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1. - VOORWOORD

AquaFlanders is de federatie van de Vlaamse waterbedrijven en
rioolbeheerders. Onze federatie staat voor een gezond, kwaliteitsvol en
duurzaam waterbeheer voor iedereen in Vlaanderen. Met het oog op de
volgende legislatuur wil AquaFlanders via dit memorandum aan de
toekomstige beleidsmakers een aantal belangrijke aandachtspunten en
voorstellen kenbaar maken en hen aanmoedigen om deze op te nemen in hun
programma’s.
We zijn ervan overtuigd dat de implementatie van
onze voorstellen zal bijdragen tot een goed
rioolbeheer, een gezonde en klimaatbestendige
leefomgeving, duurzame watersystemen en een
veilige en betaalbare drinkwatervoorziening voor
iedereen in Vlaanderen. Bovendien dragen onze
voorstellen bij tot het bereiken van de Duurzame
Ontwikkelingsdoelstellingen.
Uiteraard zijn we graag bereid om onze voorstellen
nader toe te lichten. Aarzel niet om ons te
contacteren.

Mieke Van Hootegem
Voorzitter AquaFlanders
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2 - ALGEMEEN BELEID

2.1 WATERKETEN
Hanteer een  systeemaanpak voor de hele
waterketen, met nauwe samenwerking
tussen alle actoren.
Water is een schaars goed waar we zorgzaam
mee moeten omgaan, op een integrale manier
over de hele waterketen. Dat geldt nog meer nu
de klimaatverandering leidt tot nattere winters,
drogere zomers en extremere weersverschijnselen. Alleen door een geïntegreerde aanpak van het
waterbeheer kunnen we deze uitdaging winnen.
Een systeemaanpak met nauwe samenwerking
tussen alle betrokken actoren dringt zich hierbij
op: het uitsluiten van vervuilingen aan de bron en
het zuiveren van vervuild afvalwater vooraleer het
geloosd wordt in de rivieren is de beste garantie
op duurzaam en betaalbaar water. Een integrale
aanpak verdient hierbij de voorkeur boven kleine
gefragmenteerde deelprojecten. De waterbedrijven pleiten hierbij voor het bewaken van het evenwicht tussen waterbeschikbaarheid en watergebruik door verschillende gebruikersgroepen (waterbedrijven, landbouw, scheepvaart, …). Bij het
maken van overwegingen dient de drinkwatervoorziening de hoogste prioriteit te krijgen. Vraagbeheersing van het drinkwater zal in de toekomst
erg belangrijk worden. Daarom is het nodig een
digitale agenda op te stellen en uit te voeren.
Hierbij is het gebruik van nieuwe meettechnologie (digitale meetsystemen en sensoren) nodig om
de kwantiteit en de kwaliteit te bewaken. Dit zal
leiden tot slimme netwerken waarbij permanent
de vinger aan de pols kan worden gehouden.

In dit kader wenst de watersector ook ten volle mee
te bouwen aan een circulaire economie, waarbij
reststoffen uit de waterzuiveringsinstallaties nieuwe grondstoffen- of energiebronnen vormen.
De waterbedrijven in Vlaanderen zijn alle publieke
actoren, met heel wat expertise in huis. Hun opdracht zit vervat in de openbare dienstverplichtingen (ODV). Een belangrijk onderdeel hiervan is het
garanderen van de kwaliteit van het kraantjeswater.
In de volgende jaren valt daarenboven een belangrijke evolutie te verwachten van de watersector.
Waar in het verleden de drinkwatervoorziening
gebeurde via een centrale regeling, zullen er zich in
de toekomst meer gedecentraliseerde circulaire
projecten ontwikkelen waarbij nieuwe, veelal private spelers op het toneel zullen verschijnen. Ook bij
decentrale projecten dragen de waterbedrijven een
belangrijke verantwoordelijkheid om de kwaliteit
van het water voor de burgers te garanderen.
De Vlaamse waterbedrijven zijn als publieke actoren goed geplaatst om hun expertise ook aan te
bieden bij gedecentraliseerde projecten en daarbij
de rol van kwaliteitsborger op zich te nemen.
Via deze uitbreiding van hun rol staan de waterbedrijven bijgevolg garant voor de kwaliteit van het
kraantjeswater van alle gebruikers in Vlaanderen,
ongeacht of ze al dan niet zelf operator zijn.
Bovendien leidt deze aanpak tot een duidelijke,
complementaire taakverdeling met de regulator,
zonder overlapping met deze van de besturen van de
openbare waterbedrijven. Hierdoor kan de regulator
zich toespitsen op zijn kerntaken: zorgen voor voldoende transparantie inzake de tariefstructuur en
het bewaken van het investeringsniveau in de sector.
5

2.2 DRINKWATERBRONNEN
Drinkwaterbronnen staan onder druk: neem
gepaste beschermingsmaatregelen.
De bronnen zijn de belangrijkste assets voor de
productie van proper en gezond drinkwater. De
kaderrichtlijn water legt een zorgplicht op voor de
bescherming van de grond- en oppervlaktewaterlichamen die gebruikt worden voor de drinkwatervoorziening. Het uitgangspunt bij de bescherming
van drinkwaterbronnen is dat de kwaliteit zodanig
moet zijn, dat de productie van drinkwater mogelijk is door eenvoudige zuiveringstechnieken.
Door het nemen van gepaste beschermingsmaatregelen moeten we enerzijds voorkomen dat zowel diffuse als puntverontreinigingen in het milieu terecht
komen en zich kunnen verspreiden (aanpak aan
de bron). Daarnaast mogen milieuverontreinigingen de innamepunten bij drinkwaterbronnen niet
bereiken (curatieve acties). Anderzijds moeten we,
waar nodig, maatregelen nemen met het oog op
een waterkwaliteitsverbetering.
De brondossiers, die worden opgesteld in samenwerking met de VMM, bieden ondersteuning bij de
invulling van de te nemen beschermingsmaatregelen. Het beschermen van drinkwaterbronnen is
niet alleen de verantwoordelijkheid van het waterbedrijf. Om het beschermingsbeleid effectief te
laten werken, is ook de inzet van andere partijen
nodig. Neem daarom de nodige beschermingsmaatregelen en gebruik voor de financiering de
bestaande milieuheffingen zoals de grondwaterheffing, de heffing op de waterverontreiniging en
de heffing op het gebruik van oppervlaktewater.
6

2.3 REGULERING
Vereenvoudig de administratieve
verplichtingen van de waterbedrijven en
rioolbeheerders.
Ten slotte is de sector een sterke pleitbezorger
van een doorgedreven administratieve vereenvoudiging, waardoor het mogelijk is verdere efficiëntiewinsten te boeken. Die kunnen op hun beurt
een positieve impact hebben op de waterfactuur.
Belangrijke stappen voorwaarts op dat vlak
kunnen zijn: enerzijds het voorzien van een digitale dataoverdracht tussen de waterbedrijven, rioolbeheerders, gemeenten en de centrale overheid;
anderzijds het hanteren van het principe van ‘One
Input’, waarbij dezelfde gegevens maar één keer
moeten worden ingegeven.
Vereenvoudig de rapportering en verhoog ook de
transparantie door afstemming van de rapporteringsverplichtingen met de meerjarenplanning van
gemeenten, rioolbeheerders en waterbedrijven.

2.4 LEEFOMGEVING
Zet in op lokale investeringen voor een
klimaatbestendige leefomgeving.
Rioolbeheerders, gemeenten en andere partners
van investeringen in het openbaar domein hebben
elkaar nodig om met gezamenlijke investeringen
een gezonde, aangename klimaatbestendige omgeving in dorp en stad te creëren, net als duurzame watersystemen in goede staat.

2 - ALGEMEEN BELEID

Meer en meer moeten we inzetten op lokale investeringen die lokaal de waterkringloop sluiten.
Rioolbeheer en regenwaterbeheer zijn inherent
verbonden met wegbeheer en met het beheer van
de publieke ruimte. Dit zijn bij uitstek taken voor
het gemeentelijk bestuursniveau.
Daarom moeten riool- en regenwaterbeheer
rechtstreeks aangestuurd blijven door gemeenten.
Gemeenten die dit wensen, kunnen hiervoor een
beroep doen op intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, waterbedrijven of derden.
Belangrijk hierbij is dat gemeenten deze instanties rechtstreeks kunnen aansturen (verlengd
lokaal bestuur) en dat ze als individuele gemeente
voldoende impact behouden. Het is aan de
gemeenten zelf om autonoom te bepalen hoe ze
zich hiervoor organiseren.

2.5 DOORLOOPTIJDEN
Verlaag de doorlooptijden van projecten.
De doorlooptijden van projecten zijn te lang.
Dikwijls zijn het gecombineerde dossiers die het
langst aanslepen. Meer afstemming tussen de
verschillende partners en de financierende
bronnen in projecten is broodnodig.
AquaFlanders vraagt ook dat de Vlaamse regelgever de impact van nieuwe wetgeving op infrastructuurwerken beter inschat en deze zo opstelt
dat de vertragingen zo minimaal mogelijk zijn.
AquaFlanders zal zich verder inzetten om de oorzaken van vertragingen bij investeringsprojecten
mee te analyseren en om mee te zoeken naar
mogelijke oplossingen.
7
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3 - BELEIDSDOMEIN LEEFMILIEU,
NATUUR EN OMGEVING

3.1 NIEUW BESCHERMINGSKADER
VOOR DRINKWATERVOORZIENING
Maak prioritair werk van de ontwikkeling en
de implementatie van milieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater bestemd
voor drinkwaterproductie, maar ook van een
nieuw effectief beschermingskader rond
oppervlaktewaterwinningen voor
drinkwatervoorziening.
Om de drinkwatervoorziening te kunnen garanderen, is er nood aan nieuwe milieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewaterlichamen bestemd voor
drinkwaterproductie. De uitwerking en de implementatie van een nieuw beschermingskader rond
oppervlaktewaterwinningen, met inbegrip van
nieuwe beschermingszones, zijn cruciaal. Het is
belangrijk om de in deze zones toegelaten activiteiten verder te reguleren in bestaande wetgevende
kaders. De geleidelijke sanering van niet toegelaten
activiteiten is aangewezen.

3.2 VRIJWARING VAN DRINKWATERVOORRADEN BIJ INGREPEN IN DE
DIEPE ONDERGROND
Voorzie in garanties voor de vrijwaring van
drinkwatervoorraden bij projecten in de
diepe ondergrond, waaronder gaswinning
door fracking, diepe geothermie en andere
(toekomstige) activiteiten in de diepe
ondergrond.
Bij het onderzoek naar de mogelijkheid tot aanwending van grondstoffen of energie uit de diepe
ondergrond, is het essentieel om de nodige aandacht te besteden aan de aanwezigheid van waterwinningen. Afstemming en overleg met de watersector is nodig. De opstelling van een grondige
risicoanalyse is hierbij essentieel.
Dit moet leiden tot het treffen van gepaste voorzorgsmaatregelen om mogelijke conflicten met de
watervoorziening te voorkomen bij het uitvoeren
van boringen en de exploitatie van installaties.

Het verder inzetten op de verbetering van de
waterkwaliteit in de oppervlaktewateren is nodig
omdat dit ook de waterbeschikbaarheid ten goede
komt. In functie van de verwachte effecten van de
klimaatverandering, waarbij laagwaterscenario’s
meer zullen voorkomen, is een verbetering van de
waterkwaliteit vereist, zodat er meer en langer
kwalitatief water beschikbaar is.
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3.3 BESCHERMING VAN
GRONDWATERWINNINGEN
Actualiseer en optimaliseer de regelgeving
rond de bescherming van
grondwaterwinningen voor de openbare
watervoorziening.
De versnelde concretisering van het nieuwe kader
voor bescherming van grondwaterwinningen is noodzakelijk. Hierbij dienen we het principe van beschermingszones in de diepte verder te verankeren. Anderzijds is de afbakening nodig van de nieuwe beschermingszones via een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP), waardoor de administratieve
rompslomp voor de waterbedrijven beperkt blijft.

3.4 MESTBELEID
Besteed in het nieuwe mestactieplan (MAP)
expliciet aandacht aan het verder
verbeteren van de waterkwaliteit.
Overbemesting leidt tot kwaliteitsproblemen en
normoverschrijdingen van diverse mestgerelateerde stoffen in het grondwater bij winningen voor
waterproductie.
Vlaanderen legt momenteel de hand aan het nieuwe
mestactieplan (MAP). Hierbij is expliciete aandacht
vereist om de waterkwaliteit (met betrekking tot
nutriënten) verder te verbeteren. Ook het terugdringen van fosfaten in waterlopen moet een voorkeursbehandeling krijgen. Voor de bescherming van de
waterlopen moeten we inzetten op extra buffer- of
10

oeverzones rond waterlopen en op projecten voor
het herstel van ‘wetlands’ (zoetwateroppervlaktes,
vochtige bodems) rond waterlopen.

3.5 UNIFORME KEURING VAN DE
PRIVÉWATERAFVOER
Stem de regelgeving voor de keuring van de
privéwaterafvoer op elkaar af. Voorzie een
uniform keuringssysteem dat de klant
zekerheid geeft over het in regel zijn van
zijn privéwaterafvoer.
Voor de klant is het belangrijk dat bij een positieve
keuring van de privéwaterafvoer er in regel geen
overtredingen/weigeringen met betrekking tot de
waterafvoer meer te verwachten zijn.
De afkeurcriteria voor een keuring van de privéwaterafvoer zijn op Vlaams niveau vastgelegd. In welke gevallen een keuring vereist is, staat in VLAREM
en gewestelijke stedenbouwkundige verordening (GSV). Het Ministerieel Besluit (MB) van 28
juni 2011 bepaalt de regels voor een conforme
keuring. Het is belangrijk deze regelgevingen beter
op elkaar af te stemmen.
AquaFlanders pleit ervoor dat de verplichtingen
voor de privéwaterafvoer uit het MB, uit de stedenbouwkundige voorschriften en uit de aanvullende
reglementen van de lokale rioolbeheerders,
gekeurd worden. Waar mogelijk worden de regels
op elkaar afgestemd (bijvoorbeeld in een technisch
reglement), in andere gevallen blijft maatwerk
behouden.
Daarnaast is de harmonisering van de interpretatie
van de regels door verschillende keuringsinstanties

3 - BELEIDSDOMEIN LEEFMILIEU,
NATUUR EN OMGEVING

een aandachtspunt. Daarom pleit AquaFlanders
voor de uitbouw van een systeem waarbij het toetsen aan de regels automatisch en onafhankelijk
verloopt. Dit zal zorgen voor meer duidelijkheid naar
burgers, architecten, keurders en gemeenten toe.

Tot slot pleit AquaFlanders ervoor om de situatie
van de privéwaterafvoer in kaart te brengen via de
opstelling van een inventaris bij verkoop van een
onroerend goed.

11
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Bijdragen tot een goed rioolbeheer, een gezonde
en klimaatbestendige leefomgeving, duurzame
watersystemen en een veilige en betaalbare
drinkwatervoorziening voor iedereen in
Vlaanderen.
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3.6 AFKOPPELEN REGENWATER
PRIVÉDOMEIN
Wees ambitieus en pragmatisch bij de
aanpak van afwateringen van het
privéterrein.
De focus van het rioolbeheer verschuift meer en
meer naar het lokale fijnmazige stelsel. Bij bestaande gebouwen langs een rioolproject wordt het
verplicht meenemen van de afkoppeling van regenwater van het privéterrein veel intensiever bekeken.
AquaFlanders pleit voor een totale afkoppeling,
behalve voor projecten waarvoor een afkoppeling
ecologisch of economisch niet verantwoord is.

3.7  HANDHAVINGSMOGELIJKHEDEN
RIOOLBEHEERDER
Versterk de handhaving via een
tweesporensysteem.
Momenteel zijn de handhavingsmogelijkheden voor
de rioolbeheerder om tot een conforme keuring van
de privéwaterafvoer te komen, te beperkt.
AquaFlanders pleit voor een tweesporensysteem
qua handhaving:
• handhaving door de rioolbeheerder;
• handhaving door de milieutoezichthouders
(de gemeente en de VMM).

14

Er zijn twee overtredingen die handhaving nodig
hebben: enerzijds het niet hebben van een keuringsattest, anderzijds fouten bij de aanleg van de privéwaterafvoer.
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AquaFlanders vraagt oplossingen voor dergelijke
overtredingen.

3.8 TARIEFSTRUCTUUR
Evalueer de huidige tariefstructuur voor de
integrale waterfactuur en hou daarbij
rekening met het globaal sociaal beleid.
Pas ook het vastrecht aan.
De kostenstructuur van nutsbedrijven kenmerkt
zich door een hoog aandeel van de vaste kosten, die
nagenoeg onafhankelijk zijn van het waterverbruik.
Dit is een bedrijfseconomische realiteit die zich niet
weerspiegelt in de opgelegde tariefstructuur. Deze
vaste kosten omvatten onder andere het onderhoud, de uitbreiding en de vervanging van de infrastructuur en de personeelskosten. Deze vaste
kosten maken 80% uit van het totaal.
Men dimensioneert ook op mogelijke extreme
omstandigheden. Bij riolering is dit een teveel aan
regenwater, bij drinkwater is dit een watertekort.
Ook hiervoor is het aangewezen de mogelijkheid te
bieden om een vaste capaciteitscomponent in de
tariefstructuur op te nemen.
De nieuwe tariefstructuur, ingevoerd op 1 januari
2016, heeft de bestaande vaste component op het
drinkwaterdeel van de integrale factuur de facto
gehalveerd. De vroegere grootteorde van € 50 per
aftakking is gehalveerd door de kortingen voor de
gezinsgrootte. Daardoor is het aandeel van de opbrengsten uit het vastrecht gedaald van 37% tot
19% en is er een grote wanverhouding ontstaan
tussen het aandeel van de opbrengsten uit het
vastrecht enerzijds en het aandeel van de vaste
kosten in de reële kostenstructuur anderzijds.

Dit resulteert eveneens in grotere schommelingen
van de variabele component voor de klanten.
Ook de sanering van het afvalwater, zowel op
gemeentelijk als op bovengemeentelijk niveau,
kenmerkt zich door een hoog aandeel van vaste
kosten. Met de nieuwe tariefstructuur is er ook
voor deze niveaus een vaste component, evenwel
met een beperkt aandeel in de totale opbrengsten.
Het is bedrijfseconomisch aangewezen om ook het
aandeel van de opbrengsten uit het vastrecht te
laten stijgen voor het gemeentelijk en het bovengemeentelijk deel.
Er is geen indexering van het vastrecht voorzien in
het drinkwaterdecreet. Als gevolg hiervan wordt het
aandeel van de opbrengsten uit het vastrecht met
de jaren steeds verder uitgehold.
De afvoer van regenwater vertegenwoordigt 50
à 60% van de rioolkost. Om wateroverlast te
vermijden, de grondwatertafel aan te vullen, en
de overstortwerking van het vuilwaterstelsel te
vermijden is het belangrijk het regenwater zoveel
mogelijk ter plaatse vast te houden en te infiltreren.
Daarom is het nuttig om te bekijken of de invoer
van een vermijdbare bijdrage op de versnelde
afvoer van regenwater haalbaar is. Deze bijdrage
zal gedeeltelijk een ecologische stimulans hebben
(de klant vermijdt ze als hij/zij het regenwater op
eigen terrein kan infiltreren) en gedeeltelijk
financierend zijn. De bijdrage op versnelde afvoer
is vermijdbaar voor wie het regenwater volledig
afkoppelt van de publieke ruimte. Deze bijdrage
zou er komen voor eigenaars, niet voor huurders.
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3.9 SLUITENDE FINANCIERING VAN
HET RIOOLBEHEER
Voorzie een sluitende financiering voor
investeringen (vervanging en uitbreiding)
en beheer van het rioolstelsel.
Hiervoor moeten we eerst de doelstelling verduidelijken, om deze vervolgens te koppelen aan en af te
stemmen met de financiering.
Voor de financiering is het essentieel verschillende
pijlers uit te werken, zodat de betaling van de restfactuur (uit de algemene middelen van de gemeenten) voor alle gemeenten haalbaar wordt.
De Vlaamse overheid kan het kader opmaken voor
de verschillende pijlers. De gemeenten en rioolbeheerders kunnen dan zelf bepalen in welke mate ze
de verschillende pijlers inzetten om de financiering
sluitend te krijgen.
De Vlaamse overheid zorgt voor een verregaande
afstemming en automatisering van de rapportering
over de saneringsmiddelen met de meerjarenplanning van rioolbeheerders en gemeenten. De doelstelling hierbij is: transparantie over de aanwending van de middelen en toezicht op armlengte.

3.10 SUBSIDIERING VAN HET
RIOLERINGSBELEID
Voorzie in een grondige wijziging van het
rioolsubsidiebesluit.
AquaFlanders vraagt een grondige wijziging van het
rioolsubsidiebesluit, met als doel:
• zekerheid over de doelstellingen en de subsidies die daaraan gekoppeld zijn, voor elke
gemeente aan het begin van de gemeentelijke
legislatuur: de gemeenten en hun rioolbeheerders moeten dit mee kunnen plannen en
budgetteren in hun meerjarenplanning.
• meer flexibiliteit: de gemeenten en hun rioolbeheerder moeten zelf kunnen kiezen welke
projecten ze uitvoeren om een afgesproken
doel te bereiken.
• de wijziging van het subsidiebesluit moet
mee ondersteunen dat projecten sneller tot
uitvoering komen (snellere administratieve
afhandeling en snellere uitvoering op het
terrein).
• grotere verantwoordelijkheid bij het lokaal
bestuur en haar rioolbeheerder.
• incentive omdraaien: niet wachten op subsidies, maar streven naar een snelle uitvoering
om subsidies te bekomen.

16
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NATUUR EN OMGEVING

3.11 WET 17 JANUARI 1938 INZAKE
HET VERPLAATSEN VAN LEIDINGEN
BIJ WERKEN
Voorzie gelijke middelen voor alle
nutssectoren bij het verplaatsen van
leidingen door nutsbedrijven in opdracht van
de overheid. Doe dit via een herziening van
de wet van 1938.
Bij het verplaatsen van nutsleidingen is er een
ongelijke behandeling tussen de sectoren.
AquaFlanders vraagt om de wet van 17 januari 1938
inzake het verplaatsen van leidingen door nutsbedrijven in opdracht van de overheid aan te passen
en werkt in overleg met de publieke nutssectoren
een regeling uit met een nieuwe totaalvisie op de
diverse gerelateerde aspecten van verplaatsingswerken (subsidies, retributies, operationele
aanpak…) waarbij alle publieke nutssectoren op
dezelfde behandeling kunnen rekenen.

3.12 ERFDIENSTBAARHEDEN VAN
OPENBAAR NUT
Pas het drinkwaterdecreet aan en voorzie
ook voor de waterbedrijven een wettelijke
erfdienstbaarheid van openbaar nut.
In het drinkwaterdecreet zijn de wettelijke
erfdienstbaarheden van openbaar nut beperkt tot
de federale transmissienetbeheerder, de houders
van een vervoersvergunning voor aardgas, de operatoren van elektronische communicatienetten en
Aquafin. De waterbedrijven en rioolbeheerders zijn
hierin niet opgenomen.
AquaFlanders vraagt om het drinkwaterdecreet
aan te passen en ook voor de waterbedrijven en
rioolbeheerders een wettelijke erfdienstbaarheid
van openbaar nut te voorzien.

Een overheveling van deze bevoegdheid van het
federale naar het Vlaamse niveau is hierbij te
overwegen.

17

©

18

Shutterstock

4 - BELEIDSDOMEIN
BINNENLANDS BESTUUR

4.1 DRONES BOVEN OPEN
DRINKWATERINFRASTRUCTUUR
Verbied het vliegen met drones boven open
drinkwaterinfrastructuur.
Een groot deel van onze waterwinningsinfrastructuur is open, zoals de waterspaarbekkens, infiltratiepanden. Deze zijn belangrijk in de drinkwaterproductie en vormen al een buffer voor het geval
het stoppen van de inname van water noodzakelijk
is. De bescherming ervan is dus heel belangrijk.
Drones vormen een risico vermits ze op chemische, bacteriologische of nucleaire wijze moedwillig het water kunnen bezoedelen.
Daarom vraagt AquaFlanders beperkingen wat
betreft dronegebruik boven deze gebieden.

4.2 CYBERSECURITYWET
Informeer de watersector over mogelijke
dreigingen en maak screening van
personeel mogelijk.

De VMM, het Agentschap Zorg en Gezondheid (ZG)
en de watersector hebben de nodige afspraken
gemaakt rond crisiscommunicatie. In het kader
van de cybercriminaliteit is de uitbreiding van deze
crisiscommunicatie naar de diensten bevoegd voor
cybercriminaliteit, van het grootste belang. De sector vraagt ook om verder te betrokken te blijven bij
de implementatie van de NIS-wetgeving en wil ook
een beroep kunnen doen op de expertise van de
bevoegde diensten voor het screenen van nieuw
personeel.

4.3 ONTEIGENINGSDECREET
Neem de waterbedrijven op in het
onteigeningsdecreet.
Niet alle waterbedrijven zijn opgenomen in artikel
6 van het Vlaams onteigeningsdecreet waardoor ze
niet bevoegd zijn om tot onteigeningen over te
gaan.
AquaFlanders pleit ervoor om artikel 6 van het
Vlaams onteigeningsdecreet uit te breiden naar
alle waterbedrijven.

In het geval van een effectieve bedreiging van de
waterkwaliteit en een potentieel ernstige bedreiging voor de volksgezondheid, heeft de Vlaamse
watersector een code van goede praktijk uitgewerkt. In geval van een bedreiging vraagt de watersector, als één van de essentiële diensten, dat het
federaal crisiscentrum ons bij de problematiek
betrekt en informeert.
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5 - BESLUIT

We zijn ervan overtuigd dat de implementatie van onze voorstellen zal
bijdragen tot een goed rioolbeheer, een gezonde en klimaatbestendige
leefomgeving, duurzame watersystemen en een veilige en betaalbare
drinkwatervoorziening voor iedereen in Vlaanderen. Dit kan alleen bereikt
worden door een goede samenwerking tussen alle betrokken partijen.
Met dit memorandum worden een aantal thema’s aangereikt die mee
opgenomen kunnen worden in het verkiezingsprogramma, bij de vorming
van bestuursakkoorden en bij de opmaak van het volgende Vlaamse
regeerakkoord.
We staan klaar om u hierbij te ondersteunen en houden ons beschikbaar
om verdere toelichting te geven bij de voorgestelde maatregelen.

Aan de bron voor een
gestroomlijnd en modern
waterbeheer.
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LIJST MET AFKORTINGEN

GRUP

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan

GSV

Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening

MAP

Mestactieplan

MB

Ministerieel Besluit

NIS

Network and Informations System

ODV

Openbare Dienstverplichtingen

VLAREM

Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning

VMM

Vlaamse Milieumaatschappij

ZG

Agentschap Zorg en Gezondheid
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