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Het bijzondere
waterbeheersi ng splan.
Naar een nieuw beleid tnzake
waterbeheersing in Vlaanderen?
1. lnleiding
Het beheer van onze waterlopen is sterk
opgesplitst. Verschillende besturen van de
Vlaamse Gemeenschap, de Provincies, de Gemeenten en desgevallend Polders en Wateringen
hebben bevoegdheden in het beheer van de waterhuishouding - het vrijhouden van de vrije loop van
het oppervlaktewater zodat geen ongewilde over-

stromingen of andere vormen van wateroverlast
optreden. Van ziin bron tot de monding kan een
waterloop zo door de handen van 5 achtereenvolgende instanties gaan.
Reken daarbij nog de versnippering i.v.m. het
administratieve toezicht, de uitvoering, het beheer
en de controle van de walerzuivering, de drinkwatervoorziening en de bescherming van het grondwater, en het is duidelijk dat er van een samenhangend hydrologisch beleid tot hiertoe geen
sprake kon z\n. Zo'n samenhangend beleid is

nochtans meer dan gewenst. Het Íeit dat een
waterloop een open ecosysteem is, waarin elke
ingreep direct stroomop- en stroomafwaarts zijn
invloed heeft, is hiervoor al een doorslaggevend
argument.
Daarnaast worden er aan de waterloop en de vallei
verschillende Íuncties toegekend. Dat impliceert

op zijn beurt verschillende eisen t.a.v. waterkwa-

liteit en waterkwantiteit, vorm en inrichting van de
waterloop en de vallei.
Het overheidsbeleid t.a.v. het rurale gebied waar-

van ook de meeste waterlopen deel uitmak€n,
komt Íeitelijk neer op een sectorbeleid. Die sectoren bepalen autonoom de inrichting en het beheer van "hun" ruimte en milieu opdat deze optimaal aan hun eisen zouden kunnen voldoen. Door

deze niet gecoördineerde werkwiize in een ruimte
en een milieu waarin juist alle mogelijke open

relaties bestaan (denk aan grondwaterstromingen, luchtverplaatsingen, geluid,...), ontstaan de
bekende problemen van wed erzijdse
beïnvloeding, versnippering e.d. Het eenzijdig
karakter van inrichting en beheer botst ook met de

gedifferentieerde maatschappelijke vraag t.a.v.
ruimte en milieu: het conÍlict tussen het individuele
belang van de gebruiker (de "sector") en het
collectieve karakter van de ruimte. Ruilverkaveling
en waterbeheersing zijn vanuit dit perspectieÍ op
de korrel genomen.
De politieke beleidsverantwoordelijken hebben de
problemen van gebrek aan samenhang en van een
eenzijdig beleid onderkend en aangedrongen op

een vernieuwde aanpak van het beleid t.a.v. het
rurale gebied. Uitgangspunt daaöij is dat door

vroegtiidig alle betrokkenen

in samenspraak

c.

bijeen te breng€n, het mogelijk nnet zijn om tot een

Het opmaken van een Detailwateöeheersingsplan voor een deelstroomgebied

consensuste komen (Akkermans, 1982; Boonen,

(D.w.P.).

1e85).
Voor enkele stroombekkens is het tweede niveau
uitvoering en ziin resultaten voorhanden.

van het globale besluitvormingsproces in

2. Waterbe hee rs i ngsplan ne n
Voor de waterbeheersing is in de loop van 1984
binnen de Administratíe voor Ruimtelijke Ordening

en LeeÍmilieu met een eerste coördinatie gestart.
Het initiatieÍ ging daarbij uit van de Dienst Landbouw van het Bestuur voor Landinrichting. Deze
dienst behandelt binnen A.R.O.L. de geregionaIiseerde landbouwmateries. Een daarvan is de
problematiek van de onbevaarbare waterlopen, de
plders en de wateringen.

ln een algemene beleidsvisie inzake waterbeheersing van onbevaarbare waterlopen (De

Gezien de nieuwe aanpak die daarbij gevolgd werd
liikt het ons interessant daar dieper op in te gaan.
Op dit ogenblik liggen twee schema's van besluitvorming voor. Het eerste werd gevolgd bij de
BwP-voorbe re id i ng voor de D ij le st roomopwa arts
Leuven (hierna procedure BWP-Dijle genoemd),
het tweede werd recent door Studiebureau

Belgroma ontwikkeld n.a.v. de BwP-voorbereiding voor de Grote Nete (hierna procedure BWPGrote Nete genoemd).

In het navolgende zullen we de BwP-procedure
bespreken aan de hand van de ervaring die we
opdeden met het BWP-Dijle.

Muynck, 1985) wordt het multiÍunctionele karakter
van de waterloop centraalgesteld. Omdat bii ingrepen t.b.v. één oÍ meerdere Íuncties de potentiële
mogeliikheden van de andere Íuncties beïnvloed
kunnen word€r, is een uitgangspunt dat randvoorwaarden aan die ingreep gesteld zullen moeten

worden. Het voorkomen van overstromingen en
wateroverlast in woongebieden en in speciÍieke
agrarische gebieden bliift het hooÍddoe! van de
werken aan onbevaarbare waterlopen. De problemen van wateroverlast die zich nu voordoen zijn
grotendeels het gevolg van ingrijpende veranderingen in het ruimtegebruik en een gebrek aan
coördinatie van het beleid, aldus de beleidsvisie.
De nieuwe aanpak inzake waterbeheersing zal
hiermee moeten rekening houden en er zoveel
mogelijk aan verhelpen.
De uitwerking van deze beleidsvisie gebeurt door
een besluitvormingsproces op drie niveaus (De
Muynck, 1985; 1986).

3. Besluitvormingsproces voor
het opstellen van een bijzonder
waterbeheersingspIan
De werkwiize die bij het besluitvormingsproces
gevolgd wordt, is in grote Iijnen uiteengezet in een
oÍÍici eel docu me nt van de Gemee nsc haps m i n i ster

"Schematische voorstelling

van het

be-

sluitvormingsproces te gebruiken bij het opstellen
van de BWP" (De Muynck, Akkermans, 01 .10.85).
Aan de basis van een BWP ligt een probleemstelling t.a.v. waterbeheer die in principe in het totaalvisieplan geÍormuleerd is. Het na te streven

doel is eveneens gegeven. ln het geval van het
BWP-Dijle is het probleem het overstromen van
lage delen van de stad Leuven bij uitzonderlijk
hoge wateraÍvoer. Het doel is het tegengaan van
die overstromingen.

a.

b.

Het opmaken van een algemeen waterbeheersingsplan oÍ Totaalvisieplan van al de onbevaaöare waterlopen van het Vlaamse
Gewest (T.V.P.).

ln het besluitvormingsproces zijn een aantal fasen
te onderscheiden die zich als volgt laten schematiseren:

Het opmaken van een Bijzonder Waterbeheersingsplan per hydrograf isch bekken

Het uitwerken van de verschillende stappen in de

(BWP).

BWP-voorbereiding gebeurt door een Ambtenarenwerkgroep en door opdrachthouders/stud iebureaus, onderzoeksi nstelli ngen.

De rol die ambtenarenwerkgroep en

opgevo§de
besluitvormingsprocessen is enigszins verschillend. Bij het BWP-Dijle is een groot deel van
de we rkzaamheden door de ambtenarenwerkgroep zelÍ gebeurd, bij het voorstel BWPGrote Nete is de inbreng van de ambtenarenwerkgroep beperkter en wordt veel inhoudeliik
werk geleverd door de opdrachthouder. De vooren nadelen hiervan komen hierna aan bod.
Gezien de BwP-voorbereiding Dijle het verst
gevorderd is, zullen we de besprekirU houden
a.h.v. de werkwiize die daar gevolgd werd.

drachthouder spelen in de

tweetot nu toe

De ambtenarenwerkgroep is samengesteH uit
ambtenaren uit de verschillende diensten van de
Bestu ren Landinrichting, LeeÍmilieu, Monumenten
en Landschappen en Ruimtelijke Ordening van
A.R.O.L. Zij worden als vertegenwoordrgers van
"sectoren" beschouwd die de verschillende Íurrcties die de waterloop heeft vertesenwoordigen.
Al dan niet permanent adviserend ziin de Technische Dienst van betreÍÍende gemeenten, Open-

bare Werken, de VMZ, drinkwater-

teöouwkundige studies, noodzakelijk ook landschapsecologisch ondezoek uitgevoerd moet
worden. Hiermee was vmrdien al een begin
gemaakt; nu wordt het geïntegreerd in de
vooöereiding van het BWP (De Blust, 1984; De
Blust et al., 1986).
De karteerbare gegevens worden verzameld op
een zo uniform mogelijke manier en voorgesteld op

kaarten met schaal 1125.000. ln de meeste geval-

len kon een beroep gedaan worden op

de

gegevens die elders of binnen de eigen dienst
reeds beschikbaar waren. ln sommige gevallen
moesten originele inventarissen opgesteld worden. Begeleidende teksten en een zo volledig
mogelifke verzameling van alle reeds bestaande
studies aangaande het stroombekken, vervolledigen deze basisinventaris.

3.1 .2. De evaluatiefase

ln de volgende fase worden de veÍzamelde
gegevens, inventarissen van bestaande toestand,
en

maatschappijen, studiebu reaus, universiteiten.

sectoriële doelstellingen

3.1. Fasen van het besluitvormingspn Ges

onderling vergeleken. De oorspronkelijke idee was
dat door ze op elkaar te proiecteren, de zgn.
"Overlay-methode", het duidelijk zou worden waar
zich knelpunten voordeden. Vanuit deze gecombineerde kennis kunnen dan verschillende
oplossingsalternatieven voorgesteld worden. I n de
door de administratie en de bevoegde minister

3.1.1. lnventarisfase

randvoonraarden

De eerste Íase van het besluitvormingsproces

voorgestelde procedure van BwP-vooöereiding

bestaat uit het opmaken van een inventaris van de
elementen die structuuöepalend ziin voor het
stroomgebied en als dusdanig invloed hebben op,

wordt vooaien dat deze Íase door gespecia-

oÍ beïnvloed worden door, het regime van de
waterloop. Deze inventarisÍase heeft zowel betrekking op de fysische, ruimtelijke en juridische
basisgegevens als op de doelstellingen en
randvoorwaarden die de betrokken sectoren
stellen. De inventarisatie van de basisgegevens
heeft bij de BwP-voorbereiding voor Dijle en Grote
Nete veel aandacht gekregen. De beleldsvisie
vermeldt dat er naast hydrologische en walnventarisatie
bestaande toestand en doel-

Genereren van
oplossingsmogelijkheden/alter-

Bepaling

effecten

liseerde studiebureaus oÍ ondezoeksinstellingen
kan gebeuren. ln het latere voorstel van Belgroma
wordt deze Íase expliciet aan de o@rachthouder
toegewezen. ln de praktijk van de BWP-Dijle
voorbereiding gebeurde de invulling door de
ambtenarenwerkgroep. Een van de alternatieven
was reeds zeeÍ grondig uitgewerkt: het was jaren
als de beste oplossing beschouwd. De andere
bleven algemene concepten, gesteund op enkele
ruwe berekeningen en werden beschreven naar
hun globale uitwerking.

Evaluatie van de
efÍecten t.a.v.
sectordoelstellingen

llingen

Figuur 1. Algemene fasen van de BWP-lcesluitvormingsprocedure

Rangschikking en
keuze van de
alternatieven

I

3. 1 .3. De konfrontatiefase

Een konÍrontatie van de randvooruvaarden en de
doelstellingen van de verschillende sectoren met
elkaar en met de oplossingsscenario's moet duidelijk maken waarconcurrentie tussen Íuncties, waar

functieverstoring oí Íunctieverlies optreedt t.g.v.
onverenigbaarheid. Op basis van de opgestelde

inventaris zou men dan, oà een eventuele
aanpassing van scenario's, moeten komen tot een
advies i.v.m. haalbare oplossingen voor het waterbeheersingsprobleem.
ln de besluitvormingsprocedure BWP-Dijle wordt
deze Íase, behalve waar het de eventuele
aanpassing van scenario's betreft, geheel aan de
ambtenarenwerkgroep toevertrouwd. I n de proce-

dure BWP-Grote Nete wordt deze Íase

in
hooÍdzaak door de opdrachthouder uitgewerkt. Er
is wel voozien dat de ambtenarenwerkgroep mee
de efÍecten van wateöeheersingsscenario's op de

De verÍijning van de procedure BWP-Dijle was
bedoeld om de besluitvormingsvooöereÍding binnen de ambtenarenwerkgroep rationeler te laten
verlopen. Er moest mee voorkomen worden dat de
inschatting van de impact van oplossingsalternatieven onsystematisch gebeurde; dat het onderscheid tussen "anekdotische" en "Íundamentele"
argumenten onduidelijk werd; dat de inbreng van
de betrokken sectoren onevenwichtig zou worden.
Het gevaar bestaat immers dat de toevallige aanoÍ aÍwezigheid van een sectorop één moment in de
lange reeks vergaderingen zwaar zou doonruegen
op de uiteindelijke besluitvorming. Een sterk ana-

lytische aÍwegingsprocedu

I

re waarin alle

keuzemomenten geëxpliciteerd worden,

is

noodzakelijk om tot een voor iedereen inzichtelijke

en begrijpelijke besluitvorming te komen. We
bespreken hierna de uitgangspunten en de ver-

schillende stappen van deze procedure BWPDijle.

eigen sector en een selectie van alternatieven
bepaah.
3.2.1 . Agerende en reagerende sectoren
3. 1 .4.

De beslissingsfase

Op basis van de conÍrontatie van de weerhouden

scenario's wordt door de ambtenarenwerkgroep
een dossier en advies met eén of enkele scenario's
aan de bevoegde minister ter beslissing voorgelegd.

3.2. VerÍijning van de procedure
Bij de start van de BWP-voorbereiding beschikte
de ambtenarenwerkgroep over een weinig uitge-

werkte procedure. Om echt werkzaam te zijn,
bleek snel dat detaillering nodig was. Voor het
BWP-Diile gebeurde dit binnen de schoot van de
ambtenarenwed<groep. Voor het later gestarte
BWP-Grote Nete werd een uitwerking door
Belgroma gemaakt. ln beide gevallen wordt er
gestreeÍd naar een meer gestructureerd verloop
van het afwegingsproces.
De concrete toepassing van de procedure BWPGrote Nete is nog niet vergenoeg gevorderd om ze
ten volle te kunnen bespreken. Daarnaast betreft
het vooral een methodologie die door de opdrachthouder gevolgd wordt. De aanpassingen
zijn daardoor van een andere aard, want vanuit
een andere problematiek gesteld.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de
"agerende" en de "reagerende" sectoren. De
agerende sector heeft het initiatief genomen tot
een bepaalde vorm van waterbeheersing .Ze gaat
daaöij van een concrete doelstelling uit; doelstelIing die in principe in het Totaalvisieplan uitgewerkt
werd. Verschillende alternatíeven worden door de
agerende sector voorgesteld om een oplossing
voor het gestelde probleem te bereiken. Door de
impact die elk oplossingsalternatieÍ heeft op
maatschappelijke, ruimtelijke en milieuaspecten
ziin andere sector€r, de reagerende sectoren, bii
de besluitvorming betrokken .Zti zullen nagaan in
hoeverre een impact aanvaardbaar is oÍ aanvaardbaar gernaakt kan worden.

3.2.2. Algemene doelstellingen

en algemene

l

randvoorwaarden
l

ln de eerste Íase van het proces Íormuleren de
reagerend e sectoren hu n algemen e doe Istel Ii ngen
en algemene randvoorwaarden t.a.v. de agerende
sector. De algemene doelstelling oÍ maatschappelijke vraag t.a.v. de sector wordt niet beperkt tot het

plangebied, maar geeft de visie op wat men wil
bereiken voor geheel het grondgebied, waarom
men dit wil bereiken en via welke (zeer algemene)
middelen.

:

Opdat de gestelde doelstellingen gerealiseerd
zouden kunnen worder, moeten bepaalde voorwaarden voldaan zijn: de algemene randvoorwaarden. Opnieuw zijn deze niet geborden aan
één concreet plangebied. De algemene randvoorwaarden worden gesteld aan de maatschappri
(verdeling van de middelen bv.), het milizu (zowel
Íysischchemische als biotische Íactoren) en de
techniek.

ln deze eerste Íase maken de sectoren de basis
kenbaarwaarop al hun laterte nemen beslissirqen
zullen berusten. Dat is nodig als we willen
bekomen dat die keuzen en beslissingen op een
rationele, inzichtelijke manier gebeuren. Omdat

het gehele besluitvormingsproces eigenlijk
neerkomt op een stapsgewijs onderhandelen,

geven deze algemene doelstellingen en randvoorwaarden eigenlijk de limieten van die onderhandeling aan.

ln principe zou deze Íase gemakkelijk &or de
ambtenaren ingevuld moeten kunnen worden. Het
gaat immers om de beleidslijn van hun sector. !n de
praktijk bliikt evenwel dat zo'n algemene doelstel-

ling niet altijd aanwezig is, en dus nog door de
ambtenaar zell opgesteld moet worden. ln zo'n
geval vervah echter een belangrijke bedoeling van
deze Íase: de legitimering van de standpunten die
de ambtenaar later zal innemen. Zo'n "beleidsverklaring" zou immers het resultaat npeten
ziin van een eerder gevoerde maatschappeliike
discussie (o.a. parlement) die uitmondt in een
politieke beslissing. ls de doelstellingÍormulering
enkel het produkt van ambtelijke kreativiteil, dan is
hier niet aan voldaan. Er bestaat dan immers geen
maatsch appel ijke controle.

3.2.3.

Konkrete doelstellingen

en

konkrete

randvoorwaarden
ln de tweede fase worden de algemene doelstellingen gekonkretiseerd naar het plangebied en in
verband gebracht met noodzakelijke concrete

randvoonaaarden.

Omdat het de bedoeling is dat uiteirdelíik de
ingrepen op Íuncties beschreven en beoordeeH
worden en er vanuit de sectoren stardpunten
ingenomen gaan worden t.a.v. die ingrepen,
moeten in deze fase nog twee zaken behardeH
worden.

Ten eerste is er de evaluatie van de huidige
toestand in het plangebied voor de sector. Wat is
het relatieve belang van de concrete situatie? Om

hierover een uitspraak te kunnen doen, is in principe een voldoende ruim reÍerentiekader nodig,
moeten er criteria ztjn. Voor veel sectoren is de
basisinÍormatie hiervoor niet beschikbaar. Men

komt dan voor de situatie te staan dat de ene
ambtenaar wel over zgn, "geobiectiveerde inÍormatie" beschikt, de andere niet. Deze laatste zal
dan een eigen mening moeten uitspreken, oÍ een
beoordeling geven die niet steeds voor de andere
leden van de werkgroep even inzichtelijk is.

Ondat deze "evaluatie van de huidige toestand"
de marges duidelijk maakt waaöinnen later afwegingen kunnen gebeu ren, moet zo'n
onevenwichtige situatie vermeden worden. De
rationaliteit van de beslissingen heeft eronder te
lijden.
Maar ook een bestaand reÍerentiekader, zoals bv.
de Biologische Waarderingskaart van België - een
kaart die door de sector Natuurbehoud voor zijn
evaluatie gebruikt kan worden - is nog geen garantie voor een goede afweging (zie o.a. De Blust et

al., 1985; Tips et al 1979). De schaal en

het

integratieniveau kunnen ongeschikt zijn en het kan
ontbreken aan noodzakelijke detailinÍormatie.
De tweede zaak die nog in deze Íase behandeld
moet worden is de vraag naar alternatieve doelstellingsvenvezenlijking binnen het plangebied. ln
hoeverre is de huidige situatie voor de sector de
enig mogelijke om de algemene doelstelling te

realiseren. Ziin

er m.a.w.

keuzemogelijkheden

voor de sector?
Deze stap speelt eveneens een rol bij het bepalen
van de marges die een sector heeÍt bijde komende

onderhandelingen. Naast voldoende kreativiteit
moet de ambtenaardaarvooreen ruim inzicht in de
algemene doelstellingen en in de mogeliikheden
van het betreÍÍende plangebied hebben, ln deze
Íasevan het planningsproces is een gedetailleerde
uitwerking van deze vragen nog niet nodig. Wanneer in een latere Íase de concrete impact van een

wateöeheersingsscenario duidelijk wordt, kan
hierover gerichter nagedacH worden.

ï
De logisch volgende fase in het planningsproces is

3.2.4. lmpactanalyse
Parallel aan de vorige Íasen maakt de agerende

de voorgestelde
waterbeheersingsscenario's en de impact die ze
hebben op de maatschappelijke en de milieuaspecten. Opdat dit overzichtelijk en systematisch
zou gebeuren, wordt er gewerkt met een lijst van
sector een analyse van

Íactoren die primair beïnvloed kunnen worden. Het
zijn Íactoren die van wezenlijk belang zijn voor het
Íunctioneren van het ecosysteem en het
maatschappelijk systeem en waarin als gevolg van
de wateöeheersing veranderingen kunnen optre-

de konÍrontatie tussen de effecten veroorzaakt
door de wateöeheersingsmaatregelen en de
eisen gesteld vanuit de reagerende sectoren. Die
sectoren geven daarvoor eerst een beschrijving
van hun eisen t.a.v. de hiervoor genoemde primaire Íactoren. Dit komt dus neer op een verder
analyseren van de algemene en konkrete

randvoorwaarden naar deelaspecten van het
natuurlijk en maatschappelijk systeem.
Uit de konÍrontatie kunnen zich drie situaties voor-

doen

:

er is een tegenspraak met de algemene
randvoonnaarden door

den (Íig .2).

de reagerende sector

gesteld;

Andere essentiële inÍormatie die de agerende

sector moet geven om een rationele besluitvorming te bekomen, is het zgn. probleemo-

plossend vermogen van elk alternatieÍ. Hierbij
wordt zowel de termijn bepaald waarbinnen het al-

ternatieÍ tot resultaten zal leiden, als de garanties
die het op elk moment kan bieden om het probleem
te voorkomen. Deze inÍormatie is in zekere mate
het equivalent van de alternatieve doelstellingsvenvezenlijking van de reagerende sector.
probleemoplossend verÍnogen
Verschillen
hebben bv. te maken met opvangcapaciteit van
buÍÍerbekkens
daaraan gekoppeld de
terugkeerperiode van mogelijke overstroming€n,
controle- en sturingsmogelijkheid van de installaties, duur van de vooöereiding.

in

en

OPPERVLAKTEWATER
dynamiek

GRONDWATER
dynamiek

hoeveelheid
kwaliteit

drainageklasse
kwaliteit

er is eentegenspraak met de konkrete randvoorwaarden door de reagerende sector gesteld;
overeenstemming met de konkrete
randvoorwaarden door de reagerende sector
gesteld.

er is

Het eerste geval betekent dat het voorliggend
waterbeheersingsscenario een dusdanige impact
heeft, dat niet meer voldaan wordt aan de algemene randvoonruaarden van de reagerende sector, zodat de realisatie ervan in het gedrang komt.
De consequentie is dan dat:
ofwel de reagerende sector uit het plangebied
moet wiiken;

oÍwel het scenario in zijn geheel venruorpen
wordt;

BODEM

samenstelling
kwaliteit

VEGETATIE
LANDSCHAP
(micro)reliëÍ
struktuur
landschapsbeeld
soortensamenstelling
strukt

uu

r wate rlope nstelse

SUBSTRAAT
samenstelling
grondgebruik

FAUNA

soofiensamenstelling

I

toegankelijkheid

JURIDISCHE ASPECTEN
eigendomsstruktuur
planologische bestemming

Figuur 2. Ovezicht van bij de impact-analyse gebruikte "primaire Íactoren" die door waterbeheersingsmaatregelen rechtstreeks beïnvloed kunnen worden.

ofwel het scenario aangepast wordt zodan(7 dat
de algemene randvoonraarden niet meer overschreden worden.

Tot dan toe is in principe nog geen beslissing
gevallen over te weerhouden oÍ aÍ te voeren
scenario's. Aangezien het om een politieke be-

Bij het tweede geval zijn de nieuwe omstandighe-

slissing gaat - er moet o.a. beslist worden over het
relatieve belang van maatschappelijke functieswordt dit overgelaten aan de bevoegde ver-

den zodanig dat de konkrete realisaties van de
reagerende sector, de situatie zoals ze nu is, niet
meer (optimaal) gehandhaafd kunnen worden.
De volgende vragen kunnen dan gesteH worden:
Kan de reagerende sector ziin algemene doelstellingen onder de nieuwe omstardigheden niet
onder een andere vorm verwezenlijken? M.E.w.,
kunnen obiectieven en middelen van de reagerende sector niet "aangepast" worden?
- Kan het scenario van de agerende sector
zodanig aangepast worden dat de konkrete
randvoonraarden niet meer overschreden worden. M.a.w., ziin er "eÍfectverzachtende"
maatregelen te nemer, die het mogelijk maken
dat de obiectieven en middelen van de reagerende sector kunnen blijven bestaan?
Kunnen doorde "aanpassing" van initiatieven en
objectieven van agerende en reagerende sector
beiden blijven Íunctioneren in het plangebied?

3.2.5. Rangxhikking van de scenario's

Met deze gedetailleerde analyse naar de verenigbaarheid van activiteiten bekomt men per scenario voor de verschillende sectoren de pro's en
contra's. Dit ovezicht van de knelpunten en van de
mogelíikheden die er bestaan om daaraan een
oplossing te geven, rnoet de basis vormen van de
laatste algemene beoordeling van de versch i lende waterbeheersin gsscenario's. Voor zo'n
beoordeling werd geen vast schema voorgesteld.
Aan de hand van veriÍieeöare en voor iedereen

antwoordelijken. Deze krijgen van de werkgroep
genoemde besluiten per scenario, de

de

rangschikking van de scenario's per sector en een

daaruit afgeleide "beste koop". Dit laatste is een

advies van de gezamenlijke werkgroep aangaande die scenario's, die het minst negatieÍ zijn
voor de reagerende sectoren en nog positieÍ voor
de agerende sector. Het is duidelijk dat zo'n "beste
koop" niet altijd te geven is.

Wanneer we stellen dat in principe nog geen
keuzen gemaakt ziin moeten we dit nuanceren.
Vooreerst zijn er de niet-expliciete keuzen die te
maken hebben met het genereren van de
scenario's. Er komt maar een beperkt aantal
oplossi ngsalternatieven op tafel.

Anderzijds is er de algemene randvoonuaarde en
doelstelling van de agerende sector die niet
gewijzigd kan worden. Er is op een hoger niveau
(T.V.P.) immers beslist welk type oplossing er
gezocht moet worden en wat dete bereiken objectieven daaöij ziin M.a.w. beleidsaltematieven
komen niet ter sprake.

4.

van een sector ztin eindbesluit t.a.v. een scenario.
Daarin wordt algemeen verwoord wat de consequenties van uitvoering van het scenario ziin voor
die sector. Perscenario krijgt men zo een ovezicht
van de eindbeoordelingen per sector, aangevuld
met kostenraminger, met opgave van noodzakelijke studies die nog moeten gebeuren. Andezijds
geven de afzonderlijke sectoren ook een rangorde
van de scenario's uÍtgaande dus van hun eigen

Zoals gezegd is de hiervoor beschreven methode

door de ambtenarenwerkgroep gevolgd bii de
vmrbereiding van de BWP-Dijle. Aan de sterk
analytische en gestructureerde werkwiize ziin
enkele belangrijke voordelen verbonden.

1) Door alle deelnemende sectoren is er een
inzichtelijk en veriÍieeöaar planningsproces
geleverd.

2') Binnen de grenzen van het planningsproces
ziin, door het strikt navolgen van de spelregels,

alle betrokken sectoren evenwaardig aan bod

doelstellingen. Ook voor het bepalen van deze

volgorde wordt geen gestandaardiseerde

methode gebruikt. De logica van de volgorde is
immers cioor iedereen te controiererr omdat iedereen over dezelÍde basisinÍormatie beschikt.

de BWP-

rnethode

I

gekende gegevens, geeÍt de vertegenwoordiger

Bespreking van

kunnen komen.

3)

Door de expliciete analyse van de impact en
van de evaluaties komt men onzekerheden
hierover op het spoor. Alle betrokkenen krijgen

een overzicht van de kennishiaten, wat ertoe
leidt dat men voorzichtiger is, minderdeÍinitieve
uitspraken doet, meerbereid istot bijsturing. Dit
plannen met onzekerheden maakt de sectoren

het overheidsbeleid betrokken ziin En omdat het
om een besluitvormingsproces gaat binnen de
Administratie voor Ruimtelijke Ordening en
LeeÍmilieu, komt dit in de praktijk neer op de

ook meer evenwaardig. Meestal zal

diensten die deel uitmaken van deze administratie.
Het gevolg is dat bepaalde belangen niet oÍ onvolledig aan bod komen. Er gaat bv. veel meer
aandacht naar de bossen in eigendom van de
gemeenschap dan naar prive-bossen; de land-

geen
enkele van hen alleswetend zijn, ook niet m.b.t.
de eigen sector. Het expliciet erkennen hiervan
verhindert mee dat bepaalde zaken onbespreekbaar gesteld worden.

bouweconomische aspecten worden weinig be-

De BwP-methode kent echter ook enkele be-

handeld; huisvesting en recreatie ziin niet als

Iangrijke tekortkomingen . Zo is er de inventarisatieÍase die veeltijd in beslag neemt, maar waarvan
de resultaten weinig gebruikt worden in het latere
planningsproces. De kartering staat los van die
latere Íasen, vertrekt niet van speciÍieke probleemstellinger, is niet gericht op het invullen van kennishiaten, e.d. De zone die gekarteerd wordt (bv.
landgebruik 100m links en rechts van de waterIoop) en de schaal waarop gewerkt wordt sluit niet
aan bij het gestelde probleem. Door de inventarisatiefase te laten volgen op een eerste globale

dusdanig aanweztg.De impact van de waterbeheersingswerken wordt dus maar voor .een deel

probleemverkenningsfase van agerende en reagerende sectoren, kan hieraan verholpen worden.

van het maatschappelijk en fysisch

systeem

nagegaan.
De inbreng van de lagere besturen en van de lokale

bevolking is in de BWP-voorbereiding tot nu toe
niet voorzien. In het voorstel van BWP-Grote Nete
is zo'n inspraakÍase wel opgenomen . Ze gebeurt
nadat een eerste selectie van waterbeheersingsscenario's door opdrachthouder en ambtenarenwerkgroep is doorgevoerd. Of ze gerealiseerd zal worden is een andere vraag. Bij een
planning die zo'n grote ruimtelijke en milieu-impact

Een andere beperking heeft te maken met het
ruimere kader waarop een BwP-voorbereiding
zich moet kunnen baseren. Het meest opvallend is
het gemis aan duidelijk omschreven maatschappelijke doelstellingen en visies van de betrokken
sectoren en het ontbreken van een reÍerentiekader
om bepaalde situaties en ontwikkelingen te kunnen toetsen. Het gemis aan zo'n kader is recent
ook gesignaleerd i.v.m. de beoordeling van de
impact van ruilverkaveling op natuur en landschap
(Van Huylenbroeck et al., 1986). Een snelle

ontwikkeling,

bv. in de vorm van

structuurschema's, is daarom noodzakelijk.

kan hebben is participatie echter niet meer dan
vanzelÍsprekend. Even merkwaardig is het dat ook
een duidelijke binding met het ruimtelijk facetbeleid
ontbreekt. Nochtans situeren zich dikwijls zowel
oorzaken van problemen als oplossingen ervan in
haar werkingssÍeer.

5.

De plaats van de

BWPvoorbereiding in de algemene
planningsmethoden

Een onvolkomenheid van de analyse van de im-

pact van de verschillende

waterbeheer-

singsscenario's is dat deze analyse enkel gebeurt

via de zgn. primaire Íactoren. ls deze lijst niet
volledig, dan kunnen niet alle @nsequenties
voorzien worden. Ook bepaalde onrechtstreekse
invloeden worden niet nagetrokken. De aspecten
die niet direct aan éen van de primaire factoren
gekoppeld kunnen worden en er dus niet in een
rechtstreeks oorzakelijk verband mee staan, worden gemist.
Een andere beperking is dat bij de voorbereiding
van de BWP enkel administratieve sectoren van

Hebben we hiervoor enkele bedenkingen gemaakt
over de speciÍiek toegepaste analysemethode,
dan willen we hier wat dieper ingaan op de kenmerken van het planproces in zijn geheel.
De methode die gevolgd wordt bij de BWPvoorbereiding is te typeren als een analytische

systeembenadering; een rationele methode. Niet

zo sterk uitgewerkt als de multicriteriamethode,
kunnen we hier spreken van een "descriptieve
methode" (Mariën, J.&M. Despontin, 1984): het
model waarvan men vertrekt maakt het mogelijk
een aantal belangrijke gevolgen van elk stel
mogelijke beslissingen te evalueren. Het nemen
I

!

van de beslissing bliift evenwel de verantwoordelijkheid van de beleidsverantwoordelijke. De ondezoeker - hier de BWP-ambtenarenwerkgroep helpt deze verantwoordelijke door hem de belangrijkste consequenties van de mogelijke be-

Niettegenstaande er potentiële conÍlicten erkend
worden, benadert men de maatschappij volgens
het "harmoniemodel". De samenleving wordt
beschreven als een sociaal systeem dat berust op

slissingen voor te leggen.

gemeenschappelijke normen en waarden. Een
sleutelgegeven in dit geheel is het "algemeen

Bij de analytische systeembenadering doet men
beroep op een "model van de realiteit". Het complexe plangebied en de maatschappelijke organisatie waarmee en waarop ingegrepen wordt, ziin
daarin sterk gereduceerd.

belang". Vanuit een voor ieder andere invalshoek,
ziin de parthipanten bij h et bes lu itvormi ngsproces
allen gericht op éen gemeenschappelijk doel, het
algemeen belang. Dit is ook de reden waarom alle
betrokkenen als evenwaardig beschouwd kunnen
worden.

ln essentie heeft dat model volgende inhoud:
De samenleving is opgevat als een vezameling
van belangen (groepen). Die belangen ziin
gestructureerd in sectoren van overheidsbeleid.
Maar de Staat, de overheid, staat tegelijk boven de
individuele belangen en de tegenstellingen die
daaruit voortvloeien. ln dit opzicht is de Staat de
hoeder van het algemeen belang, €r in die Íunctie
biedt de overheid een onderhandelingskader.

Vanuit de aÍzonderlijke belangen worden verschillende voon^,aarden gesteld aan ruirfie, milieu
en maatschappij. Dat kan teruggebracht worden
tot eisen t.a.v. enkele sleutelÍactoren.

Om conÍlicten te voorkomen, offi de harmonie
tussen de belangen te bevorderen, moeten de
erkende sectoren tesamer, op basis van gemeenschappelijke inÍormatie, onderhandelen over de
veranderingen die aan die factoren toegebracht
kunnen worden.

De sectorvertegenwoordigers ziin opgevat als
evenwaardige, onafhankelijke technici,

elk

in

dienst van het maatschappelijk belang. Naarmate

meer sectoren hun voorwaarden gerespecteerd
zien, verkleint de kans op maatschappelijke con-

Verder wordt er vanuitgegaan dat er rationeel
gehandeld wordt. Dat betekent dat "onder
bepaalde voonvaarden de economische rationaliteit van individuen vanzelÍ zorgt dat het collectieve belang gediend is, Als de omstandigheden
ongunstig ziin, kan de planner door coördinerend
en inÍormerend op te treden, helpen en corrigeren
omdat hij het gedrag van afzonderliike individuen
kan sturen als deskundige die boven de partijen
staat." (Palermo, 1 980).
ln de praktijk wordt erkend dat dit hannoniemodel
beslissingsprocedure nog niet gerealiseerd is, maar
nagestreeÍd moet worden. Demuynck (1986) zegrt
het zo: "Bii het Íormuleren van de meest haalbare
oploss i ng voor de waterbeh eersi ngsp robl em e n za I

en de hieraan gekoppelde participatieve

binnen de genoemde

BWP-ambtenarenwerkgroep druk overleg moeten worden

gepleegd. Elke aanwezige sectorzal begrip dienen
op te brengen voorde standpunten en de doelstelIingen van de andere sectoren. Het conÍlictmodel
wordt verlaten. Men streeft naar een consensusmodel. Of deze consensus steeds zal bereikt
worden, is een open vraag.".

Ílicten.

De uiteindelijke beslissing aangaande een te
nemen initiatief , berust bii de hiërarchische hogere
autoriteit (democratisch verkozen), die geacht
wordt het algemeen belang te kennen en te verdedigen.

De coördinatie in het planningsproces berust op
een "participerend" beslissingsmodel (Palerlno,

1980). In het "pafticiperend" beslissingsmodel
trachten verschillende beslissingscentra zo goed
mogelijk hun eigen belangen te behartigen in een
proces van: eerst met elkaar in conflict en vervolgens tot overeenkomst komen.

6. Bedenkingen

bii het gehan-

teerde model
Tegen deze achterliggende visies is heel wat in te
brengen. Het harmoniemodel komt immers niet
met de werkelijkheid overeen. Daarvoor bestaan
er te fu ndamentele maatschappelijke tegenstellin-

gen. Die tegenstellingen gaan verder dan

het

concurrentieel gebruik van een deel van de ruimte
of het eenzijdig gebruik van die ruimte (Van
Hoogstraten, 1978; SchrijverskollektieÍ, 1 978).

Men kan zichook afuragen oÍ een eenduidig "algemeen belang" wel bestaat. Voor de Staat komt het
neer op het voorkomen van maatschappelijke

conÍlicten die de maatschappelijke ontwikkeling
onder de heersende economische verhoudingen
kunnen storen (SchrijverskollektieÍ, 1 978).
ln het bij het BWPgevolgde modeltenslotte, zijn de
verschillende maatschappelijke belangen terug-

gebracht tot overheidssectoren. Die sectoren
onderhandelen "op voet van gelijkheid". De soms
tegengestelde maatschappelijke belangen, die ze
vertegenw@rdigen ,ziin in werkelijkheid echter helemaal niet gelijkwaardig. De harmonie die de
sectoren in het technische aÍwegingsproces
trachten te handhaven komt daarom niet overeen
met de werkelijkheid.

7.

Het

zonder waterbeheeÍsingsplan, een bruikbaar inbii

strument van ruimtelijke planning i.v.m. waterbeheer?
We willen nu nagaan of de nieuwe waterbeheersing spl ann i ng binn en d e V laa mse Adm n istratie een bijdrage kan leveren aan een meer integraal
i

ruimtelijk beleid. Hoe worden de problemen van
waterbeheersing geÍormuleerd en welke oplossingen worden door het BWP aangedragen?

Over het algemeen wordt de problematiek waarvoor wateöeheersing zich gesteld ziet als volgt
geÍormuleerd: veralgemeende veranderingen in
het ruirntegebruik en in onze omgang met water
hebben een vergrote en versnelde wateraÍvoer
voor gevolg, daar waar de waterlopen dimensies

behouden hebben die overeenkomen met
oorspronkel ijke of wei n ig gew ijz igd e o m sta nd ig heden. De conclusie die hier meestal uit getrokken
wordt, is dat de dimensies niet voldoende mee
geëvolueerd ztjn, dat de waterloop "onaangepast"
is. Daarom treedt er wateroverlast op; daarom zijn
er overstromingen. Oplossing: pas de waterloop
aan; vergroot de dimensies.
Aan de waterloop en de daaöij horende waterhuishouding in het alluvium, worden voorverschillende

Íuncties verschillende eisen gesteld. Eisen zowel
naar waterkwantiteit als waterkwaliteit, maar ook

naar structuur van waterloop en vallei.

Een

onevenwicht tussen wateraanvoer en wateraÍvoer
enezijds en anderzijds een verscheidenheid aan
eisen die gesteld worden aan de waterhuishouding
aÍhankelijk van Íunctie en inrichting van een

gebied, zijn

de kern van het waterbeheer-

singsprobleem.

De veranderingen in het ruimtegebruik met belangrijke consequenties voor de waterafvoer zijn
samen te vatten als de sterke uitbreiding van het
verhard oppervlak o.i.v. verstedelijking; de riolering en inbuizing van grachten en waterlopen in het

landelijk gebied;de veralgemeende drainage in de

Iandbouwzones. Komt daarbij de toegenomen
slibvracht van de waterlopen o.i.v. erosie en
vervuiling en de recente uitbreiding van woonzones op alluviale gronden, en het is duidelijk dat
een probleemstelling als "onaangepaste waterloop" en een oplossing als "aanpassing, vergroting
van de waterloop" wat al te eenvoudig is.
Met evenveel recht kunnen de toename van verharde oppervlakken, de drainage, het bebouwen
van lage valleigebieden, de teelttechnieken die
akkers
de winter onbedekt laten, de
rechtstreekse lozing van riolen en waterzuiveringsinstallaties
waterlopen, e.d. een
probleem genoemd worden.

in

in

Met de beoordeling van wat nu het probleern is,
hangt uiteraard ook de keuze van de mogelijke

oplossingen samen. En in de sterk sectorieel
opgedeelde overheidsorganisatie bepaalt dat dan
weer de sector die verantwoordelijk zal ziin voor
uitvoering en beheer.
De voorafgaande keuze voor de sector landbouw
als initiatieÍnemer voor de aanpak van de waterbe-

heersingsproblemen kan de analyse en de
oplossing van het probleem sterk hypothekeren.
ln de oorzaak-gevolg keten zitten drie componenten:
- de opwekker van de hinder, de oorzaak van het
probleem;
de veranderde milieufactoren ;
- de gehinderden.

Deze componenten moeten beschreven

en

geëvalueerd worden. De mogelijke oplossingen
voor problemen komen dan op het volgende neer:
1 . De activiteiten die hinderopwekken, stoppen of
veranderen. Er kan fundamenteel iets gedaan
worden.

2.

De activiteiten die hinder opwekken scheiden
van activiteiten die gehinderd worden door:

l

3.

a. het verplaatsen van de hinderopwekkende

gestelde problematiek. De inbreng van de Ruirnte-

oÍ de gehinderde activiteit;
b. het plaatsen van een baniere tussen beide.
De situatie houden zoals ze is, maar met compensaties voor de gehinderde.

lijke Ordening in de BWP-Dijle vooöereiding bv.
heeft hieraan evenmin kunnen verhelpen. Binnen

Door de structuur van het BwP-besluitvormingsproces, de samenstelling van de ambtenarenwerkgroep, het ontbreken van een situering
van het BWP in een globaal ruimtelijk beleid en het
leggen van het initiatief bii één welbepaalde sector,
wordt de mogelijkheid om tot een globale probleemanalyse en een ruime keuze van oplossingen overdeS gegeven velden te komen ,zeeÍ sterk
beperkt.
Het BWP zoals nu opgevat, komt in principe neer
op het zoeken naar oplossingen volgens ingreep

2b: wateöeheersing door het opwerpen van
dijken, aanleggen van wachtbekkens,.

..

Dit is niet vanzelÍsprekend, maar het gevolg van de

antwoorden die gegeven zijn op een aantal analysevragen omtrent probleem en oplossing:

Hoe beschriift men de keten: oorzaak van het
proble€ffi, aard van het probleeffi, gedupeerde
door het probleem?
Wie beslist wat als probleem relevant genoeg is
opdat een oplossing gezocht zou worden?
Hoe fundamenteel wil men de probleemverwekker

het overleg was Ruimtelijke Ordening immers ook
een sector, die een speciÍiek belang inbrengt en

verdedigt. ln de praktijk komt dit neer op toetsing
aan het gewestplan, op toezicht op de toepassing
van de Wet op de Stedebouw en de Ruimtelijke
Ordening.

Nochtans heeft het werken met BWP's ook belangrijke positieve punten. Dat nu vanaÍ de eerste

tot de

planuitwerking verschillende overheidsdiensten nauw samenwerken
is een zeeÍ grote vooruitgang t.o.v. de vroegere
toestand waarin waterbeheersing het domein van
één sector bleeÍ. Het multiÍunctioneel karakter van
de waterloop en de continuïteit van het hydrolovoorbereidingen

gisch systeem vinden zo vertaling in de beleidsvoorbereiding. Dit initiatieÍ kan dus als vb.
gesteld worder, temeer daar bij andere beslissingen die rechtstreeks oÍ onrechtstreeks het waterregime kunnen beïnvloeden van coördinatie nog

aanpakken?

geen sprake is, We denken in dit veöand aan verstedelijking van valleigronden en de bouwtoelatingen die hiervoor aÍgeleverd worden en aan de
uitbouw van waterzuiveringsstations maar met
bovenlopen
overstorten die rechtstreeks
uitkomen. Ook voor deze beslissingen zou een
ruimer toetsingskader opgezet moeten worden.

Hoe verwil men gaan in het ruimteliik scheiden van
probleemverwekker en gedupeerde?
Hoe ver wil men gaan bij de manipulatie van het
medium, de hinderende Íactor, om probleemver-

De bijzondere waterbeheersingsplanning is in
essentie een conÍrontatie van verschillende sectoren vanuit het besef van wederzijdse

wekker en gedupeerde naast elkaar te laten
bestaan? ln hoeverre is manipulatie toelaatbaar,
rekening houdend met de eÍÍecten die dat heeft
voor het functioneren van het systeem zell - de
waterloop en voor de uitoeÍening van andere
Íuncties ?
Welke prijs wil men de gedupeerde betalen ter
compensatie van de hinder?
Deze vragen worden weinig of niet gesteld in het
huid ige sectoöeleid aangaande wateöeheersing.
Gefundeerde visies hierover zijn bii de BWPvoorbereiding zelden aanwezag. De reden hiervoor
ligt in het feit dat zo'n analyse de zuivere sectoraanpak overstiigt.

Ons besluit is dan ook dat de huidige sectoriële
aanpak van de waterbeheersing, ook met de
nieuwe intersectoriële BWP-aanpak, niet automa-

tisch leidt tot wezenlijke oplossingen van de

in

beïnvloeding met de bedoeling het best aanvaardbare compromis te vinden. De methode is gekenmerkt door een systematische aanpak.
Deze beide hebben, zoals we hebben kunnen
vaststellen tijdens een nauwe samenwerking met
de BwP-Dijle-werkgroep, als eÍfect dat steeds
opnieuw korte en lange termijn-objectieven van
afzonderlijke sectoren geÍormuleerd en bediscussieerd worden. Daar ligt waarschijnlijkde echte
waarde van dit type planningsmethode; waarde
die het gestelde waterbeheersingsprobleem overstijgt.
Maar al bij al blijft het zeer wenselijk dat we tot een

geïntegreerde visie op de hydrologische problemen komen. Om dat te bereiken moeten de lokale
problemen, dikwijls de oorzaak van de interventie
van de sector, in een ruim kader gesteld kunnen
worden. De kans is groot dat dit enkel maar lukt

wanneer een instantie bij de planning betrokken is,
die niet één belang, één Íunctie behartigt, maar
integendeel alle mogelijke Íuncties benadert vanuit
één aspect waar ze allen mee te maken hebben. ln
ons geval gaat het om het zgn. ruimtelijk Íacet dat
zo voor de integratie en de integrale kiik moet
zorgen.

De eerste Íase van de waterbeheersing, het opstellen van het Totaalvisieplan, moet dan als
facetplanning uitgewerkt worden. Het initiatieÍ kan
hier dus niet liggen bij éen oÍ enkele sectoren. De
inbreng van het ruimtelijk Íacet kan daaöij niet
verzekerd worden door een "sector Ruimtelijke
Ordening". Zowel door haar plaats binnen de
structuur van A.R.O.L., als door de omschrijving

van haar opdracht, is de Dienst Stedebouw niet
aangewezen het ruimtelijk Íacet te veilegenwoor-
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