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VLAAMS PARLEMENT 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN 

 

 

JOKE SCHAUVLIEGE  

VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR 
 

 

Vraag nr. 87 

van 25 oktober 2011 

van GWENNY DE VROE 

 

 

 

Procedure watertoets   -   Vereenvoudiging 

 

In de goedgekeurde resolutie van 7 juli 2011 betreffende het beheersen van wateroverlast in het kader 

van een integraal waterbeleid is afgesproken dat de procedure van de watertoets wordt geëvalueerd, 

vereenvoudigd en versterkt, en dat er op wordt toegezien dat de watertoets en de in dat kader uitge-

brachte adviezen voldoende sterk worden onderbouwd en dat de watertoetsen van de plannende en 

vergunningverlenende overheden voldoende doorwerken in de besluitvorming.  

 

Op vrijdag 14 oktober 2011 heeft de Vlaamse Regering de vereenvoudiging van de watertoets goed-

gekeurd. In een persmededeling van de minister van Leefmilieu op 16 oktober 2011 staat dat een eva-

luatie door de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid uitwees dat de huidige werkwijze voor 

sommige overheidsdiensten te complex is, en dat nog niet alle overheden op een gelijkaardige manier 

omgingen met de watertoets. Het door de Vlaamse Regering goedgekeurde uitvoeringsbesluit zou 

ervoor zorgen dat het voor de vergunningverleners zoals gemeentebesturen een stuk eenvoudiger zou 

worden om de watertoets toe te passen, aldus de persmededeling.  

 

1. Kan de bevoegde minister toelichten op welke wijze de procedure van de watertoets vereenvou-

digd en versterkt werd?   

 

2. Kan de minister toelichten op welk vlak de watertoets en de in dat kader uitgebrachte adviezen 

voldoende sterk zullen worden onderbouwd?   

 

3. Op welk vlak werken de watertoetsen van de plannende en vergunningverlenende overheden vol-

doende door in de besluitvorming? Kan de minister dit toelichten? 

 

 

 

 

ANTWOORD  

 

 

 

1. De versterking komt er door het voorafgaand grondig onderzoek van projecten met mogelijk bete-

kenisvolle schadelijke effecten op het water verplicht te maken op het moment dat een vergunning 

wordt aangevraagd. Dit werd vertaald in het uitvoeringsbesluit watertoets als de verplichting om 

advies te vragen. De vergunningverlener blijft verantwoordelijk voor de watertoets, maar tot nu 

toe was het vragen van een advies aan een waterbeheerder die met kennis van zaken kan oordelen 

enkel een aanbeveling, geen verplichting. 
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Daarnaast werd het uitvoeringsbesluit vereenvoudigd. Het vernieuwde besluit bepaalt duidelijk in 

welke gevallen een advies verplicht is ter vervanging van de als te complex ervaren richtlijnen en 

kaarten in de bijlagen bij het huidige besluit van 2006. Door het beantwoorden van een beperkt 

aantal vragen zullen zij snel kunnen uitmaken wanneer en aan wie zij een advies moeten vragen. 

Alleen de watertoetskaart met de overstromingsgevoelige gebieden moet daarbij nog worden ge-

raadpleegd. Deze kaart werd bovendien geactualiseerd en uitgebreid. 

 

2. Naast de vereenvoudiging en versterking van de procedures zullen de overheden ook beter omka-

derd worden in het uitvoeren van hun taken. Vanaf 1 maart 2012 kunnen vergunningverleners en 

adviesverleners gebruik maken van een vernieuwde webtoepassing die het doorlopen van de pro-

cedure van het uitvoeringsbesluit automatiseert. Aan die toepassing wordt een luik gekoppeld voor 

het toepassen van de watertoets, ook in de gevallen dat er geen advies moet worden gevraagd. De 

uitkomst van het internet instrument is dus niet alleen een antwoord op de vraag wanneer en door 

wie er een wateradvies moet worden gegeven; het geeft ook aan welke voorwaarden kunnen opge-

legd worden om aan de watertoets te voldoen. Hierbij wordt rekening gehouden met de aard, de 

omvang en de locatie van het voorgenomen project. De gebruiker krijgt een overzicht van voor-

beeldparagrafen die als inspiratie kunnen dienen voor het formuleren van een wateradvies door de 

waterbeheerder of van een waterparagraaf door de vergunningverlener. De webtoepassing wordt 

bovendien opengesteld voor de particuliere gebruiker zodat deze al van bij het ontwerp rekening 

kan houden met een aantal aanbevelingen. 

 

Vergunningverleners en adviesverleners kunnen vanaf januari 2012 een opleiding volgen voor het 

gebruik van de nieuwe webtoepassing. Op die manier zullen zij ook voorbereid zijn op de inwer-

kingtreding van het nieuwe besluit op 1 maart 2012. 

 

3. De boven aangehaalde initiatieven moeten ondersteuning bieden voor een betere doorwerking van 

de watertoetsen in de besluitvorming en op het terrein. De uiteindelijke verantwoordelijkheid over 

de watertoets blijft, zoals decretaal vastgelegd, bij de instantie die het plan goedkeurt of de ver-

gunning aflevert. 

 


