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Vooraf 
Ter informatie herinnert de Raad eraan dat hij al meerdere adviezen met betrekking tot de behandelde 

problematiek heeft uitgebracht, meer bepaald : 

- Het advies van 28 oktober 2010 inzake het ontwerp van waterbeheersplan : ontwerp van 

maatregelenprogramma en voorstel van bestek van het milieueffectenrapport (A-2010-034-

ESR) ; 

- Het advies van 20 mei 2010 inzake het voorontwerp van besluit van de Brusselse 

Hoofdstedelijke Regering betreffende de beoordeling en het beheer van overstromingsrisico's 

(A-2010-008-ESR) ; 

- Het advies van 7 juli 2008 inzake het ontwerp van gewestelijk plan voor 

overstromingsbestrijding 2008-2011 (voorontwerp van regenplan) (A-2008-029-ESR) ; 

- Het advies van 20 december 2007 inzake het voorstel van bestek voor het 

milieueffectenrapport van het gewestelijk plan voor overstromingsbestrijding (« regenplan ») 

(A-2007-030-ESR). 

Advies 

1. Algemene beschouwingen  

1.1 Doelstelling en methodologie 

Dit ontwerpbesluit, dat in overleg met de wateroperatoren en rekening houdend met het advies van 

gemeenten werd uitgewerkt, strekt ertoe om enerzijds de kennis inzake het bestaan van privatieve 

spaarbekkens en anderzijds over het onderhoud ervan te verbeteren. Dit om hun kwalijke impact op 

de rioleringen (verzadiging van het netwerk) te beperken en om de preventie van overstromingsrisico’s 

uit te breiden. Concreet zullen de privatieve spaarbekkens van meer dan 10m³ voortaan aan een 

milieuaangifte en aan een verplichting tot onderhoud en controle onderworpen zijn. Aldus specificeert 

het ontwerpbesluit meer bepaald de exploitatievoorwaarden en de inrichtingen die nodig zijn voor 

een doeltreffende controle en een goede werking van deze structuren. 

De Raad ondersteunt de doelstelling van dit ontwerpbesluit, evenals de methodologie die voor de 

uitwerking ervan werd gekozen. Hij vraagt echter dat de begrotingsimpact van de maatregel zou 

worden geanalyseerd, zowel voor de Besturen (met inbegrip van Vivaqua) als voor de eigenaars van 

spaarbekkens die aan de regelgeving zijn onderworpen. Het is immers te jammer dat er geen 

sociaaleconomische analyse werd verricht, terwijl dit ontwerpbesluit een aantal kosten voor alle 

partijen met zich zal meebrengen. 

1.2 Sancties 

Omdat hij vaststelt dat in het geval van niet-naleving de exploitant zich blootstelt aan de straffen die 

in het Wetboek van Inspectie zijn bepaald, herhaalt de Raad dat men de strafrechtelijke sancties dient 

voor te behouden voor de handelingen die ofwel door grove nalatigheid, ofwel op opzettelijke wijze 

het leefmilieu zware schade berokkenen. 

 

http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2010/Advies_waterbeheersplan.pdf/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2010/Advies_waterbeheersplan.pdf/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2010/Advies_overstromingsrisicos.pdf/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2008-1/7-juli-2008-1/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2007-1/20-december-2007-1/view
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1.3 Communicatie 

De Raad dringt erop aan dat er een informatiecampagne met betrekking tot deze nieuwe 

verplichtingen ten laste van de exploitanten van privatieve spaarbekkens van meer dan 10m³ zou 

worden georganiseerd. 

Aangezien één van de doelstellingen van dit ontwerpbesluit erin bestaat om de kennis inzake het 

bestaan van privatieve spaarbekkens te verbeteren, vindt de Raad het zeer gelegen om een 

informatiecampagne te plannen betreffende de bepaling die voorziet dat « iedere exploitant van een 

spaarbekken voor overtollig regenwater het vooraf bij de bevoegde instantie moet aangeven met 

behulp van het formulier dat door de gemeente wordt verstrekt of dat beschikbaar is op de website 

van Leefmilieu Brussel ». 

* 
* * 


