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VOORAFGAAND DOCUMENT AAN DE OPSTELLING VAN HET 
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gestion-de-leau-2022-2027-votre-avis-compte

https://environnement.brussels/news/consultation-prealable-au-plan-de-gestion-de-leau-2022-2027-votre-avis-compte


INHOUD VAN DIT DOCUMENT

1. WERKPROGRAMMA EN VOORLOPIGE PLANNING VOOR
HET OPSTELLEN VAN HET WBP 2022-2027

2. DE BELANGRIJKE KWESTIES IN HET BRUSSELSE DEEL
VAN HET INTERNATIONAAL STROOMGEBIEDSDISTRICT
VAN DE SCHELDE

3. LIJST VAN DE GEWESTELIJKE OF GEMEENTELIJKE
BESTUREN, VAN DE INTERCOMMUNALES OF ANDERE
GEWESTELIJKE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT EN
RECHTSPERSONEN DIE ACTIEF ZIJN IN HET BEHEER VAN DE
WATERKRINGLOOP IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK
GEWEST



WERKPROGRAMMA

Consultatie van het publiek gedurende 6 maanden

via publicatie op de website over het waterbeleid

(https://leefmilieu.brussels/themas/water) en via het

uittreksel van het Belgisch Staatsblad van dit

document: werkprogramma, lijst van de actoren,

samenvatting van de belangrijke kwesties en
voorlopige beoordeling van de overstromingsrisico’s.

1 maart –
31 augustus

2019

De Zenne in Anderlecht

https://leefmilieu.brussels/themas/water


LOPENDE RAADPLEGING

U kunt al uw opmerkingen schriftelijk bezorgen: ofwel via e-mail naar

eau_water@environnement.brussels, ofwel per brief op het volgende adres:

Leefmilieu Brussel

Departement Water

Site Tour & Taxis

Havenlaan 86c/3000

1000 Brussel.

mailto:eau_water@environnement.brussels


WERKPROGRAMMA

Update/herbekijken van een reeks studies en analyses:

• Analyse van de kenmerken van het Brusselse deel van het

internationale stroomgebiedsdistrict van de Scheldebekken;

• Studies van de effecten van de menselijke activiteit op de

toestand van oppervlakte- en grondwaterlichamen (met de

bijdrage van actie 2.1 van het LIFE-Belini-project);

• Economische analyse van het watergebruik;

• Inventaris van de emissies, verliezen en lozingen van

prioritaire stoffen en andere gevaarlijke stoffen;

• Register van de beschermde gebieden

Nieuw onderzoek van de kaarten van de

overstromingsgebieden en de kaarten van de

overstromingsrisico’s (rekening houdend met de waarschijnlijke

gevolgen van de klimaatverandering)

Behandeling van de opmerkingen die werden gemaakt tijdens

de consultatie voor het opstellen van het WBP

2019



WERKPROGRAMMA

Globale bijwerking van het WBP met inbegrip van de evaluatie

van de uitvoering van het WBP 2016-2021, het

maatregelenprogramma en de eventuele afwijkingen van de

milieudoelstellingen.

Opstellen van een bestek voor het milieueffectrapport (MER) van

het maatregelenprogramma.

Goedkeuring in 1ste lezing door de Regering + adviesraden

Opstellen van het Milieueffectrapport voor het

maatregelenprogramma en de ‘niet-technische

samenvatting’, die beide bij het Waterbeheerplan worden

gevoegd tijdens het openbaar onderzoek

Goedkeuring in 2de lezing door de Regering

+ Openbaar onderzoek van 6 maanden

Definitieve goedkeuring

2020

1 januari –

22 september

October

2021

November –

Februari

Maart -

september

22 December



WAT ZIJN DE BELANGRIJKE KWESTIES 
VOOR DE KOMENDE JAREN?

1. Kwaliteit van de oppervlaktewateren:
hoe kunnen we meer gerichte acties ondernemen om de
goede toestand van de oppervlaktewaterlichamen te
bereiken?



WAT ZIJN DE BELANGRIJKE KWESTIES 
VOOR DE KOMENDE JAREN?

2. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de
klimaatverandering: hoe kunnen we het grondgebied beter
wapenen tegen de verhoogde risico's van overstromingen,
droogte en extreme gebeurtenissen?
➢ De concrete uitwerking van het Regennetwerk
➢ Adequate maatregelen in geval van droogte
➢ Steeds rationeler watergebruik en een denkoefening

over de bronnen van drinkwatervoorziening

➢ Optimalisering van het beheer van de

saneringsnetwerken



WAT ZIJN DE BELANGRIJKE KWESTIES 
VOOR DE KOMENDE JAREN?

3. Kwaliteit van het grondwater: 
hoe kunnen we de acties versterken die ervoor zorgen dat 
het grondwaterlichaam van het Brusseliaanzand een goede 
kwantitatieve en kwalitatieve toestand bereikt?  



WAT ZIJN DE BELANGRIJKE KWESTIES 
VOOR DE KOMENDE JAREN?

4. Heeft water een voldoende belangrijke plaats in de 
leefomgeving van de Brusselaars?  

https://2.bp.blogspot.com/-zsBAupUnbp4/WL1SdEUtJkI/AAAAAAAAYts/zc2eG6yFlCk6SDniLwvNCDgb6ltwbsPiwCLcB/s1600/Schaerbeek+parc+josaphat+fontaine+amour.jpg


WAT ZIJN DE BELANGRIJKE KWESTIES 
VOOR DE KOMENDE JAREN?

5. Hoe kunnen we de kwaliteit en de prestaties van de 
watervoorziening en afvalwaterzuivering garanderen 
zonder al te hoge kosten? 

=Nieuwe rol voor



WAT ZIJN DE BELANGRIJKE KWESTIES 
VOOR DE KOMENDE JAREN?

6. De internationale, interregionale en intraregionale 
coördinatie versterken en bestendigen 



WAT ZIJN DE BELANGRIJKE KWESTIES 
VOOR DE KOMENDE JAREN?

7. Hoe kunnen we zorgen voor een grotere betrokkenheid 
van de overheden (regionaal en gemeentelijk) en de 
burgers bij het Waterbeheerplan? 



S’appuyer sur le monde 

d’aujourd’hui pour construire

le monde de demain

De wereld van vandaag als

basis 

voor de wereld van morgen

https://www.youtube.com/watch?v=03tA__HwSRI

