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1. Inleiding

In zijn advies van 21 december 1999 over integraal waterbeleid1 pleitte de MiNa-Raad
unaniem voor een drieledige structuur voor de organisatie van het bekkenbeleid in
Vlaanderen. De Raad maakt daarbij het onderscheid tussen een ambtelijk, een politiek en
een maatschappelijk orgaan. De MiNa-Raad verduidelijkt nu dat hij die structuur ook wil
doortrekken naar het hele Maasbekken en het hele Scheldebekken voor de samenwerking
van de Internationale Commissie voor de Bescherming van de Maas (icbm) en van de
Internationale Commissie voor de Bescherming van de Schelde (icbs) met niet-gouvernementele organisaties (ngo’s), belangenorganisaties en sectoren.
De MiNa-Raad meent dat zo op een efficiënte wijze tegemoet kan gekomen worden aan
de Kaderrichtlijn Water 2, Artikel 14 “Voorlichting en raadpleging van het publiek”.
Dit advies op eigen initiatief is gericht aan de Vlaamse regering en aan de Vlaamse delegaties in de Internationale Commissies voor de bescherming van de Maas (icbm) en van
de Schelde (icbs).

Prof. dr. R.F. Verheyen
Voorzitter MiNa-Raad

1) mina-raad, Advies van 21 decem- 2) Richtlijn 2000/60/eg van

communautaire maatregelen

ber 1999 over richtinggevende principes

het Europees Parlement en

betreffende het waterbeleid,

voor integraal waterbeleid, afl.

de Raad van 23 oktober 2000 tot

Publicatieblad Nr. l 327 van

1999/28, p.44 e.v./54 p.

vaststelling van een kader voor

22 december 2000.
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2. Advies

[1] Gemeenschappelijk standpunt over het principe. Langs deze weg nodigt de MiNa-Raad
de politiek verantwoordelijken, de icbm en de icbs, de delegaties en alle gebruikers van
water uit de rivierbekkens, uit om hun voorstellen in overweging te nemen zodat ze reeds
op de volgende plenaire vergadering van 2001 kunnen goedgekeurd worden en bekrachtigd
worden op de Ministerconferentie van eind 2001. Aldus kunnen de uitgewerkte voorstellen
tegen de plenaire vergadering van 2002 in voege zijn.
Teneinde een integrale aanpak van het waterbeleid te bevorderen:
1. Is de MiNa-Raad verheugd over het initiatief van de icbm en van de icbs om tot een
samenwerking te willen komen met de ngo’s, belangenorganisaties en sectoren;
2. Is de MiNa-Raad van mening dat dit initiatief een goede aanzet is maar nog verder uitgebouwd moet worden om tegemoet te komen aan Artikel 14 van de Kaderrichtlijn
Water betreffende de voorlichting en raadpleging van het publiek;
3. Meent de MiNa-Raad dat geen enkele ngo, belangenorganisatie of sector mag streven
naar een uniek bilateraal overleg met de icbm en de icbs. De MiNa-Raad wil evenwel
in de geest van Artikel 14 alle gebruikers van water in het rivierbekken op gelijke voet
betrekken;
4. Daarvoor moet er aandacht zijn voor evenwicht in de inspraak van alle gebruikers
onderling. Er moet ook aandacht zijn voor een evenwicht dat rekening houdt met
geografische, nationale en regionale spreiding. En tenslotte moet ook naar evenwicht
gestreefd worden tussen internationaal en nationaal of regionaal gestructureerde organisaties;
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5. Dit evenwicht kan volgens de MiNa-Raad niet op een efficiënte wijze georganiseerd
worden binnen de bestaande structuren (plenaire vergadering, werkgroepen) van de
icbm en van de icbs. Daarom pleit de MiNa-Raad om hiervoor een nieuwe structuur
op te richten;
6. Ziet de MiNa-Raad die nieuwe structuur als een adviesorgaan van het Maasbekken en
Scheldebekken waarin de verschillende gebruikers en belangengroepen evenwichtig
vertegenwoordigd zijn. Binnen dit orgaan dienen de verschillende partners te overleggen over diverse onderwerpen met betrekking tot het bekkenbeleid en het bekkenbeheer met het oog op het formuleren van een advies waarin hun punten van overeenstemming, en ook hun meningsverschillen zijn opgenomen;
7. Worden de adviezen van dit orgaan overgemaakt aan de Internationale Commissie en
dit voldoende op voorhand opdat de Commissie er rekening mee kan houden bij de
besluitvorming in de plenaire vergadering. Als de Commissie het oneens is met het
standpunt van het adviesorgaan, motiveert ze haar afwijkende beslissing.
8. Meent de MiNa-Raad dat een dergelijke werkwijze efficiënter en effectiever is voor de
ngo’s, belangenorganisaties en sectoren maar ook voor de icbm en voor de icbs zelf.
Bovendien plaatst het de icbm en de icbs in een voortrekkersrol in Europa inzake de
voorlichting en raadpleging van het publiek.
9. De MiNa-Raad biedt zijn diensten aan om ideeën te leveren over de samenstelling en
de werking van een dergelijk adviesorgaan.
[2] De ICBS en ICBM moeten zelf een voorstel uitwerken. Het is voor de MiNa-Raad evident
dat nu het voorstel is voorgelegd, de internationale commissies zelf het initiatief nemen
om:
• na te gaan in hoeverre de andere landen en regio’s het principe van een internationaal
bekkencomité willen aanvaarden;
• na te gaan in samenspraak met de andere landen en regio’s in hoeverre het middenveld
bereid is deel te nemen aan deze vorm van participatie;
• een duidelijk voorstel van structuur van dit bekkencomité uit te werken.

