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Het overwegingsdocument bij het bekkenspecifieke deel voor het 
Denderbekken 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 Denderbekken over de tijdens het openbaar onderzoek en adviesronde 
ingediende opmerkingen en adviezen bij het bekkenspecifieke deel 
Denderbekken. Het document werd voorbereid door het bekkensecretariaat 
van het Denderbekken, besproken op het GTO en de bekkenraad van 27 mei 
2021 en aan het bekkenbestuur voor goedkeuring voorgelegd op 10 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 Denderbekken 

- de manier waarop het openbaar onderzoek werd verwerkt en wat er 
in het bekkenspecifieke deel Denderbekken 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 Denderbekken, en – indien van toepassing - de 
voorstellen tot aanpassingen van het bekkenspecifieke deel 
Denderbekken 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 9 bezwaren (opmerkingen1 en adviezen2) ontvangen 
voor het bekkenspecifieke deel Denderbekken. De ontvangen bezwaren 
bestaan telkens uit één of meerdere (inhoudelijke) opmerkingen. In totaal 
werden de bezwaren inhoudelijk opgesplitst in 20 deelopmerkingen. Af en 
toe werden bezwaren meerdere keren ingediend.  

 

 

 

7 organisaties en 4 particulieren hebben een of meerdere opmerkingen 
ingediend over het bekkenspecifieke deel voor het Denderbekken. De 

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

meeste bezwaren waren afkomstig van het middenveld en de gemeenten. 

 

Advies bekkenraad3 

De bekkenraad van het Denderbekken bracht op 12 mei 2020 advies uit 
over het ontwerp bekkenspecifieke deel Denderbekken. Na zorgvuldige 
overweging werden de opmerkingen van de bekkenraad verwerkt in het 
ontwerp bekkenspecifieke deel Denderbekken vooraleer het, na 
goedkeuring door het bekkenbestuur op 5 juni 2020, in openbaar 
onderzoek ging.  

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 Denderbekken heeft betrekking op het 
actieprogramma (55%), gevolgd door oppervlaktewaterkwantiteit en 
overstromingen (18%) en  de oppervlaktewaterkwaliteit (14%). 

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 stadium 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.  

Het Denderbekken is gekend omwille van zijn overstromingsgevoeligheid. 
Het hoeft dan ook niet te verbazen dat ongeveer 20% van de 
deelopmerkingen betrekking heeft op de thema's  
oppervlaktewaterkwantiteit en overstromingen. 14% van de 
deelopmerkingen had dan weer betrekking op oppervlaktewaterkwaliteit. 
De resterende deelopmerkingen handelden over de visie en over de 
prioritering. 

 

 



 

 

 

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

Vier deelopmerkingen en -adviezen (18 %) bij het bekkenspecifieke deel 
Denderbekken leiden tot een aanpassing van het bekkenspecifieke deel. 

De wijzigingen hebben allemaal betrekking op de actiefiches. 1 actie wordt 
geschrapt, 1 actie wordt op basis van bijkomende informatie gewijzigd, en 
tot slot worden er omwille van de vraag naar  betrokkenheid in een vroeg 
stadium verschillende actiefiches aangepast, zodat "uitwerking van acties 
met impact op onder meer de landbouwsector steeds in overleg met alle 
betrokkenen gebeurt".  
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2.2 Naar aanleiding van opmerkingen bij de andere bekkenspecifieke delen 

 

Het bekkenspecifieke deel Denderbekken 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


 

 

Stroomgbiedbeheerplan Schelde en Maas 2022-2027 – bekkenspecifiek deel Denderbekken  Openbaar onderzoek 15 september 2020 – 14 maart 2021 – Overwegingsdocument 

pagina 10 van 14 

 

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. 

- SVW naar NL 

Voor enkele waterlichamen werd tijdens het openbaar onderzoek 
opgemerkt dat deze aangeduid werden als sterk veranderd terwijl op basis 
van de meetresultaten hydromorfologie geoordeeld werd dat de toestand 
goed is. Er werd een extra screening uitgevoerd naar alle waterlichamen 
waarvoor deze situatie zich voordoet. Deze waterlichamen werden 
vervolgens geëvalueerd naar aanwezigheid van hydromorfologische 
drukken o.b.v. de kaart hydromorfologie. De waterlichamen waarvoor 
geen of slechts een beperkt aantal hydromorfologische drukken aanwezig 
zijn werden verder in detail gescreend. Dit heeft geleid tot het voorstel om 
het statuut van de Beverbeek (L107_433) te veranderen van sterk 
veranderd in natuurlijk. 
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3 WAAR VINDT U DE 
VERWERKING VAN 
UW ADVIES OF 
OPMERKING 
TERUG 
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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 Denderbekken 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 
 

 

 

 

 



Denderbekken

Code van de indiener : 0jrBoSS7

Ingediende reacties

Id: 1845

De documenten werden ook voorgelegd aan de milieuraad. In bijlage 4 vindt u het advies van de milieuraad.
  

Overweging

Het advies/de opmerkingen van de milieuraad wordt o.a. behandeld onder identificatiecode ulnY7o7s.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : 1vIw2U1j

Ingediende reacties

Id: 1262

Graag worden wij als dept. Landbouw en Visserij betrokken bij acties waarbij er grondinname of impact (bv
vernatting) is op percelen in landbouwgebruik en/of gelegen in een vorm van agrarisch gebied, en dit in de
opmaakfase (niet wanneer alles al uitgetekend en beslist is), zodat wij kunnnen meedenken.
Voorbeelden zijn structuurherstel,  hermeandering, aanleg GOG, aanleg oeverzones, aanleg erosiemaatregelen of
sedimentvang,  …zoals acties 7B_B_0098, 6_F_0389, 7B_D_0098, 6_F_0385, 6_F_0386_ 6_F_0388, 6_F_0389,
7_D_0101, 7_D_102, 7_D_0098, 8A_D_0183 (niet-limitatieve lijst). Bij sommige actiefiches staan we reeds vermeld
als te betrekken partij, bij andere niet.
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Overweging

Participatie en overleg is een principe van het integraal waterbeleid. Via gebiedsgericht en thematisch overleg zijn
alle waterbeheerders en andere betrokkenen bij het gebied of het thema vertegenwoordigd. De uitwerking en
realisatie van een actie of maatregel op het terrein dient steeds in dialoog met alle betrokken actoren te gebeuren.
De vraagsteller kan als betrokkene vermeld worden bij de aangegeven acties. Voor overige acties met een link naar
landbouw kan het departement landbouw als betrokkene worden opgenomen.
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 voor grootschalige projecten/gebieden. 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

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Bekken Gentse kanalen,
Bovenscheldebekken, Denderbekken

Uit te voeren wijzigingen:

Voor het Bovenscheldebekken wordt voor volgende acties (+ eventueel andere acties waar landbouw sterk
betrokken is) het departement landbouw als betrokkene opgenomen: 6_F_0112, 6_F_306, 6_F_0304, 6_F_0307,
6_H_0038, 8B_C_0067, 6_F_0301, 6_F_0302, 6_F_0303.
Voor het Denderbekken wordt voor de volgende acties het departement Landbouw en Visserij als betrokkene
opgenomen in de actiefiches: 6_F_0389, 6_F_0385, 6_F_0386_ 6_F_0388, 6_F_0389, 7B_D_0098, 7B_D_0100,
7B_D_0101, 7B_D_102, 7B_D_0099, 8A_D_0183, 8A_E_0407, 8A_E_0409, 8B_A_0163,  8B_A_0164,
8B_A_0165, 8B_A_0166, 8B_A_0167, 8B_A_0168, 8B_A_0169, 8B_C_0084, 8B_C_0085
Voor het Bekken van de Gentse Kanalen wordt voor volgende acties het departement Landbouw en Visserij als
betrokkene opgenomen in de actiefiches: 8A_D_0121, 8A_E_0349, 8A_E_0350, 8A_E_0351, 7B_D_0083,
8A_D_0124, 8A_D_0117, 6F_032, 4B_B_0291, 8A_D_0122, 8A_D_0123, 8A_D_0125, 8A_D_0126
 
 
 

Aanbeveling(en)

Nvt

Page 2 of 17



Code van de indiener : 1vIw2U1j

Ingediende reacties

Id: 1263

Het dept. Landbouw en Visserij gaf in 2011 een negatief advies voor dit bouwdossier, maar is niet op de hoogte van
de beslissing van de gemeente in verband met de bouwvergunning. Echter, gezien de actie vermeldt dat het om
een illegale verbouwing van een loods naar een woning gaat, veronderstellen wij dat het gaat een onvergunde
situatie.
Echter:
- het bedrijf in kwestie is geen landbouwbedrijf. Ten tijde van de aanvraag zou de aanvrager een tuinaanlegbedrijf
gehad hebben (wat ook geen landbouwbedrijf is), nu vinden wij enkel een handel in minerale en kristallen op dit
adres (via google, niet via kbo). Gelieve dit al minstens aan te passen in de fiche.
- Hoewel wij voorstander zijn van het uitvoeren van deze actie, hoort deze niet thuis in het SGBP. Dit gaat over het
handhaven van een bouwovertreding van een heel specifiek geval en vormt op die manier een unicum in de
actielijst. Wij zouden voorstellen om de actie te schrappen, maar wel degelijk de handhaving door te voeren.
  

Overweging

Zoals terecht opgemerkt wordt, moeten ook dergelijke acties (handhaving overtredingen, of het dan
bouwovertredingen of andere zijn) uitgevoerd worden. Gelet op uw bezwaar, en na bijkomende informatie
ontvangen te hebben waarbij de bevoegde handhavende overheid ondertussen stappen heeft ondernomen, zal
deze actie wel uit het SGBP geschrapt worden.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Denderbekken

Uit te voeren wijzigingen:

de actie met nummer 7B_L_0022 wordt geschrapt uit het actieprogramma van het Denderbekken
 

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : 1vIw2U1j

Ingediende reacties

Id: 1264

Het departement Landbouw en Visserij stelt voor om deze actie algemener te verwoorden: handhaving van
bestaande wetgeving zou immers overal moeten gebeuren, zodat ook iedereen gelijkwaardig behandeld wordt.
  

Overweging

Deze actie is voortgekomen uit het gebiedsgericht en thematisch overleg voor de Molenbeek-Pachtbosbeek. Het
klopt dat handhaving van bestaande wetgeving overal moet gebeuren zodat iedereen gelijkwaardig behandeld
wordt. De uniforme aanpak van handhaving bestaande wetgeving zit reeds vervat in het actieprogramma op
stroomgebiedniveau. Via deze gebiedsspecifieke actie willen we het werk vanuit het GTO Molenbeek-
Pachtbosbeek laten bestendigen in het stroomgebiedbeheerplan. Deze actie helpt om, vertrekkende vanuit de
gebiedsdekkende aanpak, toch prioriteiten te kunnen zetten zodat maximaal winst kan geboekt worden op korte
termijn.
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Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Op alle GTO's voor het Denderbekken moet de aandacht gevestigd worden op een generieke handhaving van de
bemestingswetgeving
 

Code van de indiener : g5fpdXFQ

Ingediende reacties

Id: 2697

7. Specifieke opmerkingen voor de eigen regio
Net vandaag loop ik langs de Molenbeek in Erpe, Lede en Aalst, ze kan het water nu niet aan, en de Honegem het
natuurgebied staat nu helemaal onder water, terwijl het al een aantal zomers achtereen superdroog staat. Ook hier
heeft de natuur geen ruimte om buffers te onderhouden. 
De lintbebouwing en betonnering van alles en overal moet stoppen. Tijd om ruimte te benutten in functie van
natuur, daar hebben we allemaal belang bij. 
En niet achteraf schade en klachten van de mensen die op gronden gebouwd hebben en nu met overlast zitten... 
  

Overweging

Het gebied van Honegem is inderdaad een van nature overstroombaar gebied, dat de vallei van de Torensbeek
verbindt met de vallei van de Molenbeek-Ter Erpenbeek. het spreekt vanzelf dat dit gebied gevrijwaard wordt van
verdere ontwikkeling.
Ook bij nieuwe ontwikkelingen buiten het natuurgebied moet men het evenwicht verharding/ontwikkeling, ruimte
voor water, ruimte voor natuur telkens goed in het oog houden. Daarvoor zijn verschillende instrumenten in het
verleden ontwikkeld, zoals de watertoets. Een juiste toepassing van deze instrumenten door de bevoegde overheid
is noodzakelijk om ontwikkelingen in ongewenste zones te vermijden.
 
 

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)
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Code van de indiener : huAeR9gi

Ingediende reacties

Id: 3706

·         Wij hebben bezwaren tegen de actie 379 5B_A_0027 DEN Vervangen stuwen Dender (Denderbekken).
 
Enkel te Aalst is dit werk in uitvoering. Op de overige stuwen is dit werk niet in uitvoering. Te Geraardsbergen werd
de stedenbouwkundige vergunning vernietigd op inhoudelijke gronden.
 
Deze actie is gericht op de versnelde afvoer van water. Dit is strijdig met de zesde doelstelling van het
Waterwetboek dat bepaalt:
“6° het terugdringen van overstromingsrisico's en het risico op waterschaarste door:
a)  in het beheer van het hemelwater en het oppervlaktewater als prioriteitsvolgorde de volgende hiërarchie te
hanteren: hemelwater wordt zoveel mogelijk vastgehouden, hergebruikt, geïnfiltreerd en gescheiden van het
afvalwater, alvorens het geborgen en vervolgens bij voorkeur op een vertraagde wijze afgevoerd wordt;”
 
Mits renovatie van de bestaande stuwen kunnen ze perfect functioneren. Bovendien is het overigens verplicht
bepaalde stuwen zoals die van Geraardsbergen te renoveren gelet op hun beschermingsstatus als erfgoed.
Deze werken worden vaak foutief voorgesteld als louter een noodzakelijk vernieuwing van bestaande stuwen,
terwijl de nieuwe stuwen wel degelijk tot een gewijzigde hydrologische situatie leiden hetgeen ook in voornoemd
vernietigingsarrest werd vastgesteld.
Om die reden is het ook vereist om die ingrijpende werken te toetsen aan de doelstellingen van het Waterwetboek
maar bovenal om te kijken of er eigenlijk voldoende ingezet is op het vasthouden van hemelwater (o.a. op de
landbouwgrond door erosiebestrijdingsmaatregelen). M.a.w. als er voldoende alternatieven en acties zijn om erosie
aan te pakken en het hemelwater op het land vast te houden en alle mogelijke maatregelen zijn volledig uitgeput
dan pas kan onderzocht worden of ingezet moet worden op een hogere afvoer van water door bv. nieuwe stuwen
en en/of verbreding van de rivier.
  

Overweging

Het programma ter vervanging van de stuwen van Geraardsbergen, Idegem, Pollare, Denderleeuw, Teralfene
(afschaffing) en Aalst is meermaals bevestigd als beslist beleid door onder andere de Vlaamse Regering. Zo wordt
bijvoorbeeld het goedgekeurde stroomgebiedsbeheersplan voor de Schelde (2016-2021), waarin de vervanging
van de stuwen opgenomen is in het bekkenspecifiek deel voor het Denderbekken, als leidraad gebruikt voor het
uitvoeren van het Decreet Integraal Waterbeleid.
De vervanging van de stuwen is noodzakelijk om tegemoet te komen aan de huidige en toekomstige eisen inzake
functionaliteit, bedrijfszekerheid en arbeidsveiligheid op het vlak van waterbeheersing. In die zin is het vervangen
van de stuwen allerminst in tegenspraak met het Waterwetboek en zelfs noodzakelijk, doch niet voldoende, om de
doelstelling uit het Waterwetboek te realiseren. Het vervangen van de stuwen hypothekeert geenszins aanvullende
maatregelen, al dan niet dichter bij de bron gelegen.
 
De historische stuwen dateren van rond 1860. De levensduur als waterafvoer regulerend kunstwerk is niet meer te
verlengen door een renovatie. Beschermde bouwkundige erfgoedwaarden zullen in stand gehouden worden. Zo
blijven bijvoorbeeld de historische stuwen in het centrum van Geraardsbergen behouden. De waterafvoer zal door
de nieuwe stuw gereguleerd worden.
 
 

Voorstel tot aanpassing
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Code van de indiener : huAeR9gi

Ingediende reacties

Id: 3713

In dat verband vragen we ook om meer alternatieven te voorzien die inzetten om de goede toestand van
waterlopen te verbeteren. De waterbeleidsnota 2020-2025 stelt bv. : “Om de goede toestand dichterbij te brengen
zullen we dus aan ecologisch herstel doen: hermeandering van waterlopen, herstel van wetlands, aanleg van
natuurvriendelijke oevers, aanleg van oeverzones, wegnemen van stuwen waar mogelijk of ze vispasseerbaar
maken, wegnemen van andere vismigratieknelpunten, enz. “ De rivier de Dender leent zich hier zeer goed toe,
omdat deze (althans voor wat het stuk stroomopwaarts Aalst betreft) geen economische scheepvaart meer kent
sinds eind de 20e eeuw en omdat er nog heel veel en grote stukken open ruimte is in de vallei waar de historische
meanders terug uitgegraven kunnen worden. Door dit stuk van de Dender terug te transformeren tot een stromende
rivier (wat mogelijk is met het water van de Mark die ca. 1/3 van het debiet levert) i.p.v. een rivier met quasi
stilstaand water kan de waterkwaliteit door die stroming alvast een trapje hoger komen te staan.
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Overweging

Via het Strategisch Plan Ruimte voor water -Dendervallei  werken we aan een veerkrachtige Dendervallei.
Binnen dit strategisch plan wordt een visie uitgewerkt met bijhorend plan en actieprogramma. Op basis van overleg
en via cocreatie met de verschillende actoren in de streek en alternatievenonderzoek wordt nagegaan welke
maatregelen het overstromingsrisico kunnen verminderen maar ook of ze ruimtelijke en maatschappelijke
meerwaarde voor de Dendervallei kunnen creëren.  
Om die route te kunnen uitstippelen, werd op basis van een voortraject in 2017-2019 de doelstellingen van het
project scherpgesteld en geconcretiseerd en vervolgens opgenomen in een ambitiedocument. Dit document vormt
de basis van het kompas waarbij de missie wordt verduidelijkt en waarbij het project wordt geconcretiseerd in 5
ambities.
De missie luidt als volgt: het verminderen van het overstromingsrisico in de Dendervallei met aandacht voor
ruimtelijke en maatschappelijke meerwaarden.

    •  Waterveiligheid staat centraal
De missie van het project is om het overstromingsrisico te verminderen (risico = kans x gevolg; dat gevolg kan
zowel economisch als sociaal zijn), waarbij bewust gezocht wordt naar het versterken van de ruimtelijke en
maatschappelijke meerwaarde in het gebied. Daarbij wordt vertrokken van verschillende terugkeerperiodes, gaande
van T1 tot T100. Dat wil zeggen dat er zowel gekeken wordt naar regelmatige als naar uitzonderlijke
overstromingen (bv. wateroverlast in najaar 2010) en dat vanuit de verschillende waterlopen binnen de contour van
de overstromingen vanuit de Dender bij een honderdjaarlijkse bui.

    •  Meerwaarden gekoppeld aan waterveiligheid
Er wordt bij het uitwerken van de uitdagingen rond waterveiligheid altijd gestreefd naar het realiseren van zoveel
mogelijk ruimtelijke en maatschappelijke meerwaarden. Daartoe zijn 5 ambities gedefinieerd. Ze formuleren kansen
rond waterbeheer, natuur, wonen, economie, toerisme en identiteit.

    •  Gedeelde verantwoordelijkheid als sleutel
Om de missie en de ambities te kunnen realiseren is een gedeelde verantwoordelijkheid en een gedragen
partnerschap cruciaal.
De vijf ambities zijn:

    •  Ambitie 1:          maximaal inzetten op een integrale benadering van het waterbeheer
    •  Ambitie 2:          versterken van groenblauwe dooradering
    •  Ambitie 3:          versterken van de landschappelijke identiteit en beleving
    •  Ambitie 4:          versterken van een adaptief productief landschap
    •  Ambitie 5 :         bijdragen aan een unieke en diverse leefomgeving in de Dendevallei
Deze ambities zullen maximaal nagestreefd worden bij het uitwerkenen van de alternatieven. Het streven naar een
goede waterkwaliteit en ecologisch herstel doen: hermeandering van waterlopen, herstel van wetlands, aanleg van
natuurvriendelijke oevers, aanleg van oeverzones, wegnemen van stuwen waar mogelijk of ze vispasseerbaar
maken, wegnemen van andere vismigratieknelpunten, enz., zullen bij het zoeken naar geschikte alternatieven
meegenomen worden, om invulling te geven aan deze ambities.
Het Strategisch Plan Ruimte voor Water -  Dendervallei zal, gekoppeld aan de uitdagingen rond waterveiligheid,
streven naar zoveel mogelijk ruimtelijke en maatschappelijke meerwaarden waar onder meer ecologisch herstel. 
Het traject zal uitmonden in een actieprogramma waarin elementen zullen zitten vervat die op een positieve manier
zullen bijdragen aan het ecologisch herstel van de vallei.  Het Strategisch Plan Ruimte voor Water - Dendervallei is
een eerste aanzet zonder volledigheid inzake maatregelen op het vlak van ecologisch herstel te ambiëren.   Bij een
ecologisch herstel van de Dender dient ruimer gekeken te worden naar de zijwaterlopen en hun valleien.  De
diverse waterbeheerders en betrokkenen zullen, specifiek met betrekking tot het ecologisch herstel van de
Dendervallei, dienen te worden bijeen gebracht. Dit valt echter buiten de scope van het Strategisch Plan Ruimte
voor Water – Dendervallei.  Er dient te worden bekeken in welke forum deze materie dient te worden behandeld en
welke instantie(s) een dergelijk overleg kunnen trekken.
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Ingediende reacties
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Voor enkele acties (wegwerken vismigratieknelpunten, aanleggen oeverzones, aanleg GOG, aanleg 
bufferzones, ...) kan er een impact zijn op de landbouwsector en landbouwgronden (direct of indirect). Dit kan 
een directe impact zijn (zoals grondinname), maar ook een indirecte impact (zoals vernatting).Hiervoor vragen 
wij volgende aandachtspunten: 

-  Betrek de landbouwsector bij de uitwerking van de concrete maatregelen
-  Minimale impact op landbouw en aandacht voor flankerend beleid 

Overweging

Voor verschillende acties is de landbouwsecor of departement landbouw aangegeven als betrokken partij in de
actiefiches.
Een verstrenging van de huidige wetgeving omtrent erosiebeleid valt niet binnen de scope van het BSD
Bovenscheldebekken of het Denderbekken, wel binnen de opmaak van het GLB. Wel wordt gezocht naar
bijkomende erosiemaatrelen binnen het bekken om nutriëntentransport naar waterlopen tegen te gaan in nauw
overleg met de landeigenaars.
Bij de uitwerking van maatregelen rond wateroverlast of andere acties waar landbouwers betrokken zijn is het de
filosofie binnen de bekkenwerking of het gebiedsgericht en thematisch overleg om via een participatief proces tot
gebiedsgerichte acties te komen.
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 voor grootschalige projecten/gebieden. 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

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Denderbekken

Uit te voeren wijzigingen:

Voor het Denderbekken wordt voor de volgende acties het departement Landbouw en Visserij als betrokkene
opgenomen in de actiefiches: 6_F_0389, 6_F_0385, 6_F_0386_ 6_F_0388, 6_F_0389, 7B_D_0098, 7B_D_0100,
7B_D_0101, 7B_D_102, 7B_D_0099, 8A_D_0183, 8A_E_0407, 8A_E_0409, 8B_A_0163,  8B_A_0164,
8B_A_0165, 8B_A_0166, 8B_A_0167, 8B_A_0168, 8B_A_0169, 8B_C_0084, 8B_C_0085

Aanbeveling(en)

Bij de verdere uitwerking van maatregelen waar lokaal landbouwers en andere aangelanden (natuurverenigigen,
burgers,...) betrokken zijn, worden zij via de gebiedsgerichte werking betrokken
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Ingediende reacties
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8B_A_0165, 8B_A_0169, 8B_A_0166, 8B_A_0168, 8B_A_0163, 8B_A_0164, 8B_A_0167) Uitvoeren van 
erosiebestreidingsmaatregelen. Er is een bestaande erosiewetgeving en wij vragen dan ook dat de maatregelen 
die genomen worden, niet verder gaan de regelgeving regelgeving. Wanneer deze wetgeving niet gerespecteerd 
wordt, moet mannen inzetten op betere handhaving en controle. Er moet ook ingezet worden op begeleiding en op 
een positieve aanpak, niet meteen op sanctionering. 
Boerenbond wilt ook nog onder de aandacht brengen dat niet alle erosieproblematiek op de landbouwsector kan 
afgeschreven worden. Een deel van de problematiek wordt ook veroorzaakt door het Vlaamse ruimtelijk
ordeningsbeleid en de sterke toename van de verharde oppervlakte in Vlaanderen. 
Overweging

Controle en handhaving is zeker belangrijk om tot een goede toestand te komen van de watersystemen.
Er zijn natuurlijk bijkomende maatregelen noodzakelijk op het terrein weliswaar in overleg met de
landbouwsector/landeigenaren. beheersovereenkomsten en flexibele maatregelen waar vrijwillig kan op ingestapt
worden zijn zeker en vast een aanvulling op dit handhavingsbeleid. verder zal het GLB het erosiebeleid in
Vlaanderen mee bebalen mbt de landbouwsector.
Acties waar geen consensus voor is bij de landeigenaars zijn in principe niet overwogen binnen de opmaak van het
BSD Bovenscheldebekken of het BSD Denderbekken.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)
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Code van de indiener : pvwBtSwI

Ingediende reacties

Id: 1287

7B_D_0100: Handhaving bemestingsvrije strook langs waterloop ter hoogte van de Vagebeek: Inzetten op extra
begeleiding en sensibilisering in plaats van op sanctionering. 

Overweging

De algemene bemestingswetgeving is gekend door alle betrokkenen. Het is dan ook ieders verantwoordelijkheid
om deze op te volgen. De bevoegde, handhavende overheid zal bij een eerste vaststelling steeds de nodige tijd
geven om zich in orde te stellen met de wetgeving alvorens te sanctioneren. Indien de inbreuk echter herhaaldelijk
vastgesteld wordt, kan de handhavende overheid alsnog overgaan tot sancties.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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7B_D_0101: aanleggen oeverzones: 
Indien hier landbouwgrond wordt ingenomen, gelden er twee zaken: 1) er moeten correcte vergoedingen tegenover
staan, aan actuele grondprijzen en 2) landbouwers hebben hun bedrijfsvoering afgestemd op hun beschikbaar
areaal (mestafzetruimte, ..), hier moet rekening mee gehouden worden. 

Overweging

Bij de acties rond het aanleggen van oeverzones wordt steeds heel veel aandacht besteed aan overleg met alle
betrokken partijen. Bij de uitwerking van een oerverzoneproject moet steeds rekening gehouden worden met de
aanwezige functies in het gebied, zoals landbouw. 
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 voor grootschalige projecten/gebieden. 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
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8A_E_0417 en 8A_E_0418: wegwerken van vismigratieknelpunten en herintroductie van beekprik: deze acties
zouden reeds in het verleden uitgevoerd geweest zijn.  

Overweging

De Molenbeek-Graadbeek vormt al enkele jaren het onderwerp van een project in kader van het Gestroomlijnd
Landschap. Dankzij acties binnen dat project is de waterkwaliteit van de Molenbeek-Graadbeek sterk verbeterd de
laatste jaren. De vismigratieknelpunten zijn echter nog niet weggewerkt. De projecten zijn wel in voorbereiding, en
zullen de komende jaren op terrein uitgevoerd worden.
Wat betreft de herintroductie klopt het dat er in een recent verleden reeds kopvoorn en serpeling in de waterloop
zijn uitgezet. Gelet hierop zal de actie 8A_E_0418 aangepast worden.
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Voorstel tot aanpassing

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Denderbekken

Uit te voeren wijzigingen:

aanpassen actiefiche 8A_E_0418:
- titel: evaluatie introductie kopvoorn en serpeling in het stroomgebied van de Molenbeek-Graadbeek en opvolgen
met herintrodutie beekprik

- beschrijving: Naar aanleiding van het gestroomlijnd landschap voor de Molenbeek-Graadbeek zijn er recent
uitzettingen gebeurd van kopvoorn en serpeling in de waterloop. een grondige evaluatie dringt zich op. deze
resultaten, gecombineerd met de oplossing van de vismigratieknelpunten, resulteert in het verder onderzoeken
naar de herintroductie van bijkomende vissen en -soorten, waaronder de beekprik

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : QZ8zIOuz

Ingediende reacties

Id: 1278

Verschillende actiefiches vermelden “erosie tegengaan”, met als initiatiefnemers de gemeenten. Het is echter
onduidelijk of deze gemeenten hiervan op de hoogte zijn en op welke manier ze gestimuleerd zullen worden om het
initiatief te nemen. Ook de erosiecoördinatoren worden als betrokkenen vermeld, zij zullen zeker doen wat in hun
mogelijkheden liggen, maar als het bestaande instrumentarium om erosiemaatregelen te nemen behouden blijft of
als dit nog wordt afgezwakt, zal er op het terrein weinig gerealiseerd worden.

Overweging

Via het modelleren van de sedimentaanvoer naar de waterlopen wordt de sedimentproblematiek in beeld gebracht.
De resultaten kunnen geraadpleegd worden op de DOV Sedimentverkenner. Deze resultaten zullen in combinatie
met sedimentmetingen in de waterlopen gebruikt worden om gemeenten en landbouwers te sensibiliseren over de
impact van bodemerosie op het watersysteem en om de toepassing van vrijwillige maatregelen te stimuleren. 
In 2021 gebeurt trouwens een evaluatie van het erosiebeleid. In 2019 werd vanuit het Departement Omgeving
reeds een evaluatie oefening opgestart voor de verplichte erosiebestrijdende maatregelen in de conditionaliteit van
het GLB ('de randvoorwaarden') waarbij de expertengroep erosie betrokken werd. De erosiecoördinatoren waren
hierbij ook betrokken. In 2021 wordt deze oefening opnieuw opgenomen vanuit het Departement Omgeving.
Wanneer de conclusies van de evaluatieoefening leiden tot een aanpassing van de huidige erosiemaatregelen dan
zullen die meegenomen worden in de conditionaliteit. De verdere evolutie is op te volgen en naargelang het
resultaat kan nagegaan worden hoe de ontbrekende elementen binnen andere beleidsinstrumenten opgevangen
kunnen worden.

Voorstel tot aanpassing
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Ingediende reacties
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7. Specifieke opmerkingen voor de eigen regio
Specifiek vraag ik uw aandacht voor de Dender.

Overweging

De Dender is momenteel reeds voorwerp van heel wat studiewerk en overleg, en zullen er op korte, middellange en
lange termijn heel wat maatregelen uitgevoerd worden om het waterysteem op en rond de Dender te verbeteren:
1) uitvoering van het stuwprogramma van de Dender, waarbij ook de vismigratieknelpunten ter hoogte van die
stuwen opgelost worden.
2) Strategisch Plan Ruimte voor Water in de Dendervallei dat de leidraad vormt voor de toekomstige uitbouw en
inrichting van een meer veerkrachtige Dendervallei. De missie van het project is om het overstromingsrisico te
verminderen, waarbij niet alleen naar het risico wordt gekeken maar ook naar de ruimtelijke en maatschappelijke
meerwaarden voor het gebied.Er wordt gezocht naar oplossingen voor de overstromingsproblematiek en men werkt
tegelijk aan een sterkere Dendervallei.
3) kleinere projecten, zoals bijkomend onderzoek naar zomerse vissterftes op de Dender, zodat die in de toekomst
kunnen voorkomen worden, onderzoek naar instromende vuilvracht vanuit de Waalse Dender, etc.
Al deze projecten zullen het watersysteem van de Dender zelf ten goede komen, en dat zal ook een positieve
impact op de Schelde hebben.

Voorstel tot aanpassing
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Aanbeveling(en)
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Code van de indiener : UCF5TVF4

Ingediende reacties

Id: 2655

Voer onmiddellijk een betonstop in in Lebbeke; verschillende locaties in Lebbeke zijn waterziek, zoals de omgeving
van Heizijde station, de Patmoeswegel, de driehoek grote en kleine snijdersstraat. Toch blijft er bebouwing
bijkomen; dit is onaanvaardbaar gelet op de bijna jaarlijkse wateroverlast die de bewoners er ondervinden.
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Overweging

De gemeente Lebbeke staat inderdaad gekend als een overstromingsgevoelige gemeente, en heeft daarom in het
verleden reeds heel wat maatregelen ingevoerd.
Zo heeft de gemeente Lebbeke een gemeentelijke stedenbouwkundige verordening betreffende de uitbreiding van
de dossiersamenstelling voor stedenbouwkundige- en verkavelingsaanvragen met betrekking tot percelen gelegen
in een overstromingsgevoelig gebied opgesteld.  Deze verordening met bijhorende documenten kan men
terugvinden op de gemeentelijke website. Op deze manier wordt de aanvrager verplicht te bouwen op een
overstromingsvrije wijze, vb. geen ophoging, kelders vermijden,… Deze maatregelen worden opgelegd door hogere
instanties, die gespecialiseerd zijn in de waterhuishouding , vb. Vlaams milieu maatschappij, Provincie Oost-
Vlaanderen (dienst waterlopen). U kan deze tevens terugvinden via volgende brochure raad te plegen:
http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/overstromingsveilig-bouwen-en-wonen. 
Tijdens de procedure worden de adviezen van de gespecialiseerde instanties ingewonnen.  Het advies van de
bevoegde waterinstanties wordt gevolgd. 
Tevens beschikt de gemeente over een verordening betreffende meergezinswoningen.  In deze verordening is
opgenomen dat men verplicht een open infiltratievoorziening moet voorzien.  Door gebruik te maken van een open
infiltratievoorziening is er steeds controle op de werking ervan en kan het water ook verdampen. 
Verder zijn volgende acties opgenomen in het meerjarenplan met name het herbestemmen van de
woonuitbreidingsgebieden: opmaak van een RUP en de opmaak van een RUP voor signaalgebieden Vlaams
Gewest

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : ulnY7o7s

Ingediende reacties

Id: 1327

Het is ontluisterend te moeten lezen dat het deelgebied ‘Vondelbeek’ (als enig deelgebied van het Denderbekken)
de klasse 6 – ‘goede ecologische toestand niet voor 2033’ als toekomstvisie toebedeeld krijgt. Ook deelgebied
‘Oude Dender’ behoort met zijn klasse 5 niet tot de betere van de klas. Met een zuiveringsgraad van 79,50% zit
Lebbeke beduidend onder het Vlaamse gemiddelde van 83,84%. Toch zijn er in de zoneringsplannen blijkbaar
maar weinig rioleringswerken voorzien met een hogere prioriteit. Dit beeld wordt bevestigd door de
meerjarenbegroting. Een herprioritering zou kunnen/moeten overwogen worden.
De secretaris merkt op dat deze klassering er gekomen is op basis van de huidige toestand van de waterlichamen
en dat de gemeente wel werk maakt van de uitwerking van de zoneringsplannen, maar dat deze dossiers ook hun
tijd vragen (subsidieaanvragen, uitwerking van dossiers,…).

Overweging

Het klopt dat de Vondelbeek het enige waterlichaam in het Denderbekken is die als klasse 6 is ingedeeld. Dit komt
inderdaad door de huidige toestand van het waterlichaam, die nog te slecht is om het waterlichaam hoger te
prioriteren. Ongeacht die klasse-indeling, wordt er ook voor de Vondelbeek een reductiedoelstelling opgelegd, met
name een vermindering van 33% van de gehaltes aan stikstof en fosfor tegen het einde van de planperiode in
2027. Het staat betrokken partijen uiteraard vrij om voor zichzelf ambitieuzere doelstellingen na te streven.

Voorstel tot aanpassing

Nvt
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Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : ulnY7o7s

Ingediende reacties

Id: 1328

De voorzitter zegt dat het wenselijk zou zijn om ook in Lebbeke een MAP meetpunt te hebben om zo de invloed van
de landbouw te kunnen inschatten. Luc Van Biesen verduidelijkt dat er in Lebbeke geen MAP meetpunt is, omdat er
te veel bebouwing is waardoor de invloed van de landbouw niet kan berekend worden.
Er wordt opgemerkt dat ook de omliggende gemeenten een rol spelen en dat het oppervlaktewater bij het
binnenkomen van de gemeente al vervuild is.

Overweging

De Vlaamse overheid heeft elke waterloop in Vlaanderen gescreend om geschikte plaatsen aan te duiden die als
MAP-meetpunt kunnen fungeren. Er is inderdaad gebleken dat in Lebbeke geen locatie kon gevonden worden,
omdat de er nog een te grote impact is van huishoudelijk afvalwater. 
Het klopt inderdaad dat de kwaliteit van het water in de waterlopen in Lebbeke niet enkel een gevolg is van de druk
in Lebbeke zelf, maar ook al van opwaarts de gemeente komt. Ondanks de lage prioritering van de Vondelbeek als
waterlichaam, kan er gedurende de komende planperiode wel via overleg met alle betrokkenen reeds gekeken
worden naar een globale aanpak voor het gebied, zodat we ook hier toch een aantal stappen vooruit zetten.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Het bekkensecretariaat van het Denderbekken kan de komende planperiode alle betrokkenen in het
afstroomgebied van de Vondelbeek samenbrengen om een globale afgestemde aanpak op te starten om de
waterkwaliteit van de Vondelbeek en zijwaterlopen te verbeteren.

Code van de indiener : ulnY7o7s

Ingediende reacties

Id: 1329

De voorzitter vraagt of er al een overleg over de wachtbekkens is doorgegaan. De secretaris zegt dat er een
overleg heeft plaatsgevonden waarop gebleken is dat er geen projecten aan de wachtbekkens op stapel staan. Het
vervolgoverleg is omwille van de maatregelen tegen het verspreiden van het coronavirus niet doorgegaan.
Johan De Mol vraagt naar de stand van zaken van de wachtbekkens in Opwijk. De secretaris zegt dat Opwijk van
plan was om 2 wachtbekkens aan te leggen, maar dat de huidige stand van zaken van deze dossiers niet gekend
is.
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Overweging

In 2019 is er inderdaad een overleg doorgegaan op de gemeente Lebbeke over onder meer de wachtbekkens en
hun eventuele inschakeling in kader van afkoppelings- en rioleringsprojecten in de gemeente. Het geplande overleg
van 20 mei 2020  is door de coronacrisis toen afgelast. De VMM maakte in 2021 werk van verdere berekeningen
die met de betrokken rioolbeheerder teruggekoppeld werden. Indien een vervolgvergadering met de gemeente
nodig is, kan daar op korte termijn voor gezorgd worden.
Wat betreft de wachtbekkens in Opwijk worden in 2021 en 2022 verdere stappen gezet. Via in te richten
buurtoverleg worden de verschillende standpunten en mogelijkheden  meegenomen  om concrete plannen te
maken voor die wachtbekkens. Nadien worden de volgende stappen richting realisatie gezet.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : ulnY7o7s

Ingediende reacties

Id: 1330

De voorzitter zegt dat het project ‘Opwaardering Dender tot klasse IV tussen Dendermonde en Aalst’ blijkbaar toch
nog niet afgevoerd is. Hij blijft volgend aandachtpunt aanhalen: Wat zal de invloed zijn op de bergingscapaciteit van
Denderbellebroek van de combinatie klimaatopwarming (hogere waterstanden op Schelde)/versnelde afvoer &
groter debiet?

Overweging

Het huidige ontwerp van de Opwaardering van de Dender tot klasse IV tussen Dendermonde en Aalst voorziet in
een landwaartse verschuiving van het dijklichaam tussen de Dender en het Denderbellebroek. Uit onderzoek is
gebleken dat door deze verschuiving het waterbergend vermogen van het Denderbellebroek en de Dender beperkt
zal toenemen.
De beperkt afname van de bergingscapaciteit (minder dan 1% van het volume) van het Denderbellebroek wordt
meer dan gecompenseerd door de vergroting van de buffer in de Dender zelf.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : ulnY7o7s

Ingediende reacties

Id: 1331

Op het vlak van verdroging zijn er nog veel acties uit het adaptatieluik van het burgemeestersconvenant mogelijk
zoals extra waterberging onder wegen/pleinen en het proefproject Kruisem ‘overstromingsgebieden als
spaarfunctie’.
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Overweging

De info van het klimaatadaptatieplan van de gemeente Lebbeke was op het moment van de start van het openbaar
onderzoek over de stroomgebiedbeheerplannen nog niet definitief beschikbaar. Niettemin bevat dit document
inderdaad een pak maatregelen die zowel in tijden van overlast als van droogte kunnen bijdragen aan een meer
resistente omgeving. Verder onderzoeken, concretiseren en uitvoeren op terrein van de maatregelen wordt dan ook
sterk aangemoedigd vanuit het integraal waterbeleid. Er wordt ook aangeraden dit klimaatplan mee uit te dragen
extern om ook andere instanties mee te overtuigen van de opmaak van een klimaatadaptatieplan.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : uOs3ofjz

Ingediende reacties

Id: 2663

7. Specifieke opmerkingen voor de eigen regio
Dezelfde eisen gelden natuurlijk eveneens voor alle rivieren en specifiek voor de denderregio vermits de dender
een zijrivier van de schelde is.

Overweging

De CIW neemt hiervan akte.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt

Code van de indiener : ZemGsUUN

Ingediende reacties

Id: 1332

In voorliggend SGBP wordt voor het Denderbekken gefocust op het definiëren van een aantal acties en
maatregelen noodzakelijk om de goede toestand in het Denderbekken te halen. De overheid focust zich hiervoor op
maatregelen voor oeverinrichting, op acties om de waterkwaliteit te verbeteren en op hermeandering van
waterlopen. Deze acties zijn allemaal noodzakelijk maar laten voornamelijk, omwille van bevoegdheidsredenen,
een aantal mogelijkheden onbenut: het verhogen van beschikbaarheid van water voor natuur en het creëren van
plasdraszones in natuurgebieden. Vooral ook omdat in het middendeel van het Denderbekken weinig
habitatrichtlijngebieden liggen die gekoppeld zijn aan water. Op deze wijze vormt dit project de brug tussen,
enerzijds de doelstellingen van de Habitatrichtlijn, de Natura 2000 gebieden en anderzijds deze van de
Kaderrichtlijn en de doelstellingen, zoals beoogd met de Green Deals en de problematiek van de klimaatopwarming
m.b.t. de extreme weersomstandigheden (droogte en overvloedige regenval).
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Overweging

In het stroomgebiedbeheerplan wordt er reeds gewerkt aan de integratie van heel wat andere plannen: de
overstromingsrisicobeheerplannen, de droogterisicobeheerplannen vormen zo onder meer integraal deel uit van het
SBBP. Verder wordt ook werk gemaakt van de integratie van de instandhoudingsdoelstellingen, de integratie van
de Blue Deal etc. Op die manier wordt momenteel al getracht om zoveel als mogelijk de connectie te maken tussen
IHD, HRL, Kaderrichtlijn Water. Verschillende voorbeelden zijn ook terug te vinden in het bekkenspecifiek deel voor
het Denderbekken:
- opmaak natuurbeheerplan voor de Mark
- link met het Natuurrichtplan "Dendervallei tussen de gewestgrens en Ninove, evenals het Raspailleboscomplex en
Geitebos".
- afstemming tussen IHD en beheer in HRL-gebieden ter hoogte van de Moenebroeken (opmaak ecohydrologische
studie lopend) en het Parkbos-Ophasseltbos in relatie tot de Kaderrichtlijn Water
- ...
Ondertussen blijven waterbeheerders, VMM, provincies, gemeenten, het bekkensecretariaat, etc. zoeken naar
maatregelen en locaties om tegemoet te komen aan de uitdagingen van klimaatveranderingen. Via het
gebiedsgericht en thematisch overleg dat het bekkensecretariaat trekt in verschillende gebieden (Bellebeek, Mark,
Molenbeek-Pachtbosbeek,...) wordt er heel wat aandacht besteed aan zowel waterkwaliteit, als aan wateroverlast,
droogte én recreatie.
Tot slot zijn er langsheen de Dender reeds heel wat locaties afgebakend waarbij prioritair gezocht wordt naar
vernatting en watergebonden natuur (Wellemeersen, Nuchten, Gemene Meersen, etc.). Verschillende entiteiten
willen ook in de toekomst samen werk maken van een versterking van het blauwgroene netwerk. Momenteel wordt
onderzocht naar een samenwerking hiervoor binnen het kader van het T.OP Dender.

Voorstel tot aanpassing

Nvt

Aanbeveling(en)

Nvt
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