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Watertoets   -   Maatregelen 
 
Vandaag kennen we in Vlaanderen een zeer precaire waterhuishouding. De Vlaamse overheid alsook 
de lokale overheden willen terecht vermijden dat woonwijken en bedrijvenzones in de toekomst 
onnodig onder water blijven lopen wanneer er zich langdurige neerslag voordoet of er een stortbui 
uitbreekt. 
 
Sinds 24 november 2003 – met het nieuwe decreet inzake integraal waterbeleid - dient een watertoets 
doorgevoerd te worden wanneer bepaalde percelen worden verkaveld of reeds verkavelde percelen 
verder worden ontwikkeld. Kortom, iedere stedenbouwkundige en verkavelingsvergunning dient de 
watertoets te ondergaan. 
 
Heden ontstaat er een dubbel probleem. Vooreerst kan het afleveren van een watertoetscertificaat een 
vertraging opleveren inzake geplande investeringen. Ten tweede dreigen sommige ondernemingen en 
gezinnen in een situatie terecht te komen waarbij ze niet meer kunnen bouwen op hun perceel omdat 
het de watertoets niet doorstaat. 
 
1. Werden er bijzondere maatregelen genomen om de watertoets die dient uitgevoerd te worden door 

de vergunningverlener zo snel mogelijk te laten verlopen? 
 

a) Om welke maatregelen gaat het daarbij? 
 
b) Werd er in middelen voorzien om de lokale besturen, in het bijzonder de gemeenten, daarbij te 

ondersteunen? 
 
2. Werd een campagne opgestart om bedrijven en particulieren in te lichten over de watertoets? 
 
3. Werd er een RIA-test uitgevoerd op de betrokken regelgeving? 
 

Zo ja, wat was hiervan het resultaat? 
 
Zo neen, waarom werd de regelgeving inzake de watertoets vrijgesteld? 

 
4. Werden inmiddels uitvoeringsbesluiten genomen inzake de concrete invulling van de watertoets? 
 
5. Indien er sprake is van een “bouwverbod” op het betrokken perceel, wordt er dan in compensaties 

voorzien voor de eigenaar? 
 

a) Behoort een onteigening van de gronden tegen vigerende marktprijzen door de overheid tot de 
mogelijkheden? 
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b) Kan het stimuleren van waterhuishoudingsbevorderende maatregelen – waarna het perceel 

toch aan een watertoets zou kunnen voldoen – een afdoende alternatief bieden? 
 
N.B. Deze vraag werd gesteld aan de ministers Van Mechelen (nr. 98) en Peeters (nr. 311). 
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KRIS PEETERS 
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 
 
 
GECOÖRDINEERD ANTWOORD 
op vraag nr. 311 van 22 februari 2006 
van ANNICK DE RIDDER 
 
 
 
1.  

a) Het ontwerp van uitvoeringsbesluit voor de watertoets werd op 20 januari 2006 principieel 
goedgekeurd door de Vlaamse regering De richtlijnen voor vergunningverleners, zoals ze 
gevoegd zijn in bijlage bij dat ontwerp van besluit, worden verwerkt in een 
gebruiksvriendelijke internet toepassing waarmee vergunningverleners op een half uur tijd 
de volledige richtlijnen kunnen doorlopen. 

 
b) De Vlaamse overheid zal opleidingen voorzien voor de ambtenaren van de lokale besturen 

in het gebruik van het internetinstrument. 
 
2. Vanaf de inwerkingtreding van het decreet integraal waterbeleid op 24 november 2003 werd er 

geregeld door de Vlaamse overheid gecommuniceerd over de invoering van de watertoets. Op 8 
maart 2006 hebben de SERV en de Mina-raad een gezamenlijk advies gegeven over  het 
ontwerp van uitvoeringsbesluit. Van zodra er duidelijkheid is over de datum van 
inwerkingtreding van dit besluit zal de inhoud ervan breed worden gecommuniceerd. 

 
3. Het ontwerp van decreet betreffende het integraal waterbeleid werd ingediend in het Vlaams 

parlement op 19 mei 2003.  Op dat ogenblik was er nog geen RIA  vereist. De RIA die werd 
uitgevoerd voor het uitvoeringsbesluit wijst op de voordelen van het uitvoeringsbesluit 
vergeleken met een omzendbrief of met het niet uitvaardigen van richtlijnen. Er werd ook 
aangetoond dat de impact van het besluit op de vergunningverlenende overheden beperkt zal 
zijn, vooral dank zij de voorziene internettoepassing. 

 
4. Zie hoger. 
 
5. Het weigeren van een stedenbouwkundige vergunning op basis van de resultaten van de 

watertoets wordt in principe niet gecompenseerd, net zo min als dit gebeurt voor  weigering van 
de stedenbouwkundige vergunning om andere redenen, zoals natuur- of bosdecreet.  

 
a) De overheid kan bepaalde gronden rechtstreeks aankopen indien dit noodzakelijk wordt 

geacht  voor het lokaal te voeren integraal waterbeheer. Het decreet integraal waterbeleid 
voorziet in een basis voor dergelijke aankopen.  Ter zake wordt verwezen naar het antwoord 
van 9 februari 2006 op de vragen om uitleg nrs. 596 en 616 van mevrouw Veerle Heeren 
over ditzelfde onderwerp. 

 
b) Voor de overgrote meerderheid van de vergunningen is het mogelijk om er door een 

aangepast ontwerp of door het opleggen van voorwaarden in de vergunning voor te zorgen 
dat schadelijke effecten inzake  de waterhuishouding kunnen worden vermeden, afdoende 
worden verminderd of worden gecompenseerd. Alleen in de uitzonderlijke gevallen waar 
geen alternatieven mogelijk zijn of geen compensatie (cf. decreet Integraal Waterbeleid art. 
8 §1) mogelijk is, moet de stedenbouwkundige vergunning noodzakelijkerwijze worden 
geweigerd. 




