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De vorige nieuwsbrief verscheen in augustus 2008. In deze nieuwsbrief informeren we u over de 

belangrijkste beslissingen uit de CIW vergaderingen van 14 oktober en 18 december 2008.  In 2009 

komt de CIW samen op 19 maart, 26 mei, 16 juli, 9 oktober en 10 december. 

 

� Bekkenbeheerplannen definitief vastgesteld 
 

Op 30 januari stelde de Vlaamse Regering de eerste bekkenbeheerplannen en de bijhorende 

deelbekkenbeheerplannen definitief vast. Dit is een zeer belangrijke stap in het integraal 

waterbeleid in Vlaanderen. Met deze vaststelling zet de Vlaamse Regering de kroon op het 

jarenlange voorbereidende werk van de waterschappen, de bekkenbesturen en de CIW. 

 

Voorafgaand aan deze goedkeuring maakten de bekkenbesturen - op vraag van minister H. CREVITS 

- een verdere prioritering op van de acties en maatregelen uit de plannen. Hierbij werd rekening 

gehouden met volgende criteria: de uitvoerbaarheid van de acties op korte termijn, de 

realiseerbaarheid van de acties binnen de voorziene planperiode en de aanwending van de 

reguliere begrotingskredieten. De CIW heeft de prioritering uit de verschillende bekkens onderling 

afgestemd.    

 

De plannen worden ter inzage gelegd in de betrokken gemeenten, provincies en 

bekkensecretariaten. Ze zijn ook binnenkort te raadplegen op de website van de CIW. Op de 

website is ook een geoloket bekkenwerking te vinden, waar u de lokaliseerbare acties en projecten 

uit de bekkenbeheerplannen kan raadplegen. 

 

� Stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas in openbaar 

onderzoek 
 

Op 14 oktober 2008 keurde de CIW de ontwerpen van stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en 

Maas en het bijhorende maatregelenprogramma voor Vlaanderen goed. In de plannen worden 

maatregelen voorgesteld om de uitdagingen van het waterbeleid aan te pakken. Het gaat om 

maatregelen zowel om de waterkwaliteit en de watervoorraden veilig te stellen als om de 

schadelijke gevolgen van overstromingen te beperken.  

 

Sinds 16 december 2008 loopt het openbaar onderzoek over deze plannen. Ze liggen ter inzage in 

de gemeentehuizen. De CIW stuurde de plannen voor advies naar de MINA-raad, de SERV, de SAR 

LV (Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij), de bekkenbesturen en de bekkenraden. 

Alle informatie over het openbaar onderzoek, de plannen zelf en achtergrondinformatie is 

samengebracht op de website www.volvanwater.be. U vindt er ook de kalender van de 

inspraakvergaderingen. Ze vinden plaats per bekken in de periode februari – maart 2009. Op deze 

website kan ook een digitaal inspraakformulier ingevuld worden. 

 

Via de communicatiecampagne Vol van water informeert de CIW zoveel mogelijk burgers en 

belangenorganisaties over het openbaar onderzoek en stimuleert hen om op de plannen te 

reageren.  Er werden 50.000 infofolders en 2.000 affiches verspreid via de infozuilen van de Vlaamse 

Gemeenschap. Bij de start van het openbaar onderzoek verscheen een advertentie in enkele 

Vlaamse kranten.  
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Een “inspraakwijzer” geeft per hoofdstuk aan wat de concrete inspraakmogelijkheden zijn. U kunt 

de inspraakwijzer downloaden van www.volvanwater.be. Ook werd een brochure over de 

stroomgebiedbeheerplannen gepubliceerd. U kunt de brochure bestellen via volvanwater@vmm.be.  

 

� Besluit financiële instrumenten principieel goedgekeurd 
 

De Vlaamse Regering keurde op 19 december 2008 het besluit financiële instrumenten principieel 

goed. Dit besluit bevat nadere regels voor het toepassen van de financiële instrumenten 

onteigening, recht van voorkoop, aankoopplicht en vergoedingsplicht. Het legt bijvoorbeeld de 

manier vast waarop de vergoeding wordt berekend. Op 4 februari brachten de MINA-raad en de 

SERV een gezamenlijk advies uit over dit besluit. De SARV LV brengt eerstdaags een advies uit.  

 

De waterbeheerders kunnen gronden onteigenen in het kader van integraal waterbeleid. Daarnaast 

hebben zij ook een recht van voorkoop voor gronden die geheel of gedeeltelijk in de 

waterbeheerplannen afgebakende overstromingsgebieden en oeverzones liggen. Via de 

aankoopplicht kunnen eigenaars van gronden in afgebakende overstromingsgebieden en 

oeverzones de waterbeheerders verplichten om die gronden aan te kopen, omdat ze sterk in 

waarde daalden of omdat de bedrijfsvoering ernstig in het gedrang komt. Land- en bosbouwers 

kunnen een vergoeding krijgen voor het inkomstenverlies dat zij leden als gevolg van de actieve 

inschakeling van een overstromingsgebied waarin een perceel ligt dat zij gebruiken.  

 

� Milieubeoordeling bij de stroomgebiedbeheerplannen goedgekeurd 
 

Op 22 december 2008 keurde de dienst Mer van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie de 

milieubeoordeling bij de stroomgebiedbeheerplannen goed. Het goedkeuringsdocument van de 

dienst Mer kan ingekeken worden bij de ontwerpplannen die ter inzage liggen in het gemeentehuis 

en is te raadplegen via www.volvanwater.be .  

 

� Rubiconfonds: subsidievoorwaarden 2009 gekend en subsidies 2008 

toegekend 
 

Op 9 januari 2009 keurde de Vlaamse Regering het subsidiebesluit Rubiconfonds voor het 

begrotingsjaar 2009 definitief goed. Subsidies kunnen aangevraagd worden van 3 februari tot en 

met 25 maart. 

 

Het Rubiconfonds geeft subsidies voor kleinschalige projecten die meer ruimte geven aan het 

watersysteem en zo wateroverlast in bebouwde gebieden aanpakken. Vooral projecten van lokale 

besturen en lokale instanties komen in aanmerking. Om hen te helpen bij het opstellen van een 

aanvraagdossier verspreidde het departement RWO (Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en 

Onroerend Erfgoed), in samenwerking met de CIW, een brochure. De brochure verduidelijkt welke 

projecten in aanmerking komen voor subsidie, hoe de aanvraag moet ingediend worden en welke 

kenmerken het projectvoorstel moet hebben om tegemoet te komen aan de principes van integraal 

waterbeleid. 

 

Het subsidiebesluit voor 2009 en de brochure zijn te raadplegen op de website.  

 

Voor het  begrotingsjaar 2008 krijgen 14 projecten subsidie uit het Rubiconfonds voor een totaal 

bedrag van 2,4 miljoen euro. Een korte omschrijving van elk project is te vinden op de website. 

 

� Methodiek voor prioritering te onderzoeken waterbodems 
 

De CIW keurde een methodiek voor het prioriteren van te onderzoeken waterbodems goed. Deze 

moet toelaten om - vertrekkende vanuit de prioriteiten die gelegd werden in de 

bekkenbeheerplannen - één globale lijst voor Vlaanderen van prioritair te onderzoeken 

waterbodems op te stellen.  
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De CIW zal de lijst van prioritair te onderzoeken waterbodems samen met een overzicht van de 

middelen en termijnen die hiervoor nodig zijn voor goedkeuring voorleggen aan de Vlaamse 

Regering.  

 

� Omzendbrief met richtlijnen voor het onderhoud van rioleringen 
 

De CIW keurde een voorstel van omzendbrief goed met richtlijnen voor het onderhouden en 

reinigen van openbare rioleringen en collectoren en de bijhorende straatkolken en pompstations. 

 

In afwachting van een herwerkte “Code van goede praktijk voor de aanleg van openbare 

rioleringen” geeft deze omzendbrief duidelijke en juridisch onderbouwde richtlijnen aan de 

onderhoudsdiensten en aan de instanties die verantwoordelijk zijn voor het afvoeren van rioolslib.  

 

Het voorstel werd intussen voorgelegd aan minister H. CREVITS. 

 

� Palingbeheerplan voor de bescherming van het Europese 

palingbestand 
 

In uitvoering van de Europese Palingverordening van juni 2007, keurde de CIW een 

palingbeheerplan voor Vlaanderen goed.  

Met deze verordening wil Europa het palingbestand terug op peil brengen. Enkele jaren geleden 

voerde Vlaanderen al een verbod in op het gebruik van intensieve vangstmethodes zoals 

palingfuiken. Bijkomende maatregelen uit het plan zijn: oplossen van migratieknelpunten, 

verminderen van het sterftepercentage bij doorgang door pompgemalen, uitzetten van glasaal en 

bestrijden van de stroperij. 

 

� Werkplan CIW voor 2009 goedgekeurd 
 

De CIW keurde ook het werkplan voor 2009 goed. De belangrijkste uitdaging voor 2009 is  de 

opmaak van de definitieve ontwerp stroomgebiedbeheerplannen op basis van de opmerkingen en 

adviezen uit het openbaar onderzoek. 

 

Het volledige werkplan is beschikbaar op de website. 

 

� CIW verbetert haar communicatie 
 

In 2008 peilde de CIW via een elektronische enquête naar de informatiebehoefte bij alle leden van 

de overlegstructuren van het integraal waterbeleid op de verschillende niveaus. 600 van de 1.700 

leden namen deel aan dit onderzoek. De CIW besliste om haar communicatie in 2009, op basis van 

de resultaten van dit onderzoek, te optimaliseren.  

 

Eén van de conclusies van het onderzoek was dat de CIW, haar werking en haar 

communicatieproducten, minder goed gekend zijn op het lokale niveau. Om hieraan te verhelpen 

wordt dit nummer van de digitale CIW-nieuwsbrief aan alle leden van de overlegstructuren op de 

verschillende niveaus bezorgd. Wie deze nieuwsbrief liever niet ontvangt kan dit melden op 

secretariaat_CIW@vmm.be.  

 

Andere conclusies van het onderzoek zijn: 

 

− De naamsbekendheid van de CIW is groot en de CIW heeft bij de overgrote meerderheid van de 

respondenten een positief imago; 
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− De CIW wordt vooral als zakelijk, betrouwbaar, rationeel en ook als neutraal, sober en modern 

gepercipieerd; 

− De nieuwsbrief en de diverse publicaties (bv. brochures) krijgen veel waardering. Het gebruik van de 

website dient verhoogd te worden; 

− Er is een uitgesproken behoefte aan een uitgebreider informatieaanbod, vooral aan meer 

bekkenspecifieke informatie, meer praktische informatie (verslagen, vergaderdata) en meer 

praktijkvoorbeelden van allerhande aspecten van waterbeheer. 

 

Een uitgebreid overzicht van de resultaten van het behoefteonderzoek vindt u op de website van 

de CIW. 

 

� Praktische informatie 
 

Op 12 juni 2009 organiseert de werkgroep Watersysteemkennis opnieuw een Waterforum. In een 

volgende nieuwsbrief verneemt u hier meer over. 

 

De Leerstoel Integraal Waterbeheer organiseert in het voorjaar 2009 een lezingenreeks over “water 

in de wereld”, met ecosysteemdiensten als centrale thema. Daarnaast vinden er een aantal 

studiedagen plaats, waarvan de eerstvolgende op 13 maart 2009 focust op transport over water. 

Tenslotte is het mogelijk om deel te nemen aan de basiscursus Integraal Waterbeleid, in de loop van 

mei. Meer info vindt u op de website van de Universiteit Antwerpen. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenst u deze nieuwsbrief niet langer te ontvangen? 

Stuur dan een e-mail met als titel ‘uitschrijven’ naar secretariaat_CIW@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: secretariaat_CIW@vmm.be 
www.ciwvlaanderen.be 

 


