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Vooraf 
Overeenkomstig de bepalingen van de ordonnantie betreffende de beoordeling van de gevolgen 
voor het milieu van bepaalde plannen en programma's, moet in het kader van de uitwerking van elk 
nieuw gewestelijk plan of programma een milieueffectenrapport worden opgesteld. Deze rapporten 
hebben tot doel, de vermoedelijk niet te verwaarlozen effecten van de uitvoering van 
plannen/programma’s op het milieu te identificeren, te beschrijven en te beoordelen, en moeten het 
mogelijk maken om de diverse overwogen voorschriften desgevallend aan te vullen of te 
heroriënteren. 

Het bestek, dat voor advies aan Brupartners wordt voorgelegd, omkadert de inhoud van het 
toekomstig milieueffectenrapport met betrekking tot het Maatregelenprogramma van het 
Waterbeheerplan 2022-2027. 

Advies 
Brupartners herinnert eraan dat het beginsel van duurzame ontwikkeling betrekking heeft op de drie 
pijlers van het leefmilieu, de economie et de sociale aangelegenheden, en verwelkomt het 
uitdrukkelijke voornemen om behalve de milieueffecten ook de sociaaleconomische effecten van het 
Maatregelenprogramma van het Waterbeheerplan 2022-2027 te evalueren. Brupartners stelt in dit 
verband vast dat het bestek voorziet dat de financiële impact van de in het Waterbeheerplan 2022-
2027 voorgestelde maatregelen zal worden onderzocht voor de verschillende inkomensschijven. 
Brupartners verwelkomt de wil om deze impact aan een nauwkeurige analyse te onderwerpen. Toch 
vraagt hij dat deze analyse niet zou nalaten om ook de impact in aanmerking te nemen op 
publieksgroepen die door hun statuut (daklozen, enz.) niet in de inkomensstatistieken voorkomen. 

Aangezien het vraagstuk van het waterbeheer van transversale aard is, vindt Brupartners het een 
goede zaak om de coherentie van het Maatregelenprogramma van het Waterbeheerplan 2022-2027 
te evalueren, evenals de implementering ervan in verhouding tot andere geldende reglementaire 
documenten (internationaal, communautair, nationaal, gewestelijk), de doelstellingen inzake 
gewestelijke ontwikkeling (GPDO, GBP, enz.) en andere gewestelijke plannen en documenten met 
betrekking tot het leefmilieu. 

Brupartners steunt het voornemen om in het toekomstig MER een hoofdstuk te wijden aan de 
maatregelen die moeten worden genomen om de negatieve impact van het Maatregelenprogramma 
van het Waterbeheerplan 2022-2027 te compenseren. Hij vraagt met aandrang dat dit gedeelte niet 
zou nalaten om maatregelen te overwegen met het oog op de compensatie van de eventuele 
negatieve impact op sociaaleconomisch vlak.  

Brupartners stelt tot slot voor om de evaluatie te voorzien van de milieu- en sociaaleconomische 
impact van de noden voor de sanering van regenwater, waarvan de kostprijs momenteel door de 
gebruikers naar verhouding van hun verbruik worden gedragen. Hij stelt eveneens voor om de 
impact te meten van de afwezigheid van een netwerk voor het hergebruik van “grijs” / industrieel 
water (waarvan de oprichting zou kunnen worden overwogen in het kader van grote 
vastgoedprojecten, zoals de bouw van nieuwe wijken).    
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