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In deze nieuwsbrief informeren we u over de belangrijkste beslissingen van de CIW genomen op 

haar vergadering van 1 maart 2011.  

 

 

� CIW coördineert globale evaluatie overstromingen 
Na de overstromingen van november 2010 kreeg de CIW van minister J. SCHAUVLIEGE de opdracht 

om alle beschikbare informatie over de overstromingen te inventariseren, op basis van de inventaris 

een evaluatie te maken van het Vlaamse beleid ter zake en voorstellen tot bijsturing van het beleid 

te formuleren. 

 

In december 2010 gaf de CIW al goedkeuring aan een eerste evaluatie op hoofdlijnen met 

aanbevelingen voor het beleid.  

 

Op de vergadering van de Vlaamse Regering van 14/01/2011 werd melding gemaakt van de 

opdracht aan de CIW om samen met de betrokken partners de aanbevelingen uit dit 

evaluatierapport te vertalen in een Actieplan Overstromingen met concrete acties op korte en 

(middel)lange termijn en een prioriteitenbepaling.  

 

Op 18/02/2011 keurde de CIW het Actieplan Overstromingen goed. Het bevat vooral Vlaamse 

beleidsacties en projecten van de Vlaamse waterbeheerders. Dit actieplan zal samen met de 

uitgebreide inventaris geïntegreerd worden in het gecoördineerde globale evaluatierapport van de 

overstromingen die de CIW opmaakt tegen mei. 

 

 

� Blauwdruk voor volgende stroomgebiedbeheerplannen goedgekeurd 
De CIW keurde een blauwdruk voor de volgende stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 

goed. De blauwdruk bevat de inhoudstafel op hoofdlijnen.  

 

In de volgende stroomgebiedbeheerplannen zullen de overstromingsrisicobeheerplannen 

geïntegreerd worden. De plannen zullen ook elf bekkenspecifieke en zes 

grondwatersysteemspecifieke hoofdstukken bevatten. De bekkenspecifieke hoofdstukken 

vervangen de huidige bekkenbeheerplannen.  

 

Tegen de CIW-vergadering van juli wordt de blauwdruk uitgewerkt tot een draaiboek. Het 

draaiboek beschrijft de inhoud, de methodiek en het te volgen proces voor de opmaak van de 

stroomgebiedbeheerplannen. 

 

 

� Portaalsite voor optimalere waarschuwing voor overstromingen 
De VMM en het departement MOW hebben elk een waarschuwingssysteem voor overstromingen: 

voor de onbevaarbare waterlopen zijn de resultaten te raadplegen via 

www.overstromingsvoorspeller.be, voor de grote rivieren en waterwegen via www.waterstanden.be.  

 

De CIW keurde op 01/03/2011 een bestek goed voor het ontwikkelen van een portaalsite voor beide 

websites. Zo zullen de voorspellingen voor alle waterlopen (bevaarbaar en onbevaarbaar) via één 

kanaal geraadpleegd kunnen worden. De portaalsite zal eind 2011 online zijn.  
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De portaalsite is in eerste instantie bedoeld voor de burger. Op de site zal een overzichtkaart 

geraadpleegd kunnen worden met de gemeten en/of voorspelde overstromingsstatus voor alle 

meetpunten op de onbevaarbare en bevaarbare waterlopen. Door te klikken op een meetpunt 

wordt automatisch doorgelinkt naar de onderliggende websites. De bezoeker zal gericht kunnen 

zoeken op gemeente, waterloop of adres.  

Daarnaast wordt gewerkt aan een afgeschermd informatiesysteem met gespecialiseerde informatie 

voor de waterbeheerders en de hulpdiensten. 

 

 

� Eerste resultaten van evaluatie watertoets in overstromings- 

gevoelige gebieden beschikbaar 
Naar aanleiding van de overstromingen van november 2010 startte de CIW een grondige evaluatie 

van de toepassing van de watertoets in de getroffen regio’s. De kwaliteit van de wateradviezen en 

de manier waarop het advies doorwerkt in de vergunningen en op het terrein worden onderzocht.  

 

Hiervoor werd aan de verschillende adviesinstanties gevraagd een overzicht te bezorgen van de 

verleende watertoetsadviezen bij projecten/plannen gelegen in overstromingsgevoelige gebieden. 

In 14 gemeenten gebeurt ook een doorlichting van de aanvragen van stedenbouwkundige- en 

verkavelingsvergunningen in overstroomde en overstromingsgevoelige gebieden. 

 

Op basis van de eerste resultaten van deze evaluatie stemde de CIW op 01/03/2011 in met een eerste 

reeks aanbevelingen om de watertoets verder uit te bouwen tot een krachtig instrument in de 

bescherming tegen wateroverlast. Een finale evaluatie ligt voor op de CIW-vergadering van 

12/05/2011.  

 

 

� Gecoördineerd advies bij het Vlaams Materialenbesluit 
De werkgroep Bagger- en Ruimingsspecie bracht een gecoördineerd advies uit op de ontwerptekst 

voor het Vlaams Materialenbesluit (Vlamab). Via het Vlamab wordt, samen met het  

Materialendecreet, de Europese kaderrichtlijn Afval (2008/98/EG) omgezet in Vlaamse wetgeving. 

Tegelijkertijd worden de fundamenten gelegd voor een beleid gericht op het duurzaam beheer van 

materiaalkringlopen.  

 

De werkgroep ging na of de aspecten die te maken hebben met bagger- en ruimingsspecie op een 

werkbare en correcte manier vertaald zijn in het ontwerpbesluit.  

 

 

� Presentaties waterforum beschikbaar 
Op 11/02/2011 organiseerde de CIW het achtste waterforum met als thema ‘Adaptatie van het 

Vlaamse watersysteem aan klimaatverandering en bevolkingstoename, welke kennis is er (nodig)?’. 

De presentaties van het waterforum kunnen geraadpleegd worden via de website van de CIW 

(http://www.ciwvlaanderen.be/studiedagen).  

 

 

� Beslissingen Vlaamse Regering integraal waterbeleid 
Op 04/03/2011 keurde de Vlaamse Regering een aantal wijzigingen aan het uitvoeringsbesluit 

watertoets principieel goed. Over dit wijzigingsbesluit wordt nu advies ingewonnen bij de MiNa-

raad en de SERV. 

 

Via het wijzigingsbesluit wordt de vergunningverlener verplicht om advies in te winnen bij een 

waterbeheerder. Het verplichte karakter van de watertoets was al bij de wijziging van het decreet 

Integraal Waterbeleid van 25 mei 2007 decretaal verankerd. Het uitvoeringsbesluit watertoets dat 

van 2006 dateert, was hier nog niet aan aangepast. 
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Het toepassingsgebied van de watertoets wordt verder uitgebreid met vergunningen en plannen 

waarvoor de watertoets effectief een meerwaarde oplevert.  

De belangrijkste aanpassing is de sterke vereenvoudiging van de richtlijnen voor de 

vergunningverleners. De vroegere beoordelingsschema’s in bijlage bij het uitvoeringsbesluit worden 

vervangen door een samenvattend artikel in het besluit zelf. Ook de drempels vanaf wanneer advies 

moet worden gevraagd, worden sterk vereenvoudigd. 

Enkel de kaart van de overstromingsgevoelige gebieden blijft behouden. Deze kaart is 

geactualiseerd en uitgebreid. Er werden bovendien initiatieven genomen om de kaart in de 

toekomst - naar aanleiding van nieuwe overstromingen - vlotter te kunnen actualiseren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 


