De huidige inzichten op vlak van deskundig waterbeleid spreken voor zich. Het integraal
behoud van dit drassig natuurgebied draagt bij tot een betere waterkwaliteit en droogterobuustere omgeving. ]

Overweging

Volledig mee akkoord. Het ophouden van water in de kommen zoals onder andere deze van de Gemene
Weidebeek dragen bij tot een vertraagde afvoer en een verbeterde infiltratie. Dit staat vermeld in de
gebiedsspecifieke visie voor het afstroomgebied van het Zuidervaartje. Naar waterkwaliteit toe, kan het aanvullen
van de zoete grondwatertafel op de rand van de kustpolders bovendien bijdragen tot het onder controle houden van
de verziltingsproblematiek in de streek. 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : yBFvXwNy

Ingediende reacties

Id: 1171

Voortzetting van actie uit vorige planperiode met een investeringskost van 800.000 euro door de VMM. Er wordt
echter 0% voorzien (zie tabel in actiefiche). Wordt dit budget overgeheveld uit de vorige planperiode of sloop hier
ergens een fout in?

Overweging

Voor de uitvoering van deze acties waren bij de VMM onvoldoende middelen op het reguliere budget beschikbaar
en was er een meervraag voor budget vooropgesteld, vandaar die 0%. Nu zullen er vanuit de Blue Deal extra
middelen ter beschikking gesteld worden zodat de actie versneld kan worden uitgevoerd.  Dit zal nog aangepast
worden in de actiefiche.
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Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Bekken Brugse Polders

Uit te voeren wijzigingen:

aanpassen budget actiefiche 8A_D_0161

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : yBFvXwNy

Ingediende reacties

Id: 1172

Bekijken of er geen interferentie optreedt met dijkaanleg in het signaalgebied aan de Bierbeek – Velddambeek in
Ruddervoorde

Overweging

In het bekkenspecifiek deel van het stroomgebiedbeheerplannen worden de acties in hoofdlijnen beschreven. De vraag of er
geen interferentie optreedt met de dijkaanleg in het signaalgebied aan de Bierbeek – Velddambeek in Ruddervoordezal
doorgegeven worden aan de initiatiefnemer en dit zal bekeken worden bij de verdere uitwering van het project.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : yBFvXwNy

Ingediende reacties

Id: 1173

offline bufferbekken op de Rivierbeek: aandacht voor interferentie met lokale waterafvoer.

Overweging

In het bekkenspecifiek deel van het stroomgebiedbeheerplan worden de acties in hoofdlijnen beschreven. Dat er
aandacht dient te zijn voor interferentie met lokale waterafvoer zal doorgegeven worden aan de initiatiefnmer en zal
bekeken worden bij de verdere uitwerking van het project.

Voorstel tot aanpassing

Nvt
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Aanbeveling(en)

Nvt
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