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SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 182
van TINNE ROMBOUTS

datum: 24 november 2014

aan JOKE SCHAUVLIEGE
VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW

Onbevaarbare waterlopen  -  Beheer

In Vlaanderen wordt er een onderscheid gemaakt tussen de bevaarbare en onbevaarbare 
waterlopen. De bevaarbare waterlopen worden beheerd door verschillende 
waterwegbeheerders, die onderdeel zijn van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare 
Werken. De onbevaarbare waterlopen worden beheerd door verschillende instanties. Wie 
de waterloop beheert, hangt af van de categorie van de waterloop.

- Onbevaarbare waterlopen van categorie 1 worden beheerd door de afdeling 
Operationeel Waterbeheer van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).

- Onbevaarbare waterlopen van categorie 2 worden beheerd door de provincies of daar 
waar een Polder en Watering actief is dan door deze Polder en Watering.

- Onbevaarbare waterlopen van categorie 3 worden beheerd door de gemeente of daar 
waar een Polder en Watering actief is dan door deze Polder en Watering.

- Bij niet-geklasseerde waterlopen ligt het beheer in handen van de eigenaar van de 
aangrenzende oever of daar waar een Polder en Watering actief is dan door deze 
Polder en Watering.

Er zijn dus nog heel wat Polders en Wateringen actief in Vlaanderen die belangrijk werk 
verrichten voor zowel de provincies als gemeenten en ook voor eigenaars. Dankzij het 
beheer dat Polders en Wateringen in handen hebben, ontlasten zij niet alleen de andere 
beheerders maar zorgen zij ook voor meer eenheid van beheer. De Polders en 
Wateringen treden in die gebieden op als één beheerder, wat anders misschien 
ondergebracht zou worden bij verschillende andere beheerders (provincie en gemeente).

In het Witboek interne staatshervorming (2011) werd een efficiënter beheer van 
onbevaarbare waterlopen als doelstelling opgenomen. Daartoe heeft men de inschaling 
van onbevaarbare waterlopen herbekeken. Vele gemeenten hebben het beheer van de 
derde categorie waterlopen ondertussen aan de provincies overgedragen alsook de 
eigendom ervan op zich.

1. Hoeveel kilometer waterlopen werd in een andere klasse ondergebracht en/of 
overgedragen van de gemeenten aan de provincies, dus van categorie 3 naar 
categorie 2 en omgekeerd van categorie 2 naar categorie 3? Graag de cijfers per 
provincie.

2. Hoeveel kilometer waterlopen werd in een andere klasse ondergebracht en/of 
overgedragen van de provincie naar de VMM, dus van categorie 2 naar categorie 1 en 
omgekeerd van categorie 1 naar categorie 2? Graag de cijfers per provincie.



3. Hoeveel totaalaantal kilometer onbevaarbare waterlopen beheren en onderhouden de 
provincies voor en na de herklassering? Graag cijfers per provincie).

4. Hoeveel totaalaantal kilometer onbevaarbare waterlopen beheren de gemeenten voor 
en na de herklassering? Graag cijfers per provincie.

5. Hoeveel totaalaantal kilometer onbevaarbare waterlopen beheert het Gewest voor en 
na de herklassering? 

6. Hoeveel totaalaantal kilometer hebben Polders en Wateringen in het beheer voor
a) de provincies (graag een opsplitsing per provincie);
b) de gemeenten (graag een opsplitsing per provincie);
c) eigenaars (graag een opsplitsing per provincie)?

7. Kan een gemeente of provincie, daar waar een Polder en Watering het beheer van de 
waterlopen (dus categorie 2 en categorie 3) op zich neemt, ook de rekening 
doorschuiven naar deze Polder en Watering? 

Zo ja, hoe argumenteert de minister dit en hoe respecteert zij dan het 
gelijkheidsbeginsel?

Zo neen, hoe argumenteert de minister dit? 



JOKE SCHAUVLIEGE 
VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW

ANTWOORD
op vraag nr. 182 van 24 november 2014
van TINNE ROMBOUTS

1. Hercategorisering van 3° categorie naar 2° categorie:
- Provincie Antwerpen: 1239 km 
- Provincie Oost-Vlaanderen: 680 km
- Provincie Vlaams Brabant: 488 km 
- Provincie West-Vlaanderen: 1872 km 
Hercategorisering van 2° categorie naar 3° categorie:
- Provincie Antwerpen: 3 km 
- Provincie Oost-Vlaanderen: 1 km
- Provincie Vlaams Brabant: 0 km
- Provincie West-Vlaanderen: 0 km
Voor de provincie Limburg is de beslissing gepland voor het voorjaar van 2015.

2. Hercategorisering van 2° naar 1° categorie:
- Provincie Antwerpen: 2 km
- Provincie Oost-Vlaanderen: 7 km
- Provincie Vlaams Brabant: 31 km
- Provincie West-Vlaanderen: 2 km
Hercategorisering van 1° naar 2° categorie:
- Provincie Antwerpen: 25 km
- Provincie Oost-Vlaanderen: 4 km
- Provincie Vlaams Brabant: 11 km 
- Provincie West-Vlaanderen: 13 km 
Voor de provincie Limburg is de beslissing gepland voor het voorjaar van 2015.

3.
- Provincie Antwerpen: 1119 km voor en 2116 km na hercategorisering
- Provincie Oost-Vlaanderen: 868 km voor en 1508 km na hercategorisering
- Provincie Vlaams Brabant: 706 km voor en 1070 km na hercategorisering
- Provincie West-Vlaanderen: 971 km voor en 2150 km na hercategorisering
Voor de provincie Limburg is de beslissing gepland voor het voorjaar van 2015.

4. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het beheer van volgende lengtes aan 
waterlopen (per provincie):
- Provincie Antwerpen: 1389 km voor en 226 km na hercategorisering
- Provincie Oost-Vlaanderen: 1059 km voor en 420 km na hercategorisering
- Provincie Vlaams Brabant: 458 km voor en 94 km na hercategorisering
- Provincie West-Vlaanderen: 1239 km voor en 34 km na hercategorisering
Voor de provincie Limburg is de beslissing gepland voor het voorjaar van 2015.

5. Voor de herinschaling waren er 1307 km waterlopen 1° categorie waar VMM 
verantwoordelijk is voor het beheer. Na de herinschaling is dit 1306 km. Er zijn nog 
wijzigingen gepland voor Limburg. 

6. In het kader van de interne staatshervorming werd voor het toekomstig beheer van 
de waterlopen 2° en 3° categorie ook de mogelijkheid voorzien om 
samenwerkingsovereenkomsten tussen gemeente, provincie én polder en watering af 
te sluiten over het beheer van waterlopen 3° categorie en 2° categorie. De keuze om 



samenwerkingsovereenkomsten af te sluiten wordt gemaakt tussen de lokale 
waterbeheerders. Vanuit de Vlaamse overheid hebben we geen zicht op het aantal  
afgesloten overeenkomsten en het aantal kilometer waterloop dat door polders en 
wateringen in dit kader wordt beheerd.

7. Polders en wateringen beheren binnen hun werkingsgebied geen waterlopen voor de 
provincie en de gemeenten. Het wetgevend kader wordt daar gevormd door de Wet 
betreffende de Polders en de Wet betreffende de Wateringen. Artikel 18 van de Wet 
Onbevaarbare Waterlopen laat wel toe dat een polder of watering aan de deputatie 
vraagt voor de waterlopen die ze beheren, het genot van de toepassing van de Wet 
Onbevaarbare Waterlopen te verkrijgen voor wat betreft de classificering van de op 
hun gebied gelegen waterlopen en de verdeling van de kosten voor de gewone 
werken. Dit laatste heeft met andere woorden een impact op de financiering van het 
onderhoud van die waterlopen, maar heeft verder geen gevolgen.
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