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Traditiegetrouw begint deze nieuwsbrief met de beslissingen die genomen werden op de recentste
commissievergadering. Deze vond plaats op 26 november 2004.

De Y]Z�6DPHQZHUNLQJ�9ODDPV�:DWHU (SVW) zal op de eerstvolgende CIW-vergadering uitgenodigd
worden. De SVW zal de drinkwatersector vertegenwoordigen. Dit past binnen de recente beslissingen
van de Vlaamse regering met betrekking tot waterzuivering en drinkwatervoorziening.

Het voorontwerp van ZDWHUEHOHLGVQRWD werd door het kabinet van minister Peeters ter kennisgeving
aan de leden van de CIW bezorgd. De grote krachtlijnen en fundamentele visie uit de
waterbeleidsnota zoals voorbereid door de CIW, werden in dit voorontwerp behouden. Momenteel
wordt deze nota op politiek niveau besproken met de andere beleidsdomeinen. Na een principiële
goedkeuring door de Vlaamse regering moet het ontwerp nog voorgelegd worden aan de SERV en de
MINA-raad. De deadline uit het decreet IWB - nl. 22 december 2004 - zal waarschijnlijk niet gehaald
worden.

De CIW hechtte haar goedkeuring aan de DQDO\VHUDSSRUWHQ� LQ�XLWYRHULQJ�YDQ�DUWLNHO��� van het
GHFUHHW�,:% (artikel 5 van de KRLW). De analyses worden eerstdaags overgemaakt aan minister K.
Peeters. Ze zullen via de website www.ciwvlaanderen.be  beschikbaar zijn voor geïnteresseerden en
betrokkenen.  Aan de Europese Commissie zal een samenvatting ervan gerapporteerd worden tegen
uiterlijk 22 maart 2005. De subwerkgroep Planningsverantwoordelijken van de werkgroep
Bekkenwerking zal het voorstel van de werkgroep Kaderrichtlijn Water voor de DIEDNHQLQJ� YDQ
ZDWHUOLFKDPHQ en de DDQGXLGLQJ� YDQ� VWHUN� YHUDQGHUGH� ZDWHUOLFKDPHQ� verder evalueren� Meer
informatie over deze analyses vindt u bij nieuws van de werkgroep Kaderrichtlijn Water.

Naar aanleiding van de vraag van de VVSG op de vergadering van 22 september over GH�URO�GLH�GH
&,:�NDQ�VSHOHQ�LQ�KHW�ZDWHU]XLYHULQJVEHOHLG, werd ingegaan op de grondige hervormingen van de
organisatie en de financiering van de waterzuivering (beslissing van de Vlaamse regering van 17
september) die momenteel voorbereid worden. De hervormingen worden gestuurd door een centrale
projectgroep onder leiding van de kabinetschef van minister Peeters, waardoor de rol die de CIW
hierin speelt momenteel beperkt is.
Het CIW-secretariaat zal tweemaandelijks rapporteren over de besprekingen binnen de centrale
projectgroep. Op basis hiervan kunnen dan verdere initiatieven genomen worden tot
standpuntbepaling of communicatie. Tegen de CIW-vergadering van maart 2005 zal de werkgroep
Bekkenwerking een voorstel uitwerken over het advies van de bekkenbesturen op de
investeringsprogramma’s en technische plannen.

Op de vergadering van 26 november werd ook het ZHUNSODQ�YDQ�GH�&,: voor 2005 besproken. De
planning van sommige werkgroepen moet nog aangevuld worden. Het werkplan zal ook nog
besproken worden binnen de Permanente Projectgroep en zal ter goedkeuring voorgelegd worden op
de eerste vergadering van de CIW in 2005. Het werkplan CIW 2005 zal dan via de website
www.ciwvlaanderen.be te raadplegen zijn.

Zoals op de CIW-vergadering van 22 september afgesproken, werd de werkgroep 
2YHUOHJ
UDWWHQEHVWULMGLQJ�PHW�SURYLQFLHV
 opnieuw samengeroepen. Zowel de afdeling Water, het Instituut
voor Bosbouw en Wildbeheer, evenals 3 van de 5 provincies waren er vertegenwoordigd. Voortaan zal
deze problematiek binnen de werkgroep Ecologisch Waterbeheer besproken worden.

Wat het RYHUOHJ�PHW�GH�SURYLQFLHJRXYHUQHXUV voor de opstart van de bekkenstructuren betreft, liet
het kabinet weten dat dit begin 2005 kan doorgaan. Het secretariaat zal in overleg met het kabinet een
exacte datum bepalen en de voorbereiding van dit overleg aanvatten.



Met betrekking tot de ZHUNJURHSHQ�nam de CIW onderstaande beslissingen. Meer informatie over de
werkgroepen leest u verder in deze nieuwsbrief.

- Voor de werkgroep waterkwantiteit werden voorlopig de heer F. Mostaert (AWZ) en de heer F.
Raymaekers (AMINAL, afdeling Water) als co-voorzitters aangeduid. Deze werkgroep zal
voornamelijk de Vlaamse standpunten in Europese dossiers die te maken hebben met
overstromingen en verdroging voorbereiden. De heer Raymaekers werd aangeduid als Vlaamse
trekker van het EU-dossier en als kandidaat voor het Belgische pilootschap.
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De Permanente Projectgroep zal op 22 december vergaderen. O.a. de KXLVVWLMO van de CIW zal er
aan bod komen. Via een bevraging van de leden van de PPG werd nagegaan welke de gewenste
uitstraling van de CIW is. De resultaten van het identiteitsonderzoek zullen op de vergadering
toegelicht worden. Deze zal dan tot uiting moeten komen in het logo en de te ontwikkelen interne en
externe communicatiedragers.

In uitvoering van de beslissing van de CIW om via een GDWDEDQN� alle verslagen van de CIW
(werkgroepen en ambtenarenwerkgroepen) te centraliseren via het CIRCA-systeem, zal een voorstel
uitgewerkt worden met betrekking tot inhoud, beheer en toegang van deze databank.

Naast de huisstijl en de databank zullen ook de visietekst m.b.t. de functietoekenningen (zie
nieuwsbrief nummer 3) en het werkplan 2005 aan bod komen.
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De drie analyses (kenmerkenanalyse, impactanalyse en economische analyse) van de op
Vlaams grondgebied gelegen delen van de internationale stroomgebiedsdistricten van de
Schelde en van de Maas werden samengevoegd tot één rapport voor enerzijds de Schelde en
anderzijds de Maas. Deze rapporten werden opgemaakt op basis van de huidig beschikbare
gegevens en de huidige kennis. Ze vormen de eerste stap naar de opmaak van de
stroomgebiedbeheerplannen, die eind 2009 klaar moeten zijn. Een aantal onderwerpen zal nog
verder uitgewerkt en verfijnd moeten worden. Dit geldt in het bijzonder voor de voorlopige
afbakening van de oppervlakte- en grondwaterlichamen, de aanduiding van de sterk veranderde
waterlichamen, de invulling van de goede toestand en de referentietoestand en de risicoanalyse.
Een verdere uitwerking van deze analyses op basis van nieuwe gegevens is dus noodzakelijk en
dit zal dan ook in de werkplannen voor de volgende jaren van de werkgroep Kaderrichtlijn Water
opgenomen worden.
De Europese Commissie erkent dat de analyses momentopnames zijn die nog zullen wijzigen als
gevolg van nieuwe  informatie. O.a. op basis van de meetnetten oppervlaktewater en grondwater
die eind 2006 operationeel moeten zijn, zal nieuwe informatie beschikbaar worden.
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De werkgroep Bekkenwerking besprak de ontwerp visietekst m.b.t. functietoekenningen,
aangezien functietoekenningen onder meer in bekkenbeheerplannen aan bod zullen komen.
Daarnaast stelde de werkgroep een werkplan voor 2005 op, waarbij de nadruk ligt op het
klaarstomen van de voorontwerpen van bekkenbeheerplannen en op de operationalisering van
de bekkenoverlegstructuren. Tenslotte stelde de werkgroep vast dat een soort centrale databank
met verslagen, vergaderdata,… de werking van de CIW zou bevorderen.



• :HUNJURHS�:DWHUV\VWHHPNHQQLV��YRRU]LWWHU��5XGL�9HUKH\HQ��8$�
Het organisatiecomité van het &RQJUHV� :DWHUV\VWHHPNHQQLV werkte verder aan de
voorbereiding van het Congres. Zo werd een intentieverklaring tot samenwerking voor het
congres tussen de financiers (AMINAL, AWZ en VMM) en de hoofden van de voornaamste
universitaire vakgroepen in Vlaanderen op het gebied van watersysteemkennis, opgesteld. Aan
minister Peeters zal gevraagd worden dit samenwerkingsprotocol in naam van de financiers te
ondertekenen.

Het congres Watersysteemkennis zal bestaan uit negen thematische studiedagen, waarvan de
eerste kort na de het vierde Waterforum (maart 2004) zal plaatsvinden. Om de studiedagen beter
te kunnen  spreiden in de tijd is het afsluitend congres verplaatst van maart 2006 naar maart
2007.
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De werkgroep Watertoets en haar deelwerkgroep werken verder aan effectieve richtlijnen voor
de toepassing van de watertoets. Tegen januari 2005 worden richtlijnen voor de
vergunningverleners opgemaakt. De toelichtende nota over de watertoets, die verspreid werd
in afwachting van concretere richtlijnen, is ondertussen ook beschikbaar via
www.ciwvlaanderen.be.
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De werkgroep Ecologisch Waterbeheer stelde een aantal acties en maatregelen voor ter
EHVWULMGLQJ�YDQ�HHQ�DDQWDO�LQYDVLHYH�H[RWHQ. Dit zijn uitheemse soorten die ver buiten hun
oorspronkelijke biotoop doordringen, daar explosief groeien – doordat ze geen natuurlijke
vijanden hebben – met veel economische en ecologische schade tot gevolg. De kosten voor
het onderhoud van de waterlopen zullen dan ook exponentieel groeien. Voor de verdere
uitwerking van het voorstel werd in de schoot van de werkgroep een technische werkgroep
opgericht.

De werkgroep Ecologisch Waterbeheer formuleerde ook een beleidsvisie met betrekking tot
de VDQHULQJ�YDQ�GH�YLVPLJUDWLHNQHOSXQWHQ. De afstemming op het beleid met betrekking tot
de bescherming van de watermolens als onroerend erfgoed werd verder geconcretiseerd. Er
wordt ook een studie “ juridisch statuut van de watermolens” opgestart. Hierbij zal nagegaan
worden hoe een maximale integratie van de doelstellingen met betrekking tot waterbeheer,
vismigratie en watermolens op juridisch gebied kan bereikt worden.
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De werkgroep Bagger- en Ruimingsspecie werkte de lijst met onduidelijkheden en knelpunten
in het nieuwe Vlarea verder uit. De werkgroep bevestigde nogmaals dat een code van goede
praktijk voor bagger- en ruimingsspecie bij het nieuwe Vlarea op korte termijn noodzakelijk is.
Aangezien de OVAM het initiatief tot de code van goede praktijk moet nemen, zal de
werkgroep hieromtrent een brief van de CIW-voorzitter aan de OVAM voorbereiden. Tenslotte
maakte de werkgroep een inschatting van de gevolgen van de keuzes inzake parameters en
inzake het toetsingskader in Vlarea, voor wat de kostprijs voor bagger- en ruimingswerken
betreft.
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- De volgende vergadering van de CIW vindt plaats op 27 januari 2005.

- Volgende werkgroepvergaderingen zijn gepland:

•� Permanente Projectgroep op 22 december 2005
•� Werkgroep Bekkenwerking op 6 januari 2005
•� Werkgroep Bagger- en Ruimingsspecie op 13 januari 2005
•� Werkgroep Watertoets op 20 januari 2005
•� Werkgroep Kaderrichtlijn Water op 20 januari 2005
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Deze digitale nieuwsbrief verschijnt tweemaandelijks en wordt samengesteld door het secretariaat van
de CIW. Heeft u interessante informatie over de voortgang van uw werkgroep of vanuit de praktijk of
een andere mededeling, dan kunt u deze bezorgen aan het secretariaat van de CIW op onderstaand
adres:

Secretariaat CIW
Digitale Nieuwsbrief
Alfons Van de Maelestraat 96
9320 Erembodegem
Tel: 053 - 72 65 07
E-mail: ciw-sec@vmm.be
www.ciwvlaanderen.be

Wenst u deze nieuwsbrief niet langer te ontvangen? Stuur dan een e-mail met als titel ‘uitschrijven’
naar ciw-sec@vmm.be


