GOVERNANCE BLUE DEAL

Wie is betrokken bij de Blue Deal?
Dit document gaat in op de governance van de Blue Deal. Je leest hier wie officieel betrokken
is bij de aansturing van de Blue Deal. Bij de conrete uitvoering zijn heel wat andere partijen
betrokken: administraties, lokale en provinciale besturen, intercommunales, regionale
landschappen, landbouwbedrijven, industriële bedrijven, kennisinstellingen, belangenorganisaties,
verenigingen van burgers, studie- en adviesbureaus, ...

BETROKKEN BIJ DE UITVOERING VAN BLUE DEAL

BETROKKEN BIJ PLAN VLAAMSE VEERKRACHT

Vlaamse Regering

Minister Z. Demir samen met de betrokken
vakministers B. Somers, L. Peeters, J. Brouns
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High Level Taskforce Droogte
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Bestuursorganen (1/2)
VLAAMSE REGERING

De Vlaamse Regering neemt de finale besluiten inzake de Blue Deal. Met de Blue Deal wil de Vlaamse
regering de droogteproblematiek structureel en proactief aanpakken en de robuustheid van het
watersysteem verhogen, om de kans op waterschaarste te verminderen.

MINISTER Z. DEMIR SAMEN MET DE BETROKKEN VAKMINISTERS
B. SOMERS, L. PEETERS EN J. BROUNS EN DE OVERIGE LEDEN
VAN DE HIGH LEVEL TASKFORCE DROOGTE

Minister Zuhal Demir, Vlaams minister van Omgeving, is verantwoordelijk voor de uitvoering van de
Blue Deal. Minister Jo Brouns, Vlaams minister van Economie, Landbouw en Innovatie, minister Lydia
Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken en minister Bart Somers, Vlaams minister
van Binnenlands Bestuur, zijn als vakminister bij de Blue Deal betrokken. Vanuit hun bevoegdheden dragen
de betrokken vakministers de Blue Deal mee uit en geven ze uitvoering aan de Blue Deal. Deze ministers
maken ook deel uit van de High Level Taskforce droogte (HLTF), die wordt voorgezeten door minister
Demir. De HLTF droogte heeft een advies verlenende functie met betrekking tot de uitvoering van de Blue
Deal en staat minister Demir bij om (1) prioritaire werkpunten op de meest kostenefficiënte wijze om te
zetten in besluitvorming voor de Vlaamse Regering, (2) aanvullende voorstellen van initiatieven in de strijd
tegen droogte te identificeren, (3) de toekomstige aanpak van het droogtebeleid slagkrachtiger te maken.

De High Level Taskforce Droogte* is samengesteld uit:
MINISTERS
•
•
•
•

mevrouw Zuhal Demir,
Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving,
Energie en Toerisme (voorzitter)
de heer Jo Brouns,
Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk,
Sociale economie en Landbouw
mevrouw Lydia Peeters,
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken
de heer Bart Somers,
Viceminister-president van de Vlaamse Regering en
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken,
Inburgering en Gelijke Kansen

PROVINCIEGOUVERNEURS

•
•
•
•
•

de heer Carl Decaluwé, gouverneur van West-Vlaanderen
mevrouw Carina Van Cauter, gouverneur van Oost-Vlaanderen
mevrouw Cathy Berx, gouverneur van Antwerpen
de heer Jan Spooren, gouverneur van Vlaams-Brabant
de heer Jos Lantmeeters, gouverneur van Limburg

VVSG

•

de heer Wim Dries,
voorzitter van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten

VVP

•

de heer Jan De Haes,
vertegenwoordiger van de Vereniging van de Vlaamse Provincies

WETENSCHAPPERS

•
•
•

Professor Patrick Willems (KU Leuven)
Professor Marijke Huysmans (VUB)
Professor Patrick Meire (UA)

*WORDT ONDERSTEUND DOOR:
•
•
•
•

de heer Bernard De Potter,
voorzitter van de Droogtecommissie
de heer Chris Danckaerts,
gedelegeerd bestuurder van
De Vlaamse Waterweg nv
mevrouw Marleen Porto-Carrero,
voorzitter directiecomité Drinkwater
Aquaflanders
de heer Jan Goossens,
algemeen directeur Aquafin
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Bestuursorganen (2/2)
KABINET DEMIR EN BETROKKEN KABINETTEN BLUE DEAL

Het kabinet Demir geeft sturing aan de concrete uitrol van de Blue Deal en monitort op regelmatige
basis de voortgang. Vanuit die trekkende rol worden alle zaken die verband houden met de Blue Deal
eerst aan het kabinet Demir voorgelegd. Punten met generieke draagwijdte worden vanuit elk kabinet
met de andere betrokken kabinetten besproken en kunnen nadien op de High Level Taskforce droogte
geagendeerd worden. Er wordt hierbij in consensus beslist wat wel of niet zal gepresenteerd worden op
de HLTF droogte.

OVERKOEPELEND PROGRAMMAMANAGEMENT

Een overkoepelend programmamanagement in de schoot van de CIW ondersteunt de High
Level Taskforce droogte. Het overkoepelde programmamanagement staat in voor (1) de algemene
programmacoördinatie, (2) de afstemming van het overleg, de participatie en de overkoepelende
communicatie over de acties van de Blue Deal, (3) de monitoring van de voortgang en de impact van
de acties uit de Blue Deal en (4) het beheer en de ontsluiting van de data die voortvloeien uit de
acties en uit de monitoring van deze acties.
De concrete taakverdeling ziet er als volgt uit:
De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW-commissie) staat in voor de validatie van de
grote strategische lijnen die uitgetekend, voorgesteld en uitgevoerd worden voor het overkoepelend
programmamanagement
De Coördinator Blue Deal is verantwoordelijk voor de uitvoering van het overkoepelend
programmamanagement en voor de opvolging en aansturing van de begeleidingsopdracht van het
consortium van externe dienstverleners. En wordt hierin ondersteund door het CIW-secretariaat.
Het Consortium van externe dienstverleners bestaat uit een multidisciplinair team van deskundigen en
is verantwoordelijk voor de uitvoering van de begeleidingsopdracht. De opdracht heeft betrekking op vier
sporen: (1) Algemene Programma-opvolging, (2) Impactmonitoring, (3) Communicatie en Participatie en (4)
Data.
De Strategische Stuurgroep Water (SSW) vervult samen met het Trekkersoverleg een klankbordfunctie
voor het overkoepelend programmamanagement en de begeleidingsopdracht van het consortium.
De focus van de SSW ligt op de globale voortgang van acties in het Blue Deal programma. Het gaat onder
andere over prioriteren, initiëren, goedkeuren scope en timing, bewaken kwaliteitsvolle uitvoering,...
De focus van het trekkersoverleg ligt op de investeringen op het terrein via plan Vlaamse Veerkracht
– cluster Blue Deal. Zij monitoren de impact op grotere schaal & op langere termijn met het oog op
gecumuleerde effecten.

