
   

 

  

 

 

 

Overzicht vragen en antwoorden SERV-academie 
waterschaarste (27 mei 2020) 
 
Hier volgt een beknopt overzicht van de gestelde vragen en de kernelementen uit de 
antwoorden.  

 

Beleid inzake waterschaarste en droogte  

Bernard De Potter (administrateur-generaal VMM) 
 

Hergebruik van water  

 Bemalingswater 

Vraag: bemaling nodig voor aanleg nutsleidingen: “Hoe flexibel kan de bouwheer de 
lozingswijze veranderen in geval van droogte? Bv. indien standaard geloosd wordt op 
oppervlaktewater, kan dan nu in samenspraak met omliggende kandidaten (bv. landbouwers) 
dit grondwater geïnfiltreerd worden/toegepast voor gewassen …. ? Kan dit nu al? Met welke 
overheid is dit af te stemmen? 

Antwoord: dit moet juridisch geregeld worden. VMM bereidt dit momenteel voor.  

 EU verordening  

Vraag: is er een idee wanneer deze verordening er zal zijn?  

Antwoord: de verordening werd goedgekeurd door het Europees Parlement en moet nog 
gepubliceerd worden in het publicatieblad van de Europese Unie. Twintig dagen later zal ze 
rechtstreeks van toepassing zijn. Meer info op https://www.vleva.eu/nl/milieu/water/eu-
nieuws/europees-parlement-keurt-verordening-inzake-waterhergebruik-goed  

 
Proeftuinen droogte  

Vraag: komen er nog projecten in de nabije toekomst zoals de ‘proeftuinen droogte’?   

Antwoord: als het van VMM afhangt wel, maar het is aan de minister om te beslissen om 
hiervoor middelen vrij te maken.   
  
Aandacht voor ruimte  

Vraag: de link met ruimte en het ruimtelijk systeem kwam weinig aan bod. Hier zitten toch veel 
mogelijkheden?  

Antwoord: ruimte voor water is inderdaad erg belangrijk, het is essentieel voor berging, infiltratie 
en buffering. Het instrumentendecreet (dat in opmaak is) is in dit opzicht heel belangrijk.   

Uitdagingen en opportuniteiten voor de drinkwatersector  

Hans Goossens (CEO De Watergroep) 
 

Organisatie drinkwaterlandschap 

Vraag: is het wenselijk om verschillende watermaatschappijen te behouden in Vlaanderen of te 
evolueren naar één maatschappij die zorgt voor productie en distributie? En is het wenselijk dat, 
ikv de droogte en voldoende waterbeschikbaarheid, ook bedrijven drinkwater kunnen 
produceren en distribueren? Uiteraard met garantie van de drinkwaterkwaliteit. 
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Antwoord: op lange termijn gaan we naar één geïntegreerd waterbedrijf. Dat lijkt logisch gezien 
de gelijklopende opdrachten die we uitvoeren dezelfde zijn in de verschillende geografische 
gebieden. Maar politieke zienswijzen verschillen soms, ook lokaal. Dat heeft tijd nodig. 
Ondertussen moeten we de klemtoon leggen op samenwerking en op het algemeen belang.   

Vraag: hoever staan we af van privatisering?  

Antwoord: ik geloof niet in volledige privatisering wat water betreft, want water is uiteindelijk een 
basisrecht. Ik geloof wel in een hybride model met een belangrijke rol voor private initiatieven. 
Maar centrale regie blijft nodig met oog op gegarandeerde toegang, goede kwaliteit aan een 
redelijke prijs. 
 
Piekverbruiken 

Vraag: piekverbruiken zijn een grote uitdaging - maar de infrastructuur daarop aanpassen is niet 
eenvoudig en duur. Welke opportuniteiten zijn er om in te grijpen aan de vraagzijde ? 

Antwoord: vraagsturing kan via digitale meters, met een op afstand bestuurde teller. Deze 
meters kunnen meer inzicht geven in piekverbruik. Ook na het verbod in regio Vlaams Brabant, 
ligt verbruik nog 25% boven het vijfjarig maandgemiddelde. Het is een beetje raden naar wat de 
reden is. Er is nood aan harde cijfers met oog op een betere vraagvoorspelling en 
productieoptimalisatie. Variabele prijszetting is ook een mogelijkheid om piekverbruiken tegen 
te gaan (vb. hogere tarieven vanaf code oranje).   

Green Deal zet brouwerijen aan tot waterbesparing  

Alain De Laet en Filip De Volder (Brouwerij Huyghe) 

Vraag: wat was de impact van de investeringen voor de modernisatie van de fabriek op de 
tewerkstelling? 

Antwoord: het aantal mensen op de productiesite (28) is niet gestegen (ook omwille van 
loonkosten, robots, …), investeringen zorgen er vooral voor dat er efficiënter en anders wordt 
gewerkt o.a. door automatisering, met robots die de ergonomie ten goede komen. In de 
verkoopsploeg is er wel een stijging van 5 naar 30 personeelsleden (in België en in het 
buitenland).  

Kernboodschappen van de sprekers 

Tot slot gaven de sprekers nog volgende kernboodschappen mee:    

Jef Wittouck  –  “Water is erg belangrijk! En wordt nog belangrijker” 

Alain De Laet  –  “Water gaat meer kosten dan bier en olie op langere termijn” 

Bernard De Potter  –  “Belang van water naar waarde schatten, kennis, knowhow, 
ondernemerschap zijn er om de uitdaging aan te pakken en Vlaanderen internationaal op de 
kaart te zetten.” 

Hans Goossens  –  “Zonder water geen leven, maar ook geen samenleving. Laten we 
samenwerken en er spaarzaam mee omgaan.” 
 
 


