van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW)
Jaargang 9, nummer 1, januari 2012

Via deze nieuwsbrief informeren we u over de beslissingen die de CIW nam op 15 december 2011.

 Werkplan 2012 en meerjarenplanning tot 2016
De CIW hechtte haar goedkeuring aan het werkplan voor 2012 en een meerjarenplanning tot 2016.
Hieronder wordt kort ingegaan op enkele belangrijke uitdagingen voor 2012, maar uiteraard is dit
slechts een greep uit het werkplan. U kunt het integrale document raadplegen op de website van
het integraal waterbeleid.
−

In 2012 wordt een waterbeleidsnota voor de Vlaamse Regering voorbereid, waarin de
waterbeheerkwesties geïntegreerd worden. De waterbeleidsnota gaat samen met het tijdschema en
werkprogramma voor de volgende stroomgebiedbeheerplannen eind 2012 in openbaar onderzoek.

−

In de volgende stroomgebiedbeheerplannen (vaststelling 2015) zullen de overstromingsrisicobeheerplannen geïntegreerd zijn. In 2012 worden hiervoor overstromingsgevaarkaarten en risicokaarten opgemaakt en overstromingsrisicobeheerdoelstellingen voorbereid.

−

In 2012 zal de CIW de uitvoering van de acties uit de globale evaluatie die de CIW maakte
n.a.v. de wateroverlast eind 2010, opvolgen. De CIW is zelf initiatiefnemer van 27 acties. Zo zal ze
in 2012 onder meer onderzoeken of het mogelijk is om een publieke erfdienstbaarheid
waterberging te vestigen en wordt het instrument watertoets en de communicatie erover verder
geoptimaliseerd. De CIW stelde aan minister J. SCHAUVLIEGE voor om eveneens in te staan voor de
opvolging van de Resolutie Wateroverlast van het Vlaams Parlement gezien de grote
overeenstemming tussen beide documenten.

−

De technische toelichtingen bij de geactualiseerde code van goede praktijk voor de aanleg en
het onderhoud van rioleringsstelsels worden in 2012 afgewerkt. Ook de stedenbouwkundige
verordening voor hemelwater wordt aangepast op basis van de geactualiseerde code.

−

Met betrekking tot haar opdracht om watersysteemkennis te verzamelen en te verspreiden, zal
de CIW in 2012 werken aan een zoet- en brakwaterdatabank die de beschikbare kennis over
watersystemen ontsluit en een waterforum organiseren over een meer integrale aanpak van
sediment. Het 9de waterforum van de CIW kreeg als titel De verdoken schakel in het waterbeleid,
sediment samen aanpakken biedt vele kansen en vindt plaats op 1 juni 2012 te Brussel.

 Stappenplan voorbereiding waterbeleidsnota
De CIW keurde een stappenplan goed voor de voorbereiding van de waterbeleidsnota; een
document dat de visie van de Vlaamse Regering op het integraal waterbeleid weergeeft en waarin
de waterbeheerkwesties zullen geïntegreerd worden.
Het voorontwerp van de waterbeleidsnota van de Vlaamse Regering zal klaar zijn tegen de CIWvergadering van 12 oktober 2012. In een eerste stap worden de inhoudelijke hoofdlijnen van de
waterbeleidsnota afgebakend en de methodiek voor het definiëren van waterbeheerkwesties
omschreven. Vervolgens worden de waterbeheerkwesties gedefinieerd. De derde stap is het
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uitschrijven van de tekst. Ook het middenveld zal betrokken worden bij de voorbereiding van het
ontwerp van de waterbeleidsnota.

 Draaiboek stroomgebiedbeheerplannen en plan van aanpak voor
tijdschema en werkprogramma
De CIW hechtte haar goedkeuring aan een draaiboek voor de opmaak van de volgende stroomgebiedbeheerplannen evenals aan de aanpak voor de opmaak van het tijdschema en
werkprogramma voor de stroomgebiedbeheerplannen.
Het draaiboek voor de tweede generatie stroomgebiedbeheerplannen geeft aan op welke manier
de stroomgebiedbeheerplannen en het maatregelenprogramma (waarin de overstromingsrisicobeheerplannen geïntegreerd worden en bekkenspecifieke en grondwatersysteemspecifieke
delen opgenomen worden) zullen opgemaakt te worden. Zowel de inhoud van de plannen als het
opmaakproces komen gedetailleerd aan bod.

 Rapportering uitvoering stroomgebiedbeheerplannen
Op de CIW-vergadering werd gerapporteerd over de uitvoering van de aanvullende maatregelen
van de stroomgebiedbeheerplannen. De analyse toont dat het opvolgingsinstrument op een aantal
punten aangepast moet worden om de rapportering uniformer te laten verlopen.
Er werd ook gewezen op het belang van de volledigheid van deze rapportering voor de, tegen eind
2012 gevraagde, rapportering aan Europa. Vooral de financiële informatie over de aanvullende
maatregelen kan beter geïnventariseerd worden. Ook aan de rapportering over de uitvoering van
de acties in de speerpuntgebieden zal meer aandacht besteed worden.

 Eerste principiële goedkeuring aanpassing besluit financiële
instrumenten
Op 23/12/2011 heeft de Vlaamse Regering haar eerste principiële goedkeuring gegeven aan het
voorstel om het besluit financiële instrumenten van het integraal waterbeleid aan te passen.
Hierdoor zal het mogelijk worden om overstromingsgebieden ook tussentijds af te bakenen binnen
de doelstellingen van de goedgekeurde waterbeheerplannen. Momenteel kunnen de instrumenten:
onteigening, recht van voorkoop, aankoopplicht en vergoedingsplicht enkel toegepast worden op
overstromingsgebieden die afgebakend werden in stroomgebied- en bekkenbeheerplannen.
De aanpassing van het besluit zorgt ervoor dat de waterbeheerders versneld overstromingsgebieden
zullen kunnen realiseren om overstromingsschade te beperken. Tegelijkertijd biedt het eigenaars en
gebruikers van grond in overstromingsgebieden meer rechtszekerheid. Eigenaars kunnen de
waterbeheerder immers verplichten hun grond aan te kopen en gebruikers kunnen een vergoeding
vragen als hun grond actief ingeschakeld wordt in overstromingsgebied.
Meer informatie over de financiële instrumenten van het integraal waterbeleid vindt u op de
website van het integraal waterbeleid.

 Opleidingen nieuwe watertoets webtoepassing
Het uitvoeringsbesluit waarmee de werking van het watertoetsinstrument verbeterd en
vereenvoudigd wordt, treedt in werking op 1 maart 2012. Vanaf dan zal ook een nieuwe
webapplicatie beschikbaar zijn om de watertoets toe te passen.
De nieuwe webtoepassing laat de particulier toe na te gaan hoe zijn geplande project de watertoets
kan doorstaan. Vergunningverleners kunnen ermee nagaan wanneer en aan wie advies moet
gevraagd worden. De toepassing helpt hen ook de watertoets toe te passen wanneer er geen advies
van een waterbeheerder vereist is. Adviesverleners zullen hun adviezen beter kunnen onderbouwen.
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In februari en maart worden er opleidingen georganiseerd voor vergunningverleners en
adviesverleners. Zij zullen er aan de hand van concrete voorbeelddossiers leren werken met de
nieuwe webtoepassing. De opleidingen vinden plaats in Brussel, Hasselt, Gent en Antwerpen. Alle
praktische informatie vindt u op de website van het integraal waterbeleid.

 Vergaderingen CIW in 2012
De CIW vergadert in 2012 op:
−
−
−
−
−

15 maart
25 mei
17 juli
12 oktober
6 december

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.integraalwaterbeleid.be
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