
• 09u30: Onthaal

• 10u00: Verwelkoming, Kurt Moens - eerste gedeputeerde

• 10u10 – 10u25: 

• Een bovenlokale aanpak van uitdagingen, met ruimte voor maatwerk

• Fiets mee en ontdek wat de provincie voor uw mobiliteitsverhaal kan betekenen

• Q&A

• 10u55 – 11u05: Pauze 

• 11u05 – 12u10:

• Waterbalansen: welke scenario’s voor een klimaatrobuuster waterbeleid in Oost-Vlaanderen?

• Energielandschap 2050: Gebiedsgerichte planning voor hernieuwbare energie

• POLIS, de bovenlokale partner voor slimme steden en gemeenten

• Q&A 

• 12u10 – 12u20: Samenvatting, Steven Ghysens - provinciegriffier

• 12u20: Slotwoord, Carina Van Cauter - gouverneur

• 12u30: Netwerklunch

Ontmoetingsdag burgemeesters en algemeen directeurs



Marie-Paule De Poorter
Diensthoofd Integraal Waterbeleid

Waterbalansen: welke scenario’s voor een klimaatrobuuster waterbeleid in Oost-
Vlaanderen?



Waterbalansen
Scenario’s voor
een klimaatrobuuster waterbeleid
in Oost-Vlaanderen

ir. Marie-Paule De Poorter
diensthoofd Integraal Waterbeleid 



1. Wat zijn de klimaatuitdagingen
op het vlak van water ?

2. Wat doet de provincie op uw gemeente ?

3. Hoe kan de provincie uw gemeente 
ondersteunen ?

Inhoud

Ontmoetingsdag Burgemeesters en Algemeen directeurs - vrijdag 22 april 2022
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Water teveel

Water tekort

Meer extremen

Onvoorspelbaarheid

1.
Wat zijn

de klimaat-
uitdagingen
op het vlak
van water ?



1. Wat zijn de klimaatuitdagingen op het vlak 
van water ?

Klimaatverandering

Nu 2050 2100

T10 T3 T2,5

T30 T6 T3

Neerslagtekort of 
waterschaarste

Juni 2020

Augustus 2021

Bron: www.waterinfo.be



watervraag wateraanbod

Evenwichtige waterbalans

Hemelwater
Oppervlaktewater
Grondwater
Afvalwater

Industrie
Huishoudens

Energie
Landbouw

Handel en diensten
Natuur

Waterlopen zelf

de draagkracht van 
het watersysteem 

vergroten

de watervraag
aanpakken





Klimaatverandering

Bron: www.waterinfo.be

Overstromingen 
en wateroverlast

Fluviale overstromingen
Waterbom 230 mm

zonder zeespiegelstijging



Bron: www.waterinfo.be

Klimaatverandering

Fluviale en pluviale
overstromingen

Toekomstig klimaat
Middelgrote kans

Overstromingen 
en wateroverlast



Frequenter piekneerslag
en grotere pieken

Piekdebieten 
worden 
extremer

Piekdebieten
worden frequenter

Ca. 4 20

22

14

Rivieroverstromingen (zomer)

Rivieroverstromingen (winter)

Riooloverstromingen
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Problematiek wordt 
versterkt door …

Totale oppervlakte verharding 
door infrastructuur neemt 
toe

Steeds meer bebouwde ruimte 
ten koste van de open ruimte

Ontmoetingsdag Burgemeesters en Algemeen directeurs - vrijdag 22 april 2022



Problematiek versterkt …
de bodemerosie

bemoeilijkt het vinden van oplossingen.
De bodemerosie …

Ontmoetingsdag Burgemeesters en Algemeen directeurs - vrijdag 22 april 2022





2.
Wat doet

de provincie
op uw 

gemeente ?
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Waterlopen
• Bevaarbaar 
• Onbevaarbaar

• 1ste cat
• 2de cat
• 3de cat

Grachten
• Publieke grachten
• Baangrachten
• Perceelsgrachten

Polder

Watering

Beheerder
De Vlaamse Waterweg

VMM
Provincie
Gemeente

Gemeente
Wegbeheerder
Aangelande

• Onbevaarbare waterlopen 
2de en 3de cat

• Publieke grachten

VERSNIPPERING
Toekomst ?

Ontmoetingsdag Burgemeesters en Algemeen directeurs - vrijdag 22 april 2022
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A. Onderhoudswerken: 6 765 000 EUR

• Maaien: winter (en zomer)

• Ruimen: waar nodig – bij deponie
steeds na analyse

• Oeverversterkingen: waar nodig

• Bestrijding exoten

B. Investeringswerken

Beheer onbevaarbare waterlopen 2de cat

Ontmoetingsdag Burgemeesters en Algemeen directeurs - vrijdag 22 april 2022



Zomermaaien

vanaf 15 juni

A. Onderhoudswerken

Wintermaaien

vanaf 15 november



Ruimen van waterlopen

• hydraulisch noodzakelijk of 

ecologische redenen

• deponie op de oever of afvoer 

indien verontreinigd

A. Onderhoudswerken



A. Onderhoudswerken

• Grote waternavel

• Parelvederkruid

• Waterteunisbloem

• Reuzenbalsemien

• Crassula

• Japanse duizendknoop

• Cabomba

• Chinese wolhandkrab

Bestrijding exoten



A. Onderhoudswerken

Oeverversterking



A. Onderhoudswerken

B. Investeringswerken: 2 632 000 EUR

• Gecontroleerde overstromingsgebieden 

aanleggen

• Pompgemalen bouwen

• Vispasseerbare stuwen bouwen

• Waterlopen herprofileren

• Ecologische herinrichtingen

Beheer onbevaarbare waterlopen 2de cat

• 32 overstromingsgebieden

• 9 pompgemalen

• 11 stuwen

• 45 vistrappen

• 109 roosters

Ontmoetingsdag Burgemeesters en Algemeen directeurs - vrijdag 22 april 2022



B. Investeringswerken

Gecontroleerde 

overstromingsgebieden



B. Investeringswerken

Bufferen en sparen:

Moerasstraat Kruisem



B. Investeringswerken

Het pompgemaal op de 

Bosbeek te Wichelen



Duurzaam peilbeheer in de 

Langemeersen met vispasseerbare

stuwen op de Rietgracht

Opstellen peilprotocol

B. Investeringswerken



3.
Hoe kan

de provincie
uw gemeente 

ondersteunen ?

Ontmoetingsdag Burgemeesters en Algemeen directeurs - vrijdag 22 april 2022



Provincie:
• Adviesverlener in grotere dossiers of in de buurt van waterlopen in 

ons beheer

• Opleiding aan lokale besturen via PAULO

• Advies op rio-dossiers die door VMM gesubsidieerd worden

Krachtig instrument
om eventuele negatieve effecten

van projecten op het watersysteem
te milderen bij 

omgevingsvergunningen
maar niet altijd eenvoudig.

Watertoets en wateradvies



• Sint-Niklaas: openleggen en verplaatsen Klapperbeek
• Maarkedal: vernieuwen van brugjes
• Lebbeke: vernieuwen en vergroten van duikers
• Moerbekepolder: plaatsen van stuwen tegen verdroging
• …

Tot 60 % subsidie voor studies en  
investeringswerken aan waterlopen

https://oost-vlaanderen.be/wonen-en-
leven/waterlopen/subsidie-voor-projecten-gerelateerd-

aan-waterlopen-van-2de-en-3d.html

Subsidies werken aan waterlopen

https://oost-vlaanderen.be/wonen-en-leven/waterlopen/subsidie-voor-projecten-gerelateerd-aan-waterlopen-van-2de-en-3d.html


Uitbouw real-time peilmetingen

Meetresultaten
voor het publiek beschikbaar 
op waterinfo.be

Nu ook als servicepakket 
via het omgevingscontract

Reeds 45 actieve meetplaatsen



• Algemeen aanbod (LEKP)

• Onderzoek van de waterbodemkwaliteit 

(slibanalyse)

• Onderzoek naar de fysicochemische en 

biologische waterkwaliteit

• Opmaak van een waterbeheerplan voor vijvers 

en/of waterpartijen

• Onderzoek naar de werking van kleinschalige 

en individuele behandelingsinstallaties voor 

afvalwater (IBA)

• Onderzoek naar en beoordeling van de 

grondwaterkwantiteit per watervoerende laag

• Onderzoek inzake verdroging of 

waterpeilbeheer (LEKP)

• Onderzoek naar de mogelijkheden voor het ter 

beschikking stellen van alternatieve 

waterbronnen (LEKP)

• Monitoring en beheer van watergebonden 

exoten

• Samen voor pesticidevrije tuinen

• Opvolging van waterpeilen: continu en in 

realtime

Omgevingscontract - water
www.oost-vlaanderen.be/omgevingscontract



Omgevingscontract - water
www.oost-vlaanderen.be/omgevingscontract



Gebiedsgerichte projectenHeel wat gemeenten zijn betrokken 
bij gebiedsgerichte projecten
rond water

Water+Land+Schap
• Barbierbeek
• Maarkebeek
• Molenbeek/Gondebeek
• Peerdestokbeek

Gestroomlijnd 
Landschap



Vraag 1: open vraag
Bij welke uitdaging m.b.t. de gemeentelijke wateropgave zou u als gemeente extra 
provinciale ondersteuning nuttig vinden ?

Vraag 2: stelling
Maatregelen om wateroverlast te verminderen nemen zeer veel ruimte in en kosten veel 
geld. Het is verstandiger om een goed uitgebouwd crisisbeheer te hebben.

Integraal Waterbeleid, Waterbalansen: welke scenario’s voor een 
klimaatrobuuster waterbeleid in Oost-Vlaanderen

www.menti.com
Code 8388 6293

http://www.menti.com/


Moira Callens
Projectcoördinator dienst Ruimtelijke Planning

Energielandschap 2050: Gebiedsgerichte planning voor hernieuwbare energie



Energielandschap 2050 

Ruimtelijk plannen  van de 
energietransitie



Klimaat problematiek? 
Energietransitie!



Vlaams klimaat- en energieplan 

-35% CO2 tov 2005 

Windkracht 2020 & 

Warmteplan 2020

Doelstellingen genoeg

Burgemeestersconvenant 

-20% CO2 tegen 2020

- 40% CO2 tegen 2030 

Beperken opwarming 

onder de 2°C 

Streven naar max. 1,5 °C



Maar wat waar dan?



- Grote investeringen: productie eenheden 
maar ook distributie (en transmissie) 
infrastructuur, opslag en omslag 
installaties en andere manier om energie 
te gebruiken

- Beperkt aantal middelen
- Weinig tijd < 30 jaar
- Ons klimaat is al veranderd: adaptatie 

noodzakelijk, biodiversiteit nog zwaarder 
onder druk 

- Veel ruimtevragers en weinig ruimte
- Problemen niet oplossen door er meer te 

veroorzaken

! Plannen, geïntegreerd afwegen, win-win 
situaties creëren

→ Ruimtelijke energievisies

Energietransitie – Kost? Kans!



Ruimtelijke en onderbouwde visie 
→ Vlotter vergunnen



Opmaak Warmteplan Lokaal –ondersteunend

Opgemaakt:
• Aalst
• Dendermonde
• Destelbergen
• Zelzate
• Sint-Niklaas
• Eeklo
• Evergem

En verder?
• Ondertekening Lokaal 

Energie- en Klimaatpact 
= engagement opmaak 
lokaal warmteplan 

• Provincie →
ondersteuning via 
aanbod 'opmaak lokaal 
warmteplan’ in 
omgevingscontract, 
complementair aanbod 
VVSG en Fluvius



Regionale Ruimtelijke Energievisie & Strategie (RRES)

= Geïntegreerde opmaak van een onderbouwde, gedragen en ruimtelijke 
bovenlokale visie op het Energielandschap in 2050, om twee evenwaardige 
doelstellingen te realiseren:

— Op regionaal niveau maximaal CO2 reductie door productie, opslag en 
omslag van hernieuwbare en duurzame energie, rekening houdend met de 
landschappelijke draagkracht van het Waasland.

— Het geïntegreerd realiseren van het regionaal energielandschap aangrijpen 
om maximaal ruimtelijke en maatschappelijke meerwaarde voor het 
Waasland te creëren.

= Opmaak strategie en aanzet van actieprogramma ifv uitvoering

— Met engagementen over “wie doet wat?”, “hoe?” en “tegen wanneer?”
— Om visie te laten aansluiten bij lokale klimaatactieplannen, huidige en 

toekomstige

Opmaak visie Energielandschap 2050 Regionaal - Trekker



CONTEXT

lokaal regionaal globaal

REGIONAAL ENERGIESYSTEEM



Ruimtelijk concept - winningsgebied



ZON

HUIDIGE WINDRESTRICTIES

WIND

BESTAANDE DAKEN / 
RESTRUIMTES / INTEGRATIE IN 

ONZE  INFRASTRUCTUREN

BIOMASSA

OPTIMALISATIES BIOMASSA
uit huishouden, industrie en 

natuur

WATER

MINIMALE OPBRENGST MAAR 
BEPALEND VOOR IDENTITEIT 

DENDERLAND

Oogsten hernieuwbare energie 



Bouwstenen winning 

Concentrated Solar Power veld

Biomassa + vergister Houtige biomassa + ketel

Aqua (en Rio-) thermie

Waterkrachtcentrale

Windlandschap 

PV veld



Ruimtelijk concept – Energie HUB op Bedrijventerrein - EHUBt



Bouwstenen EHUBt

Power-2-synfuel

Thermische buffer (BEO, KWO, Tank, ..)

Vehicle-to-grid

Batterij (container)

Restwarmte



— Initiatiefnemer: Provincie(raad) Oost-Vlaanderen
— Kerngroep: provincie Oost-Vlaanderen - dienst ruimtelijke planning - cel 

Energielandschap 
— Projectbureau: Kerngroep + studiebureaus
— Stuurgroep: Gemeenten Waasland, Interwaas, Provincie Oost-Vlaanderen 

WIE? STAKEHOLDERS

— Stakeholders workshops:
— LAB: Lokale besturen en 

administraties
— LOE: Lokale Omgevings

Experten – Burgerpanel 
— PA: Professionele actoren
— COI: Captains Of Industrie: 

vertegenwoordigers van 
bedrijventerreinen, grote 
en/of innovatieve 
bedrijven, industrie…

— PO: Projectontwikkelaars 
hernieuwbare en 
duurzame energie 



STAPPEN

Atlas & 
landschaps-

lezing

Afwegings-
kader

Toekomst 
scenario’s

Long List:

Ruimtelijk-
Energetische 

aannames

Bouw-
stenen

Ambitiekader
Visie & 

Strategie
Opleiding HE

Toekomst 
scenario’s

Short list:

Haalbare 
scenario’s

Ontwerpend 
onderzoek





Geraardsbergen

Ninove

Denderleeuw

Liedekerke

Aalst

Lierde

Roosdaal

Haaltert

Affligem

WINDVISIE



+ Lessons Learned Energielandschap Denderland

— Inhoudelijk
+ Zonnevelden
+ Invulling en rol EHUBts
+ Bovenlokale warmte
+ Koppeling lokale energie vraag en hernieuwbare en 
duurzame energie productie 

— Procesmatig
+ Beleids/planmatige verankering
+ Realisatie → Actieprogramma

Energielandschap 2050 Waasland & OVK



Waasland,
Volop bezig, 

Visie eind 2022, 
Start uitvoering 

2023



Oost-Vlaams Kerngebied
Start, Nu!



ACTIE!



Uitvoering warmteplannen - Energiemakelaar 



EHUBts van Oost-Vlaanderen 





Energetisch – ruimtelijke context Balgerhoeke-EHUBt

Positief – Externe factoren, moeilijk te sturen

+ Ligging tov hoogspanningssite &-leiding (ruimte op Elia lijn/post)
+ Ligging tov wegennetwerk
+ Ligging aan waterloop
+ Ligging tegenover stad Eeklo
+ Ligging tov afval-energie centrale
+ Ligging tov windlandschap
+ Ligging tov RWZI
+ Greenfield

→Maximaal valoriseren van deze investeringen, kansen



Hoogspanningssite &-leiding  Balanceringsdiensten transmissienet
Opslag elektriciteit bedrijventerreinen 
Toegang tot veel elektriciteit (af/op)

Transport energievraag op N49/N9 Aanbod elektriciteit of H2 op bedrijventerrein en als 
tankplaats (sterkere businesscase)

Aanbod water van kanaal Elektrolyser, productie van waterstofgas – on site gebruiken –
geen fluxys leiding

Riothermie aan RWZI Gebruiken van laagwaardige warmte in een warmtenetwerk 

Elektriciteitsproductie van afval-
energiecentrale

Constante bron van duurzame elektriciteit – op termijn 
rechtstreeks gebruik, in eerste instantie virtueel (hier wel al 
elektriciteitsnet)

Restwarmte van afval-energiecentrale Gebruik maken van duurzame warmte, temperatuur 70°C 
(meer kan ook, stoom mogelijk)

Elektriciteitsproductie 32 windturbines, 4 
in plangebied

Rechtstreekse afname hernieuwbare elektriciteit van 3/4 
windturbines - op termijn van alle

Haalbaarheid warmtenetwerk stad Eeklo Complementaire verbruikersprofielen, rendabiliteit van 
warmtenetwerk verhoogt 

Geen net/wegen Mogelijkheid tot een eigen energienet, achter de meter

Energie bouwstenen



EHUBt Balgerhoeke interessant voor welke bedrijven

Warmte Grote warmtevraag rond 70°C – warmtenetwerk 
Grote warmtevraag rond 30°C - retour van warmtenetwerk
Eventueel met een stoomvraag (dicht bij IVM)
Die fossiel aardgas  vrij willen opereren

Elektriciteit Grote elektriciteitsvraag
Groot aanbod hernieuwbare elektriciteit (PV)
Elektriciteit kunnen bufferen (koeling?)

Waterstofgas Kleinschalige vraag naar H2
Kleinschalige elektrolyser willen bouwen en uitbaten 

Transport Transport van producten en mensen 100% duurzaam willen 
(elektrisch, H2, ..)
Willen nadenken over gedeelde mobiliteit inclusief energie 
opwek en delen
Snelladers willen plaatsen of laten plaatsen, uitbaten

Organisatie Willen nadenken over instappen in een on site 
energiebedrijf + -net



Titel van het project



EHUBt Ruien

➢Waarom op Ruien Centraal? Troeven:

• Uitgesproken gunstige ligging tov energie 
infrastructuur (hoogspanningssite &-leiding, 
pijpleidingen (fluxys))

• Ligging aan bevaarbare waterloop – transport 
energievraag op waterweg verhogen goede optie 
(itt slechte ligging tov logistieke knooppunten –
transport over de weg energievraag verhogen 
geen goed idee)

• Veel onbenutte ruimte – energievraag kan 
optimaal ingevuld worden

→Energievraag creëren op bedrijventerreinen biedt 
mogelijkheden om maximaal in te spelen op EHUBt
potenties, rekening houdend met randvoorwaarden 
(geen goede ontsluiting via weg, lage warmtevraag 
omgeving, …) 

→Potenties eerder als ‘grootschalig energieknooppunt’



EHUBt Ruien – niet enkel bouwstenen, ook organisatie

Energiegemeenschap/-coöperatie

Energiedelen

Fysieke 
energiestroom



Beleidsmatige verankering – basis voor inzetten ruimtelijke 
instrumenten
Beleidsplan ruimte Oost-Vlaanderen 



Windbeleid en realisatie

Windlandschap Eeklo-Maldegem-Kaprijke-
Sint-Laureins on Vimeo

https://vimeo.com/561777981/d95cafdd10
https://vimeo.com/561777981/d95cafdd10


Vraag 1: kent u het beleidskader voor groot en midschalige
windturbines van de provincie Oost-Vlaanderen?

Energielandschap 2050: Gebiedsgerichte planning voor hernieuwbare energie

www.menti.com
Code 8388 6293

http://www.menti.com/


Joachim Van den Bergh
Coördinator smart regio en innovatie

De slimme regio in Oost-Vlaanderen – POLIS als bovenlokale partner



Een gedachten-
experiment …

• Visualiseer uw gemeente of stad in 
2025 

• Wat ziet u?
• Hoe verschilt het van 

vandaag?

• Visualiseer uw gemeente of stad in 
2030 

• Wat ziet u?

• Visualiseer uw gemeente of stad in 
2075?  



“Perception is strong and 
sight weak. In strategy it is 
important to see distant 
things as if they were 
close and to take a 
distanced view of close 
things.”

M. Musashi

Foto: Beverly Joubert, National Geographic



• Wat zijn uw grootste uitdagingen?
• RWP vraagt om RWE

• Robuust
• Veerkrachtig
• Wendbaar

• Kortom ‘smart’

Uitdagingen van een lokaal bestuur

• Voor een leefbare en duurzame samenleving

Omgaan met paradox; een ‘zowel als’ 
mindset vs. ‘het ene of het andere’ 
mindset*

* Smith & Lewis, Both/And Leadership



Wat is slim – principes en technieken

• Slimme principes 
• Samen

• Onderbouwd

• Vindingrijk

• Met behulp van digitaal

• Slimme technieken
• Scenario planning

• (Technology) Foresight

• Organisatienetwerken

• Burgerparticipatie

• Privacy-by-design

• Design Thinking

• Data science

• Agile technieken

• Citizen science



• 4 realiteiten – fact check
• De burger centraal (proactief, hyper-toegankelijk, 

gebruiksvriendelijk)
• Een bewegend doel – data
• Verbonden en uitwisselbaar – platform
• Samen niet alleen – ecosysteem 

• Essentieel in het lokaal bestuur: lokaal digitaal 
leiderschap

Digitaal lokaal bestuur

Naar: Driving Digital: Welcome to the Exconomy, Viaene & 
Danneels, 2015



• Missie POLIS: ondersteuning lokale instanties, 
account mgmt

• De provincie als partner
• Een deur/gezicht voor lokale besturen
• Op zoek naar gemeenschappelijk belang en 

collectieve aanpak

• www.polis.oost-vlaanderen.be

Samen, niet alleen – Niet toevallig 
POLIS

http://www.polis.oost-vlaanderen.be/


• 4 realiteiten – 4 voorstellen voor de Provincie als 
partner
• Samen niet alleen – coördinatie slimme regio, 

omgevingscontract POV, POLIS, raamcontracten, 
brug naar Europa

• De burger centraal – service-design thinking, 
DPOs en Informatieveiligheid, Fietsrouteplanner

• Een bewegend doel – data & analyse, Provincies 
in Cijfers, GIS ondersteuning 

• Verbonden en uitwisselbaar – informatiebeheer

• Lokaal digitaal leiderschap – strategisch 
digitaliseren

Digitaal lokaal bestuur

Naar: Driving Digital: Welcome to the Exconomy, Viaene & 
Danneels, 2015



• Oproep 2022 – focus op schaal, verderzetting van POCs, 
herwerkte voorstellen, nieuwe ideeën die inzetten op schaal

• Tijdslijn: juni ’22 pitching, oktober ‘22 dossier indiening

• Oproep ’23: inzet op slim en duurzaam

• www.vlaio.be/city-of-things

• Idee, vraag of gewoonweg enthousiast? Neem contact op 
via smartcities.polis@oost-vlaanderen.be of 
joachim.van.den.bergh@oost-vlaanderen.be

• Voor ondersteuning van een gemeentelijke aanvraag of 
partnerschap met de Provincie

City of Things (Vlaio)

http://www.vlaio.be/city-of-things
mailto:smartcities.polis@oost-vlaanderen.be
mailto:joachim.van.den.bergh@oost-vlaanderen.be


• Vraag 1: mijn lokaal bestuur heeft de kennis en expertise om alle 
maatschappelijke uitdagingen waar we mee geconfronteerd worden 
aan te pakken in huis

• Vraag 2: we hebben vandaag al een voldoende veerkrachtige en 
wendbare gemeente

www.menti.com
Code 8388 6293

POLIS, de bovenlokale partner voor slimme steden en gemeenten

http://www.menti.com/


Q&A



Resultaten mentimeter



Steven Ghysens

Provinciegriffier



Carina Van Cauter

Gouverneur provincie Oost-Vlaanderen
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Bedankt!


