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Vraag nr. 489 
van 1 juni 2011 
van FILIP WATTEEUW 

 
 
 
Overstromingsgevoelige gebieden   -   Verkavelingen 

 
Sinds Vlaanderen de afgelopen jaren enkele keren geconfronteerd geweest is met grote wateroverlast, 
met grote materiële en financiële schade tot gevolg, is de bewustwording over het bouwen in over-
stromingsgevoelig gebied – terecht – toegenomen. Nog op 17 november 2010 werd een actualiteitsmo-
tie goedgekeurd waarin de Vlaamse Regering gevraagd werd om meer preventieve maatregelen te 
nemen tegen wateroverlast. Een actualiteitsmotie van mijzelf en enkele collega’s van mijn fractie, 
waarin gevraagd werd om af te zien van verkavelingen en projecten in risicogebieden, werd verwor-
pen. 
 
In Ertvelde (Evergem) werd een tijdje geleden door het college een nieuwe verkaveling Akersloot 
goedgekeurd voor het bouwen van een woonerf met 16 eensgezinswoningen. Dit in overstromingsge-
voelig gebied. Een administratief beroep van een omwonende bij de gouverneur werd verworpen, het 
gevaar voor wateroverlast werd geminimaliseerd en er werd verwezen naar de vereiste compenserende 
maatregelen. 
 
1. Hoeveel verkavelingen in overstromingsgevoelig gebied werden reeds door de gemeenten goed-

gekeurd tijdens deze gemeentelijke legislatuur (2006 – 2012)? Graag een overzicht per gemeente 
en per verkaveling. 

 
2. In hoeveel van deze gevallen werd het advies van de watertoets gevolgd, en hoe vaak werd dit 

advies naast zich neergelegd? 
 
3. Wat is de beleidsvisie van de minister over het verkavelen van en bouwen in overstromingsgevoe-

lig gebied? Acht de minister het niet nodig om hier een koerswijziging door te voeren, en een mo-
ratorium in te stellen op projecten in overstromingsgevoelig gebied? Zo neen, waarom niet? 

 
4. Wat voorziet en onderneemt de minister om de watertoets als beleidsinstrument te versterken? 
 
N.B. Deze vraag werd gesteld aan de ministers Muyters (vraag nr. 489) en Schauvliege (nr.516). 

 

 
 
GECOÖRDINEERD ANTWOORD  

 
 
 
In antwoord op uw vragen kan ik het volgende meedelen: 
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1. Mijn administratie beschikt niet over deze gegevens. De watertoets is een belangrijk crite-
rium bij de beoordeling van vergunningaanvragen maar de ligging in overstromingsgevoe-
lig gebied wordt niet als dusdanig geregistreerd in het dossieropvolgingssysteem. 
 

2. Behoudens een dossiermatige bevraging van de gemeenten, beschikt mijn administratie 
niet over deze gegevens. Gezien de werklast die verbonden is aan de gevraagde opzoe-
king, kan geen sluitend antwoord geformuleerd worden binnen het gegeven tijdsbestek. 
 
Na de overstromingen van november 2010 en januari 2011 werd een analyse uitgevoerd 
van de recent afgeleverde verkavelingsvergunningen bij 14 Oost-Vlaamse en Vlaams-
Brabantse gemeenten die toen met wateroverlast kampten. Dit onderzoek gebeurde in 
nauw overleg tussen mijn administratie en de CIW Werkgroep Watertoets. De resultaten 
van dit onderzoek werden goedgekeurd door de CIW op 12 mei 2011, maar kunnen ui-
teraard niet veralgemeend worden voor alle Vlaamse gemeenten. 
 
Wat betreft de nieuwe verkaveling Akersloot voor 16 woningen te Evergem, waar u in uw 
vraag naar verwijst, heeft mijn administratie nagegaan in hoeverre de watertoets hier cor-
rect is verlopen. De verkaveling werd door het gemeentebestuur vergund op 19 oktober 
2009. Deze verkaveling is niet gelegen in overstromingsgevoelig gebied volgens de toen 
geldende watertoetskaarten. Het college heeft zich in zijn beslissing gebaseerd op een ge-
motiveerd gunstig advies van de bevoegde waterbeheerder, de Watering “De Burggraven-
stroom”. In dit advies wordt gesteld dat het gebied niet gelegen is op de kaart van de over-
stromingsgevoelig gebieden. Het gebied is door de watering wel gekend als overstro-
mingsgevoelig en daarom zijn compenserende maatregelen nodig. Volgens het advies van 
de watering voldoet het verkavelingsontwerp ruimschoots aan deze maatregelen. 
 
De Vlaamse Regering heeft op 10 juni 2011 de wijziging van het watertoetsbesluit princi-
pieel definitief vastgesteld na advies van SERV en Minaraad met het oog op adviesvraag 
aan de Raad van State. In bijlage bij dit besluit zit een geactualiseerde kaart met de over-
stromingsgevoelige gebieden. De actualisatie houdt rekening met nieuwe modelleringen 
en recente overstromingen (inclusief de overstromingen van november 2010 en januari 
2011). De betrokken verkaveling Akersloot ligt volgens deze nieuwe kaart deels in effec-
tief en deels in overstromingsgevoelig gebied. Dat betekent evenwel niet dat er geen ver-
kavelingsvergunning kan verleend worden, maar wel dat er advies aan de waterbeheerder 
moet gevraagd worden. Vermits het gemeentebestuur in dit specifieke geval zelf advies 
heeft gevraagd zonder de formele verplichting in het bestaande watertoetsbesluit en het 
advies van de waterbeheerder werd gevolgd, maakt dat dus de facto geen verschil uit. 
 
Voor dit specifieke geval kan derhalve gesteld worden dat het gemeentebestuur hier een 
beslissing heeft genomen in overeenstemming met het ruimtelijk beleid dat ik wens te 
voeren, namelijk een beleid waarbij men zich voor gevallen waar een mogelijk schadelijk 
effect op het watersysteem verwacht kan worden, baseert op het advies van de bevoegde 
waterbeheerder. 
 

3. De discussie wordt vaak verengd tot het wel of niet bouwen in overstromingsgevoelige 
gebieden. We moeten er vooral over waken dat, via de correcte toepassing van de water-
toets en een aangepaste stedenbouwkundige verordening, de schadelijke effecten worden 
vermeden. Essentieel zijn twee elementen. Het drietrapsprincipe vasthouden-bergen-
afvoeren wordt bij voorkeur maximaal toegepast. Hemelwater moet waar mogelijk ofwel 
kunnen infiltreren in de bodem ofwel hergebruikt worden. Op die manier wordt de ver-
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snelde toevoer van bijkomend water tijdens piekdebieten voorkomen. In tweede instantie 
moet maximaal ruimte voor water behouden blijven (of hersteld worden).  

 
Een bouwverbod in overstromingsgevoelige gebieden is echter een te verregaande en on-
genuanceerde maatregel. Bij de vergunningverlening moet er wel over gewaakt worden 
dat er geen ruimte om water te bergen verloren gaat. De insteek van de watertoetsadviezen 
is daarbij essentieel. Het is in veel gevallen mogelijk, via een aangepast ontwerp of via 
voorwaarden die in de vergunning kunnen opgelegd worden, te garanderen dat de nieuwe 
gebouwen voldoende hoog gebouwd worden (dat kan zowel via bouwen op palen, op 
overstroombare kruipkelders als via het ophogen van het deel van het perceel waar het ge-
bouw wordt voorzien) en dat de bestaande ruimte voor water niet wordt verminderd (bv. 
door het op te hogen deel te compenseren door een ander deel van het perceel af te gra-
ven). Mijn administratie bereidt op dit moment samen met de waterbeheerders binnen de 
CIW een aangepaste stedenbouwkundige verordening hemelwater voor. Ik ben van plan, 
zodra binnen de CIW hierover een consensus wordt bereikt, deze aangepaste verordening 
te agenderen op de Vlaamse Regering 

 
4. Uit de recente evaluaties van het instrument watertoets door de Coördinatiecommissie Intergraal 

Waterbeleid is duidelijk naar voor gekomen dat er twee initiatieven essentieel zijn voor een betere 
werking ervan: de vereenvoudiging van de watertoets procedures en de omkadering van de water-
toets ten behoeve van initiatiefnemers, vergunningverleners en adviesverleners. Als eerste initia-
tief werd een voorstel tot aanpassing van het uitvoeringsbesluit watertoets voorgelegd aan de 
Vlaamse Regering, die op 10 juni 2011 haar tweede principiële goedkeuring aan dit voorstel ver-
leende. De toepassing van de watertoets zal voor vergunningverleners een stuk eenvoudiger wor-
den en voor alle betrokken partijen ook transparanter.  
Als tweede initiatief wordt momenteel een kader uitgewerkt voor een betere toepassing 
van de watertoets. Dit kader houdt naast opleidingen onder meer een aanpassing en uit-
breiding van het watertoets-internet-instrument en de watertoets-website in, zodat niet al-
leen vergunningverleners via dit instrument beter worden ondersteund bij de toepassing 
van de watertoets, maar ook de andere betrokken partijen, zoals initiatiefnemers, ontwer-
pers en adviesverleners. Finaal zal ook de bewustwording en de verantwoordelijkheid van 
de initiatiefnemer moeten versterkt worden, met het oog op het zo vroeg mogelijk in het 
beslissingsproces rekening houden met de kenmerken van het watersysteem. Ook daar 
lopen verschillende initiatieven in samenspraak met de verschillende betrokken ministers. 

 


