
  

1/8 nieuwsbrief van de CIW, jaargang 4, nummer 1, mei 2007 

 van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) 

 Jaargang 4, nummer 1, mei 2007 

  

Nieuws van de Commissie 
De CIW vergaderde op 6 december 2006 en 8 maart 2007. 

 

De Commissie keurde het werkplan voor 2007 goed. De belangrijkste uitdagingen zijn: 

− voor de stroomgebiedbeheerplannen: 

• de voorbereiding van de ontwerpstroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 

tegen eind 2008; 

• de uitwerking van milieudoelstellingen door middel van milieukwaliteitsnormen voor 

grond- en oppervlaktewater en waterbodems en van milieukwantiteitsnormen tegen 

eind 2007; 

− voor de bekken- en deelbekkenbeheerplannen: 

• de organisatie van de infomarkten en informatie- en inspraakvergaderingen naar 

aanleiding van het openbaar onderzoek over de waterbeheerplannen begin dit jaar; 

• de verwerking van de opmerkingen en de adviezen van het openbaar onderzoek; 

• de definitieve goedkeuring van de bekkenbeheerplannen door de bekkenbesturen 

(tegen begin september), de afstemming door de CIW (najaar), en de vaststelling door de 

Vlaamse Regering (eind 2007); 

• de opmaak van het concept bekkenvoortgangsrapport; 

− voor de werking van de bekkenstructuren: 

• de stroomlijning van de werking van de bekkenbesturen, bekkensecretariaten en 

bekkenraden (bv. voor de advisering van de investeringsprogramma’s en 

zoneringsplannen); 

− voor de voorbereiding van wet- en regelgeving: 

• de verdere uitwerking van het uitvoeringsbesluit financiële instrumenten (onteigening, 

recht van voorkoop, vergoedingsplicht, aankoopplicht) voor de overstromingsgebieden 

en de oeverzones afgebakend in de waterbeheerplannen; 

• het uitwerken van richtlijnen voor het toepassen van de watertoets bij plannen en 

programma’s; 

• de opmaak van Strategische Visie Watervoorziening en Watergebruik; 

• de optimalisatie van de stedenbouwkundige verordening voor hemelwater en de 

actualisering van de Code van Goede Praktijk voor rioleringen; 

− voor de overige taken van de CIW: 

• het congres Watersysteemkennis; 

• de afstemming van de crisiscommunicatie bij overstromingen; 

• de voorbereiding van de omzetting van de Europese Overstromingsrichtlijn; 

• … 

U kunt het werkplan van de CIW raadplegen via http://www.ciwvlaanderen.be/ciw.cgi?s_id=13. 

 

 

In het kader van de werkgroepenstructuur van de CIW zijn volgende beslissingen genomen: 

− Mevrouw Ilse HOET werd aangeduid als co-voorzitter van de werkgroep Waterkwantiteit. Zij 

vervangt de heer Frank MOSTAERT. 

− Binnen de werkgroep Watertoets is een Adviesgroep Watertoets opgestart. Via het 

uitvoeringsbesluit Watertoets werd de CIW aangeduid als adviesverlenende instantie voor 
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vergunningsaanvragen die uitgaan van de Vlaamse waterbeheerders en van de 

ruilverkavelingscomités. De voorbereiding van de adviezen gebeurt binnen de Adviesgroep 

Watertoets.  

− Er werd een werkgroep Waterschapswerking opgericht. De bestaande provinciale werkgroep 

deelbekkencoördinatoren wordt hierin opgenomen. 

 

De CIW stemde in met de monitoringprogramma’s, in uitvoering van de artikels 67 en 68 van 

het decreet Integraal Waterbeleid. De programma’s werden eind december 2006 overgemaakt aan 

minister Kris PEETERS voor goedkeuring door de Vlaamse Regering.  

 

De monitoringprogramma’s bevatten volgende onderdelen: 

 

1° voor oppervlaktewater, de monitoring van: 

a) de chemische toestand; 

b) de kwantitatieve toestand; 

c) de mate waarin het oppervlaktewater aan erosie onderhevig is; 

d) de aanvoer en afzetting van sedimenten; 

e) de ecologische toestand en het ecologisch potentieel. 

 

2° voor grondwater, de monitoring van: 

a) de chemische toestand; 

b) de kwantitatieve toestand. 

 

Naast de aanpassingen aan de bestaande meetnetten oppervlaktewater en grondwater, zullen er 

nieuwe meetnetten voor oppervlaktewater uitgebouwd worden voor het monitoren van 

fytoplankton, macroflora, fytobenthos en hydromorfologische kenmerken. De nieuwe 

monitoringprogramma’s houden maximaal rekening met de bestaande meetprogramma’s in het 

kader van de Habitat- en de Vogelrichtlijn.  

 

De CIW hechtte haar goedkeuring aan een gecoördineerde visie voor het afvoeren van 

hemelwater, bemalingwater en gezuiverd effluentwater.  

Het gaat om een gemeenschappelijke visie op mogelijke lozingen van hemelwater en gezuiverd 

afvalwater in kanalen, waterlopen en grachten en op de gemeenschappelijke aanleg van gescheiden 

rioleringen (met de bijhorende buffercapaciteit) in industrieterreinen.  

 

De CIW keurde een voorstel van inhoudstafel en taakverdeling voor de opmaak van de 

stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas goed. De werkgroep Kaderrichtlijn Water 

coördineert de opmaak van de stroomgebiedbeheerplannen. Van vrijwel alle CIW-werkgroepen 

worden tekstbijdragen verwacht.  

 

Op 22 november 2006 startte het openbaar onderzoek over de waterbeheerplannen, meer 

specifiek over 11 bekkenbeheerplannen, zo’n 80 deelbekkenbeheerplannen en het voorbereidend 

document voor de opmaak van de stroomgebiedbeheerplannen van Schelde en Maas.  

Tijdens een persconferentie op 21 november - in aanwezigheid van minister Kris PEETERS - werd het 

openbaar onderzoek gelanceerd onder de titel ’Vol van water …’.  

De campagne ‘Vol van water …’ bestaat uit een folder, krantenadvertenties in de Vlaamse en 

regionale kranten, een TV-spot, de website www.volvanwater.be, 11 bekkenspecifieke brochures en 

13 informatiedagen in de maanden januari en februari.  

 

Het openbaar onderzoek duurt nog tot en met 22 mei 2007. Tot dan kunt u de plannen voor uw 

regio inkijken in uw gemeentehuis of via www.volvanwater.be en opmerkingen formuleren.  
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Voor ieder bekken is er een brochure met een greep uit de acties en de projecten die in dat bekken 

op stapel staan. Vraag ze aan via het nummer 0800 99 004 of via volvanwater@vmm.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De volgende vergadering van de CIW vindt plaats op 31 mei. 

Nieuws van het secretariaat 
 

Mevrouw Sofie Herman is in dienst sinds 1 januari 2007. Zij is de nieuwe contactpersoon voor de 

watertoets binnen het CIW-secretariaat (tel. 053 72 65 30, s.herman@vmm.be). 

Nieuws van de Permanente Projectgroep 
 

De PPG werkte aan een voorontwerp van uitvoeringsbesluit voor de financiële 

instrumenten van het decreet Integraal Waterbeleid, met name de onteigening ten algemene 

nutte, het recht van voorkoop, de aankoopplicht en de vergoedingsplicht: 

 

− Om de doelstellingen van het integraal waterbeleid te realiseren, heeft de overheid de 

mogelijkheid om onroerende goederen te onteigenen. 

− Wanneer een gebied als oeverzone of overstromingsgebied is afgebakend in een 

waterbeheerplan zijn het recht van voorkoop en de aankoopplicht er van toepassing. Als een 

overheid een recht van voorkoop uitoefent, verwerft zij in de plaats van de kandidaat-koper 

de aangeboden onroerende goederen. Zij koopt dan tegen de prijs en de voorwaarden 

overeengekomen door de verkoper en de kandidaat-koper. Een aankoopplicht houdt in dat 

een eigenaar van een onroerend goed de overheid kan verplichten om dit onroerend goed 

aan te kopen. 

− Wanneer een onroerend goed in een afgebakend overstromingsgebied ligt dat bovendien 

actief wordt ingeschakeld in de waterbeheersing, kan de gebruiker onder welbepaalde 

voorwaarden de overheid verplichten een vergoeding uit te betalen.  

 

Over onteigening, voorkooprecht en aankoopplicht is er een consensus binnen de PPG. Momenteel 

gaan de discussies nog over de vergoedingsplicht - onder meer over de berekeningswijze voor 

omschakelings- en forfaitaire vergoeding - en over het toepassingsgebied ervan. Gelet op een aantal 

uiteenlopende standpunten van de waterbeheerders, natuur en landbouw, besliste de CIW om een 

inventaris van mogelijke vergoedingensystemen (inclusief probleemstelling en oplossingsvoorstel) 

voor te leggen aan minister Kris PEETERS.  
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Nieuws van de werkgroepen 
 

� Werkgroep Kaderrichtlijn Water 
 

Het decreet Integraal Waterbeleid stelt dat de ontwerpstroomgebiedbeheerplannen voor 

Schelde en Maas en de bijhorende maatregelenprogramma’s beschikbaar zijn tegen eind 

2008. De werkgroep Kaderrichtlijn Water coördineert de opmaak ervan. 

 

Op 20 maart werd een toelichting gegeven aan de voorzitters en de secretarissen van alle CIW-

werkgroepen over het tijdskader en de taakverdeling voor de opmaak van de 

stroomgebiedbeheerplannen. 

 

Een eerste stap in de opmaak van de plannen is een voorstel van milieudoelstellingen, onder de 

vorm van milieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater, grondwater en waterbodems en 

milieukwantiteitsnormen, tegen november 2007. 

De milieudoelstellingen die uiterlijk tegen eind 2015 moeten worden bereikt, zullen vastgesteld 

worden overeenkomstig het decreet Algemene Bepalingen inzake Milieubeleid. De werkgroep 

werkt aan een handleiding voor de waterbeheerders om het goed ecologisch potentieel (GEP) en 

het maximaal ecologisch potentieel (MEP) voor sterk veranderde en kunstmatige waterlichamen te 

bepalen.  

 

De werkgroep komt opnieuw samen op 5 juli. 

 

 

� Werkgroep Bekkenwerking 
 

De werkgroep Bekkenwerking maakte afspraken over de verwerking van de adviezen en 

bezwaren (samen reacties) van het openbaar onderzoek. Na afloop van het openbaar 

onderzoek op 22 mei hebben de gemeenten 10 werkdagen om de reacties op de 

waterbeheerkwesties en de bekken- en deelbekkenbeheerplannen over te maken aan het CIW-

secretariaat, respectievelijk de bekkensecretariaten. 

Voor de verwerking van de reacties zal gebruik gemaakt worden van een databank. Alle bezwaren 

worden toegewezen aan thema’s of sleutelwoorden, zodat gelijkaardige opmerkingen gebundeld 

beantwoord kunnen worden.  

Voor ieder bekkenbeheerplan komt er een overwegingsdocument, waarin de reacties 

beantwoord worden en voorstellen tot aanpassing van het plan geformuleerd worden.  

 

Na het openbaar onderzoek kan het bekkenbestuur inhoudelijke aanpassingen aan de 

waterbeheerplannen doorvoeren. Aanpassingen zijn enkel mogelijk op basis van bezwaren en/of 

adviezen geformuleerd tijdens het openbaar onderzoek.  

 

De volgende vergadering van de werkgroep Bekkenwerking vindt plaats op 5 juni. 

 

 

� Werkgroep Watersysteemkennis 
 

Tot nog toe vonden acht thematische studiedagen in aanloop naar het congres Watersysteemkennis 

plaats. Alle studiedagen kenden een hoge opkomst. Het programma is telkens een combinatie van 

lezingen uit de universiteiten en bijdragen uit de administraties en onderzoeksinstellingen. 

 

De laatste studiedag ‘Mensen en watersystemen: duurzaam te combineren!?’ vindt plaats op 31 mei 

2007 te Antwerpen. Inschrijven kan via http://www.ua.ac.be/main.aspx?c=WATERSYS.  
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Het afsluitend congres vindt plaats op 6 en 7 december 2007 in de aula van de Campus Drie Eiken 

van de Universiteit Antwerpen. De aandacht gaat naar de wisselwerking tussen beleid en 

onderzoek.  

Op het programma staat: 

− Dag 1: De synthesen van en de voornaamste conclusies uit de voorafgaande studiedagen; 

− Dag 2: Lessen uit internationale, interregionale en regionale onderzoeksprogramma’s voor 

water en de onderzoeksnoden vanuit de wetenschappelijke wereld en vanuit het beleid. 

 

 

� Thematische werkgroepen 
 

− Werkgroep Watertoets 
 

De Adviesgroep Watertoets komt iedere maand samen. Tot nog toe werden een twintigtal 

projecten geadviseerd. Het gaat voornamelijk om advies bij aanvragen voor stedenbouwkundige 

vergunningen en milieuvergunningen van waterbeheerders. Zo werd advies gegeven bij aanvragen 

voor oeverherstellingswerken, dijkwerken, de bouw van een keermuur en loskade en het vervangen 

van bruggen over waterlopen. 

 

Het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu, energie en openbare 

werken, dat momenteel wordt besproken in het Vlaams Parlement, bevat bepalingen om het 

toepassingsgebied van de watertoets  in artikel 8 van het decreet Integraal Waterbeleid 

beter af te bakenen.  

De huidige regelgeving voor de watertoets heeft een open toepassingsgebied. Dit betekent dat de 

watertoets op alle vergunningen, plannen en programma’s moet worden uitgevoerd, ook als deze 

geen verband houden met water. Anderzijds was de watertoets niet van toepassing op 

stedenbouwkundige of planologische attesten.  

Het ontwerp van decreet vereenvoudigt het toepassingsgebied en geeft  de Vlaamse Regering de 

mogelijkheid om een positieve lijst op te stellen van vergunningen, plannen en programma’s die 

steeds aan de watertoets moeten onderworpen worden. Daarnaast kan de Vlaamse Regering ook 

een negatieve lijst opstellen. Een stedenbouwkundige vergunning bijvoorbeeld kan veelal gevolgen 

hebben voor het watersysteem en staat dus op de positieve lijst. In bepaalde gevallen, zoals bij een 

stedenbouwkundige vergunning voor een reclamepaneel, is er geen effect op het watersysteem te 

verwachten. Die gevallen kunnen op een negatieve lijst opgenomen worden. De lijsten zullen verder 

voorbereid worden binnen de werkgroep Watertoets. 

 

 

− Werkgroep Bagger- en Ruimingsspecie 
 

Het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en het bijhorend 

uitvoeringsbesluit leggen de regels vast voor het wijzigen van vegetatie en kleine 

landschapselementen (KLE). Aangezien dijken en waterlopen in deze wetgeving als KLE beschouwd 

worden, zijn deze regels van belang voor de waterbeheerders. Daarom zijn de bepalingen van het 

natuurdecreet die relevant zijn bij onderhoudsbagger- en ruimingswerken overgenomen in de 

Leidraad en Algemene Code van Goede Praktijk Bagger- en Ruimingsspecie. 

 

Het uitvoeringsbesluit bepaalt onder andere dat voor het wijzigen van vegetatie en van KLE – 

afhankelijk van het type natuurelement – een verbod, een natuurvergunningsplicht of een 

meldingsplicht geldt. Voor “normale onderhoudswerken” zijn er echter uitzonderingen en 

ontheffingen mogelijk voor deze bepaling.  

Om de genoemde Leidraad en Code van Goede Praktijk beter te laten overeenstemmen met het 

uitvoeringsbesluit, bereidt de werkgroep Bagger- en Ruimingsspecie een correctere omschrijving van 

het begrip “normaal onderhoud” voor onbevaarbare waterlopen en voor waterwegen voor 

  

De volgende vergadering van de werkgroep Bagger- en Ruimingsspecie is gepland op 21 juni. 
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− Werkgroep Ecologisch Waterbeheer 
 

Via de werkgroep Ecologisch Waterbeheer volgen de waterbeheerders verschillende 

natuurbeschermings- en instandhoudingsdossiers op en leveren ze er een bijdrage aan: de 

Palingverordening, het wegwerken van vismigratieknelpunten, de bestrijding van invasieve soorten, 

een modus vivendi voor de bever, het reglementeren van zachte recreatie op waterlopen, … 

 

De werkgroep Ecologisch Waterbeheer vergadert op  22 juni. 

 

 

− Werkgroep Waterkwantiteit 
 

Op 25 april 2007 heeft het Europees Parlement een overeenkomst bereikt met de Raad over een  

voorstel van richtlijn m.b.t. overstromingsbeoordeling en –beheer. De definitieve goedkeuring door 

de Raad volgt nog in de loop van dit jaar. De Europese richtlijn versterkt de samenwerking inzake 

overstromingsbeheer tussen de lidstaten op het niveau van de stroomgebieden/ 

stroomgebiedsdistricten en is afgestemd op de Kaderrichtlijn Water. In een eerste fase dienen de 

lidstaten in te schatten voor welke gebieden er risico op wateroverlast bestaat. Voor deze gebieden 

moeten de lidstaten in een volgende fase overstromingsbeheerplannen opstellen. Meer informatie 

vindt u op de website van de Europese Commissie:  

http://ec.europa.eu/environment/water/flood_risk/index.htm  

 

De werkgroep Waterkwantiteit zal de omzetting van de richtlijn in Vlaanderen voorbereiden.  

 

De werkgroep Waterkwantiteit komt opnieuw samen op 16 mei. 

 

 

− Werkgroep Rationeel Watergebruik 
 

In het kader van de opmaak van de Strategische Visie voor Watervoorziening en Watergebruik 

werden de sectoren bevraagd over de kansen en de knelpunten die zij ervaren m.b.t. 

waterbesparingsmaatregelen en het gebruik van alternatieve waterbronnen. 

 

De volgende vergadering van de werkgroep Rationeel Watergebruik is gepland op 23 mei.  

 

 

− Werkgroep Waterzuivering 
 

Voor de uitwerking van de gecoördineerde visie voor het afvoeren van hemelwater, bemalingswater 

en gezuiverd effluentwater naar de praktijk zijn  verschillende acties gepland. Een eerste actie is de 

uitwerking van een knelpuntenbestand per zuiveringsgebied/ RWZI voor elke waterbeheerder. 

 

De werkgroep Waterzuivering komt opnieuw samen op 22 mei. 

Nieuws van de bekkenstructuren 
 

 

De oprichtingsvergaderingen van de bekkenbesturen vonden plaats tussen 17 oktober en 30 

oktober. De belangrijkste agendapunten waren: 

− de goedkeuring van het huishoudelijk reglement; 
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− de oprichting van de bekkensecretariaten en de mandatering van een aantal taken aan de 

bekkensecretariaten; 

− de samenstelling van de bekkenraden; 

− de goedkeuring van het voorstel om de bekkenbeheerplannen en bijhorende 

deelbekkenbeheerplannen in openbaar onderzoek te gaan, inclusief een beslissing over de 

afstemming van de bekkenbeheerplannen en de deelbekkenbeheerplannen en een beslissing 

over de aanduiding van bindende bepalingen. 

 

De vertegenwoordiging van het Vlaamse Gewest in de bekkenbesturen is vastgelegd in het 

besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2007 (BS 22 maart 2007). 

 

De bekkenbesturen vergaderden voor de tweede maal in de maanden maart - april. De 

belangrijkste agendapunten waren: 

− de inhoudelijke bespreking van het ontwerpbekkenbeheerplan; 

− de advisering van de ontwerpzoneringsplannen; 

− de advisering van het Optimalisatieprogramma 2009 – 2013; 

− de advisering van de waterbeheerkwesties. 

 

De oprichtingsvergaderingen van de bekkenraden, onder voorzitterschap van de 

bekkencoördinatoren, vonden plaats tussen 14 november en 22 november. Op deze vergaderingen 

werd het huishoudelijk reglement van de bekkenraden besproken en toelichting gegeven bij de 

adviestaak van de bekkenraad met betrekking tot de (deel)bekkenbeheerplannen en de 

waterbeheerkwesties. 

 

In de maanden maart en april bereidde iedere bekkenraad een advies op het 

ontwerpbekkenbeheerplan voor. Het gaat om een gezamenlijk advies vanuit alle sectoren.  

Ter info 
 

Op 27 december 2006 verscheen de richtlijn ‘betreffende de bescherming van grondwater’ 

(2006/118/EG) in het Publicatieblad van de Europese Unie. Deze ‘grondwaterrichtlijn’ is een 

aanvulling op de kaderrichtlijn Water en bevat gemeenschappelijke criteria voor de beoordeling van 

de chemische toestand van het grondwater alsook voor de  beoordeling van de tendensen in de 

kwaliteit van het grondwater (concentratie van vervuiling).  

 

Op 3 mei brachten de MiNa-Raad en de SERV een gemeenschappelijk advies uit op de 

Waterbeheerkwesties, het voorbereidende document voor de opmaak van de 

stroomgebiedbeheerplannen. De Raden vragen om de nodige middelen te voorzien voor de tijdige 

vaststelling van de stroomgebiedbeheerplannen. Deze plannen zijn immers cruciaal voor het 

integraal waterbeleid van het stroomgebied. Het advies is terug te vinden op de websites van de 

Raden.  

 

De referaten van de academische zitting ‘Integraal Waterbeheer. Kansen of beperkingen 

voor een dynamisch beleid’ ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de leerstoel Integraal 

Waterbeheer werden gebundeld in een gelegenheidsbrochure. De leerstoel Integraal Waterbeheer 

werd ingesteld aan het Instituut voor Milieukunde van de Universiteit Antwerpen en wordt 

financieel en inhoudelijk gesteund door de Vlaamse Milieumaatschappij. U kan de brochure 

aanvragen via milieu@ua.ac.be 

 

Aquafin nodigt academici, beleidsmakers en specialisten van waterbedrijven uit om ervaringen uit te 

wisselen over hergebruik van water in droge en natte klimaatszones, in rijkere en armere landen op 

het 6de IWA congres, tussen 8 en 12 oktober 2007 in Antwerpen. Meer informatie over dit 

congres vindt u op www.wrrs2007.org. 



 

8/8 nieuwsbrief van de CIW, jaargang 4, nummer 1, mei 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenst u deze nieuwsbrief niet langer te ontvangen? 

Stuur dan een e-mail met als titel ‘uitschrijven’ naar ciw-sec@vmm.be 

 

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 volgend 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 

 


