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Woord vooraf

Begin 2003 hebben de oeverstaten en -gewesten van de Schelde het Scheldestroomgebledsdlstrlct 

voorgedragen om te functioneren ais pilootstroomgebied in het kader van de Europese ‘Pilot river basin 

exercise’. Dit was de start van het Scaldit-project. Dit project heeft ais voornaamste doelstellingen het 

testen van de richtsnoeren, die de Europese Commissie In samenwerking met de lidstaten heeft uitgewerkt 

te r ondersteuning van de uitvoering van de kaderrichtlijn Water, het opstellen van een transnationale 

toestandsbeschrijving voor het Scheldestroomgebiedsdistrict, het onderzoeken van overstromingsrisico’s en 

van de verbanden tussen waterbeheer en ruim telijke ordening en het zetten van de eerste stappen op weg naar het Internationale 

stroomgebiedsbeheerplan voor de Schelde. De eerste drie doelstellingen werden al gerealiseerd in de voorbije jaren, de laatste doelstelling 

krijg t nu vorm in voorliggende brochure.

Het Scaldit-project liep oorspronkelijk van 1 januari 2003 to t 31 december 2005, maar werd verlengd to t 31 december 2006. Het project 

kan rekenen op de financiële steun van Interreg IIIB NWE, het Europese financieringsprogramma voor transnationale samenwerking.

Het project gaf een stevige impuls aan de samenwerking tussen de verschillende oeverstaten en -gewesten in de schoot van de 

Internationale Scheldecommissie. Vorig jaar zaten alle projectpartners aan tafel om de belangrijkste waterbeheerkwesties voor het 

internationaal stroomgebiedsdistrict van de Schelde op te stellen, ais eerste stap op weg naar het stroomgebiedsbeheerplan. Het 

resultaat daarvan is samengevat in deze brochure. Deze brochure is tegelijk ook het startsein om met die waterbeheerkwesties aan de 

slag te gaan. Er zijn duidelijke uitdagingen geformuleerd die afstemming vragen op internationaal niveau om de milieudoelstellingen 

van de kaderrichtlijn Water te  kunnen halen. Deze waterbeheerkwesties zullen de basis vormen voor het stroomgebiedsbeheerplan voor 

het internationaal stroomgebiedsdistrict van de Schelde.

Ais Inleldlngop de waterbeheerkwesties gaan we ultgebreld In op de Internationa le Scheldecommissie. Deze Internationa le rlvlercommlssle 

verzorgt de coördinatie van het integraal waterbeheer in het Scheldedistrict. De komende jaren zal zij de waterbeheerkwesties ter harte 

nemen.

Het werk dat verzet is in het kader van de transnationale toestandsbeschrijving, wat in 2005 resulteerde in de publicatie van het Scaldlt- 

rapport, vormde een onmisbaar vertrekpunt voor het Identificeren van die waterbeheerkwesties die van belang zijn in het volledige 

stroomgebiedsdistrict. Ik w il dan ook de Scaldlt-medewerkers, de Internationale Scheldecommissie en Interreg IIIB NWE van harte 

bedanken voor hun inzet en steun aan d it project. Ik ben ervan overtuigd dat deze samenwerking de basis heeft gelegd om verder 

grensoverschrijdend samen te werken. Deze brochure is daar dan ook een duidelijk resultaat van.

Ik wens u veel leesplezier.

Frank Van Sevencoten 

Projectmanager 

Administrateur-generaal VMM

V
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De Internationale Scheldecommissie (ISC)

Gestart in de geest van goed nabuurschap

ln 1994 ondertekenden de regeringen van de Franse Republiek, 

het Waalse Gewest, het Vlaamse Gewest, het Brussels Hoofdste

delijk Gewest en het koninkrijk der Nederlanden het verdrag van 

Charleville-Mézières. In de geest van goed nabuurschap wilden de 

verdragspartijen samenwerken om de kw alite it van de Schelde te 

beschermen en te verbeteren. Om die internationale samenwer

king u it te  bouwen werd in het verdrag de oprichting voorzien van 

de Internationale Commissie voor de Bescherming van de Schelde 

(ICBS). Onder Vlaams voorzitterschap van de heer Frank Van Seven- 

coten, administrateur-generaal van de Vlaamse Milieumaatschap

pij, startte de commissie haar werkzaamheden op 11 mei 1995.

Driejaar later gaven de Scheldeministers op de eerste ministeriële 

conferentie van 10 december 1998 in M iddelburg het startsein voor 

het Schelde-Actieprogramma (SAP). Dit actieprogramma steunt 

onder andere op het rapport over de kw alite it van de Schelde in 

1994 (verschenen in 1997), waarin de kw alite it van de Schelde en 

de globale vuilvracht beschreven zijn. Dat jaar zal in de toekomst 

het referentiejaar zijn om de kw alite it van de Schelde te evalueren. 

Begin 1998 ging ook het homogeen meetnet voor de Schelde van 

start. Op 14 bemonsteringspunten w ordt sindsdien het Schelde- 

water gecontroleerd op 38 parameters. Doei van het meetnet is de 

effecten van het SAP te evalueren en deze eventueel aan te pas

sen. In 1998 startte het Waarschuwings- en Alarmsysteem voor de 

Schelde (WASS) tegen accidentele vervuilingen.

De Europese kaderrichtlijn W ater

Op 22 december 2000 verscheen de Europese kaderrichtlijn Water 

(KRW). Deze kaderrichtlijn (2000/60/EG) zette een nieuwe mijlpaal 

u it voor integraal waterbeleid. Tegen 2015 moet het grondwater, 

het water van rivieren, meren en kanalen en het kust- en over- 

gangswater geëvolueerd zijn naar een goede toestand. Op dezelfde 

dag ais de publicatie van de kaderrichtlijn, stelde de commissie op 

de plenaire vergadering in Doornik een nieuw actieplan voor.

De m inisterverklaring te Luik van 30 november 2001 bepaalde in 

welke richting de samenwerking binnen de commissie moet evolu

eren om te beantwoorden aan de kaderrichtlijn. In Luik w ordt ook 

beslist dat voor die nieuwe samenwerking een nieuw verdrag zal 

opgesteld worden. De krachtlijnen van de m inisterverklaring van 

Luik zijn de volgende:

• de vastlegging van het internationale stroomgebiedsdistrict 

van de Schelde;

• de toetreding van de Belgische federale staat to t het Ver

drag;

• de opmaak, tegen 2009, van één enkel internationaal stroom

gebiedsbeheerplan voor de Schelde, te coördineren door de 

commissie;

• het voeren van multilateraal overleg, in de schoot van de
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ICBS, om maatregelen op te stellen die de effecten van over

stromingen en van perioden van droogte afzwakken.

Het Verdrag van Gent

Een jaar later, op 3 december 2002, werd in Gent het nieuwe Schel- 

deverdrag ondertekend. Dit nieuwe verdrag werd, conform de 

krachtlijnen van de m inisterverklaring van Luik, aangepast om u it

voering te geven aan de ve rp lich ting to t de m ultilaterale coördina

tie  in internationale stroomgebiedsdistricten zoals bepaald in de 

KRW. Het Koninkrijk België ondertekende dit verdragen werd zode 

zesde verdragspartij. Reden daarvoor is dat de Belgische kustwate

ren deel uitmaken van het Scheldedistrict en dat deze kustwateren 

onder Belgische rechtsmacht vallen.

Het nieuwe Scheldeverdrag voorzag ook een nieuwe naam voor de 

commissie: Internationale Scheldecommissie (ISC).

Scaldit

Op 1 januari 2003 startte het Interreg IIIB NWE-project Scaldit in de 

schoot van ISC. Het project liep oorspronkelijk to t eind 2005, maar 

werd verlengd to t eind 2006. Scaldit is samengesteld uit Scaldis - het 

Latijnse woord voor Schelde - en Integrated Testing, of geïntegreerd 

testen. Met d it project engageerden de Scaldit-partners, die even

eens verdragsluitende partij zijn in de ISC, zich om de basis te leggen 

voor de ontwikkeling van een integraal waterbeheer in het interna

tionale Scheldestroomgebiedsdistrict. Ze onderzochten daarvoor de 

haalbaarheid van de richtsnoeren die de Europese Unie in het kader 

van de Gemeenschappelijke Implementatiestrategie ter beschik

king stelde, ze stelden een transnationale toestandsbeschrijving 

van het district op in uitvoering van de KRW, ze onderzochten de 

overstromingsrisico’s in het district en de verbanden tussen de be- 

leisdomeinen waterbeheer en ruimtelijke ordening en ze zetten de 

eerste stappen in de voorbereiding van het internationaal stroom

gebiedsbeheerplan voor de Schelde. De Scaldit-partners beslisten 

het project te verankeren in de ISC en het project uit te voeren in 

de structuren en volgens de werkwijze van de ISC. De meeste acties 

zijn van belang voor de implementatie van de kaderrichtlijn Water 

in het gehele stroomgebiedsdistrict. De opgedane ervaringen zullen 

nadien alle internationale stroomgebiedsdistricten in de Europese 

Unie en de Kandidaat-Lidstaten ten goede komen.

Het actieprogramma van Scaldit is opgebouwd rond 5 them a’s:

• Karakterisering van het stroomgebiedsdistrict;

• Data-en informatiebeheer;

• Waterbeheer en ruim telijke planning;

• Communicatie en publieke participatie;

• Op weg naar het internationaal stroomgebiedsbeheerplan. 

Het project krijg t financiële ondersteuning van het regionaal on t

wikkelingsprogramma Interreg IIIB Noord-West Europa.



Taken en doelstellingen van de Internationale  
Scheldecommissie

De multilaterale coördinatie, zoals opgelegd door de KRW voor in 

ternationale stroomgebiedsdistricten, is de hoofddoelstelling van 

de ISC. Daarom streeft deze internationale riviercommissie naar een 

efficiënte samenwerking tussen de oeverstaten en -gewesten van 

de Schelde om zo een duurzaam en integraal waterbeheer van het 

internationaal stroomgebiedsdistrict van de Schelde te bereiken.

Zij w il deze doelstelling realiseren door:

• de individuele uitvoering door de oeverstaten en -gew es

ten van de Europese kaderrichtlijn Water te coördineren;

• één enkel beheerplan voor het internationaal stroomge

biedsdistrict van de Schelde, overeenkomstig de kaderricht

lijn Water, o p te  stellen;

Voorzitters van de Internationale Scheldecommissie

• over de voorzorgsmaatregelen en beschermingsmaatrege

len tegen hoogwater en droogte te overleggen;

• de maatregelen te r voorkom ing en bestrijding van calami- 

teuze w aterverontre in ingte coördineren;

• het wetenschappelijk onderzoek aan te moedigen, samen 

te werken met andere internationale organisaties;

• een jaarverslag op te stellen.

In haar huidige werkvorm (zie organogram) te lt de commissie één 

coördinerende werkgroep. Een zevental onderwerpen zijn afge

bakend en toegewezen aan evenveel projectgroepen. Daarnaast 

werden er nog 2 workshops gedefinieerd die specifieke them a ’s 

zoals im ago-attractiv ite it en calamiteuze verontreiniging behan

delen.

Waals
Gewest

Brussels Hoofd
stedelijk Gewest (BHG)

Vlaams
Gewest

Frankrijk NederlandFederale 
Staat België

Delegatieleiders ISC 
Operationele en strategische coördinatie 

Voorzitter: Waals Gewest

Plena ire  v e rg a d e rin g  ISC 
B eslissingsniveau

ISC-secreta riaat

WG C: Coördinatie -Technische coördinatie 
Voorzitter: Frankrijk

PAI Communicatie -  Vlaams Gewest 

PA2 Cartografie -  Waals Gewest 

PA3 Kust- en overgangswater-Fed. Staat België

PA4 Zoet oppervlaktewater -  Brussels H. Gewest 

M onitoring -  Vlaams Gewest 

Homogeen meetnet -F rankrijk

PA5 G rondw ater- Waals Gewest 

PA6 Kosteneffectiviteitsanalyse-N ederland  

PA7 Overstromingen - Droogten

W aterkwantite its- 
b e h e e r-Frankrijk

Veiligheid & overstro
ming -  Vlaams Gewest

Workshop 1 - Calamiteuze 
verontreinigingen

*
NGO’s, experts, etc.

1995-1998 Vlaams Gewest De heer Frank Van Sevencoten Administrateur-generaal VMM
1999-2000 Nederland De heer John Lilipaly Voorzitter Nationaal Park Oosterschelde

2001-2002 Brussels Hoofdstedelijk Gewest De heer Alain Lefebvre Inspecteur-generaal BUV en schepen van Oudergem
2003 -2004 Frankrijk Mevrouw Annick Delelis Professor Emeritus aan de Université de Lille 2, Recht en 

Gezondheid
2005-2006 Waals Gewest De heer Damien Yzerbyt Adjunct-burgemeester en schepen te Moeskroen en 

Waals parlementslid

Secretaris-Generaal: Arnould Lefébure 
Uitvoerend Secretaris: Michel Bruyneel
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Belangrijke w aterbeheerkwesties van algemeen belang in het internationale stroomgebiedsdistrict Schelde

Inleiding

Hieronder schetst de Internationale Scheldecommissie (ISC) de grote 

lijnen van de belangrijke waterbeheerkwesties van algemeen belang 

op niveau van het internationaal stroomgebiedsdistrict (ISGD) van 

de Schelde.

Zij werden geformuleerd rekening houdend met het in maart 2005 

gepubliceerde ‘overkoepelend deel van de analyse’ en vormen de 

basis voor de uitwerking van het beheerplan voor het ISGD Schelde 

zoals gevraagd door de kaderrichtlijn Water (KRW).

De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de KRW ligt bij de 

staten en gewesten. De KRW legt echter aan de lidstaten van de in

ternationale districten op om hun werk onderling af te stemmen, in 

het bijzonder het beheerplan en de maatregelenprogramma’s die 

elke partij opstelt.

Het ISGD Schelde, dat zich uitstrekt over Frankrijk, België (Waals Ge

west, Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Vlaams Gewest) en Neder

land, wordt intensief door de mens gebruikt. De bevolkingsdichtheid 

is de hoogste van Europa met een gemiddelde van 352 inwoners/km2. 

Bewoners produceren afvalwater, dat nog (te) vaak ongezuiverd ge

loosd wordt en zo een belangrijke bron van verontreiniging vormt.

men, blijven er wat de aard van de belasting o f de druk op het water

systeem betreft, toch verschillen tussen de regio’s.

Gelet op de bij iedere partij lopende of geplande investeringen en 

de waarschijnlijke ontwikkeling van het huidige watergebruik, is in 

de komende jaren een waterkwaliteitsverbeteringte verwachten, ais 

gevolg van de bijkomende zuivering van het huishoudelijk afvalwa

ter en de verdere terugdringing van de industriële lozingen en ais 

gevolg van de vermindering van de diffuse verontreiniging.

Niettegenstaande deze geplande inspanningen, lopen de meeste 

onderzochte grensoverschrijdende of vergelijkbare oppervlaktewa

teren en grondwaterlagen echter het risico dat de doelstellingen van 

de KRW tegen 2015 niet gehaald zullen worden.

Indien we dus de door de KRW vastgestelde doelstellingen willen ha

len, dan zullen alle bevoegde autoriteiten van het ISGD Schelde hun 

huidige maatregelenprogramma’s moeten verfijnen en aanvullen, 

waarbij in het bijzonder aandacht dient besteed aan de verminde

ring van de diffuse lozingen.

In ieder geval draagt het maken van gezamenlijke afwegingen en 

gegevensuitwisseling tussen de partijen van het ISGD bij to t een 

meer coherente aanpak, een grotere efficiëntie en besparingen in 

de maatregelenprogramma’s.

1 Kwaliteit oppervlaktewater, hydro- 
morfologische wijzigingen, waterbodems

1.1 Oppervlaktewater van onvoldoende kwaliteit

De nationale, regionale en interna

tionale rapporten tonen aan dat, ais 

gevolg van de vele punt- en diffuse 

lozingen van huishoudens, landbouw 

en industrie, de fysisch-chemische 

en biologische w aterkw alite it in het 

ISGD Schelde onvoldoende is. Voor de 

fysisch-chemische toestand betreft

De biologische 

k w a lite it van het 

op perv lak tew ate r m oet 

nog verder onderzocht 

w orden volgens de 

m ethoden van de 

kaderrichtlijn W ater

Het volledige ISGD Schelde wordt ook intensief gebruikt voor land

bouwactiviteiten. Niet minder dan 60% van de oppervlakte wordt 

voor landbouwkundige doeleinden gebruikt, waarbij in het zuiden 

van het district vooral akkerbouw domineert, wat resulteert in het 

gebruik van meststoffen en bestrijdingsmiddelen. In het noorden 

van het district is vooral veeteelt aanwezig. Over het algemeen zijn 

de veeteeltactiviteiten bovendien vaak niet-grondgebonden, wat 

mestoverschotten met zich meebrengt. Deze landbouwactiviteiten 

zorgen voor verliezen aan nutriënten en pesticiden, die op een d if

fuse manier het grond- en oppervlaktewater bereiken.

Industrie is reeds meer dan twee eeuwen aanwezig in het district. 

Industrieterreinen zijn vooral terug te vinden in de havens, langs ka

nalen en rond de steden. Ondanks dat er de laatste jaren al veel ge

ïnvesteerd is in de sanering van industrieel afvalwater komt er toch 

nog steeds een belangrijke industriële (rest)vuilvracht rechtstreeks 

via puntlozingen in de waterlopen terecht.

Ook het transport heeft een aandeel in de verschillende vormen van 

verontreiniging, waarvan een diepere analyse gemaakt zou moeten 

worden.

Tot slot vormt de atmosferische uitstoot van zowel de landbouw ais 

van de industrie, de huishoudens en het transport een niet onbe

langrijke bron van verontreiniging van de waterlopen in de vorm van 

natte en droge neerslag (regen en stof).

Alhoewel eerder genoemde activiteiten in het hele district voorko-
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dit de zuurstofhuishouding, de nutriëntenhuishouding alsmede De samenhang van de ecosystemen van het ISGD, met inbegrip

de aanwezigheid van een aantal stoffen (metalen en andere ml- van het behoud van waterrijke gebieden, maakt deel u it van de

croverontrelnlglngen, PAK, PCB, bestrijdingsmiddelen). ecologische uitdagingen op niveau van het Scheldedistrict.

De biologische kw alite it dient nog nader onderzocht te worden en 

afgestemd op de methoden die de KRW voorschrijft. Ook hier zijn 

de eerste resultaten w einig rooskleurig.

1.2 Belangrijke hydromorfologische wijzigingen

De Schelde Is een laaglandrlvler m et een gering debiet. Oor

spronkelijk stroomde zij meanderend over grote overstroombare 

vlakten. Haar erg dynamisch estuarium  m et ta lrijke  zandbanken 

kende een Intense u itw isse ling tussen land en water. Sterke be

volkingstoenam e en Industriële on tw ikke ling  hebben door de 

jaren heen geleld to t  ta i van hydrom orfologlsche w ijz ig ingen 

van het watersysteem In het hele ISGD Schelde. Dijken werden 

gebouwd, w aterlopen rechtgetrokken en gekanaliseerd ten  be

hoeve van bescherm ing tegen overstrom ingen en te r bevorde

ring van de scheepvaart.

De verbetering van de 

hydrom orfologlsche  

eigenschappen van onze 

w aterlop en  vo rm t een 

bijkom ende u itdaging  

voor de verbetering van 

de ecologische toestand

Deze aanpassingen hebben in ge

voelige mate het natuurlijk  karak

te r van sommige waterlopen ver

anderd. Ze vormen een belasting 

voor het ecologisch functioneren 

van het watersysteem, veroorza

ken een verlies aan biologische 

diversiteit en verminderen de mo

gelijkheden voor voortp lanting en 

migratie van de vissen.

De KRW erkent dat deze wijzigingen noodzakelijk kunnen zijn voor 

activite iten van duurzame menselijke ontw ikkeling en voorziet 

in het aanpassen van de doelstelling voor deze sterk veranderde 

o f kunstmatige waterllchamen, het Goed Ecologisch Potentieel 

(GEP).

Meer dan de helft van de waterlichamen in het ISGD Schelde Is 

voorlopig ais sterk veranderd (waarbij w ijzigingen aan de natuur

lijke waterloop werden aangebracht) of kunstm atig (volledig door 

de mens gecreëerd) aangeduid. Ze worden daarom aandachtig ge

volgd bij de Im plementatie van de KRW in het ISGD Schelde.

1.3 Teveel slib en slib van onvoldoende kwaliteit

De kw alite it van het sediment Is op vele plaatsen onvoldoende 

Verontreinigd slib is niet alleen het gevolg van Industriële veront

reinigingen, maar ook van lozin

gen door de landbouw en de huis

houdens. De kom ende jaren  zal de 

k w a lite it van het slib en 

de m ogelijkheid  om  het 

te  saneren nader m oeten  

w orden onderzocht

Bodemerosie In het district geeft 

aanleiding to t een toename van 

de hoeveelheid slib in de w aterlo

pen.

Het slib hoopt zich op op de bodem van kanalen en waterlopen, 

waardoor een goede waterafvoer verm indert en de scheepvaart 

bem oeilijkt w ordt. Bovendien kan het ecologisch functioneren van 

het watersysteem belemmerd worden. In dat geval kunnen maat

regelen nodig zijn.

De onvoldoende kw alite it van het slib heeft een negatieve invloed 

op de w aterkw alite it.

Het verwijderen van het slib kan de ophoping van de verontreini

gende stoffen in de planten en dieren, met verstoring van het eco

systeem ais gevolg, voorkomen.

Het Is een belangrijke uitdaging om de komende jaren de kw alite it 

van het slib nader te onderzoeken, alsook de mogelijkheden om 

dit op te rm ijn  te saneren om zodoende de situatie te verbeteren, 

rekening houdend met de daaraan verbonden kosten. Dit hangt 

nauw samen met de strijd tegen de erosie.

2 Kwetsbaarheid van het grondwater

2.1 Crondwaterkwaliteit

Ook gelet op de onzekerheid om trent de Impact van huidige en 

toekomstige druk werden de meeste grondwaterlichamen in het 

ISGD Schelde geklasseerd ais ‘at risk’, vooral dan de dichtst aan de 

oppervlakte gelegen waterllchamen waar de interactie met opper

vlaktewater en bijbehorende terrestrische ecosystemen vaak een 

rol speelt.
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Aanle id ing om de meeste grondwaterlicham en te klasseren ais 

‘at risk’ is de aanwezigheid van n itra ten en in mindere mate ook 

die van bestrijd ingsm iddelen. Van de lidstaten w ord t verwacht

dat ze drem pelwaarden voor de 

overige verontreinigende stoffen 

voorstellen per w aterlichaam . Die 

drem pelwaarden hangen hoofd

zakelijk a f van de aard van de w a

tervoerende lagen (achtergrond- 

waarden, afzw akking van de ver

ontre in ig ing).

Een goede chemische kw alite it van 

het grondwater ais bron voor de 

productie van drinkwater valt een

voudig te bepalen. Aan de andere kant zijn er dieper gaande stu

dies nodig om to t een definitie te komen van de goede chemische 

toestand van de grondwaterlagen die een impact hebben op het 

oppervlaktewater en de bijbehorende terrestrische ecosystemen.

2.2 Goede kwantitatieve toestand voor grondwater

Wat de goede kwantitatieve toestand betreft, bestaat er nog on

zekerheid over bepaalde grondwaterlichamen met betrekking to t 

het aanvullen van de grondwatervoorraad vooral via de ondiepe 

grondwaterlichamen.

Meer bepaald werden sommige dieper gelegen grondwaterlicha

men zoals de kolenkalk geklasseerd ais ‘at risk’ om wille van hun 

overexploitatie.

De uitdagingen voor deze waterlichamen zijn vanzelfsprekend af

hankelijk van het uiteindelijke watergebruik. Dit kan per partij en 

sector variëren (drinkwater, industrieel water, garanties voor be

houd van voldoende debiet in de waterlopen).

Voor de bescherming van het grondwater is een versterkte aan

pak nodig, niet alleen om verontreiniging te voorkomen maar ook 

om de grondwatervoorraad op lange te rm ijn  te beschermen, zo-

Het grondw ater 

m oet beter w orden  

beschermd, n iet alleen  

om  verontrein ig ing  

te  voorkom en, m aar 

ook om  de voorraad  

op lange te rm ijn  te  

beschermen

ais gevraagd in de richtlijn, met heel bijzondere aandacht voor de 

grondwaterlichamen die gebruikt worden voor de bevoorrading 

van drinkwater.

De grensoverschrijdende watervoerende lagen vragen een spe

cifieke afstemming om het bereiken van de goede chemische en 

kwantitatieve toestand te kunnen waarborgen.

3 Scheldespecifieke verontreinigende stoffen

In het overkoepelend deel van de analyse van het d is tric t worden 

een aantal verontreinigende stoffen en elementen genoemd die 

het bereiken van de goede toestand in bepaalde waterlicham en 

in de weg zouden kunnen staan, zowel op het niveau van het 

d is tric t ais op het niveau van de regio’s: nutriënten, koper, cad

m ium , kwik, lood, zink, polycyclische aromatische koolwaterstof

fen (PAK), polychloorbifenylen (PCB), organotinverbindingen en 

lindaan.

Het gaat hier zowel over fysisch-che

mische elementen die de biologische 

elementen ondersteunen ais deel 

van de ecologische toestand, ais over 

zogenaamd gevaarlijke of prioritaire 

stoffen waarmee rekening w ordt ge

houden bij de chemische toestand 

zoals bedoeld door de KRW. Deze pri

oritaire stoffen, waarvan de lozingen 

dienen verminderd o f verwijderd te 

worden, zullen het voorwerp uitmaken van een Europese dochter- 

richtlijn  die in d it verband hun normen zal vastleggen.

De fysisch-chemische elementen die de biologische elementen on

dersteunen bestaan enerzijds u it een aantal algemene parameters 

zoals de thermische omstandigheden, zuurstofhuishouding, zout

gehalte, verzuringstoestand en nutriënten, en anderzijds u it een 

aantal specifieke verontreinigende stoffen.

De verschillende  

regio’s en staten  

zullen sam enw erken  

om  de lozingvan  

Scheldespecifieke 

verontrein igende  

stoffen te  verm inderen
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Gezien er tussen de 

districtsregio’s nogal 

sterke verschillen in 

welvaart bestaan net 

ais een erg uiteenlo

pende economische 

structuur, is het aan

gewezen de econo

mische indicatoren 

verder op te volgen 

zoals die bij de ana

lyse werden vastgesteld. Ze dienen verder ook 

verfijnd en gelinkt te worden aan de drukindi- 

catoren om de bevoegde autorite iten toe te la

ten maatregelenprogramma’s op te stellen op 

basis van een afgestemde kosteneffectiviteits- 

benadering.

De partijen zullen  

in fo rm atie  

uitwisselen om  

kostenefficiënte  

m aatregelen

program m a’s te  kun

nen opstellen

Indien In de lijst van stoffen die geïdentificeerd werden In het over

koepelend deel van de analyse de algemene fysisch-chemische 

parameters en de prioritaire stoffen bulten beschouwing gelaten 

worden, worden Cu, Zn en PCB’s ais Scheldespecifieke verontreini

gende stoffen gedefinieerd.

De betrokken partijen wensen op een gecoördineerde manier 

samen te werken bij het opvolgen van deze stoffen en bij de u it

voering van de gepaste maatregelen om de lozing van deze Schel

despecifieke verontreinigende stoffen te verminderen teneinde de 

goede toestand te bereiken.

Naast deze Scheldespecifieke verontreinigende stoffen kunnen nog 

een aantal andere stoffen o f elementen plaatselijk een belangrijke 

grensoverschrijdende impact hebben. Deze stoffen o f elementen 

kunnen in een bi-, tr i-  o f multilateraal kader onderzocht worden.

Een aantal van deze fysisch-chemische elementen en prioritaire 

stoffen worden reeds opgevolgd door het homogeen meetnet van 

de Schelde.

Op regelmatige basis, in functie  van de uitvoering van de werken, 

zullen deze lijst met Scheldespecifieke verontreinigende stoffen en 

het homogeen meetnet opnieuw geëvalueerd worden, in functie 

van de afstem m ing van de m onltorlngprogram m a’s.

4 Economische analyse

Het overkoepelend deel van de analyse geeft een inzicht in de be

langrijkste economische kenmerken van de regio’s van het district 

en in de betekenis van water ais productiefactor (drinkwater, Indu

strie, landbouw) o f ais ondersteuning van activite iten (transport, 

toerisme, vrije tijd).

sectoren to t de te rugw inn ing van de kosten van de waterdiensten 

voor iedere partij een belangrijke uitdaging.

5 Beheer ter preventie van overstromingen en 
droogten

In het algemeen moeten volgens de KRW de maatregelen bijdra

gen to t de verm indering van de effecten van overstromingen en 

droogten maar zij voor

ziet geen (concrete) doel

stellingen voor deze as

pecten in het beheerplan.

Toch hebben alle partijen 

steeds vaker te kampen 

met overstromingen en 

met perioden van droog

te. In d it perspectief w il

len de partijen dan ook 

samenwerken om op ba

sis van de Europese strategie in verband met de overstromingen, 

hun benaderingen verder op elkaar af te  stemmen.

Een goed waterkwantiteitsbeheer kan een belangrijke bijdrage 

leveren to t het herstel van onze ecosystemen. W aterkwantite its

beheer heeft niet enkel een ecologische dimensie, maar ook een 

belangrijke economische dimensie.

In onderling overleg w illen de partijen streven, met behoud van de 

voorraden, naar een evenwichtige toestand, algemene tevreden

heid, het hele jaar door, inzake waterkwantiteitsbeheer tussen de 

partijen en tussen de begunstigden.

Een goed w ate rk w a n tite its b e h e e r  

zal het herstel van de 

ecosystem en bevorderen, en 

zal de economische schade van  

overstrom ingen en droogten doen  

verm inderen

Ten slotte vorm t het bereiken van een redelijke 

bijdrage door de verschillende watergebruiks-
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6 Goed bestuur

Elke staat en gewest zorgt binnen zijn grondgebied voor de im ple

mentatie van de KRW. Daarnaast dienen echter ook de verschil

lende landen o f gewesten binnen 

het ISGD Schelde voor afstemming 

te zorgen op die schaal.

Binnen het Scheldedistrict werd 

deze vrijw illige afstemming in 1994 

geformaliseerd met het Verdrag van 

Charlevllle-Mézlères en nadien, op 

3 december 2002 bekrachtigd door 

het Verdrag van Gent die de ISC aan

duidde ais internationaal coördinatie-platform voor de im plem en

ta tie  van de KRW.

Bedoelde a fs tem m ing geeft inz icht in ieders w erkw ijze, le id t 

to t  gegevensuitw isseling en to t  onderzoek naar vergelijkbaar

heid, evenals to t  een verge lijk ing van de beoordelingsm ethoden 

en resultaten. D it heeft In een eerste fase van de kaderrichtlijn  

geleld to t  de publicatie  van een overkoepelend deel van de ana

lyse.

Bedoeling Is om samen te  werken en zo bij te  dragen to t  een 

duurzam e on tw ikke ling  en, elk voor zich, de passende m aatre

gelen vooreen integraal beheer van het ISGD Schelde te  tre ffen, 

rekening houdend m et de m u ltifu n c tio n a lite it van de Schelde.

7 Gegevens, meetmethoden en 
beoordelingsmethoden

De Internationale afstemming heeft aangetoond dat bij de partijen 

de gegevens niet eenduidig zijn en soms zelfs ontbreken voor een 

aantal sectoren (landbouw, atmosferische depositie, lozingen van 

de transport- en vrljetljdssectoren, enz.).

Omwille van de vele verschillende be

naderingswijzen en methodieken bij de 

partijen, w ijken, tussen de verschillende 

landen o f regio’s, de procedures voor het 

verzamelen en analyseren van gegevens, 

die bij Iedere partij reeds meerdere jaren 

beschikbaar zijn, vaak erg van elkaar af.

Een harmonisering Is geenszins een doel

stelling op zich. Op zich lelden deze ver

schillen to t vruchtbare uitwisselingen tussen de partijen, maar ze 

bemoeilijken wel de afstemming.

Daarom Is het een fundam entele doelstelling om de onderlinge 

vergelijkbaarheid van de meet- en evaluatiemethoden te verbete

ren teneinde goed te kunnen afstemmen, en wederzijds een goed 

Inzicht te krijgen In de uitgewisselde Informatie.

Hierdoor vorm t de grensoverschrijdende afstemming van de m i

lieudoelstellingen een belangrijke uitdaging.

Bovenstaande omschrijving geeft In grote lijnen de belangrijkste 

kwesties weer die op Internationaal niveau, d it w il zeggen dat van 

het Scheldedistrict, moeten afgestemd worden om de m ilieudoel

stellingen van de kaderrichtlijn Water te  halen.

De verschillende  

regio’s en staten zullen  

sam enw erken om  bij te  

dragen to t een duurzam e  

on tw ikkelin g  van het 

Scheldedistrict

Door de 

vergelijkbaarheid  

van de m eet- en 

evaluatiem ethoden  

te  verbeteren zal 

de In fo rm atle - 

uitw isseling v lo tte r  

kunnen verlopen
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