
 

SCHRIFTELIJKE VRAAG 

 

nr. 717 

van FREYA PERDAENS 

datum: 10 juni 2020 

 

 

aan ZUHAL DEMIR 
VLAAMS MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME 

 

 

 

Lokale besturen  -  Waterplan (3) 

 

Op 9 januari 2020 stelde ik een schriftelijke vraag (nr. 233) over de stand van zaken van 

het aantal basishemelwaterplannen en detailhemelwaterplannen bij de lokale besturen. Ik 

kreeg toen van de minister het volgende overzicht mee. 

 

“Hieronder vindt u een geactualiseerd overzicht van de antwoorden die gebaseerd op een 

bevraging over werkjaar 2018 of over werkjaar 2017 indien bij de laatste bevraging niet 

werd geantwoord. 

 

Basishemelwaterplan: 

- Beschikken over basishemelwaterplan voor de volledige gemeente: 12 

- Beschikken over basishemelwaterplan voor een deel van de gemeente: 5 

- Basishemelwaterplan is in opmaak: 58 

- Voorzien de opmaak van een basishemelwaterplan: 126 

- Vinden de opmaak niet nodig: 53 

- Geen info: 54 

Detailhemelwaterplan: 

- Beschikken over detailhemelwaterplan voor de volledige gemeente: 6 

- Beschikken over detailhemelwaterplan voor een deel van de gemeente: 4 

- Detailhemelwaterplan is in opmaak: 6 

- Voorzien de opmaak van een detailhemelwaterplan: 168 

- Vinden de opmaak niet nodig: 64 

- Geen info: 60”. 
 

In mijn vraag naar opvolging bij de lokale besturen gaf de minister het volgende mee: 

“Hemelwaterplannen vragen maatwerk zodat de lokale besturen de plannen verder kunnen 

hanteren in hun beleid. Binnen de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) 

wordt bekeken hoe we gemeenten hierin verder kunnen ondersteunen, bijvoorbeeld door 

goede praktijken beschikbaar te stellen van besturen die maatregelen verankeren via hun 

beleidsplanning en beleidsinstrumenten, door innovatieve voorbeelden te communiceren 

(o.m. voorbeelden van projectoverschrijdende berging), ervaringen uit te wisselen, ….” 

 

1. Kan de minister een update geven van het aantal basis- en detailhemelwaterplannen 

op basis van de bevraging die in 2019 plaatsvond? 

2. Kan de minister aangeven welke steden en gemeenten schuilgaan achter de gegeven 

cijfers? 



  

3. Blijkt de aanpak van CIW om goede praktijken beschikbaar te stellen, innovatieve 

voorbeelden te communiceren, ervaringen uit te wisselen te werken om lokale 

besturen te motiveren om over te gaan tot het maken van plannen, of lijkt een meer 

aanklampende aanpak nodig? 

  



  

ZUHAL DEMIR 

VLAAMS MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME 

 

 

ANTWOORD 

op vraag nr. 717 van 10 juni 2020 

van FREYA PERDAENS 

 

 

 

1. Hieronder vindt u een geactualiseerd overzicht op basis van het meest recente antwoord 

dat VMM ontvangen heeft. 

Basishemelwaterplan: 

- Beschikken over basishemelwaterplan voor de volledige gemeente: 25 

- Beschikken over basishemelwaterplan voor een deel van de gemeente: 6 

- Basishemelwaterplan is in opmaak: 77 

- Voorzien de opmaak van een basishemelwaterplan: 121 

- Vinden de opmaak niet nodig: 49 

- Geen info: 22 

 

Detailhemelwaterplan: 

- Beschikken over detailhemelwaterplan voor de volledige gemeente: 6 

- Beschikken over detailhemelwaterplan voor een deel van de gemeente: 5 

- Detailhemelwaterplan is in opmaak: 10 

- Voorzien de opmaak van een detailhemelwaterplan: 160 

- Vinden de opmaak niet nodig: 60 

- Geen info: 59 

 

2. In de tabel in bijlage vindt u een oplijsting van de gemeenten die schuil gaan achter 

bovenstaande cijfers. In deze tabel wordt ook de gemeentelijke rioolbeheerder 

weergegeven, de provincie en het jaar waarin het laatste antwoord werd ontvangen. 

 

3. Binnen het CIW worden er via kennisdeling voor de leden op regelmatige tijdstippen 

leermomenten opgezet voor de opmaak van hemelwaterplannen. Deze kennis-

momenten hebben in het verleden reeds aanleiding gegeven tot het bijstellen van de 

methodologie. 

 

Momenteel wordt binnen deze werkgroep onderzocht hoe de hemelwaterplannen een 

antwoord kunnen bieden op de droogteproblematiek en hoe ze verankerd kunnen 

worden binnen de beleidsvisie van alle betrokken actoren. 

 

Deze aanpak heeft er voor gezorgd dat momenteel heel wat gemeenten bezig zijn met 

het uitwerken van een visie over een duurzaam lokaal waterbeleid. Ik heb mijn 

administratie ondertussen ook de opdracht gegeven om te onderzoeken hoe we het 

opmaken van een visie over een duurzaam waterbeleid, via de opmaak van de 

hemelwaterplannen, kunnen verplichten. 

 

 

BIJLAGE 

 

Overzicht 
 


