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De commissie vergaderde op 22 september 2004. Eerste agendapunt was de stand van zaken van
de ZDWHUEHOHLGVQRWD. De voorzitter bezorgde de waterbeleidsnota, zoals ze door de CIW
goedgekeurd werd, aan minister Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie,
Leefmilieu en Natuur. Het kabinet van minister Peeters liet ondertussen weten akkoord te gaan met
de grote lijnen en principes van de waterbeleidsnota.
Het decreet IWB voorziet dat functies toegekend worden aan oppervlakte - en grondwaterlichamen via
de waterbeheerplannen. Aangezien het watersysteem vele functies vervult, moet hierbij gestreefd
worden naar een zo groot mogelijke mate van multifunctionaliteit. Om een evenwichtige verdeling
tussen de verschillende functies te bekomen, is een eenduidige YLVLH RS IXQFWLHWRHNHQQLQJHQ
noodzakelijk. De CIW gaf de Permanente Projectgroep de opdracht een ontwerp van visienota uit te
werken tegen eind oktober. Dit ontwerp zal besproken worden in de werkgroepen Kaderrichtlijn Water
en Bekkenwerking. Zij moeten tegen eind november 2004 aanvullingen en opmerkingen formuleren.
Het aangepaste ontwerp zal dan op de eerste CIW vergadering in 2005 ter goedkeuring worden
voorgelegd.
De CIW keurde het voorstel van de werkgroep Bekkenwerking voor KHW RYHUOHJ PHW GH
SURYLQFLHJRXYHUQHXUV LQ YHUEDQG PHW GH RSVWDUW YDQ GH EHNNHQVWUXFWXUHQ goed, onder
voorbehoud van het akkoord van de minister. De praktische voorbereiding van dit overleg wordt
overgedragen aan het CIW-secretariaat.
Op vraag van de VVP besliste de CIW het RYHUOHJ RYHU GH EHVWULMGLQJ YDQ UDWWHQ binnen de
werkgroep ‘Coördinatie Rattenbestrijding Vlaanderen’ opnieuw op te nemen. De heer P. Thomas zal
de werkgroep samenroepen. Op de vergadering van de CIW van 26 november 2004 zal hierover
gerapporteerd worden.
De CIW besliste de VDPHQZHUNLQJPHWGHY]Z:DWHU voor het uitbrengen van het Tijdschrift Water
in 2005 verder te zetten.
Op vraag van de VVSG zal nagedacht worden over de URO GLH GH &,: NDQ VSHOHQ LQ KHW
ZDWHU]XLYHULQJVEHOHLG. Het secretariaat kreeg de opdracht hier tegen de volgende CIW vergadering
een voorstel voor uit te werken.
Met betrekking tot de ZHUNJURHSHQnam de CIW onderstaande beslissingen. Meer informatie over de
werkgroepen leest u verder in deze nieuwsbrief.
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De ZHUNJURHS:DWHUV\VWHHPNHQQLV kreeg de opdracht een informatiesysteem te ontwikkelen dat
alle watergerelateerde informatie toegankelijk moet maken. De voorzitter van deze werkgroep zal
eind maart 2005 een conceptvoorstel in dit verband ter goedkeuring aan de CIW voorleggen.
De heer H. Serruys werd aangeduid als voorzitter van de ZHUNJURHS %DJJHU HQ 5XLPLQJVSHFLH
ter vervanging van de heer Koen De Winne. Hij werd gedetacheerd bij het kabinet van minister
Peeters.
Er werd een ZHUNJURHS:DWHUNZDQWLWHLW opgericht die o.a. de Vlaamse standpunten in Europese
dossiers inzake overstromingen en verdroging zal voorbereiden. Voor deze werkgroep moet nog
een voorzitter aangeduid worden.
De ZHUNJURHS 3ROOXHQWHQ LQ 3DOLQJ werd afgeschaft. De vroegere werkzaamheden worden
ondergebracht in de werkgroep Ecologisch Waterbeheer. Zij zullen in samenspraak met de
werkgroep Bagger- en Ruimingsspecie concrete oplossingen uitwerken voor de sanering van de
prioritaire blackpointsites.
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Het belangrijkste agendapunt op de vergadering van de Permanente Projectgroep van 21 oktober was
de YLVLHQRWD PHW EHWUHNNLQJ WRW GH IXQFWLHWRHNHQQLQJHQ DDQ RSSHUYODNWH HQ
JURQGZDWHUOLFKDPHQ. De ontwerpvisienota werd eind oktober aan de voorzitters van de werkgroepen
bekkenwerking en Kaderrichtlijn Water bezorgd voor bespreking binnen hun werkgroepen.
Ook de KXLVVWLMO voor de CIW werd besproken. De opdracht zal eerstdaags gegund worden en kan
dan snel van start gaan. In een eerste fase zal nagegaan worden welke de identiteit is die CIW wenst
uit te stralen en zal onderzocht worden in hoeverre de bestaande logo’s van de bekkens kunnen
behouden worden binnen het ruimere geheel.
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Deze werkgroep vergaderde op 16 september. De analyses in uitvoering van artikel 60 van het
decreet IWB werden er besproken. Meer bepaald gaat het over de DQDO\VH m.b.t. de kenmerken
van de Vlaamse delen van het stroomgebiedsdistrict, een analyse van de effecten van menselijke
activiteiten op de toestand van oppervlakte - en het grondwater en een economische analyse van
het watergebruik. De voorbereidingen binnen de subwerkgroepen zijn afgerond. Op dit ogenblik
legt een redactieteam de laatste hand aan het herschrijven en op elkaar afstemmen van de
teksten. Het uiteindelijke ontwerp zal op de volgende CIW-vergadering ter goedkeuring worden
voorgelegd. Op basis hiervan zal gerapporteerd worden aan de Europese commissie. Dit moet
gebeuren voor 22 maart 2005.
De reacties met betrekking tot het ambtelijk onderzoek van de DIEDNHQLQJ YDQ GH
RSSHUYODNWHZDWHUOLFKDPHQ
zijn
verwerkt.
Het
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918
oppervlaktewaterlichamen werd op die manier gehalveerd. AMINAL stelt nog een bijkomende
knip voor tussen de waterlopen van eerste en van tweede categorie.
Een belangrijke doelstelling van de Kaderrichtlijn Water is het bereiken van de goede toestand
van oppervlaktewaterlichamen. Het vaststellen van de grenzen voor de goede ecologische
toestand is daarbij van cruciaal belang. In het kader hiervan werkt de werkgroep Kaderrichtlijn
Water mee aan een verplichte (XURSHVH LQWHUNDOLEUDWLHRHIHQLQJ De bedoeling hiervan is de
klasse-indelingen van de biologische waterkwaliteit die de verschillende lidstaten hanteren,
onderling vergelijkbaar te maken en verschillen in ambitie zoveel mogelijk tegen te gaan. Hiertoe
heeft Vlaanderen een twintigtal meetpunten geselecteerd die zich situeren op de grenzen
matige/goede en goede/zeer goede ecologische waterkwaliteit. Op basis van de resultaten van
de interkalibratieoefening kunnen de klasse-indelingen voor de biologische kwaliteitselementen
bijgesteld worden.
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De werkgroep Bekkenwerking werkte verder aan de voorbereiding van het RYHUOHJ PHW GH
SURYLQFLHJRXYHUQHXUV. Ze werkte een voorstel van agenda uit, lijstte de opdrachten van de
gouverneurs en de provincies inzake de bekkens en de deelbekkens op en deed een voorstel
m.b.t. de taken, de locatie, de werkingsmiddelen en de personeelsbezetting van de
bekkensecretariaten.
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:HUNJURHS:DWHUV\VWHHPNHQQLV YRRU]LWWHU5XGL9HUKH\HQ8$
De werkgroep Watersysteemkennis kreeg van de CIW de opdracht een LQIRUPDWLHV\VWHHP
ZDWHUV\VWHHPNHQQLV te ontwikkelen. De aanleiding hiertoe is de vaststelling dat een aantal
lopende initiatieven die informatiesystemen met betrekking tot water verder uitbouwen en op
elkaar afstemmen weinig vooruitgang boeken. De werkgroep Watersysteemkennis zal hiertoe
een task force oprichten met vertegenwoordigers van AMINAL, VMM, AWZ en MMIS. Het

informatiesysteem moet de vorm krijgen van een portaalsite die toegang verleent tot alle
bestaande databanken die met water te maken hebben. Bedoeling ervan is dat de gebruiker van
de portaalsite tegelijk toegang krijgt tot verschillende databanken, en via een geavanceerde
bevraging output kan verkrijgen vanuit verschillende bronnen.
Het organisatiecomité werkte een financiële raming uit voor het FRQJUHV:DWHUV\VWHHPNHQQLV
(maart 2006). Prof. Patrick Meire, voorzitter van het wetenschappelijk comité, werd aangeduid als
voorzitter van het organisatiecomité om zo de samenhang tussen beide comités te versterken.
Voor de praktische organisatie van het congres zal een congressecretariaat opgericht worden dat
gehuisvest wordt bij de UA.
Het YLHUGH:DWHUIRUXP kwam aan bod op de vergadering van de kerngroep watersysteemkennis
van 11 oktober. Het waterforum zal plaatsvinden in de periode rond 22 maart 2005
(Wereldwaterdag). Ze zal een aanzet vormen voor het congres Watersysteemkennis.
•
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De CIW keurde een toelichtende nota over de watertoets goed. Deze zal beschikbaar zijn via
de website www.ciwvlaanderen.be. Intussen werkt de werkgroep Watertoets samen met haar
subwerkgroepen Juridische Aspecten, Oppervlaktewater, Grondwater en Watergebonden
Natuur en een studiebureau aan FRQFUHWHULFKWOLMQHQ voor de toepassing van de watertoets.
In eerste instantie gaat het om richtlijnen voor ingrepen waarmee de vergunningverleners het
vaakst geconfronteerd worden. De subwerkgroepen werken momenteel dan ook
pilootrichtlijnen uit voor een aantal prioritaire ingrepen en effecten.
-
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De werkgroep Bagger- en Ruimingsspecie vergaderde op 5 oktober. Deze werkgroep maakte
een oplijsting van onjuistheden en knelpunten in het nieuwe Vlarea voor wat betreft baggeren ruimingsspecie.
Door het nieuwe Vlarea treden aanvullende normen voor bagger- en ruimingsspecie (voor
PCB’s en organochloorpesticiden) in werking. Op langere termijn zal de werkgroep een
onderbouwde evaluatie van deze normen opstellen, om zo nodig een voorstel tot bijsturing te
kunnen formuleren.
Tijdens de vergadering werd de aanpak en methodologie voor de integratie van het luik
waterbodems in de bekkenbeheerplannen toegelicht, met het Denderbekken als voorbeeld.
De leden van de vergadering kregen de mogelijkheid om opmerkingen te formuleren.
$JHQGD
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De volgende vergadering van de CIW vindt plaats op 26 november 2004.
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Volgende werkgroepvergaderingen zijn gepland:
•
•
•
•
•

werkgroep Ecologisch Waterbeheer op 9 november
werkgroep Kaderrichtlijn Water op 18 november 2004
werkgroep Bekkenwerking 18 november 2004
werkgroep Bagger- en Ruimingsspecie op 24 november 2004
werkgroep Watertoets op 9 december 2004
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De voorstellingsfolder van de CIW is klaar en werd verspreid. Wie geen exemplaar ontvangen heeft of
bijkomende exemplaren wil, kan die bestellen bij het secretariaat.
&RORIRQ
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
www.ciwvlaanderen.be
Wenst u deze nieuwsbrief niet langer te ontvangen? Stuur dan een e-mail met als titel ‘uitschrijven’
naar ciw-sec@vmm.be

