5B_G_005: De nodige afspraken dienen gemaakt te worden met bovenstroomse regio’s en
landen op het vlak van kwaliteit en kwantiteit voor de oppervlaktewaterlichamen indien de
opportuniteit zich voordoet
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Algemene gegevens
Beknopte beschrijving
Doordat de oppervlaktewaters deel uitmaken van een dikwijls grensoverschrijdend stroomgebied,
is het opmaken van de nodige bi- of trilaterale contracten of overeenkomsten met andere landen
en gewesten een belangrijk aandachtspunt. Ook de aanleg van reserves binnen internationale
stroomgebieden vereist een internationale aanpak.
Er dienen afspraken gemaakt te worden op stroomgebiedniveau over de verdeling van water
zowel in hoogwater als laagwatersituaties. Bij het afsluiten van die akkoorden is
Uitvoerige beschrijving
Overleg met Walloni inzake waterverdelingsproblematiek zit vervat in bestaande
samenwerkingsovereenkomst (IOW) en is een wederkerend agendapunt.
Overleg met Frankrijk wordt voor een stuk gevoerd in kader van het Seine Schelde project.
Tussen W&Z en het WL enerzijds en de partners in Frankrijk anderzijds zijn er contacten om
waterbeheersing te bekijken. Doel is om in de toekomst tot een soort verdrag te komen.
Voor aZS zal het overleg met Nederland o.m. verlopen in de technische Scheldecommissie. In
bestaande commissies en bestaande grensoverschrijdend overleg wordt dit item besproken.
Afspraken om kwaliteit en kwantiteit te garanderen
Doelstelling
Overlegmomenten
Indicator
Initiatiefnemers
Vlaamse overheid : Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z)
Vlaamse overheid : nv De Scheepvaart (DS)
Andere initiatiefnemer:
Hangt samen met actie nr
Afhankelijk van actie nr

Info maatregelprogramma
Maatregelgroep
Maatregel
Type actie
I.f.v.
overstromingsrichtlijn

5B - Kwantiteit oppervlaktewater
De grensoverschrijdende kwantitatieve problematiek van de
waterverdeling oplossen
Besliste actie

Situering
Vlaanderen
Schaalniveau
SGD Maas - SGD Schelde Stroomgebieddistrict
Alle bekkens
Bekken
Deelbekken
Grondwatersysteem
Grondwaterlichaam
Grondwaterlichaamprobleemzone
In speciale beschermingszone
In VEN-gebied
Gemeenten
Oppervlaktewaterlichaam
Vhag
00-01 - Alle oppervlaktewaterlichamen

Timing en budget
2015

Geplande start
Raming kosten

Doelgroep
Investering Operationele Budget
Vlaamse overheid : Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) 0.0
0.0
100.0 %
Vlaamse overheid : nv De Scheepvaart (DS)
0.0
0.0
100.0 %
Totaal 0.0 €
Effect
Primair effect in
Gelegen in lokaal OWL, maar
secundair effect op Vlaams OWL
Grondwaterlichaam merkbaar primair effect
Grondwaterlichaamprobleemzone met merkbaar primair effect
Oppervlaktewaterlichaam waarop het
primair effect merkbaar is
Oppervlaktewaterlichaam waarop het
secundair effect merkbaar is

0.0 €/jaar

Implementatie en klimaattoets
Implementatie-instrumenten
Klimaattoets
Prioritering en motivatie
Scenario
Maximaal scenario
Scenario speerpunt- en aandachtsgeb. en klasse I-acties voor grondwater
Scenario uit te voeren met reguliere middelen
KRLW I
Prioritering na budgetcontrole

