Watering de Herk

Algemene Vergadering 26/11/2013

ALGEMENE VERGADERING
Hasselt, 26 november 2013.

Aanwezig:
De heer Jozef Werelds, voorzitter, en de heren Berden, Boussu, Melotte, Raymaekers, Timmermans, Vangeel en
Voordeckers, bestuursleden.
De heren Penders Theo (275 en gem. Zonhoven - 141), Vanandroye Charlie (gem. Heers – 137), Mouling Gerard
(253), Buyse Bruno (gem. Heusden-Zolder – 138), Geypens Niele (gem. Alken – 136), Bresseleers Dirk (40), Ramaekers Chris (gem. Wellen – 140), Carolus Stefan (Natuurpunt Beheer – 258) en Robijns Luc (stad Borgloon – 319),
stemgerechtigde leden.
De heren Leroi Jos (gem. Diepenbeek – 6), Celis Jan (stad Herk-de-Stad – 7) en Tack Patrick (stad Tongeren – 11),
raadgevende leden.
De heer Rudi Briers, ontvanger-griffier.
Laten zich excuseren : Henderix Jozef, Vossius Marc, OCMW Hasselt, Zusters van Berlaar, Wijnen (gem. Kortessem)
en ing. Vannerem (prov. TD).
Voor aanvang van de vergadering vraagt de voorzitter een minuut stilte ter gedachtenis aan de heer Rene Grammen
(°13/12/1929  08/11/2013). De heer Grammen was onafgebroken bestuurslid van de watering de Herk vanaf zijn
verkiezing door de algemene vergadering van 30/07/1971
AV-1311 143/1168

AV-1311 143/1169
de

Verslag van de vorige vergadering, 26/03/13. Het verslag van de vorige vergadering,
26/03/2013, wordt, na voorlezing, goedgekeurd (het verslag staat ook op de website van de
watering op http://www.wateringdeherk.be).
Werken 2014 – Planning van de werken.
de

2 en 3 categorie – omdat er in het kader van de interne staatshervorming bij doorbraak 63 door de
provincies aan de gemeenten wordt voorgesteld om de waterlopen van 3 de categorie over te dragen aan
de provincie oordeelt het bestuur het aangewezen om deze waterlopen nu al samen te voegen. De
werken zullen toegewezen worden na een openbare aanbesteding. De heer Tack stelt dat de gemeente
de waterlopen nog niet overgedragen heeft aan de provincie. Inderdaad … maar door alle ingeschreven waterlopen in een aanbesteding samen te voegen voorkomen we problemen met de uitvoering en
afrekening van de werken indien een aantal gemeenten voor uitvoering van de werken wel zouden
overdragen.
Grachten – de onderhoudswerken van de grachten zullen na openbare aanbesteding toegewezen worden. Voor de niet ingeschreven waterlopen blijft de watering, voorlopig althans, bevoegd. Om deze
reden wil het bestuur deze werken ook liefst in een apart dossier laten onderhouden.
Bij gelegenheid van de bespreking van de onderhoudswerken vraagt de heer Vanandroye naar de
stand van zaken op het gebied van Doorbraak 63. Eerst verwijzen we naar agendapunt 1175. Vervolgens vraagt ook de heer Celis naar het advies van de watering op het gebied van Doorbraak 63. De
stad Herk-de-Stad wil voorafgaand aan haar beslissing om de waterlopen van 3de categorie over te
dragen graag het advies hierover hebben van de wateringen. Een samenvatting over de discussie gaat
in bijlage.
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Algemene Vergadering 26/11/2013
Begroting 2013 – Wijziging 1 – Goedkeuring. Het bestuur stelt voor om de begroting voor
2013 te wijzigen zoals voorgesteld in bijlage.

Na wijziging sluit de begroting 2013 met volgende cijfers:
Gewone dienst
Buitengewone dienst
Totaal begroting

Ontvangsten
503.914 €
4.253 €
508.167 €

Uitgaven
495.634 €
3.500 €
499.134 €

Saldo
8.279 €
753 €
9.033 €

Er zijn geen vragen of opmerkingen, de begrotingswijziging wordt goedgekeurd.
AV-1311 143/1171

Werken gebouw – aanduiden ontwerper – lening. Het gebouw van de watering werd ooit
gebouwd zonder degelijke fundering. De voor- en linkse gevel vertonen momenteel scheuren
en er zullen werken uitgevoerd moeten worden om de stabiliteit van het gebouw te herstellen.
Het bestuur vraagt de algemene vergadering haar te machtigen voor deze werken een ontwerper aan te duiden en de noodzakelijke lening af te sluiten.
De voorzitter geeft toelichting bij het dossier. Er zijn geen vragen of opmerkingen. Het bestuur is derhalve gemachtigd het noodzakelijke te doen voor de werken aan het gebouw.

AV-1311 143/1172

Innemen perceelsdeel in plaats van oeververdediging. Aan het bovenste gedeelte van de
Melbeekgracht 901 is de linkeroever over een grote afstand weggezakt. De watering kan hier
grote kosten doen om de oever te herstellen. Alternatief is een strook van 5 meter langsheen
de waterloop aan te kopen en de waterloop ongemoeid te laten. Het bestuur vraagt de algemene vergadering haar te machtigen om het nodige te doen voor de realisatie van de grondinnemingen.
De voorzitter geeft toelichting bij het dossier. Voorstel van de algemene vergadering is om
liefst te wachten op de realisatie van de rioleringsdossiers van Infrax en Aquafin waarbij de
Melbeekgracht nodig is voor afvoer van het RWA. De waterafvoer zou dan door plaatsing
van schotten vertraagd worden. Er zou ook een bufferbekken voorzien worden achter de woningen van de Mombeekdreef.

AV-1311 143/1173

Belasting 2014 – Vaststellen van de modaliteiten. Vorig jaar werd de aanslagvoet verhoogd
naar 19 €/ha. Om dergelijke ingrijpende wijzigingen in de toekomst te voorkomen werd beslist de aanslagvoet in de toekomst aan te passen aan de index. Daarom stelt het bestuur voor
om de aanslagvoet voor 2014 vast te stellen op 19,28 €/ha met een minimum van 9 €.
Aanslagvoet
Minimum belasting
Termijn voor betaling
Kosten voor de 1ste herinnering
Kosten voor de 2de aangetekende herinnering
Kosten voor het deurwaardermandaat

19,28 €/ha
9,00 €
60 dagen
3,00 €
+ 4,25 % intresten
10,00 €
+ 4,25 % intresten
25,00 €
+ 4,25 % intresten

Er zijn geen vragen of opmerkingen. De modaliteiten voor de belasting voor 2014 worden
vastgesteld als hierboven.
AV-1311 143/1174

Begroting 2014 – Goedkeuring. De samenvatting van de begroting voor 2014 gaat in bijlage
en sluit met de volgende cijfers:

Gewone dienst
Buitengewone dienst

Ontvangsten
381.560 €
10.753 €

Uitgaven
374.875 €
10.000 €

Saldo
6.685 €
753 €

Totaal begroting

392.313 €

384.875 €

7.438 €

Er zijn geen vragen of opmerkingen. De begroting voor 2014 wordt goedgekeurd.
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Interne staatshervorming – Doorbraak 63 – Toelichting. In het kader van de interne
staatshervorming verliest de provincie een aantal bevoegdheden maar versterkt haar grondgebonden bevoegdheden. In het kader van ‘Doorbraak 63’ doet de provincie Limburg momenteel een ronde door de gemeenten waarbij men de herinschaling van de waterlopen bekijkt. Na vergelijking van de vastgestelde atlassen uit het verleden en het huidige of toekomstige gebruik van de waterlopen beslist men over een eventuele vaststelling van nieuwe punten van oorsprong of het verplaatsen van de punten van oorsprong.
Bijkomend en belangrijker is het gelijklopende voorstel van de provincies aan de gemeenten
om de waterlopen van 3de categorie over te dragen aan de provincie. Momenteel is de vraag
hoeveel gemeenten op dit voorstel zullen ingaan. Later zullen we dan moeten nagaan op welke wijze we samen met de provincie zorg gaan dragen voor de ingeschreven waterlopen.
Ook in agendapunt 1169 bij de planning van de onderhoudswerken voor 2014 ging het over
Doorbraak 63. In bijlage geven we een overzicht van opmerkingen en vragen over de praktische gevolgen van Doorbraak 63.

AV-1311 143/1176

Allerlei. Volgende vergadering op 25/03/2014 voor o.a. de vaststelling van de belastingrol
2014 en de goedkeuring van de rekening 2013.

Aldus gedaan in zitting met de algemene vergadering van watering de Herk te Hasselt op dinsdag
26 november 2013.
Namens de algemene vergadering:
De ontvanger-griffier,
get. Rudi Briers

De voorzitter,
get. Jozef Werelds.
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BEGROTING 2013 - Wijziging nr. 1

Art.

Hfdst

T itel

120-00-00 120 Overschot laatste rekening
120-03-00 120 Ontvangsten voorgaande jaren
120 Voorgaande dienstjaren
021-01-00 021 Gewone belasting 2013
021-03-20 021 Opbrengst gelden
021 Patrimonium
025-03-00 025 T oevallige & Onvoorziene
025 Diverse ontvangsten
032-01-00 032 T oelagen verbeteringswerken
032 T oelagen & T ussenkomsten

Bedrag
Begroting

Aangevraagde
Verhoging
Verlaging

1.000,00 €
- €
1.000,00 €

25.367,28 €
106.397,42 €
131.764,70 €

230.000,00 €
7.000,00 €
242.250,00 €

10.000,00 €
10.000,00 €

1.000,00 €
1.650,00 €
52.500,00 €
52.500,00 €

Nieuwe bedragen
Per Art.
Per Hfdst.
26.367,28 €
106.397,42 €
132.764,70 €

3.000,00 €
3.000,00 €
500,00 €
500,00 €

-

€

52.500,00 €
52.500,00 €

240.000,00 €
4.000,00 €
249.250,00 €
500,00 €
1.150,00 €
-

€
-

034-01-00 034 Overboeking uit G.D.
034 Overboekingen

-

€
€

3.500,00 €
3.500,00 €

3.500,00 €

670-01-00 670 Uitgaven voorgaande dienstjaren
670 Voorgaande dienstjaren

-

€
€

128.694,93 €
128.694,93 €

128.694,93 €

1.500,00
2.000,00
125,00
1.000,00
1.750,00
250,00
8.025,00

€
€
€
€
€
€
€

3.000,00 €

8.000,00
3.000,00
1.000,00
500,00
4.500,00
23.000,00
750,00
64.165,00

€
€
€
€
€
€
€
€

2.100,00 €
2.500,00 €

26.000,00
24.500,00
500,00
120.000,00

€
€
€
€

500,00 €
500,00 €
1.000,00 €

500,00 €
500,00 €

- €
1.000,00 €

3.500,00 €
3.500,00 €

-

€

€
€

3.500,00 €
3.500,00 €

-

€

071-01-20
071-01-30
071-05-00
071-07-00
071-08-00
071-09-00

072-01-40
072-02-00
072-04-00
072-05-10
072-06-00
072-12-00
072-14-00

071
071
071
071
071
071
071

Onderhoud gebouwen
Onderhoud apparatuur
R.V. op intresten
Onderhoud voertuigen
Brandstof voertuigen
Aankoop klein materiaal
Patrimonium

072
072
072
072
072
072
072
072

Frankering
Automatisering
Vervolging & Rechtspleging
Bankkosten
Verzekeringspremies
Vergoedingen bestuursleden
Andere bestuurskosten
Bestuurskosten

073-01-20 073 Opzichter
073-03-00 073 R.S.Z. Werkgever
073-07-00 073 Opleidingen
073 Personeel
075-03-00 075 Overboeking naar B.D.
075 Diverse uitgaven
081-06-00 081 Aankoop automatisering
081 Patrimonium
082-01-10 082 Opmaken plannen
082 Buitengewone werken

T otaal Ontvangsten GD
T otaal Uitgaven GD
BO NI G.D.

-

50.000,00 €
50.000,00 €

128.694,93 €

3.000,00 €
250,00 €

400,00 €

-

€

365.650,00 €
141.764,70 €
354.290,00 €
145.944,93 €
11.360,00 € - 4.180,23 € -

4.500,00
1.000,00
3.125,00
750,00
2.000,00
1.250,00

€
€
€
€
€
€

1.250,00 €

400,00 €
500,00 €

5.500,00 €

€

3.500,00 €

1.000,00 €

250,00 €
1.000,00 €
7.250,00 €

Beslissing B.D.

2.200,00 €
250,00 €
2.850,00 €

14.025,00 €
10.100,00 €
5.500,00 €
600,00 €
5.000,00 €
20.800,00 €
500,00 €
66.815,00 €
26.500,00 €
25.000,00 €
- €
120.500,00 €
3.500,00 €
4.500,00 €
3.500,00 €

50.000,00 €
50.000,00 €

3.500,00 €
-

€
-

€

3.500,00 €
4.600,00 €
1.100,00 €

503.914,70 €
495.634,93 €
8.279,77 €

T otaal Ontvangsten BD
T otaal Uitgaven BD
BO NI B.D.

53.253,00 €
50.000,00 €
3.253,00 €

3.500,00 €
3.500,00 €
- €

52.500,00 €
50.000,00 €
2.500,00 €

4.253,00 €
3.500,00 €
753,00 €

TO TAAL BO NI

14.613,00 € -

4.180,23 €

1.400,00 €

9.032,77 €
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BEGROTING 2014 – Samenvatting
GEWONE DIENST
Ontv. 2013

1. Patrimonium
Belasting
Intrest ged. Gelden
Inkomsten verhuring
Kleine verkopen

Ontv. 2014

230.000 €
7.000 €
5.250 €
-€

242.000 €
4.000 €
5.280 €
-€

242.250 €

251.280 €

Uitg. 2013
1. Patrimonium
Onderhoud eigendom
Belasting & Verzekering
Onderhoud voertuigen
Brandstof voertuigen
Kleine aankopen

2. Bestuurskosten
Bureelkosten
Verzekeringen
Vergoeding & zitpenning
Intresten
Andere
3. Personeel
Wedden en lonen
Bijdrage RSZ
Opleidingen
4. Gewone onderhoudswerken
Ruiming 2de kat
Ruiming 3de kat
Diversen

5. Diverse Ontv.
Kosten belastingen
Afname reservefonds
Onvoorziene
6. Verenigingen
7. Schuld
Totaal jaar

75.000 €
35.000 €
10.750 €

75.000 €
35.000 €
10.750 €

120.750 €

120.750 €

650 €
-€
1.000 €
1.650 €

650 €
-€
500 €
1.150 €

-€
-€

-€
-€

364.650 €

373.180 €

ONTVANGSTEN VORIGE JAREN
Boni
Nog te ontvangen

TOTAAL G.D.

4. Gewone onderhoudswerken
2de kat
3de kat
Toezicht / Herstellingwerken
Grachten & sloten
5. Diverse Uitg.
Overboeking naar B.D.
Toevallige uitgaven
Terugbetaling belasting
6. Verenigingen
7. Schuld
Totaal jaar

Uitg. 2014

3.500 €
1.275 €
1.000 €
1.750 €
500 €
8.025 €

4.000 €
1.275 €
1.000 €
2.000 €
750 €
9.025 €

26.150 €
4.500 €
23.000 €
515 €
10.000 €
64.165 €

29.150 €
5.000 €
24.500 €
550 €
10.050 €
69.250 €

95.000 €
24.500 €
500 €
120.000 €

98.000 €
26.000 €
500 €
124.500 €

75.000 €
35.000 €
5.000 €
40.000 €
155.000 €

75.000 €
35.000 €
5.000 €
40.000 €
155.000 €

-€
500 €
500 €
1.000 €

10.000 €
500 €
500 €
11.000 €

-€
6.100 €

-€
6.100 €

354.290 €

374.875 €

-€
-€
-€

-€
-€
-€

354.290 €
11.360 €

374.875 €
6.685 €

UITGAVEN VORIGE JAREN
1.000 €
-€
1.000 €

8.380 €
-€
8.380 €

365.650 €

381.560 €

Mali
Nog te betalen

TOTAAL UITGAVEN G.D.
BONI G.D.

BUITENGEWONE DIENST
Ontv. 2013

Ontv. 2014

Uitg. 2013

Uitg. 2014

Boni
Patrimonium
Werken
Overboeking uit G.D.

753 €
-€
52.500 €
-€

753 €
-€
-€
10.000 €

Nog te betalen
Patrimonium
Werken

-€
50.000 €

10.000 €
-€

TOTAAL B.D.

53.253 €

10.753 €

TOTAAL B.D.
BONI B.D.

50.000 €
3.253 €

10.000 €
753 €

G.D. + B.D.
418.903 €

G.D. + B.D.
392.313 €

404.290 €

384.875 €

Ontvangsten
Uitgaven
Boni

14.613 €

7.438 €

Reservefonds

120.168 €

120.168 €
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DOORBRAAK 63
Adviseren – Afwegen – Voor of tegen

Op 19 maart 2013 was er de infosessie over DOORBRAAK 63 in het kader van de interne staatshervorming met het oog op administratieve vereenvoudiging. Bij Doorbraak 63 handelt het dan
meer speciaal over het beheer van de onbevaarbare waterlopen.
Volgens Doorbraak 63 hebben de provincies, gemeenten en wateringen 5 opties, namelijk:
1.
2.
3.
4.
5.

Het uitbreiden van de wateringen tot deelbekkengrenzen
Het opwaarderen van de waterlopen van 3de categorie naar 2de categorie
Het verlagen van de waterlopen van 2de naar 3de categorie
Het afsluiten van samenwerkingsovereenkomsten
De huidige toestand behouden

Al snel werd duidelijk dat de Vlaamse provincies samen al beslist hadden om te gaan voor optie 2
en ze stellen aan de gemeenten voor om de waterlopen van 3de categorie voor onderhoud en investeringen over te dragen aan de provincie.
Zeker in Limburg was het uitbreiden van de wateringen naar deelbekkengrenzen nooit een optie,
ook nu niet. Het verlagen van de waterlopen van 2de naar 3de categorie lijkt gelet op de financiële
toestand van de gemeenten ook een niet haalbare optie. Opties 4 en 5 zijn voorlopig niet aan de
orde. Pas als de opties 1, 2 en 3 niet weerhouden worden zal men waarschijnlijk een keuze maken
tussen het behoud van de huidige toestand en het afsluiten van samenwerkingsovereenkomsten.
Het was even wachten na de infosessie van 19 maart, maar vanaf eind juni ging de provincie bij de
44 Limburgse gemeenten langs om de bestaande atlas(sen) van de onbevaarbare waterlopen te
evalueren. Tijdens deze vergaderingen voor het ‘herinschalen’ van de waterlopen werd samen
met de gemeente, eventueel Infrax en eventueel de watering(en) de digitale kaart van de gemeente
bekeken en eventueel werd:
Het bestaande punt van oorsprong stroomop of stroomaf verplaatst
Een waterloop die ooit ingeschreven was opnieuw voorgesteld voor inschrijving
Sommige waterlopen of grachten die belangrijk zijn of meer belang zullen krijgen bij de
uitvoering van rioleringswerken (afvoer RWA) kregen het nieuwe, wettelijk nog in te
schrijven, light statuut.
Intussen zijn de vergaderingen in verband met de herinschaling van de waterlopen afgelopen en
verwerkt de provincie de resultaten. Aan de gemeenten en wateringen werd gevraagd om voor 18
november opmerkingen te formuleren over de voorgestelde herinschaling van waterlopen. In hetzelfde schrijven vraagt de provincie dat de gemeenten in het schepencollege al een standpunt zouden kiezen over het overdragen van de waterlopen van 3de categorie. Ook aan de wateringen wordt
gevraagd om een standpunt over de voorstellen te nemen en voor te leggen aan de algemene vergadering.
Zoals u in agendapunt 1169 kan lezen wacht bijvoorbeeld de stad Herk-de-Stad op advies van de
wateringen die actief zijn in hun gemeente (watering van St.Truiden, watering het Schulensbroek,
watering van Schakkebroek en Terbermen en watering de Herk) om zelf een standpunt (beslissing)
te nemen. Het bestuur van watering de Herk wil eigenlijk wachten op de beslissingen van de gemeenten om haar advies te formuleren.
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In algemene vergadering met de watering de Herk waar toch 9 van 15 gemeenten vertegenwoordigd zijn kunnen we voor en tegen even afwegen. Is er sprake van administratieve vereenvoudiging?
Momenteel worden onderhoudswerken aan onbevaarbare waterlopen uitgevoerd
door aangrenzende eigenaars voor niet ingeschreven waterlopen en grachten buiten de omschrijving van een watering.
door de gemeente voor de waterlopen van 3de categorie buiten de watering gelegen
door de provincie voor de waterlopen van 2de categorie buiten de watering gelegen
door de Vlaamse Milieumaatschappij – Operationeel Waterbeheer voor de waterlopen van
1ste categorie, ook binnen de watering
door de watering voor de niet ingeschreven waterlopen en grachten en de waterlopen van
2de en 3de categorie binnen de watering
Wanneer alle gemeenten de waterlopen van 3de categorie overdragen wordt dat
door aangrenzende eigenaars voor niet ingeschreven waterlopen en grachten buiten de omschrijving van een watering.
door de provincie voor de waterlopen van 2de categorie buiten de watering gelegen (hierin
begrepen dus de vroegere waterlopen van 3de categorie)
door de Vlaamse Milieumaatschappij – Operationeel Waterbeheer voor de waterlopen van
1ste categorie, ook binnen de watering
door de watering voor de niet ingeschreven waterlopen en grachten en de waterlopen van
2de categorie (hierin begrepen de overgedragen waterlopen van 3de cat.) binnen de watering
Echt veel eenvoudiger is dit toch niet. Zeker niet, indien niet alle gemeenten de waterlopen overdragen, want dan wordt het
door aangrenzende eigenaars voor niet ingeschreven waterlopen en grachten buiten de omschrijving van een watering.
door de gemeente voor de waterlopen van 3de categorie buiten de watering gelegen en die
niet werden overgedragen aan de provincie
door de provincie voor de waterlopen van 2de categorie buiten de watering gelegen (inbegrepen de door de gemeenten overgedragen waterlopen)
door de Vlaamse Milieumaatschappij – Operationeel Waterbeheer voor de waterlopen van
1ste categorie, ook binnen de watering
door de watering voor de niet ingeschreven waterlopen en grachten en de waterlopen van
2de cat. (inbegrepen de overgedragen waterlopen van 3de cat.) en 3de categorie (die niet door
de gemeente werden overgedragen) binnen de watering
Een praktisch voorbeeld hiervoor is: de Golmeerzouwbeek (Groot-Gelmen/St.Truiden en Borgloon) wordt nu onderhouden door de watering de Herk, dan door de stad St.Truiden, dan de provincie en tenslotte opnieuw de watering. Als St.Truiden 3de categorie overdraagt aan de provincie
wordt dat watering de Herk (ruimt 2de cat. binnen de watering met terugbetaling van de provincie),
dan de provincie (voor eigen rekening) en opnieuw de watering (binnen de watering met terugbetaling van de provincie).
Een echte vereenvoudiging is er pas als men kiest voor integraal waterbeheer van bron tot monding binnen een stroomgebied. Noch de provincie, noch de gemeenten vallen samen met stroomgebieden. Waterschappen vielen wel samen met stroomgebieden maar waren nooit levensvatbaar
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omdat ze geen rechtspersoon werden. Wateringen kunnen samenvallen met stroomgebieden maar
hiervoor moet er de politieke wil bestaan om de wateringen ook uitbreiding te geven naar de deelbekkengrenzen. En in Limburg is deze politieke wil niet aanwezig. De bekkenbesturen zoals onder
andere het Demerbekken gaan wel over een stroomgebied en zouden dus ook perfect kunnen zorgen voor een integraal waterbeheer voor een volledig stroomgebied.
Maar … dit is niet de vorm van administratieve vereenvoudiging die men op dit moment zoekt.
Indien alle 44 gemeenten de waterlopen van 3de categorie overdragen zou dit een vereenvoudiging
zijn omdat 44 gemeentelijke administraties niet meer zouden moeten werken aan het onderhoud
van waterlopen. Maar is dat ook zo?
Bij de besprekingen bij de gemeenten werd duidelijk gesteld dat de provincie de waterlopen van
3de categorie wil overnemen van de gemeenten voor het onderhoud en de investeringen. Met het
voorbehoud echter dat de provincie alleen de open secties van de waterlopen overneemt. De
overwelfde secties van de waterlopen blijven bij de gemeente die hiervoor dan ook de eventuele
onderhoudswerken en herstellingswerken moeten organiseren en betalen. Dus … de gemeentelijke
administratie moet toch nog werken aan deze waterlopen.
Wie zal dossiers waarbij overwelfde secties opnieuw opengemaakt worden betalen? De gemeente?
Ook nuttig om weten is dat de provincie Limburg al enkele jaren de onderhoudswerken die de
watering mag uitvoeren aan waterlopen van 2de categorie binnen de watering zelf wenst te bepalen, de watering heeft op dit vlak geen enkele autonomie meer. Indien er werken uitgevoerd worden die niet door de provincie werden goedgekeurd kan men niet rekenen op terugbetaling. Praktisch komt dit erop neer dat de watering alleen nog een uitvoerende taak heeft. Het zou dan ook
eenvoudiger zijn indien de provincie deze werken zelf zou plannen en uitvoeren in samenhang met
de gedeelten van de waterlopen buiten de watering gelegen. Werken van bron tot monding in één
dossier.
Bovendien noteren we dat er van de 150 km waterlopen van 2de categorie binnen de watering de
Herk al enkele jaren ruim 30 km niet meer geruimd mogen worden. Op een aantal plaatsen
zorgt dat voor problemen met de afvoer van de stroomop gelegen gronden. Zal de provincie na
overname van de waterlopen van 3de categorie ook ganse stroken van deze waterlopen opnemen
op de lijst van niet te ruimen waterlopen?
En wat zal, moet de watering nu adviseren aan de gemeenten? Voor de watering zou er bij overdracht door alle gemeenten een vereenvoudiging zijn omdat de watering dan alleen nog een afrekening van werken moet doen ten overstaan van de provincie, en dat alleen de provincie nog terugbetalende overheid is. Indien niet alle gemeenten overdragen is er geen administratieve vereenvoudiging, eerder een grotere puzzel. Financieel is het voor de gemeente een gunstig voorstel,
maar alleen als ook de overwelfde secties mee overgenomen worden. Dus alle gemeenten dragen
3de categorie, integraal met inbegrip van de overwelfde secties, over.
Omdat de watering geen onderhoudswerken kan voorzien van bron tot monding (men mag niet
werken buiten de omschrijving) lijkt het beter dat de provincie de werken aan de ingeschreven
waterlopen van 2de categorie (3de inbegrepen) plant en uitvoert, ook binnen de omschrijving van de
watering. Indien de provincie dit niet wenst te doen is er ook niet echt een vereenvoudiging en
zeker geen stap richting integraal waterbeheer. Dus alle gemeenten dragen 3de categorie, integraal met inbegrip van de overwelfde secties, over en het onderhoud van de waterlopen van
2de categorie wordt van oorsprong tot bron, ook binnen de watering, georganiseerd en betaald door de provincie. Dat lijkt al meer op vereenvoudiging, het overzicht voor onderhoud van
waterlopen wordt dan:
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door aangrenzende eigenaars voor niet ingeschreven waterlopen en grachten buiten de omschrijving van een watering.
door de provincie voor de waterlopen van 2de categorie (inbegrepen de door de gemeenten
overgedragen waterlopen, zowel binnen als buiten de watering)
door de Vlaamse Milieumaatschappij – Operationeel Waterbeheer voor de waterlopen van
1ste categorie, ook binnen de watering
door de watering voor de niet ingeschreven waterlopen en grachten binnen de watering.
Het is natuurlijk aan elke gemeente individueel om een beslissing te nemen in verband met de
overdracht van de waterlopen van 3de categorie. En het lijkt toch niet zo vanzelfsprekend als het
op het eerste zicht zou lijken.
Ook de wateringen zullen elk voor zich moeten beslissen over de voorliggende voorstellen. En
deze beslissing kan alleen maar genomen worden wanneer de beslissingen van de gemeenten bekend zijn en men duidelijk weet hoe het onderhoud van de waterlopen van 2de categorie georganiseerd zal worden.
Rudi Briers,
Ontvanger-griffier.

En verder …
En hoe ging het verder na de infosessies in de rest van Vlaanderen?
In een nieuwe infodag op 09/10/2013 in Vlaams-Brabant laat de provincie weten dat intussen de gemeenten
Aarschot, Affligem, Asse, Begijnendijk, Bekkevoort, Bertem, Bever, Bierbeek, Boortmeerbeek, Boutersem,
Diest, Dilbeek, Galmaarden, Geetbets, Gooik, Grimbergen, Haacht, Halle, Herent, Herne, Hoegaarden, Holsbeek, Huldenberg, Kampenhout, Kapelle-op-den-Bos, Keerbergen, Kortenberg, Landen, Lennik, Leuven,
Liedekerke, Linkebeek, Linter, Londerzeel, Lubbeek, Machelen, Meise, Merchtem, Oud-Heverlee, Roosdaal,
Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem, Ternat, Tienen, Tremelo, Vilvoorde, Wemmel, Zaventem, Zemst en
Zoutleeuw akkoord gingen met het overdragen van de waterlopen van 3 de categorie.
In een nieuwe infodag op 15/10/2013 in Antwerpen laat de provincie weten dat het overleg met de gemeenten werd afgerond op 03/07/2013 en dat de verwerking van de verslagen in de finale fase zit. Op een overzichtskaart geeft de provincie aan dat momenteel al 5 gemeenten beslisten over de overdracht met een beslissing van de gemeenteraad, 53 gemeenten beslisten voor de overdracht maar moeten dit nog bevestigen door
een beslissing van de gemeenteraad, 2 gemeenten beslisten niet over te dragen, 8 gemeenten beslisten niet
over te dragen maar moeten nog beslissen in gemeenteraad, 1 gemeente zou gedeeltelijk overdragen en stad
Antwerpen is nog onbeslist.
In Focus WTV kunnen we op 05/11/2013 lezen dat de provincie West-Vlaanderen vanaf 1 januari 2014 zal
instaan voor het beheer van 3.540 km onbevaarbare waterlopen. De 64 West-Vlaamse gemeenten dragen in
totaal 1.900 km waterlopen van 3de categorie over aan de provincie.

Toch een wel erg succesvol voorstel vanwege de provincies in Antwerpen, Vlaams-Brabant en
West-Vlaanderen. Voor de provincie Oost-Vlaanderen en uiteraard voor Limburg zijn er geen
resultaten te vinden.
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Om een en ander wettelijk te verankeren moet ook de wet van 28/12/1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen
gewijzigd worden. Bijvoorbeeld voor het toevoegen van de nieuwe categorie waterlopen met het light statuut. Op
12/09/2013 is er een advies van de Minaraad over het ontwerp van decreet tot wijziging van de wet van 28/12/1967.
Uit dit advies het volgende:

o De wijziging van de wet kan bijdragen tot een efficiëntieverhoging, optimalisatie van de inzet van
deskundigheid en ervaring en het behoud van de betrokkenheid van de lokale actoren. Maar …
brengt geen oplossing voor de versnippering van bevoegdheden in het waterbeheer. Men slaagt er
niet in om het aantal bevoegdheidsniveaus tot twee te beperken (het basisopzet van de administratieve vereenvoudiging). Door de mogelijkheid om de categorie van een waterloop te wijzigen wordt
de problematiek nog complexer en ook de uitvoering op het terrein wordt complexer.
o

Het wijzigingsdecreet is zeer omvangrijk met een aantal belangrijke en ook kleinere wijzigingen.
Beter zou geweest zijn om een eigen Vlaams decreet uit te werken voor waterbeheer en waterbeleid
en hiermee een einde te maken aan de bestaande versnippering en verkokering.

o

Het is voor de Minaraad niet duidelijk welke rol de bekkenbesturen toebedeeld krijgen. Volgens het
decreet Integraal Waterbeleid zou het bekkenbestuur een voorstel moeten formuleren voor een adequate bevoegdheidsverdeling van de waterwegen en de onbevaarbare waterlopen om een meer geïntegreerd, logisch samenhangend en efficiënter beheer te realiseren.

o

Eigenaardig is in dit verband dat de bekkenbesturen op geen enkel moment betrokken werden bij de
besprekingen voor de herinschaling van de waterlopen en de uitwerking van Doorbraak 63 van het
Witboek.

Als we het resultaat van de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen bekijken
lijkt het wel dat we achter het voorstel van de provincie Limburg problemen zoeken die er niet
zijn. Natuurlijk is de verstandhouding tussen de provincie Limburg en de Limburgse wateringen
niet dezelfde als in de voorgaande provincies. Daar is de uitbreiding van polders en wateringen
naar stroomgebiedsgrenzen wel mogelijk zodat het beheer van waterlopen op integrale manier kan
gebeuren. De waterlopen zijn dan wel 2de categorie maar kunnen door de betreffende polder of
watering wel onderhouden worden van bron tot monding. Toch anders dan bijvoorbeeld voor onze
watering.
Bovenstaande tekst werd door het bestuur van de watering de Herk in vergadering
van 29/11/2013 aanvaard.
Rudi Briers,
ontvanger-griffier.
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