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Coördinatiecommissie Integraal waterbeleid
Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid opgestart
Met het decreet betreffende het integraal waterbeleid van 18 juli 2003 (decreet IWB) tekende de
Vlaamse regering het kader uit waarbinnen het waterbeleid in de komende jaren zal gevoerd worden.
Op het niveau van het Vlaamse Gewest wordt het ambtelijk overleg inzake integraal waterbeleid
gevoerd binnen de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW). Ze neemt hiermee de taken
van het vroegere Vlaams Integraal Wateroverlegcomité (VIWC) over.
Het secretariaat en de ondersteuning van de planningscel van de CIW werden toegewezen aan de
Vlaamse Milieumaatschappij.
De installatievergadering van de CIW vond plaats op 17 maart 2004.
De samenstelling van de CIW
Overeenkomstig de filosofie van het integraal waterbeleid is de CIW multidisciplinair
beleidsdomeinoverschrijdend samengesteld. In de CIW zetelen de lokale waterbeheerders en
topmanagement van de entiteiten van de verschillende beleidsdomeinen die essentieel zijn voor
waterbeleid, nl. het beleidsdomein Leefmilieu en Natuur, het beleidsdomein Mobiliteit en
beleidsdomein Ruimtelijke Ordening.
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De CIW wordt voorgezeten door de leidend ambtenaar van de VMM, de heer Frank Van Sevencoten.

Concreet is de CIW als volgt samengesteld:
-

de heer Frank Van Sevencoten, administrateur-generaal Vlaamse Milieumaatschappij, voorzitter;
de heer Jean-Pierre Heirman, directeur-generaal Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en
Waterbeheer;
de heer Jan Strubbe, directeur-generaal Administratie Waterwegen en Zeewezen;
de heer Henri Serruys, directeur-ingenieur departement Leefmilieu en Infrastructuur;
de heer Hugo Beersmans, waarnemend directeur-generaal Administratie Ruimtelijke Ordening,
Huisvesting, Monumenten en Landschappen;
mevrouw Hilde Torfs, directeur infrastructuur, Vereniging van Vlaamse Provincies;
mevrouw Maud Plouy, stafmedewerker Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten;
de heer Jan Spaas, voorzitter Vereniging van Vlaamse Polders en Wateringen.

Het takenpakket van de CIW
De CIW heeft een drievoudige opdracht. Ze is bevoegd voor de voorbereiding, de planning, de
controle en de opvolging van het integraal waterbeleid in Vlaanderen. Ze waakt over een uniforme
aanpak van de bekkenwerking en ze zal de beslissingen van de Vlaamse regering op het vlak van
integraal waterbeleid uitvoeren.
Deze globale taakstelling concretiseert zich in de volgende opdrachten:
- het voorbereiden van de waterbeleidsnota en van de herziening ervan;
- het voorbereiden op het niveau van het Vlaams Gewest van de opmaak van de stroomgebiedbeheerplannen en van de herziening ervan;
- het organiseren van het openbaar onderzoek voor de opmaak van de stroomgebiedbeheerplannen;
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het voorbereiden van de methodologie van en van richtlijnen voor de waterbeheerplannen;
het voorbereiden van de richtlijnen en nadere regels voor de watertoets;
het afstemmen op de waterbeleidsnota en het onderling afstemmen van de waterbeheerplannen;
het inventariseren van de strijdigheden tussen de bindende bepalingen van een hiërarchisch
bovengeschikt waterbeheerplan met een hiërarchisch lagergeschikt waterbeheerplan;
het ondersteunen en opvolgen van de werking van de bekkenstructuren;
het voorbereiden van de aan de Europese Commissie aan te leveren informatie overeenkomstig
de kaderrichtlijn Water;
het verzamelen en verspreiden van watersysteemkennis.

Nieuws van de commissie
Op de installatievergadering van de CIW van 17 maart 2004 keurde de CIW een huishoudelijk
reglement en een globale aanpak voor de werking goed.
Met betrekking tot de werkgroepenstructuur werd beslist om te vertrekken van de structuur zoals die
bestond onder het VIWC.
De CIW blijft de vzw Water verder ondersteunen voor de realisatie van het Tijdschrift Water. Ze
hechtte ook haar goedkeuring aan de operationalisering van de CIW-website.
Op de vergadering van de CIW van 14 mei 2004 werd het werkplan van de CIW voor 2004
goedgekeurd.
Er werd een voorstel van aanpak en van timing voor de opmaak van de waterbeleidsnota
aangenomen.
Verder duidde de CIW de Permanente Projectgroep aan als begeleidingsgroep voor de opvolging van
het integraal waterbeleid in het kader van het Milieubeleidsplan 2003-2007 en meer specifiek van de
projecten 13 'Planning integraal waterbeleid' en 29 'Integratie waterbeleid'.
De CIW besliste tot de opmaak van een eigen huisstijl voor de CIW en ging akkoord met de opstart
van een organisatiecomité ter voorbereiding van een congres Watersysteemkennis (eind 2005).
De CIW hechtte haar goedkeuring aan het dossier, voorbereid vanuit de werkgroep Kaderrichtlijn
Water, waarbij aan de Europese Commissie gerapporteerd wordt over de aanduiding van de CIW als
bevoegde autoriteit voor de opmaak en de rapportering van de Vlaamse delen van de internationale
stroomgebiedsdistricten van de Schelde en de Maas.
Aangezien het takenpakket van de CIW ruimer is dan dat van het vroegere VIWC, werden enkele
wijzigingen doorgevoerd in de werkgroepenstructuur. Er werden ook enkele nieuwe voorzitters
aangeduid. Meer informatie over de werkgroepen vindt u verder in deze nieuwsbrief.

Het secretariaat, de Permanente Projectgroep en de werkgroepen van de CIW
Nieuws van het secretariaat (secretaris CIW: Lieve De Roeck)
Het decreet IWB voorziet dat de CIW in haar werking wordt bijgestaan door een secretariaat en een
planningscel.
Tijdens haar installatievergadering stemde de CIW in met de samensmelting van het secretariaat en
de planningscel van de CIW.
Het secretariaat ondersteunt de werking van de CIW en staat in voor de voorbereiding van de taken
van de CIW. Ze bereidt de vergaderingen van de CIW voor, zorgt voor de verslaggeving ervan en
volgt de actiepunten op. Ook de activiteiten van de verschillende werkgroepen worden door het
secretariaat opgevolgd.
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Nieuws van de Permanente Projectgroep (voorzitter: Lieve De Roeck)
De Permanente Projectgroep (PPG) is op dezelfde manier samengesteld als de CIW. Ieder CIW-lid is
er dus in vertegenwoordigd.
De PPG bereidt de waterbeleidsnota voor, volgt het integraal waterbeleid in het kader van het
milieubeleidsplan op en werkt de communicatie mee uit. Maar ook allerhande andere adviezen en
nota’s worden door de PPG voorbereid.
De vergaderingen van de PPG worden door het CIW-secretariaat voorbereid.
De Permanente Projectgroep vergaderde op 27 mei 2004 en op 14 juni 2004 over de
waterbeleidsnota, de uitwerking van de huisstijl en de projectplannen van het Milieubeleidsplan.
Nieuws van de werkgroepen
Een aantal specifieke opdrachten van de CIW worden in werkgroepen voorbereid.
In deze eerste nieuwsbrief vindt u een overzicht van de voornaamste activiteiten van iedere
werkgroep. Elke werkgroep rapporteert regelmatig over zijn werkzaamheden aan de CIW en legt
voorstellen van beslissing voor indien nodig. In volgende nieuwsbrieven komt de voortgang binnen de
verschillende werkgroepen gedetailleerder aan bod.
•

Werkgroep Kaderrichtlijn Water (voorzitter: Veronique Van Den Langenbergh)
De werkgroep Kaderrichtlijn Water heeft als taak de Kaderrichtlijn Water (KRLW) in Vlaanderen
inhoudelijk en technisch te implementeren. Tegen eind 2004 bereidt de werkgroep de analyses
van de kenmerken van de stroomgebiedsdistricten, van de beoordeling van de menselijke
activiteiten en van het watergebruik voor. De eerste resultaten werden voorgesteld tijdens een
studiedag op 18 maart 2004.
De werkgroep bereidt ook de standpunten voor die Vlaanderen inneemt in de Internationale
Schelde- en Maascommissie en in Scaldit, een internationaal actieprogramma voor een schoner
en veiliger stroomgebiedsdistrict van de Schelde.
De werkgroep Kaderrichtlijn Water vergaderde op 6 mei 2004.

•

Werkgroep Bekkenwerking (voorzitter: Jan Strubbe)
De werkgroep Bekkenwerking volgt naast de uitwerking van de methodologie voor de opmaak
van de bekken- en deelbekkenbeheerplannen, de opmaak van de bekkenbeheerplannen zelf op.
De werkgroep bereidt tevens de operationalisering van de bekkenstructuren voor.
De werkgroep Bekkenwerking vergaderde op 9 juni 2004.

•

Werkgroep Watersysteemkennis (voorzitter: Rudi Verheyen)
In 2004 zal de werkgroep Watersysteemkennis zich concentreren op de verdere uitbouw en
opvolging van de watersysteemkennis, op de organisatie van een Waterforum tegen begin 2005
en op de organisatie van een congres Watersysteemkennis tegen eind 2005.
De werkgroep Watersysteemkennis vergaderde op 6 april 2004.
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Thematische werkgroepen
-

werkgroep Watertoets (voorzitter: Paul Thomas)
Deze werkgroep zal zich toeleggen op het uitwerken van richtlijnen en nadere regels voor de
watertoets.
De werkgroep Watertoets vergaderde op 29 juni 2004.

-

werkgroep Vismigratie (voorzitter: Saar Monden)
De werkgroep Vismigratie werkt de technische en de financiële aspecten van de sanering van
vismigratieknelpunten verder uit. Op de vergadering van de CIW van 14 mei 2004 werd beslist
dat deze werkgroep ook verantwoordelijk wordt voor het uitwerken van het instrument
‘oeverzones’.
De werkgroep Vismigratie vergaderde op 29 april 2004.

-

werkgroep Rationeel Watergebruik (voorzitter: Paul Van Huffel)
De werkgroep Rationeel Watergebruik zal een visie ontwikkelen en operationaliseren om het
aanbod aan water af te stemmen op de vraag ernaar. Randvoorwaarde hierbij is een minimale
milieu-impact. Ze doet dat in uitvoering van project 16 'Strategische visie watergebruik en
watervoorziening' van het Vlaams Milieubeleidsplan 2003-2007.
Daarnaast zal de werkgroep de uitvoering van het decreet van 24 mei 2002 betreffende water
bestemd voor menselijke aanwending opvolgen en begeleiden.

-

werkgroep Polluenten in Paling (voorzitter: Bart Denayer)
Deze werkgroep kreeg tot op heden geen specifieke taken voor 2004 toegewezen.

- werkgroep Bagger- en Ruimingsspecie (voorzitter: Koen De Winne)
Deze werkgroep kreeg tot op heden geen specifieke taken voor 2004 toegewezen.

Agenda
-

De volgende vergadering van de CIW vindt plaats op 14 juli 2004.

-

Volgende werkgroepvergaderingen zijn gepland:
•
•
•
•
•

werkgroep Bekkenwerking op 1 juli 2004;
werkgroep Bagger- en Ruimingsspecie op 2 juli 2004;
werkgroep Kaderrichtlijn Water op 8 juli 2004;
werkgroep vismigratie op 8 juli 2004;
organisatiecomité congres Watersysteemkennis op 13 juli 2004.

Ter info
Uitvoeringsbesluit bij het decreet integraal waterbeleid
De Vlaamse regering keurde op 28 mei 2004 het eerste uitvoeringsbesluit bij het decreet integraal
waterbeleid goed. Inmiddels verleende de Raad van State op 7 juni 2004 een positief advies bij dit
uitvoeringsbesluit.
Prijs Rudi Verheyen
Op 10 juni 2004 werd voor de eerste keer de prijs Rudi Verheyen uitgereikt. De prijs ging naar het
juridisch team dat onder leiding van de professoren Frank Maes en Luc Lavrysen van de Universiteit
Gent een enorme bijdrage leverde aan de totstandkoming van het decreet betreffende het integraal
waterbeleid.
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Op de boekenplank / Literatuur
Brochure 'Het decreet Integraal Waterbeleid - Mijlpaal voor het Vlaamse waterbeleid'
Deze brochure schetst in grote lijnen de vernieuwde organisatie van het Vlaamse Waterbeleid. Ze is
bedoeld als leidraad voor alle Vlaamse waterbeheerders en voor ieder die zich bij het waterbeleid in
Vlaanderen
betrokken
voelt.
U
kunt
de
brochure
bestellen
via
de
website
http://www.ciwvlaanderen.be/ciwbestel.html.
Beleidsplan waterrecreatie en -toerisme
Dit plan vertolkt, vanuit het oogpunt van de waterwegbeheerder, de beleidsopties in verband met de
recreatieve functies van de waterwegen. U kunt de tekst raadplegen op de website
http://www.lin.vlaanderen.be/awz/html/beleidrecrea.htm.

Colofon
Deze digitale nieuwsbrief verschijnt tweemaandelijks en wordt samengesteld door het secretariaat van
de CIW. Hebt u interessante informatie over de voortgang van uw werkgroep of van uit de praktijk of
een andere mededeling, dan kunt u deze steeds bezorgen aan het secretariaat van de CIW op
onderstaand adres:
Secretariaat CIW
Digitale Nieuwsbrief
Alfons Van de Maelestraat 96
9320 Erembodegem
Tel: 053/ 72 65 07
E-mail: ciw-sec@vmm.be

