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Inhoud

▪ juridisch kader

▪ terinzagelegging

▪ voor, tijdens en na openbaar onderzoek

▪ ontwerp stroomgebiedbeheerplannen 

▪ plandelen en geoloketten

▪ inspraak

▪ zoeken en reageren
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Juridisch kader
decreet Integraal Waterbeleid

tijdens openbaar onderzoek

▪ CIW maakt terinzagelegging bekend

▪ openbaar onderzoek start minstens een jaar voor begin planperiode 

▪ ontwerpplannen minstens zes maanden ter inzage bij betrokken 

gemeenten 

▪ opmerkingen schriftelijk indienen bij colleges van burgemeester en 

schepenen of  rechtstreeks en bij voorkeur digitaal bij CIW

▪ parallelle adviesvraag aan Minaraad, SERV en SALV

▪ ook bekkenbesturen en bekkenraden hebben adviesbevoegdheid

(art. 1.6.2.5)
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Juridisch kader
decreet Integraal Waterbeleid

na openbaar onderzoek

▪ gemeenten maken ontvangen opmerkingen over aan CIW

▪ CIW bundelt, coördineert en onderzoekt opmerkingen en adviezen, in 

samenwerking met bekkenbesturen 

▪ CIW legt aangepaste, definitieve ontwerpplannen voor aan Vlaamse 

Regering 

(art. 1.6.2.5)
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Terinzagelegging

▪ inzage van 15/09/2020 t.e.m. 14/03/2021

▪ keuze voor digitale terinzagelegging & inspraak via 

www.volvanwater.be
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http://www.volvanwater.be/


Terinzagelegging

voor openbaar onderzoek

bekendmaking via: 

▪ persbericht

▪ website volvanwater.be, communicatiekanalen CIW & partners, …

▪ gemeentelijke websites en infobladen, …

▪ digitale beknopte wegwijzer, advertentie, redactionele tekst

▪ …
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Terinzagelegging

tijdens openbaar onderzoek

infomomenten voor betrokken administraties, stakeholders, leden 
bekkenstructuren, gemeenten en rioolbeheerders, ….
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infomoment vr 
strategische adviesraden 

12/11/2020

infomoment vr strategische adviesraden

algemeen infomoment SGBP

provinciale infomomenten

specifieke workshops: ZP & GUP’s, sedimentbeheerconcept, 
co-creatietraject waterschaarste & droogte,  …

12/11

14/01 

22-29/01 

doorheen 
OO 



Terinzagelegging

tijdens openbaar onderzoek

advisering door strategische adviesraden, bekkenbesturen en 
bekkenraden

▪ bekkenraad brengt advies uit over het bekkenspecifieke deel

▪ bekkenbestuur brengt advies uit andere plandelen dan 
bekkenspecifieke deel (Vlaams deel, ZP & GUP’s, …)

mogelijkheid tot indienen schriftelijke opmerkingen via digitaal 
inspraakformulier of bij CBS
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Terinzagelegging

na openbaar onderzoek

▪ opmaak van overwegingsdocumenten

▪ bundelen per planonderdeel alle adviezen en bezwaren en geven aan welke 
aanpassingen moeten gebeuren om tegemoet te komen aan uitgebrachte 
adviezen en bezwaren

▪ bekkenbestuur keurt def. ontwerp bekkenspecifieke deel goed, dat 
geïntegreerd wordt in stroomgebiedbeheerplan (mei ’21)

▪ CIW zorgt voor afstemming, keurt def. ontwerpplannen goed en maakt 
deze over aan Vlaamse Regering (juni-sept. ’21)
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Ontwerp stroomgebiedbeheerplannen
• rechtstreeks https://sgbp.integraalwaterbeleid.be
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5 plandelen

geoloketten/achtergrond-
info (methodieken e.d. 

/afbakening OGn 
(motivatie, 

kadasterplannen e.d.)

samenvatting

https://sgbp.integraalwaterbeleid.be/


Ontwerp stroomgebiedbeheerplannen
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5 plandelen

6 hoofdstukken 
+ kaartenatlas
(pdf’s)

4 hoofdstukken
(pdf’s)

per gemeente
(geoloket)

6 grondwater-
systemen
(pdf’s)

(zie volgende dia’s)



Ontwerp stroomgebiedbeheerplannen
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bekkenspecifieke 
delen

11 bekkens
(webpagina’s)

op bekkenniveau: extra 
mogelijkheid om gericht info 

per doelgroep te bekijken



Ontwerp stroomgebiedbeheerplannen
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5 hoofdstukken

bekkenspecifieke delen

per
bekken
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Ontwerp stroomgebiedbeheerplannen

hoofstuk visie & acties
=

kern

speerpuntgebieden

algemene uitdagingen

gebiedsgerichte uitdagingen

hoofdstuk visie en acties

klassen 4-5 klasse 6

aandachtsgebieden andere gebieden

klassen 1-3

*visie

*actieprogramma

*(gebiedsgerichte werking)

*visie

*actieprogramma

*(gebiedsgerichte werking)

*visie

*actieprogramma

*(gebiedsgerichte werking)

bekkenspecifieke delen
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Ontwerp stroomgebiedbeheerplannen
bekkenspecifieke delen

speerpuntgebieden
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1. geoloket stroomgebiedbeheerplannen

2. geoloket zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen

Ontwerp stroomgebiedbeheerplannen
geoloketten
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Ontwerp stroomgebiedbeheerplannen
geoloketten

1. geoloket stroomgebiedbeheerplannen



▪ fiches per oppervlaktewaterlichaam (Vlaamse + lokale)
≠ fiches: 

• Karakterisering

• Doelstellingen

• Druk- en impact analyse

• Toestandsbeoordeling

• Kwaliteitsnormen gevaarlijke stoffen

• Toekomstverkenning

• Reductiedoelen per sector + plandoelstellingen 

• afwijkingen
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Ontwerp stroomgebiedbeheerplannen
geoloketten

1. geoloket stroomgebiedbeheerplannen

▪ fiche per acties
Generieke acties, Waterlichaamspecifieke acties (opgedeeld 

per bekken), Grondwatersysteemspecifieke acties
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▪ toestandsbeoordeling

▪ gebiedsgerichte prioritering oppervlaktewater

▪ beschermde gebieden (HabitatRL, VogelRL, drinkwater, GWATE’s)

▪ actie en waakgebieden grondwater

▪ …

Ontwerp stroomgebiedbeheerplannen

1. geoloket stroomgebiedbeheerplannen

geoloketten
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2. geoloket zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen

▪ zoneringsplan + gebiedsdekkend uitvoeringsplan

▪ reductiedoelen: vrachtreducties Ntot en Ptot

▪ GUP-projectenlijst

▪ overzicht te plaatsen IBA’s

▪ toelichtingsdocument

Ontwerp stroomgebiedbeheerplannen
geoloketten



Inspraak
zoeken en reageren

www.volvanwater.be
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2 onderdelen
▪ raadpleeg documenten : zoeken op gemeente, bekken of 

grondwatersysteem
▪ inspraakformulier : digitaal ingeven van bezwaar of advies 

http://www.volvanwater.be/


Inspraak
zoeken en reageren

www.volvanwater.be
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2.

3.

1.

http://www.volvanwater.be/


Inspraak
zoeken en reageren

www.volvanwater.be
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1.

2.

3.

http://www.volvanwater.be/


Inspraak
zoeken en reageren
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2 luiken

1. persoonlijke gegevens

2. adviezen & bezwaren



Inspraak
zoeken en reageren
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Inspraak
zoeken en reageren
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Inspraak
zoeken en reageren
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Inspraak
zoeken en reageren
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Inspraak
zoeken en reageren
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indiencode

overwegingsdocument
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meer info:

www.volvanwater.be

contacteer het CIW-secretariaat 
of uw bekkensecretariaat


