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Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW)

Nieuwsbrief

Jaargang 1    Nummer 2                                                                     September  2004

Nieuws van de commissie (voorzitter: Frank Van Sevencoten, VMM)

Op 14 juli 2004 kwam de CIW voor de derde keer samen. Een belangrijk agendapunt was de
waterbeleidsnota. In de waterbeleidsnota wordt de visie van de Vlaamse regering in enkele
krachtlijnen vastgelegd.  De waterbeleidsnota is dus geen waterbeheerplan met concrete acties, maar
zal wel als uitgangsbasis dienen voor de opmaak van de stroomgebied- en bekkenbeheerplannen.
Het decreet IWB bepaalt dat de waterbeleidsnota uiterlijk op 22 december 2004 moet vastgelegd zijn
door de Vlaamse regering.

De CIW bereidt de waterbeleidsnota voor. In het voorontwerp van waterbeleidsnota worden negen
krachtlijnen naar voor geschoven:
- een maatschappelijk aanvaard en integraal waterbeleid voeren;
- beperken en waar mogelijk voorkomen van schade ten gevolge van wateroverlast en watertekort;
- een goede toestand van water bereiken;
- aquatische en waterafhankelijke ecosystemen beschermen en herstellen;
- de mensgerichte functies ontwikkelen in afstemming met de draagkracht van het watersysteem;
- water op een duurzame wijze gebruiken;
- een verregaande afstemming tussen het beleidsdomein van de ruimtelijke ordening en het

integraal waterbeleid realiseren;
- op internationaal vlak, tussen de gewesten en met de federale overheid ten volle meewerken;
- de juridische, organisatorische, financiële en wetenschappelijke onderbouwing van het integraal

waterbeleid voortdurend versterken.

Op 02/08/2004 keurde de CIW via een schriftelijke procedure het voorontwerp van waterbeleidsnota
en een samenvatting ervan goed. Op 05/08/2004 legde de voorzitter van de CIW deze documenten
voor aan minister Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur en
minister Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening.

Na een principiële goedkeuring door de Vlaamse regering zal het advies van de SERV en van de
MiNa-raad ingewonnen worden. De reeds opgerichte bekkenbesturen zullen eveneens  het ontwerp
voor advies toegestuurd krijgen.

Na de vaststelling van de waterbeleidsnota door de Vlaamse regering, zal dit document in
brochurevorm verspreid worden en via de website te raadplegen zijn.

De CIW besliste ook om op korte termijn een voorstellingsfolder te verspreiden. De folder is
bestemd voor allen die bij het integraal waterbeleid betrokken zijn en voor de geïnteresseerde burger.
De doelstelling van de folder is de werking van de CIW op ruimere schaal bekend te maken.

Op elke CIW-vergadering leggen de werkgroepen voorstellen van beslissingen voor. Hieronder zijn
enkele beslissingen die de CIW in dit kader nam opgenomen. Meer gedetailleerde informatie over de
activiteiten van de werkgroepen vindt u verder in deze nieuwsbrief.

- De doel- en taakstelling van de werkgroep Bekkenwerking werd goedgekeurd. In het kader van
het operationaliseren van de bekkenstructuren zal in overleg met AROHM een overgangscenario
uitgewerkt worden in afwachting van het uitvoeringsbesluit. Verder werd een subwerkgroep
Planningsverantwoordelijken opgericht. Een voorlopige agenda voor het overleg met de
provinciegouverneurs werd goedgekeurd.

- De CIW stemde ermee in om de samenstelling van de werkgroep Watersysteemkennis te
rationaliseren en om een operationeel werkteam op te richten.

- De taak- en samenstelling van de werkgroep Watertoets werd goedgekeurd. De CIW gaf de
werkgroep de opdracht om tegen de volgende vergadering van de CIW voorlopige richtlijnen
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m.b.t. de watertoets uit te werken, met het accent op dringende aspecten ervan waaronder de
vergunningverlening;

- Aangezien de CIW op de voorgaande vergadering besliste dat het instrument oeverzones in de
werkgroep Vismigratie aan bod zou komen, werd de naam en de samenstelling van deze
werkgroep aangepast. De werkgroep heet voortaan werkgroep Ecologisch Waterbeheer. De heer
Jean-Pierre Heirman, directeur-generaal AMINAL, werd aangeduid als voorzitter van deze
werkgroep.

Nieuws van de Permanente Projectgroep (voorzitter: Lieve De Roeck, VMM)

De PPG vergaderde op 22 juli 2004. De PPG bereidde in samenwerking met het secretariaat het
voorontwerp van de waterbeleidsnota voor, net als de samenvatting ervan en een ontwerp van
begeleidende nota aan de Vlaamse regering.

Ook de opdrachtomschrijving voor de ontwikkeling van een eigen huisstijl voor de CIW kwam op de
vergadering aan bod.

Nieuws van de werkgroepen

� Werkgroep Kaderrichtlijn Water (voorzitter: Veronique Van Den Langenbergh, VMM)

De werkgroep Kaderrichtlijn Water kwam samen op 8 juli 2004. Op de agenda stond onder meer
de afbakening van de waterlichamen en de opmaak van de analyserapporten in uitvoering van
artikel 60 van het decreet IWB (artikel 5 van de KRLW).

De huidige afbakening in 918 oppervlaktewaterlichamen en de consequenties van de
gevolgde methode daarvoor, werd onderworpen aan een ruime ambtelijke bevraging en een
intensief overleg met de leden van de subwerkgroep ‘doelstellingen oppervlaktewater’. Als
resultaat hiervan werd het aantal oppervlaktewaterlichamen gehalveerd.
Artikels 60 en 61 van het decreet IWB bepalen dat een analyse van de kenmerken van elk
stroomgebiedsdistrict, een beoordeling van de effecten van menselijke activiteiten op de toestand
van het oppervlakte- en grondwater en een economische analyse van het watergebruik uiterlijk
op 22 december 2004 moeten uitgevoerd zijn. Van de analyserapporten van de Vlaamse delen
van de internationale stroomgebiedsdistricten van Schelde en Maas is een eerste ontwerp
beschikbaar. Een eerste terugkoppeling met de CIW is gepland voor 22 september 2004. Het
definitief rapport zal ter goedkeuring voorliggen op de CIW-vergadering van 26 november 2004.

� Werkgroep Bekkenwerking (voorzitter: Jan Strubbe, AWZ)

De werkgroep Bekkenwerking bereidt momenteel een overleg met de provinciegouverneurs
voor in functie van de operationalisering van de bekkenstructuren en de opstart van de
deelbekkenwerking. Dit overleg zal vermoedelijk in oktober plaatsvinden. Ter voorbereiding
hiervan wordt binnen de werkgroep onder meer een voorstel uitgewerkt waarbij de bekkens aan
de gouverneurs worden toegewezen. Ook een voorstel m.b.t. de locatie en de werking van de
bekkensecretariaten wordt momenteel uitgewerkt.

Binnen de werkgroep Bekkenwerking is een subwerkgroep Planningsverantwoordelijken
opgericht. De kernopdracht van deze subwerkgroep is de opmaak van de bekkenbeheerplannen
en de verfijning van de methodologie ervan. Ze bestaat uit de planningsverantwoordelijken van
de diverse bekkens en de verantwoordelijke voor de methodologie (Kris Van den Belt, AMINAL,
afd. Water). Didier D’hondt (AMINAL, afd. Water) projectleider van het project ‘dynamisering
bekkenwerking’ is voorzitter.
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� Werkgroep Watersysteemkennis (voorzitter: Rudi Verheyen, UA)

In het kader van een efficiëntere en effectievere aanpak van de werkgroep Watersysteemkennis
werd het aantal leden van de werkgroep beperkt. Een operationeel werkteam zal minstens 4
maal per jaar vergaderen en de algemene werking van de werkgroep Watersysteemkennis en de
diverse subwerkgroepen sturen, opvolgen en begeleiden.

Binnen de werkgroep werd een comité opgericht, voor de organisatorische voorbereiding van het
congres Watersysteemkennis, dat begin 2006 gepland is. Voorlopig werd nog geen voorzitter
aangeduid. Het “organisatiecomité” zal de financiële raming tegen de volgende CIW-vergadering
concretiseren en vergaderde hiervoor op 13 juli 2004 en op 3 september 2004. Zowel AWZ, VMM
als AMINAL verklaarden zich akkoord om een deel van de kosten te dragen. Het congres wordt
inhoudelijk voorbereid door een “wetenschappelijk comité”, voorgezeten door prof. Patrick Meire.

� Thematische werkgroepen

- werkgroep Watertoets (voorzitter, P. Thomas, afdeling Water AMINAL)

Op de eerste vergadering van de werkgroep Watertoets (29 juni 2004) werden de
samenstelling en de taakstelling van de werkgroep besproken.
Prioritair voor de werkgroep is het opstellen van richtlijnen voor de watertoets. Aangezien
dit een omvangrijke opdracht is die op korte termijn moet gerealiseerd zijn, wordt hiervoor de
hulp van een studiebureau ingeroepen. De werkgroep zal fungeren als stuurgroep en vanaf
september om de 14 dagen vergaderen. In januari 2005 moet de opdracht gerealiseerd zijn.

Aangezien er dringend nood is aan praktische richtlijnen in het kader van de
vergunningverlening worden momenteel al voorlopige richtlijnen met het accent op de meest
dringende aspecten opgemaakt. Dit werd besproken op de vergadering van de werkgroep op
2 september 2004. Deze zullen op de volgende CIW-vergadering (22 september) ter
goedkeuring worden voorgelegd. De CIW zal dan ook op korte termijn communiceren over de
watertoets.

- werkgroep Ecologisch Waterbeheer (voorheen: Vismigratie) (voorzitter: Jean-Pierre
Heirman, AMINAL)

Op de vergadering van 8 juli 2004 werden de naam en de taken van deze werkgroep
besproken. De werkgroep Vismigratie werd omgedoopt tot de werkgroep Ecologisch
Waterbeheer. De nieuwe naam sluit nauwer aan bij het verruimde takenpakket van de
werkgroep, die voortaan ook het instrument ‘oeverzones’ behandelt. De werkgroep zal in een
eerste fase aandacht besteden aan de problematiek met betrekking tot watermolens en
vismigratie.

- werkgroep Bagger- en Ruimingsspecie (voorzitter: Koen De Winne, Dep. LIN)

Deze werkgroep kwam samen op 2 juli 2004 en op 2 september 2004. Op de agenda stond
het actualiseren van de samenstelling en de opdrachten. Volgende taken werden in het
werkplan voor 2004 opgenomen:

- opvolgen van en advies verlenen bij de verdere evoluties in de totstandkoming van
een sectoraal uitvoeringsplan (SUP) voor de bagger- en ruimingsspecie (BRS) in
Vlaanderen;

- opvolgen van en advies verlenen bij het luik waterbodems van de waterplannen
(stroomgebiedsbeheerplannen, bekkenbeheerplannen en/of deelbekkenbeheer-
plannen);

- opvolgen van de evoluties op het vlak van de relevante regelgevingen (onder meer
Afvalstoffendecreet en Vlarea, Bodemsaneringsdecreet en Vlarebo,
Oppervlaktedelfstoffendecreet, etc.);
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- begeleiden van de uitwerking van de algemene code van goede praktijk voor bagger-
en ruimingswerken, zoals voorzien in Vlarea;

- praktijkgerichte informatie uitwisselen over projecten inzake bagger- en
ruimingsspecie.

Agenda

- De volgende vergadering van de CIW vindt plaats op 22 september 2004.

- Volgende werkgroepvergaderingen zijn gepland:

� werkgroep Kaderrichtlijn Water op 16 september 2004;
� werkgroep Watertoets op 16 september 2004;
� werkgroep Bagger- en Ruimingsspecie op 5 oktober 2004.

Op de boekenplank / Literatuur

Methodologie voor het opmaken van Bekkenbeheerplannen: boegbeeld voor integraal
waterbeleid in Vlaanderen.

De bekkenbeheerplannen hebben zowel betrekking op de aspecten waterkwaliteit en waterkwantiteit
als op het natuurlijk milieu en beogen een duurzaam gebruik en beheer van oppervlaktewater,
grondwater en waterketens. Het plan moet volgens een getoetste methodologie opgebouwd worden
en gedragen zijn door alle actoren. Deze publicatie beschrijft de getoetste methodologie. Ze illustreert
hoe een bekkenbeheerplan tot stand komt, rekening houdend met de verplichtingen die opgelegd
worden in het decreet integraal waterbeleid.

De brochure kan besteld worden bij de afdeling Water van AMINAL, t.a.v. Linda Bayens
(water@lin.vlaanderen.be).

Colofon

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 onderstaand
adres:

Secretariaat CIW
Digitale Nieuwsbrief
Alfons Van de Maelestraat 96
9320 Erembodegem
Tel: 053 - 72 65 07
E-mail: ciw-sec@vmm.be

Wenst u deze nieuwsbrief niet langer te ontvangen? Stuur dan een e-mail met als titel ‘uitschrijven’
naar ciw-sec@vmm.be


