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Betreffende het Milieueffectenrapport van de volgende plannen en programma's, goedgekeurd in 1ste 

lezing door de Waalse Regering op 30.11.2018: 

− Het ontwerp van besluit van de Waalse Regering houdende uitvoering van het decreet van 4 
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die afgeleverd kunnen worden in toepassing van artikel 58bis van de wet van 12 juli 1973 op 

het natuurbehoud; 

− De cartografie van de prioritaire waterlopen voor het herstel van het vrij rondzwemmen van de 

vissen. 
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1 WETTELIJKE CONTEXT EN SAMENVATTING VAN HET GEANALYSEERDE 

PLAN/PROGRAMMA 

1.1 WETGEVING BETREFFENDE DE WATERLOPEN 

In het Waalse Gewest heeft de Regering besloten om alle bestaande wet- en regelgeving op het gebied van het 

milieu samen te brengen in één enkel referentiedocument: het Waalse Milieuwetboek. Dit laatste was ook bedoeld 

om de coördinatie, vereenvoudiging, samenhang en homogenisering van de oude wetteksten op het gebied van 

milieu te waarborgen. Ter herinnering: 

− Op 27 mei 2004 werden de decretale delen van het Milieuwetboek, bestaande uit Boek I, gemeenschappelijke 

en algemene bepalingen, en Boek II, dat het Waterwetboek omvat, van het Milieuwetboek, aangenomen.  

− Op 3 maart 2005 werd het reglementaire deel van het Waterwetboek goedgekeurd. Dit reglementaire deel 

voorzag geen enkele bepaling in verband met de waterlopen.  

In dit boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek omvat, vinden we met name de omzetting in 

gewestelijk recht terug van de bepalingen die de lidstaten dienen te implementeren om te voldoen aan de 

verschillende Europese richtlijnen ter zake ('Water-', 'Overstromings-', 'Habitat-', 'Vogelrichtlijn', enz.). Dat neemt 

echter niet weg dat het Waterwetboek niet volledig was en het voorwerp uitmaakte van een hervorming die tot de 

goedkeuring door het Waalse Parlement leidde van het decreet van 4 oktober 2018 tot wijziging van verschillende 

teksten, wat betreft de waterlopen.  

Sinds 15 december 2018 is het decreet van 4 oktober 2018 in werking getreden en heeft het de wet van 28 december 

1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen en de wet van 5 juli 1956 betreffende de wateringen opgeheven. 

De doelstellingen van het decreet luiden als volgt: 

✓ Beheerprincipes invoeren die van toepassing zijn op alle waterlopen: beheer dat de 4 hydraulische, 

ecologische, economische en socioculturele uitdagingen integreert; behoud of herstel van de vegetatie op de 

oevers; coördinatie via de actieprogramma's voor de rivieren via een geïntegreerde en sectorale aanpak 

(kortweg PARIS); verzekeren van het vrij rondzwemmen van de vissen; 

✓ Het beheer van waterlopen afstemmen op de Europese 'Kaderrichtlijn Water' en de 'Overstromingsrichtlijn'; 

✓ Rekening houden met de natuurlijke dynamiek van waterlopen, hun ecosysteem en hun hydromorfologie;1  

✓ Rekening houden met de overstromingsrisico's; 

✓ Het administratieve beheer vereenvoudigen voor zowel het recreatieve of economisch gebruik als het 

onderhoud van onbevaarbare waterlopen. 

 

Verschillende artikelen vereisen echter de goedkeuring van uitvoeringsmaatregelen, via de twee 

bestudeerde besluiten van de Waalse regering (BWR) en de cartografie van de prioritaire waterlopen voor 

het herstel van het vrij rondzwemmen van de vissen, die dit MER analyseert2: 
 

• HET ONTWERP VAN BESLUIT VAN DE WAALSE REGERING HOUDENDE UITVOERING VAN HET 

DECREET VAN 4 OKTOBER 2018 TOT WIJZIGING VAN VERSCHILLENDE TEKSTEN, WAT BETREFT DE 

WATERLOPEN  
 

Dit BWR voorziet de uitvoeringsmaatregelen van het decreet van 4 oktober 2018 in verband met de volgende 

pijlers (het zijn deze pijlers die gebruikt zullen worden voor de beschrijving van de bestaande situatie en haar 

vermoedelijke evolutie alsook voor de milieueffecten, de maatregelen en aanbevelingen en desgevallend de 

opvolgingsmaatregelen): 

− Pijler 1: Milieuvergunning: het BWR stelt de creatie voor van nieuwe permanente winningen van niet-

drinkbaar water dat niet bestemd is voor menselijke consumptie, de creatie van een nieuwe klasse 3 (aan de 

hand van de klassen kunnen de inrichtingen in functie van hun milieueffecten gecategoriseerd worden) en een 

verbetering van de klassen 2 voor waterkrachtcentrales.  Verder worden er ook nieuwe bijlagen in verband met 

de milieuvergunningen en de unieke vergunning gecreëerd of aangevuld. 

 
1 Invloed van de waterstromen op de geologische structuur of het reliëf op verschillende schalen van het landschap tot de vorming van vijvers 

en beken of sedimenten; 
2Ter herinnering: in overeenstemming met artikel D.53 van Boek I van het Waterwetboek moeten de plannen en programma's die merkbare 

effecten kunnen hebben op het leefmilieu en die het kader vastleggen waarin de uitvoering van projecten in de toekomst goedgekeurd zal 
kunnen worden, het voorwerp uitmaken van een milieubeoordeling voorafgaand aan hun goedkeuring. 



   

Milieueffectenrapport – Niet-technische samenvatting - januari 2020 3     

 

− Pijler 2: Versterkt infractioneel systeem: het BWR geeft aan welke functionarissen belast zijn met het 

onderzoek naar en de vaststelling van de overtredingen en aan welke voorwaarden moet worden voldaan om 

deze prerogatieven te verkrijgen. Er kunnen nieuwe functionarissen aangesteld worden door de provincieraad. 

Het BWR definieert ook inbreuken van 3de en 4de categorie voor ongeklasseerde waterlopen. 

− Pijler 3: Actieprogramma voor de rivieren via een geïntegreerde en sectorale aanpak (PARIS): deze 

actieprogramma's worden onderworpen aan een milieueffectbeoordeling. 

− Pijler 4: Vrij rondzwemmen van de vissen: het BWR preciseert de lijst van de vissoorten waarvan het vrij 

rondzwemmen verzekerd wordt in het Waals Gewest en stelt hiertoe een bijlage op. 

− Pijler 5: Karakterisering van de waterlopen in het Waals Gewest: het BWR geeft het punt aan waarop de 

onbevaarbare waterlopen ingedeeld worden in 1ste categorie3. Wat de Atlas van de onbevaarbare waterlopen 

betreft, wordt de minimale inhoud van de fiches vastgelegd en regelmatig bijgewerkt. 

− Pijler 6: Werken met betrekking tot de waterlopen: het BWR geeft nadere preciseringen over onderhouds- 

en kleine reparatiewerken, evenals de soorten vergunningen die de voorafgaande toelatingen vormen die 

verkregen moeten worden vóór alle werken tot wijziging van de bedding of aanwezige constructies met 

betrekking tot de onbevaarbare waterlopen en ongeklasseerde waterlopen. Het vermeldt de procedure voor de 

afgifte van deze vergunningen, de samenstelling van het dossier en de rechten en plichten die daaruit 

voortvloeien. Het behandelt ook het beoogde overleg met de verschillende actoren, de lozingen en de 

permanente waterwinningen, het overdekken van de waterlopen, de constructies en de opslag in de buurt van 

waterlopen, evenals het legen van vijvers en reservoirs. 

− Pijler 7: Ongeklasseerde waterlopen: het BWR detailleert de beheersregels voor ongeklasseerde waterlopen. 

Het geeft aan welke onderhouds- en reparatiewerken er door de eigenaar moeten worden uitgevoerd. Het 

organiseert hun monitoring door de beheerder van tweede categorie die ook kan ingrijpen op ongeklasseerde 

waterlopen bij hoofdringendheid. Het specificeert het systeem van toelatingen.  

− Pijler 8: Waterwinningen en lozingen: het BWR preciseert de modaliteiten voor de locatie van lozingen en 

permanente waterwinningen en de te volgen instructies bij seizoensgebonden waterwinningen. 

− Pijler 9: Overleg: het BWR specificeert de verschillende belanghebbenden (waaronder het Département de la 

Nature et des Forêts – DNF) die betrokken zijn bij de voorafgaande raadpleging alsook de 

raadplegingsmodaliteiten.  

− Pijler 10: Afsluiting van de weilanden langs de oevers: het BWR specificeert de afstanden tot de oevers, de 

modaliteiten voor het oversteken van vee wanneer er geen droge doorgang mogelijk is, evenals de autoriteit 

die afwijkingen toekent voor land dat het voorwerp uitmaakt van een zeer extensief grasland dat gunstig is 

voor de biodiversiteit. 

− Pijler 11: Subsidies: het BWR bepaalt wie de begunstigden van de subsidies zijn en wat de voorgestelde 

tarieven zijn. Het bepaalt ook de procedure voor het aanvragen van subsidies en de samenstelling van het 

dossier. 

− Pijler 12: Wateringen4: het BWR preciseert de algemene bepalingen, waaronder de verbodsbepalingen en de 

inbreuken, het bestuur van de wateringen evenals de werken die door deze laatste uitgevoerd moeten worden. 
 

• HET ONTWERP VAN BESLUIT VAN DE WAALSE REGERING BETREFFENDE DE KENNISGEVINGEN EN 

TOELATINGEN DIE AFGELEVERD KUNNEN WORDEN IN TOEPASSING VAN ARTIKEL 58BIS VAN DE WET 

VAN 12 JULI 1973 OP HET NATUURBEHOUD  
 

Het bepaalt de modaliteiten voor de kennisgeving en de toelating van voertuigverkeer op de oevers, de dijken en 

de zomerbedding van onbevaarbare waterlopen of op alle doorwaadbare plaatsen wanneer het gaat om voertuigen 

die bestemd zijn voor bosexploitatie, hydraulische werken of bouw of andere activiteiten die door de minister 

worden opgesomd met het oog op de mogelijke effecten die ze kunnen hebben op de waterlopen. Het ontwerp van 

BWR beschrijft de procedures in verband met de kennisgevingen en de toelatingen (formulier, termijnen, beroep, 

enz.). Daarnaast trekt het ook het besluit van 19 januari 1995 houdende de reglementering van de vergunningen 

voor het verkeer van niet voor de scheepvaart bestemde voertuigen op de oevers alsook in de beddingen en wedden 

van de waterlopen in. Het zal vooropgesteld worden als pijler 13: Doorwaadbare plaats.  
 

• DE CARTOGRAFIE VAN DE PRIORITAIRE WATERLOPEN VOOR HET HERSTEL VAN HET VRIJ 

RONDZWEMMEN VAN DE VISSEN  
 

De cartografie van de prioritaire waterlopen (inbegrepen in pijler 4: Vrij rondzwemmen van de vissen) is een 

essentieel instrument voor de uitvoering van het decreet van 4 oktober 2018 en om te voldoen aan de internationale 

 
3 De Waalse waterlopen zijn onderverdeeld in twee hoofdtypes, 'bevaarbare' en 'onbevaarbare' waterlopen (CENN). Onbevaarbare waterlopen 

zijn ingedeeld en 3 specifieke categorieën in functie van de beheerder. 
4 Openbaar bestuur verantwoordelijk voor het beheer van zones met (voormalige) afwateringsgrachten.  
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doelstellingen inzake de goede ecologische toestand van de waterlichamen. Het identificeert de "prioritaire" of 

"ecologisch belangrijke" waterlopen die betrokken zijn bij het vrij rondzwemmen van de vissen. Dit instrument 

zal als basis worden gebruikt voor het opleggen van eisen om het vrij rondzwemmen van de vissen ter hoogte van 

dammen te herstellen in het kader van het bereiken van een goede ecologische toestand van de waterlichamen. 

Daarnaast verplicht artikel D.33/9 van het Waterwetboek de bekkenautoriteit om een strategische kaart met 

prioriteiten op te stellen met een lijst van prioritaire waterlopen voor het herstel van het vrij rondzwemmen van de 

vissen van de verschillende beoogde soorten. In alle Waalse waterlopen zal het voortaan verboden zijn om nieuwe 

hindernissen op te werpen zonder een oplossing te bieden die het vrij rondzwemmen van de vissen garandeert. 

Bovendien zullen obstakels die als 'heel groot' of 'onoverkomelijk' bestempeld worden, het voorwerp moeten 

uitmaken van aanpassingswerken of anders verwijderd moeten worden. 
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2 ANALYSE VAN DE BESTAANDE TOESTAND EN HAAR VERMOEDELIJKE EVOLUTIE 

 

 

 
Bestaande toestand Geplande toestand 

 

Pijler 1: 

Milieuver-

gunningen 

De wetgeving stelt dat de inrichtingen/vestigingen ingedeeld worden op basis van hun impact op de mens en 

het milieu (bijlage I van het BWR van 4 juli 2002): de activiteiten van klasse 1 en 2, die mogelijk de meeste 

impact hebben, vergen een vergunning, terwijl de activiteiten van klasse 3, die minder impact hebben, slechts 

een aangifte bij de gemeente vereisen. Verder zijn projecten van klasse 1 ambtshalve onderworpen aan een 

milieueffectenstudie (MES). Voor de andere projecten is een MES vereist, als het project belangrijke effecten 

kan hebben op het milieu. 

Sommige activiteiten die een invloed zouden kunnen hebben op het milieu, zijn vandaag echter nog niet 

opgenomen in bijlage I van het BWR van 4 juli 2002. Dit is met name het geval voor permanente winningen 

van niet-drinkbaar oppervlaktewater dat niet bestemd is voor menselijke consumptie en voor 

waterkrachtcentrales met een elektrisch vermogen van minder dan 0,1 MW. 

 

De besluiten van de Waalse Regering zijn geen documenten die vastliggen in 

de tijd en evolueren met de relevante nieuwe uitdagingen waarmee we ons 

geconfronteerd zouden zien. De lijst van bijlage I bij het BWR van 4 juli 2002 

wordt dan ook regelmatig bijgewerkt. De Internationale wetgeving (zoals de 

Kaderrichtlijn Water) geldt bovendien als een bron van inspiratie voor de te 

bereiken doelstellingen en kan de toepassing van strengere maatregelen 

rechtvaardigen. 

Er is echter een risico voor activiteiten die niet het voorwerp van een wijziging 

uitmaken: kleine waterkrachtcentrales, waterwinningspunten, kajakken of 

kleine viskwekerijen. Dit vormt een directe bedreiging voor het milieu, 

aangezien voor deze projectcategorieën geen beoordeling verricht wordt. 

Pijler 2: 

Versterkt 

infractio-

neel 

systeem 

Wat de onbevaarbare waterlopen betreft, schuift het decreet van 2018 een versterking van het infractioneel 

systeem naar voren: er worden meer gedragingen als strafbaar beschouwd en ze worden ook strenger bestraft. 

Vanuit beheeroogpunt werden de beheers- en interventiebevoegdheden van de beheerder van de waterloop 

uitgebreid. 

Voor wat de ongeklasseerde waterlopen betreft (waarvan de regels eerder door de verschillende 

provincieraden zijn vastgesteld) is de regelgeving geharmoniseerd. Hiertoe werden de provinciale 

reglementen ingetrokken. Het decreet van 4 oktober 2018 bepaalt nu dat de Regering bevoegd is om één 

enkele regeling uit te vaardigen met bepalingen die specifiek zijn voor ongeklasseerde waterlopen. 

 

Wat betreft de inbreuken voor deze ongeklasseerde waterlopen, blijft er door 

het uitblijven van nieuwe regelgeving door de Regering op dit moment 

rechtsonzekerheid bestaan.  

De harmonisatie van politie- en beheermaatregelen tussen de onbevaarbare 

waterlopen en de ongeklasseerde waterlopen zal een efficiënter beheer 

mogelijk maken. 

Er is echter een groeiend gebrek aan middelen, met name personele middelen, 

voor onderzoek en het opsporen van overtredingen.  

Pijler 3: 

PARIS 

Het actieprogramma voor de rivieren via een geïntegreerde en sectorale aanpak ('Programme d’Actions sur 

les Rivières par une approche Intégrée et Sectorisée', hierna 'PARIS' genoemd) is een nieuw instrument voor 

de planning en samenwerking tussen beheerders dat door het decreet van 4 oktober 2018 werd ingevoerd. Er 

zal een PARIS per deelstroomgebied zijn. Het zal om één enkel document gaan, opgesteld door alle 

beheerders, dat alle informatie en geplande interventies op de waterlopen zal omvatten over een periode van 

6 jaar. 

De eerste PARIS zullen voor de periode 2022-2027 opgesteld worden. Het 

staat buiten kijf dat het gebrek aan ervaring in het begin tot problemen bij de 

implementatie ervan zal leiden. Om de beheerder te helpen, werd er echter een 

specifieke software ontworpen. Die zal voor een uniformisering van de 

beheerdeliverables zorgen. 

Pijler 4: 

Vrij 

rondzwem-

men van de 

vissen 

De kunstwerken die zich dwars op de waterlopen situeren, vormen voor de vissen grote of kleine 

hindernissen. Het is vooral wanneer de vissen stroomopwaarts trekken, dat deze constructies voor 

moeilijkheden zorgen, in het bijzonder wanneer ze niet uitgerust zijn met vistrappen of wanneer deze trappen 

niet naar behoren werken. Verder kunnen de waterkrachtcentrales letsels veroorzaken, wanneer de vissen bij 

hun stroomafwaartse trek in de turbines belanden. Sinds 1997 wordt door de SPW een inventarisatie verricht 

van alle belemmeringen voor het vrij rondzwemmen van de vissen.  

Vanuit wettelijk oogpunt gelden er meerdere wettelijke verplichtingen op Europees niveau met betrekking 

tot het vrij rondzwemmen van de vissen. In het decreet van 4 oktober 2018 werden er overigens al 

Zonder de strategische kaart van de prioritaire assen is de vrije migratie van 

vissoorten niet verzekerd op alle lineaire trajecten van de prioritaire assen. De 

globale doelstellingen in het Waals Gewest met betrekking tot het herstel van 

de ecologische kwaliteit van de waterlopen zullen uitgehold worden.  

Bovendien zou het voortbestaan van migrerende soorten (of hun terugkeer) in 

het gedrang komen.  Op basis van de huidige waarnemingen valt er immers 

een afname van deze soorten te verwachten.  Door deze achteruitgang wordt 
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actiemiddelen opgenomen ter verzekering van het vrij rondzwemmen van de vissen. Er werd echter nog geen 

lijst van beoogde soorten (voor het behoud van hun vrije migratie) per stuk vastgesteld en de strategische 

kaart met prioriteiten (vermeld in het decreet van 4 oktober 2018) werd nog niet gepubliceerd.  

Over het algemeen moeten tal van kunstwerken die de vissen moeten helpen passeren, tot slot nog hersteld 

of gerealiseerd worden. Slechts 5% van de hindernissen werd namelijk uitgerust met voorzieningen om 

vissen door te laten. 

een heel aquatisch ecosysteem op middellange en lange termijn bedreigd door 

het gebrek aan aandacht voor deze problemen. 

Pijler 5: 

Karakteri-

sering van 

de 

waterlopen 

in het 

Waals 

Gewest 

Ter herinnering: er wordt een onderscheid gemaakt tussen bevaarbare en onbevaarbare waterlopen. Verder 

schuift de huidige wetgeving een indeling van de onbevaarbare waterwegen in 3 categorieën naar voren, op 

basis van geografische en morfologische criteria: de 'grote' in de 1ste categorie, de 'middelgrote' in de 2de 

categorie en de 'kleine' in de 3de categorie. De categorie van de ongeklasseerde waterlopen ('de kleinste') 

wordt daarbij eveneens erkend. De beheerders worden bepaald per categorie van waterloop. Ter informatie: 

het gewest, de provincies en de gemeenten zijn respectievelijk de beheerders van de onbevaarbare waterlopen 

van 1ste, 2de en 3de categorie. Er zij echter op gewezen dat de administratieve grenzen van de classificaties 

voornamelijk op een cartografische basis werden getrokken. 

Er bestaat ook een Atlas van de onbevaarbare waterlopen die het hydrografisch net beschrijft. De huidige 

wetgeving bepaalt dat het de Waalse gewestelijke administratie is die hiervoor instaat, zij het wel met de 

hulp van de provincies en de gemeenten. De atlas in kwestie is een digitale atlas. Deze Atlas is echter oud 

(medio XXste eeuw) en de updates zijn nogal willekeurig. Bovendien werd er nog geen methodologie of 

minimale inhoud gedefinieerd.  

De digitalisering van de Atlas van onbevaarbare waterlopen leidt tot een 

vlotter en geautomatiseerd administratief beheer van de waterlopen. Hoewel 

het beheer van de atlas gecentraliseerd is, werd nog bepaald dat de minimaal 

te registreren inhoud zal worden gedefinieerd en dat de tool zal worden 

gestandaardiseerd.  

Er zal echter altijd een risico op overlapping bestaan (probleem van plaatsing 

van een cartografisch versus fysiek oriëntatiepunt) op de grens tussen 2 

verschillende categorieën, wat leidt tot verwarring in de verantwoordelijkheid 

van de respectieve beheerders, aangezien deze momenteel uitsluitend op basis 

van cartografie worden bepaald. 

 

 

Pijler 6: 

Werken met 

betrekking 

tot de 

waterlopen 

De werkzaamheden op de rivieren worden geregeld door precieze wettelijke bepalingen en zijn 

georganiseerd in onderhouds- en kleine herstelwerkzaamheden (ruiming, verwijdering van ijsdammen, 

onderhoud van het groen op de oevers, enz.) en werkzaamheden waarvoor een domaniale vergunning5 vereist 

is (werken ter wijziging van de zomerbedding of de kunstwerken). Bepaalde onderhouds- en kleine 

herstelwerkzaamheden kunnen uitgevoerd worden door andere personen dan de beheerder, na het voorwerp 

te hebben uitgemaakt van een voorafgaande aangifte. De lijst van de toegestane werken wordt echter niet 

gepreciseerd, net zomin als de vorm of de inhoud van de aangifte. 

Wat de domaniale vergunning betreft, deze wordt opgetekend, maar er is momenteel geen procedure voor de 

aanvraag en de uitreiking ervan, noch voor de inhoud van het dossier dat bij de aanvraag gevoegd moet 

worden.  

Voorts dient er op gewezen dat er geen specifieke wettelijke regeling voor de ongeklasseerde waterlopen en 

de wateringen bestaat. 

Het ontbreken van een definitie van inhoud kan leiden tot verschillen in 

aangifteverzoeken (onrechtvaardigheid/inconsistenties) en domaniale 

vergunningen. Bovendien kan het gebrek aan duidelijkheid in de procedure 

voor de aflevering van de domaniale vergunning tot verwarring leiden bij het 

beheer van aanvragen en een administratieve blokkering.  

Tot slot kan het ontbreken van een lijst van werken die door een derde 

uitgevoerd kunnen worden en het ontbreken van een regeling voor 

ongeklasseerde waterlopen en wateringen tot discrepanties leiden tussen de 

uitgevoerde activiteiten en de globale beheerdoelstellingen die door het 

Waalse Gewest worden nagestreefd. 

Pijler 7: 

Ongeklas-

seerde 

waterlopen 

In de huidige wetgeving worden de geklasseerde waterlopen vermeld en erkend. Ze worden bovendien al 

omkaderd door bepaalde wetten (Burgerlijk Wetboek, Veldwetboek en decreet van 7 oktober 1985). Zoals 

echter al beschreven werd bij pijler 2, werden de voormalige provinciereglementen die verschilden met 

betrekking tot deze klasse van (niet-uniforme) waterlopen, opgeheven. Op dit moment zijn er dus geen 

politie- en beheervoorschriften en werden deze evenmin geïntegreerd in de administratieve procedures voor 

werken. Hierdoor blijft er een juridische onzekerheid bestaan.  

Het ontbreken van een kader voor het beheer van ongeklasseerde waterlopen 

kan tot ontsporingen en dus tot aanzienlijke milieuschade leiden. 

 

 

Pijler 8: 

Waterwin-

Waterwinningen en lozingen vertegenwoordigen een risico voor de kwaliteit van het water en de 

duurzaamheid van de bron. Op dit moment is het verbruik van waterbronnen hoog, maar brengt het de 

De tekortkomingen die vastgesteld werden in de huidige situatie, kunnen tot 

grote ontsporingen op milieuvlak leiden: 

 
5 Vergunning voor een privatieve bezetting van het gemeentelijk openbaar domein 
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ningen en 

lozingen 

duurzaamheid ervan niet in gevaar. De filosofie moet er echter een zijn van het spaarzaam omgaan met de 

hulpbron in plaats van deze te verspillen. Het wetgevingskader dat door de milieuvergunning wordt geboden, 

biedt bovendien duidelijke richtsnoeren voor waterwinningen en -lozingen. Het risico op een chemische 

verontreiniging door de lozingen wordt daarnaast tevens goed omkaderd door de huidige wetgeving. 

Het huidige wettelijke kader vertoont echter tekortkomingen: de plaatsing van kunstwerken is niet geregeld 

en er zijn geen speciale voorwaarden voor de exploitatie in periodes van droogte. Bovendien laat de 

vereenvoudigde procedure voor wijzigingen ('wijzigingsregister') de informatie die in het wijzigingsregister 

moet worden opgenomen (risico van een onjuiste beoordeling van de gevaren/risico's/verliezen door de 

houder), over aan het oordeel van de exploitant. 

- belemmering van de vismigratie (afdamming); 

- risico op grote sterfte in droge periodes (bij lage waterstand kan de 

debietafname tot een vermindering van de oxygenatie, een toename 

van de concentraties aan polluenten in deze zone en zodoende een 

grotere sterfte onder de aquatische fauna leiden); 

- fysieke degradatie van waterlopen (erosie, oevervegetatie, enz.). 

Pijler 9: 

Overleg 

De huidige wetgeving voorziet uitsluitend voor waterlopen van 1ste categorie in een systeem van overleg 

met het DNF. Circulaire nr. 71 heeft betrekking op de onbevaarbare waterlopen van 1ste categorie en is 

vandaag nog steeds van toepassing met het decreet van 4 oktober 2018.  

 

De in andere categorieën ingedeelde waterlopen maken niet het voorwerp uit 

van enig verplicht overleg met het DNF. Het ontbreekt dan ook aan 

waarborgen tegen mogelijke ongepaste ingrepen die tot aanzienlijke schade 

aan het milieu zouden kunnen leiden. De raadplegingsprocedure is bovendien 

niet duidelijk bepaald: geval per geval bij de behandeling van dossiers die tot 

incoherenties in de toegestane tussenkomsten kunnen leiden. 

Pijler 10: 

Afsluiting 

van de 

weilanden 

langs de 

oevers 

Het huidig wettelijk kader maakt de omheining van weilanden langs onbevaarbare waterlopen verplicht 

zonder mogelijke afwijking, behalve voor een zeer extensieve wei die gunstig is voor de biodiversiteit. Er 

zijn echter geen aanwijzingen voor de bevoegde autoriteit om afwijkingen toe te staan voor land dat het 

voorwerp uitmaakt van "een zeer extensieve wei die gunstig is voor de biodiversiteit" (een begrip dat 

trouwens niet gedefinieerd werd). Verder is er momenteel geen enkele indicatie voor de oversteekplaatsen 

voor vee langs beide kanten van een waterloop, wanneer een dergelijke oversteek met droge voeten 

onmogelijk is.  

Deze bepaling zal tot extra kosten voor de boeren leiden in verband met het 

plaatsen van hekken en drinkbakken. Zonder externe financiële stimulansen 

zal deze maatregel waarschijnlijk minder goed worden uitgevoerd. Vooral 

omdat het type omheiningen en de te respecteren afstand momenteel niet zijn 

gedefinieerd. 

Pijler 11: 

Subsidies 

De huidige wetgeving voorziet in subsidies voor een hele reeks werken die van invloed zijn op de waterlopen, 

in het bijzonder met betrekking tot de verplichting om voorzieningen te maken zodat vissen kunnen passeren, 

zoals vermeld in het decreet van 4 oktober 2018. Deze subsidies kunnen echter niet aangevraagd worden 

voor bepaalde organisaties, aangezien de Regering het subsidiepercentage en de regels voor de toekenning 

van subsidies nog niet heeft vastgesteld. Er is sprake van onduidelijkheid/een kloof tussen de wet en de 

uitvoering ervan. 

De huidige vaagheid kan een goede uitvoering van de voorgestelde 

maatregelen in de weg staan.  

Bovendien bestaat het risico dat de toegewezen middelen beperkt zijn en dat 

de voorwaarden voor de toekenning van de steun (nog niet duidelijk 

omschreven) te streng zullen blijken voor elk type projectdrager, waardoor het 

herstel van een maximaal aantal waterlopen dat in de prioritaire routes is 

opgenomen, in gevaar komt. 

Pijler 12: 

Wateringen 

Ter herinnering: wateringen zijn openbare besturen die werden opgericht om, binnen de grenzen van hun 

ambtsgebied, een gunstige waterhuishouding tot stand te brengen en te behouden voor de landbouw en om 

het grondgebied te beveiligen tegen overstromingen. Het decreet van 4 oktober 2018 voorziet in een wettelijk 

kader voor het beheer ervan (bepaling van de verantwoordelijkheden en de werkzaamheden die uitgevoerd 

kunnen worden).  

Er is echter een gebrek aan specifieke politievoorschriften (verbodsbepalingen en overtredingen) en 

algemene bepalingen, waaronder met name: de definitie van de wateringen die bevoegd zijn om in te grijpen 

afhankelijk van het district of hun betrokkenheid bij de dossiers van domaniale vergunningen, de 

betrokkenheid van wateringen bij het beheer van vergunningen, de vrije toegang voor het personeel van de 

watering, en een gebrek aan details over de maatregelen die moeten worden genomen met betrekking tot de 

afwaterings- en irrigatiekanalen.  

De tekortkomingen die in de bestaande situatie zijn vastgesteld, kunnen een 

bron van verwarring vormen voor de actoren die betrokken zijn bij het beheer 

van de wateringen en tot moeilijkheden en een inadequaat beheer van dit soort 

waterlopen leiden.  
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Pijler 13: 

Doorwaad-

bare plaats 

Het verkeer van niet voor de scheepvaart bestemde voertuigen op de oevers, de dijken alsook in de beddingen 

van de waterlopen en ter hoogte van de doorwaadbare plaatsen is onderworpen aan wetgeving. De 

vergunning moet worden afgegeven door respectievelijk de Directeur-generaal van DGARNE6 of de 

Inspecteur-generaal van DNF, die rekenschap afleggen aan hun respectieve minister. Deze vergunning is 

beperkt in de tijd. Bovendien wordt de vergunning geacht te zijn verleend indien de bevoegde autoriteit haar 

beslissing niet binnen de gestelde termijn meedeelt.  

De procedure is echter ingewikkeld: geen duidelijk formulier voor vergunningsaanvragen, bevoegde 

autoriteit verschilt van geval tot geval, enz. Bovendien worden verzoeken geval per geval behandeld, wat tot 

een verschil in de behandeling van de dossiers kan leiden. 

Het gebrek aan menselijke middelen, het ontbreken van een duidelijk 

formulier en het feit dat toestemming kan worden verkregen in geval van het 

uitblijven van een kennisgeving door het bestuur kan de deur openzetten voor 

onbeheerde acties die mogelijk schadelijke gevolgen voor het milieu kunnen 

hebben. 

 

 

  

 
6 Het operationeel Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu 
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3 EFFECTEN EN AANBEVELINGEN 

 

 EFFECTEN AANBEVELINGEN/COMPENSATIEMAATREGELEN  

 

Pijler 1: 

Milieuvergun-

ningen 

De ecologische en fysieke compartimenten worden zeer positief verbeterd door de mate 

waarin projecten in aanmerking worden genomen met betrekking tot hun milieueffecten. Het 

gevolg hiervan is echter een verhoogd risico op specifieke milieuweigeringen of -

verplichtingen (voorbehouden debiet, enz.) voor de uitvoering van het project die het project 

niet langer haalbaar maken, wat een negatief effect zou hebben op andere compartimenten 

zoals de sociaaleconomische ontwikkeling of voor ambivalentie zou zorgen inzake de lucht-

klimaatuitdaging (waarschijnlijke afname van de geproduceerde waterkrachtenergie, maar 

bescherming en verbetering van aquatische ecosystemen die bijdragen tot de opslag van 

koolstof). Het is echter belangrijk om deze analyse te nuanceren door in aanmerking te nemen 

dat een globale aanpak onontbeerlijk is voor het behoud van onze natuurlijke omgeving en 

dat er in de meeste gevallen al doeltreffende maatregelen bestaan om deze meervoudige 

doelstellingen met elkaar te verzoenen. Deze middelen (voor de bescherming van het milieu 

of voor de integratie van het milieu) zijn des te gemakkelijker te implementeren, wanneer ze 

in een vroeg stadium in de projecten worden opgenomen. 

− Een technische en administratieve ondersteuning vanwege de administratieve 

instanties verzekeren. Voor het aanvullende beheer van deze dossiers en de 

noodzakelijke ondersteuning van de aanvragers is immers voldoende competent 

personeel nodig.  

− Een tabel van criteria/thema's en/of een lijst van goede praktijken opstellen, die 

kunnen worden toegepast op alle vergunningsaanvragen, met als doel de 

voorbereiding van het administratieve dossier te vergemakkelijken en tegelijkertijd 

de meest gunstige effecten op het milieu te garanderen. 

− De situatie van de kunstwerken verduidelijken die reeds over een vergunning 

beschikken (middelen, termijn voor de naleving, overgangsbepalingen, enz.)  

− Financiële steun ter beschikking stellen om de voorschriften na te leven (zie Pijler 

11).  

− Om de bescherming van de bodem stroomopwaarts en stroomafwaarts van 

waterkrachtcentrales en permanente oppervlaktewaterwinningen te waarborgen, de 

SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement raadplegen. 

Pijler 2: 

Versterkt 

infractioneel 

systeem 

De uitbreiding van het aantal en de bevoegdheden van de functionarissen die gemachtigd zijn 

om overtredingen vast te stellen, zal op korte termijn ontegenzeggelijk bijdragen tot de 

bescherming van de ecologische en fysieke compartimenten van de rivier. Ten tweede zullen 

de verruiming en verduidelijking van de maatregelen die de beheerder aan de gebruikers en 

eigenaars van de installaties kan opleggen met het oog op het behoud van het aquatisch milieu 

of de bescherming van eigendommen en personen kunnen bijdragen tot de verbetering van 

deze compartimenten. De effecten op het sociaaleconomisch compartiment zijn meer 

gemengd, aangezien de eisen van de beheerders om de waterwinningen of lozingen in 

gevoelige perioden te verminderen of tijdelijk op te schorten, economische gevolgen kunnen 

hebben voor de exploitant. Die impact moet echter worden gerelativeerd in het kader van een 

opschorting van de productie voor waterkrachtcentrales in perioden van droogte, aangezien 

de meeste technologieën een startdebiet kennen dat het niet mogelijk maakt om de turbines te 

gebruiken bij zeer geringe debieten.  

− De opleiding van de personeelsleden versterken die ingezet worden voor het 

vaststellen van de inbreuken. 

− Toezien op het verzekeren van de objectiviteit en de volledigheid van de 

inbreukdossiers. 

− Voor voldoende middelen zorgen om de juiste controleomstandigheden te 

garanderen. 

− Een duidelijke kwantitatieve en kwalitatieve definitie van de voorwaarden voorstellen 

die een beheerder machtigen om de vermindering of tijdelijke opschorting van 

waterwinningen of lozingen op te leggen. Deze definitie zal zeker moeten worden 

genuanceerd op basis van het belang van de waterloop (qua debiet, in ecologisch 

opzicht, enz.) en de prioritaire vormen van gebruik ervan. 

− Een prioritering bepalen voor sommige soorten van aangiften op grond van objectieve 

criteria (waterwinningen om het vee te drinken te kunnen geven of voor een visteelt 

die bijvoorbeeld prevaleren op een waterwinning voor een autowasstraat of een 

kajaktocht) om de gevolgen van tijdelijke exploitatieverboden voor de ondernemers 

in functie van de sector tot een minimum te beperken. 

Pijler 3: PARIS 

Ook al maakt elk PARIS het voorwerp uit van een milieueffectenbeoordeling, kunnen we 

stellen dat het effect van de maatregel waarschijnlijk vooral positief zal zijn voor de 

verschillende compartimenten en een instrument zal bieden om de beheerders en de 

verschillende belanghebbenden te helpen bij de besluitvorming, het beheer en de controle. Het 

Naast het verzamelen van de analyse per deelstroomgebied en stroomgebieddistrict 

stellen wij voor om, in overleg met de actoren die verantwoordelijk zijn voor het 

programma (SPW ARNE, Gembloux Agro Bio Tech) en de stakeholders, de 

minimuminhoud van het MER aan te passen aan het specifieke geval van de PARIS. 
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feit dat de Waalse Regering echter slechts een minimumkader voor de 

milieueffectenrapporten voorstelt, kan tot discrepanties leiden in de 

milieueffectenbeoordeling van de PARIS (afhankelijk van de ervaring en de gevoeligheid van 

de auteur van de studie). 

Verder kan worden voorgesteld om bijzondere aandacht te besteden aan de onderlinge 

afstemming tussen de voor een sector vastgestelde hoofd- en nevendoelstellingen en de 

daarmee samenhangende werkzaamheden en projecten gedurende de looptijd van het 

programma (per 6 jaar). 

Pijler 4: Vrij 

rondzwemmen 

van de vissen 

De verplichting om de kunstwerken aan te passen die het vrij rondzwemmen van de vissen op 

de prioritaire assen belemmeren, gaat ontegensprekelijk gepaard met aanzienlijke 

vooruitzichten op een verbetering van de populaties van de doelsoorten die aanwezig zijn of 

naar verwachting zullen terugkeren naar de Waalse waterlopen. Er dient echter opgemerkt dat 

deze verbetering waarschijnlijk ook zal leiden tot een gemakkelijkere verplaatsing van 

invasieve of potentieel invasieve vissoorten met het risico op een grotere concurrentie in 

ecologische niches van inheemse soorten.  

Het herstel van het vrij rondzwemmen van de vissen kan daarnaast tevens een interessant 

effect hebben op de sedimentaire continuïteit.7.  

Vanuit een sociaaleconomisch oogpunt vormt de terugkeer van een gevarieerd visbestand over 

een groot deel van onze waterlopen tot slot een belangrijke troef voor de ontwikkeling van de 

visserijactiviteiten op lange termijn. Bovendien is het een kans voor de ontwikkeling van het 

toerisme door het aquatisch milieu en zijn omgeving te renaturaliseren. Vanuit het oogpunt 

van het met de waterexploitatie verband houdende gebruik gaat de noodzaak om vistrappen 

te creëren gepaard met zeer aanzienlijke extra kosten en vormt het bijgevolg een belemmering 

voor de ontwikkeling van dergelijke activiteiten (waarvan sommige ook van belang zijn voor 

het milieu, zoals in het geval van de productie van hernieuwbare energie). Hierbij dient 

opgemerkt dat overwogen wordt om subsidies toe te kennen als stimulans en om deze effecten 

te helpen verminderen.  

− Geval per geval een risicoanalyse uitvoeren met betrekking tot de verspreiding van 

invasieve vissoorten. 

− Rekening houden met de voor elke sector vastgestelde prioritaire thema's (Lucht-

Klimaat-Energieplan tegen 2030) om de voorkeursscenario's per project te bepalen. 

− Voor voldoende financiële ondersteuning zorgen om de ambities te realiseren.  

− Om hun doeltreffendheid te controleren, moeten er maatregelen getroffen worden 

voor de opvolging van dit aspect (vangtests, markering van pit-tags en andere). 

− Voor de volgende preciseringen zorgen: de termijnen voor het in regel stellen van de 

bestaande belemmeringen; de wettelijke middelen waarover de beheerders 

beschikken om het in regel stellen op te leggen en de rechtsmiddelen die de eigenaars 

of exploitanten ter beschikking worden gesteld; verband tussen de prioritaire of 

ecologisch belangrijke assen en de beoogde soorten voor het herstel van hun vrije 

migratie (de mogelijkheden inzake dimensionering en type van kunstwerken die de 

vissen moeten helpen passeren, houden rechtstreeks verband met de beoogde soorten 

en de milieucontext); het herstel (of het behoud) van de sedimentbewegingen 

(bijvoorbeeld door de verwijdering van de dam, de installatie van 

bodemafvoerkleppen en het speciale beheer van de site ter bevordering van deze 

kwestie). 

− Verwijdering van de obstakels die geen (ecologische, economische, stabiliteits- of 

patrimoniale) waarde hebben.  

Pijler 5: 

Karakterisering 

van de 

waterlopen in 

het Waals 

Gewest 

Deze pijler heeft geen significante invloed op de milieucompartimenten. − De beheerders en belanghebbende partijen informeren over deze wijzigingen om 

een zekere coherentie in het beheer met betrekking tot de aangrenzende gebieden te 

waarborgen. 

− De nieuwe inrichtingen opnemen in een regelmatige actualisering van de Atlas.  

− De interactie tussen de beheerders en de cel van de atlas regulariseren en 

systematiseren om de werking en de verrijking van het instrument te garanderen.  

− De input van nieuwe informatie in de databank automatiseren (om de uitwisseling te 

optimaliseren).  

Pijler 6: 

Werken met 

betrekking tot 

de waterlopen 

De conclusies en bevindingen zijn vergelijkbaar met die welke voor pijler 1 geformuleerd 

werden, aangezien bij de wijziging van de werken en de vergunningen die aangevraagd 

moeten worden, de nadruk wordt gelegd op de bijzondere aandacht die wordt besteed aan de 

gevolgen van de projecten voor de bescherming van het milieu en men dit toepast op een 

bredere typologie van de aanvragen.  

− Voor aanvragen voor werken waarvoor een milieuvergunning nodig is en voor de 

aanvraag van een domaniale vergunning, met behoud van een scheiding van de 

benaderingen, Art.  D.68 en R.56 van Boek I van het Milieuwetboek toepassen om 

één enkele effectbeoordeling en één enkel onderzoek uit te voeren.  

 
7 Sedimentatie is een proces waarbij deeltjes van eender welk materiaal geleidelijk aan ophouden te bewegen en samenkomen in lagen. In een waterloop gebeurt dit ook volgens een lengtegradiënt (in de lengte van de 

waterloop) die kan worden onderbroken in het geval van een afdamming.  
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− Verder vestigen we de aandacht van de verzoekers en de behandelende diensten ook 

op het belang van overleg in deze twee benaderingen om de algehele consistentie in 

de afgifte van vergunningen en toelatingen te behouden. 

Pijler 7: 

Ongeklasseerde 

waterlopen 

Naast het feit dat ze vaak van groot ecologisch belang zijn, zijn ongeklasseerde waterlopen 

via deze pijler ook beter geïntegreerd in de wetgeving, wat een geïntegreerd beheer van de 

hulpbron en een betere controle van de uitgevoerde werkzaamheden met een positief effect 

op de ecologische en fysieke compartimenten bevordert. De daaruit voortvloeiende 

maatregelen (plaatsing van omheiningen, enz.) kunnen niettemin van invloed zijn op de 

economische activiteit van de onderneming doordat ze voor extra kosten zorgen.  

− De beginselen van goede praktijken bij het beheer van deze hulpbron moeten 

gedeeld worden met de eigenaars en exploitanten in de buurt van ongeklasseerde 

waterlopen. De riviercontracten spelen een belangrijke rol in deze sensibilisering. 

 

Pijler 8: 

Waterwinning-

en en lozingen 

Over het algemeen beschermen de in deze as genoemde bepalingen ook de watervoorziening 

en de biologische en fysieke compartimenten en zullen ze een positief effect hebben op de 

menselijke gezondheid met een betere controle van de waterwinningen en lozingen in de 

waterloop.  

De nieuwe verplichtingen voor de waterwinningen en lozingen kunnen echter economische 

gevolgen hebben voor de exploitant die zijn productiefaciliteiten stilgelegd of beperkt ziet 

worden door de beheerder. De bij deze pijler besproken overwegingen gaan echter vooral over 

de fysieke formaliteiten voor het opzetten van waterwinningen en lozingen en over de 

controlemiddelen die nodig zijn om de gevolgen voor het aquatisch milieu te beperken. Naast 

de toegezegde investeringen voor de opgelegde bouwkundige maatregelen (lozing met een 

kleine hoek in de stroom van de waterloop, enz.), zal er dus een relatief gering effect op korte 

termijn zijn op het sociaaleconomische compartiment. 

Ook moet worden opgemerkt dat er geen voorschriften zijn voor de seizoensgebonden 

waterwinningen voor huishoudelijke behoeften of voor het te drinken geven van vee, wat 

maakt dat er een reëel risico bestaat op een overexploitatie van deze kleine waterlopen. 

− Aangeven onder welke omstandigheden de lozingen moeten plaatsvinden (ook in 

verband met het legen/vullen van vijvers en reservoirs): in de rechte delen van de 

waterlopen, uit de buurt van sedimentatiegebieden en erosie (verzwakte oeverzones 

vermijden); zo dicht mogelijk op dezelfde hoogte als de rivierbedding (om de erosie 

te beperken). Indien dit niet mogelijk is, kan een toevoerstructuur met een geleide 

valbeveiliging overwogen worden. 

− De hoek van de waterinlaat ten opzichte van de oever preciseren om erosie- en 

sedimentatieprocessen in de buurt van de waterwinning tot een minimum te beperken 

(hoek van 10° tot 45°). 

− Overwegen om de seizoensgebonden waterwinningen te onderwerpen aan een 

aangifte met een beperkte geldigheid in de tijd. De herbeoordeling van deze 

geldigheid zou om de 6 jaar kunnen plaatsvinden, op hetzelfde moment als de 

herbeoordeling van de PARIS. 

− De gegevens van de cartografie van de zwarte punten valoriseren.  

− Een reglementering van de seizoensgebonden waterwinningen overwegen.  

Pijler 8: 

Overleg 

Gezien het belang van de ecologische rol van waterlopen en de expertise van het DNF op dit 

vlak, lijkt voorafgaand overleg tussen de beheerder van de waterloop en het DNF over alle 

categorieën van waterlopen zonder meer relevant en zal het een positieve impact hebben op 

het milieu. Niettemin kunnen sommige bijkomende verplichtingen van het DNF voor 

sommige projecten tot extra kosten leiden. Ook hier zal het nagestreefde belang van het 

behoud van het milieu een positieve invloed hebben op het welzijn van de lokale bevolking 

(vermindering van de overlast, verbetering van het kader, enz.). 

− Voor het terreinbezoek voorafgaand aan het advies van het DNF zijn extra middelen 

nodig, met name gezien de noodzaak om de procedure niet te vertragen in geval van 

moeilijkheden bij de organisatie van dit bezoek. Als bovendien voorzien werd dat, 

als er geen advies gegeven wordt, dit als gunstig beschouwd mag worden, neemt dat 

niet weg dat het advies van het DNF zeer belangrijk blijft om hun expertise te 

integreren in de uitvoering en de controle van de vergunningen. De middelen zullen 

toereikend moeten zijn om aan deze vraag te voldoen. 

Pijler 10: 

Afsluiting van 

de weilanden 

langs de oevers 

De bepalingen die in het BWR gepreciseerd worden, hebben alleen betrekking op de afstanden 

die in acht moeten worden genomen bij het plaatsen van de omheining naast enkele bijzondere 

bepalingen ter vergemakkelijking van de doorgang. Het is dus niet de bedoeling om hier terug 

te komen op de positieve milieueffecten van de eis voor oeverafsluitingen. In dit stadium 

kunnen we bijgevolg geen significante positieve of negatieve effecten op het milieu in 

aanmerking nemen voor de bepaling door het BWR van deze afstand tot de omheiningen (die 

overigens niet verantwoord wordt), voor de modaliteiten van oversteekplaatsen van 

waterlopen voor vee of voor de afwijking voor extensieve veeteelt (die niet nader gedefinieerd 

wordt). 

Het effect van de in het BWR voorgeschreven positie (0,75 tot 1 m al naargelang het 

geval) ten opzichte van de ecologische en hydromorfologische winst moet geanalyseerd 

worden (bestudering kostprijs/doeltreffendheid) om de keuze van de gekozen afstand te 

kunnen onderschrijven. Afhankelijk van de resultaten zouden dan meer drastische 

maatregelen aanbevolen kunnen worden in omgevingen met een hoge 

beschermingswaarde. 

Om het begrip "zeer extensieve wei die gunstig is voor de biodiversiteit" te definiëren, 

zou er een in te vullen indicatorenraster uitgewerkt kunnen worden.  
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Pijler 11: 

Subsidies 

De subsidies zullen een aanzienlijk en positief voordeel opleveren voor alle beoogde 

compartimenten, aangezien ze het nakomen van milieuverplichtingen met betrekking tot 

werkzaamheden aan waterlopen zullen vergemakkelijken en tegelijkertijd de kosten ervan 

voor de eigenaar van het project zullen verminderen.  

Het grote risico houdt verband met de voor deze subsidies uitgetrokken 

begrotingsmiddelen, die in verhouding moeten staan tot de beoogde ambities. De keuze 

van de gesubsidieerde projecten (en hun prioriteit) moet gebaseerd zijn op een duidelijk 

evaluatieschema om een zekere objectiviteit te garanderen. 

Pijler 12: 

Wateringen 

De administratieve verduidelijkingen hebben weliswaar de verdienste dat zij de situatie op het 

gebied van het beheer verduidelijken, maar hebben geen significante milieueffecten. De 

onderwerpen die in de hoofdstukken over de wateringen aan bod komen, zijn deels ontleend 

aan de wetgeving over onbevaarbare en ongeklasseerde waterlopen. De effecten zullen 

bijgevolg vergelijkbaar zijn met onze vorige analyse voor de pijlers 2-6-7-9 met een duur die 

zich op de lange termijn situeert. 

De aanbevelingen zijn dezelfde als voor de Pijlers 2, 6, 7 en 9. 

Pijler 13: 

Doorwaadbare 

plaats 

Het doel van deze pijler, waaraan een volledig BWR gewijd is, is om de fauna en flora van de 

waterloop en zijn oevers te behouden tijdens de doorgang van de machines. De impact ervan 

op de ecologische en fysieke compartimenten zal dan ook positief zijn. De toepassing van dit 

BWR lijkt ons ook weinig (te verwaarlozen) negatieve gevolgen te hebben voor het 

sociaaleconomisch compartiment.  

De sensibilisering van de actoren (boswachters, projectdragers op de waterlopen, 

beheerders, enz.) moet worden gehandhaafd met behulp van bekende goede 

milieubeschermingspraktijken bij werken in of in de buurt van een zomerbedding van 

een waterloop. 
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De volgende tabel vat de effectbeoordeling van het plan/programma samen.  

✓ De tijd die nodig is om de duur van de vastgestelde effecten (vanaf de uitvoering van de maatregel) te meten, wordt 

aan de hand van de volgende definities in aanmerking genomen: Korte termijn (KT): < 1 jaar; Middellange termijn 

(MT): tussen 1 en 5 jaar; Lange termijn (LT): > 5 jaar. 

✓ Onder verwaarloosbaar wordt verstaan dat het een aanzienlijke (positieve of negatieve) impact heeft op het thema of 

bestudeerde compartiment. Deze keuze wordt gerechtvaardigd in het volledige rapport.  

✓ De effecten worden als direct beschouwd wanneer de onderzochte artikelen per pijler rechtstreeks inwerken op het 

compartiment van de respectieve omgeving. Ze worden als indirect beschouwd wanneer ze inwerken op een ander 

compartiment van de omgeving dan het compartiment waarop ze betrekking hebben (bv. indirect effect van de 

classificatie van waterkrachtcentrales tussen 10 en 100 kW in categorie 2 op de economie of de productie van 

hernieuwbare energie wanneer het hoofddoel is deze projecten beter te bestuderen om de biodiversiteit en het aquatisch 

ecosysteem in stand te houden of om elke verslechtering van de hydromorfologische kwaliteit te voorkomen). 
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