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VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR 
 

 

Vraag nr. 835 

van 27 augustus 2013 

van JOS DE MEYER 

 

 

 

Natuurrampen en overstromingen   -   Risicomanagement 

 

Door de klimaatwijziging is het denkbaar dat Europa meer te maken zal krijgen met overstromingen 

en natuurrampen door extreme weersomstandigheden. Dat zegt het Europese Milieuagentschap. De 

kans op overstromingen van bewoonde  gebieden verhoogt ook doordat er meer bewoning komt in 

overstromingsgevoelige gebieden. Daarom heeft de Europese Unie aan de lidstaten gevraagd om tegen 

2013 kaarten te maken waarop de overstromingsrisico’s worden aangeduid. Tegen 2015 moet elk land 

plannen opmaken voor risicomanagement. 

 

1. Is Vlaanderen gereed met de kaarten van overstromingsgevoelige gebieden waarop de grootte van 

de overstromingsrisico’s is aangeduid? Zo ja, op welke manier kunnen die worden geraadpleegd? 

Zo neen, wanneer zullen die kaarten afgewerkt en raadpleegbaar zijn?  

 

2. Wordt aan de gemeenten gevraagd of opgelegd dat zij aan hun inwoners de overstromingsrisico’s 

van bepaalde gebieden aangeven?  

 

3. Welke andere plannen bestaan er nu in Vlaanderen voor risicomanagement bij natuurrampen? 

 

4. Tegen wanneer en op welke manier zal Vlaanderen volledig in orde zijn met de door de EU 

gevraagde plannen voor risicomanagement bij natuurrampen? Is daarvoor overleg nodig met de 

federale overheid? Zo ja, is dat overleg al gestart? 

 

 

 

 

 

 

ANTWOORD  

 

 

 

Binnen deVlaamse overheid wordt momenteel de laatste hand gelegd aan nieuwe kaarten die het 

overstromingsgevaar en de overstromingsrisico’s weergeven in Vlaanderen. Voor meer dan 4000 km 

waterlopen worden de hydraulische modellen aangepast zodat de door Europa gevraagde 

overstromingskans en de kwetsbaarheid kan getoond worden. De Europese overstromingsrichtlijn 

vraagt dat de lidstaten uiterlijk op 22 december 2013 over de kaarten beschikken. De kaarten zullen 

tijdig ter beschikking gesteld worden via een geo-loket.  

 

1. Neen. De Europese overstromingsrichtlijn verplicht de gemeenten niet dat zij de 

overstromingsrisico’s aan hun inwoners aangeven.  
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2. In vele gevallen is een milieu-incident onderdeel van een ruimere calamiteit waaraan nog andere 

disciplines te pas komen, bijvoorbeeld de interventie en de gezondheidszorg. Het beheersen van 

deze crisissen is geregeld via de nationale rampenplanning verankerd in de federale wetgeving. 

 

3. Vlaanderen heeft gekozen om de uitvoering van de overstromingsrichtlijn te integreren in de 

uitvoering van de Kaderrichtlijn Water via het decreet integraal waterbeleid, waardoor de 

overstromingsrisicobeheerplannen geïntegreerd worden in de stroomgebiedbeheerplannen. De 

tweede generatie stroomgebiedbeheerplannen wordt op dit ogenblik door de 

Coördinatiecommissie voorbereid met hetoog op een vaststelling door de Vlaamse Regering tegen 

de Europees gestelde einddatum van 22 december 2015. 

 

De opmaak van de overstromingsrisicobeheerplannen is een gewestelijke bevoegdheid. De 

Europese richtlijn voorziet in coördinatie en afstemming. Deze coördinatie is via het decreet 

integraal waterbeleid toegewezen aan de Internationale Scheldecommissie en de Internationale 

Maascommissie. 

 

  

 


