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

De CIW vergaderde op 27 januari 2005. Voor de eerste keer was ook de vzw Samenwerking Vlaams
Water (SVW) op de vergadering uitgenodigd. SVW is de koepel van de Vlaamse drink- en
afvalwaterbedrijven en wordt binnen de CIW vertegenwoordigd door de heer Stan Beernaert.

Het werkplan 2005 voor de CIW werd goedgekeurd. Enkele belangrijke jaardoelstellingen van de CIW
voor 2005 zijn:
- de opmaak van een handleiding voor functietoekenningen;
- de verdere inhoudelijke implementatie van de Kaderrichtlijn Water, in aanloop naar de ontwerp-

stroomgebiedbeheerplannen;
- de methodologie voor de bekken- en deelbekkenbeheerplannen afwerken;
- de opvolging van de opmaak van de bekken- en deelbekkenbeheerplannen;
- de oprichting van de bekkenstructuren;
- het opstellen van richtlijnen voor de toepassing van de watertoets en voorbereiden

uitvoeringsbesluit;
- de bekendmaking en verspreiding van informatie over de waterbeleidsnota en het

uitvoeringsbesluit bij het decreet IWB;
- de organisatie van een Waterforum en thematische studiedagen over watersysteemkennis;
- de voorbereiding en coördinatie van Vlaamse standpunten voor het Europese dossier mbt

overstromingen.
U kunt het werkplan raadplegen op www.ciwvlaanderen.be/ciw.cgi?s_id=13 .

In het kader van een huisstijl voor de CIW hechtte de CIW haar
goedkeuring aan een logo voor de Commissie en een daarvan
afgeleid logo voor de bekkens.

(De kwaliteit van de afbeelding van het logo is het beste als uw
bestand in 100%grootte staat.)

De CIW keurde een visietekst op de functietoekenningen goed
(www.ciwvlaanderen.be/ciw.cgi?s_id=48). Op basis van deze visietekst zal een handleiding uitgewerkt
worden. Deze zal het volgende omvatten:
•  een lijst met de verschillende functies voor waterlichamen, inclusief:

- een beoordeling van de relevantie van deze functie, op basis van de doelstellingen van het
integraal waterbeleid;

- een duidelijke beschrijving van de inhoudelijke betekenis van de functies en de gevolgen van
de toekenning ervan;

•  een duidelijk standpunt dat aangeeft welke mogelijkheden en beperkingen er zijn inzake
functieverweving en prioriteitstelling;

•  randvoorwaarden op Vlaams niveau, met name voor o.a. scheepvaart, drinkwaterproductie en
grondwater;

•  een manier om de methodiek voor de toekenning van functies te integreren in de methodiek voor
de  (deel)bekkenbeheerplannen.

De Permanente Projectgroep kreeg de opdracht de opmaak van de handleiding te begeleiden.

De CIW keurde een voorstel van de Permanente Projectgroep in verband met een databank voor de
documenten van de CIW goed. Volgende documenten zullen via CIRCA toegankelijk gemaakt
worden:

http://www.ciwvlaanderen.be/ciw.cgi?s_id=13
http://www.ciwvlaanderen.be/ciw.cgi?s_id=48


- goedgekeurde verslagen van de CIW;
- andere door de CIW goedgekeurde documenten (nota’s, adviezen, werkplan,…);
- goedgekeurde verslagen van de CIW-werkgroepen;
- vergaderdata van de CIW en de werkgroepen;
- goedgekeurde verslagen van de ambtenarenwerkgroepen;
- samenstelling van de CIW, de CIW-werkgroepen en de ambtenarenwerkgroepen.

Het CIW-secretariaat zal het beheer van de CIRCA-webpagina voor haar rekening nemen. Aangezien
het om de interne werking van de CIW gaat, is de toegang beperkt. Vanzelfsprekend blijft het de
bedoeling zoveel mogelijk documenten en andere informatie te verspreiden via de CIW-website, die
voor iedereen raadpleegbaar is.

Met betrekking tot de werkgroepen nam de CIW onderstaande beslissing.
- Mevrouw Marleen Van Damme (AMINAL) wordt aangeduid als voorzitter van de werkgroep

Rationeel Watergebruik.

Meer informatie over de werkgroepen leest u verder in deze nieuwsbrief.

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

De Permanente Projectgroep (PPG) vergaderde op 22 december 2004. Op de agenda stonden de
huisstijl van de CIW, de visietekst op de functietoekenningen, het werkplan van de CIW voor 2005 en
een databank m.b.t. de werking van de CIW.

Op basis van het voorbereidend werk binnen de Permanente Projectgroep werden op de vergadering
van de CIW een aantal beslissingen genomen (zie hiervoor).

Nieuws van de werkgroepen

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

De werkgroep Kaderrichtlijn Water vergaderde op 20 januari 2005. De analyserapporten van
Schelde en Maas worden momenteel samengevat voor rapportering aan de Europese
Commissie. De volledige rapporten zijn beschikbaar op de website
www.ciwvlaanderen.be/ciw.cgi?s_id=40 .
In opdracht van het kabinet wordt de afbakening van de waterlichamen tegen eind februari
aangepast met de bedoeling om het aantal waterlichamen te reduceren.

Binnenkort start de werkgroep met de voorbereiding van de monitoringprogramma's die eind
2006 operationeel moeten zijn. Zowel voor oppervlaktewater als voor grondwater moeten
specifieke meetnetten uitgebouwd worden die zullen nagaan of en in welke mate de
doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water bereikt worden.

•  Werkgroep Bekkenwerking (voorzitter: Jan Strubbe, AWZ)

De werkgroep Bekkenwerking vergaderde op 3 februari 2005.

In uitvoering van een beslissing van de CIW moet de werkgroep een nota voorbereiden over de
historiek van de opmaak van de bekkenbeheerplannen. Er moet ook een voorstel gedaan worden
voor de verdere aanpak. Een ad hoc werkgroep zal dit uitwerken en ter bespreking voorleggen op
de volgende vergadering van de werkgroep.

De werkgroep besprak er ook een nota over de advisering van waterzuiveringsdossiers op
bekken- en deelbekkenniveau.

Op aangeven van de werkgroep bevestigde de CIW de prioriteit van de (formele) aanstelling van
bekkencoördinatoren voor de opstart van de bekkenoverlegstructuren. De CIW zal er bij de

http://www.ciwvlaanderen.be/ciw.cgi?s_id=40


minister op aandringen om de functie van bekkencoördinator in het uitvoeringsbesluit bij het
decreet IWB te verankeren.

•  Werkgroep Watersysteemkennis (voorzitter: Rudi Verheyen, UA)

Op de CIW-vergadering van 22 september 2004 werd beslist om binnen de werkgroep
Watersysteemkennis een task force op te richten. Deze task force moet een informatiesysteem
watersysteemkennis ontwikkelen in de vorm van een portaalsite waarbij de gebruiker tegelijkertijd
toegang krijgt tot verschillende databanken m.b.t. water. De task force is samengesteld uit
vertegenwoordigers van AMINAL, VMM, AWZ en MMIS en vergaderde voor het eerst op 7
januari.

Het vierde Waterforum zal plaatsvinden op 21 april 2005 in Brussel. Dit waterforum vormt het
officiële startschot van het congres Watersysteemkennis dat in 2007 zal plaatsvinden.

•  Werkgroep Waterkwantiteit (co-voorzitters: Filip Raymaekers, AMINAL en Frank Mostaert,
AWZ)

De werkgroep Waterkwantiteit kwam voor het eerst bijeen op 17 januari 2005. Op de agenda
stond de voorbereiding van een Vlaams standpunt over het Europees actieprogramma inzake
management van het overstromingsrisico. De werkgroep is van mening dat een Europees
wetgevend initiatief m.b.t. overstromingen, en in ruimere zin waterkwantiteit, aangewezen is.

•  Thematische werkgroepen

- werkgroep Watertoets (voorzitter: Paul Thomas, afdeling Water AMINAL)

De werkgroep Watertoets heeft een eerste ontwerpversie van inhoudelijke richtlijnen voor de
vergunningverlener ten behoeve van de watertoets klaar. Er zijn richtlijnen opgesteld voor de
belangrijkste effecten van ingrepen op het watersysteem. Per richtlijn is een beslissingsboom
en een toelichting uitgewerkt. Er is ook aangegeven in welke gevallen een adviesvraag
aangewezen is. Op de volgende vergadering van de CIW worden deze inhoudelijke richtlijnen
samen met een uitvoeringsbesluit ter goedkeuring voorgelegd.
Daarnaast wordt verder gewerkt aan de richtlijnen voor plannen en programma’s en aan de
richtlijnen voor de adviesverleners.

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

De werkgroep Ecologisch Waterbeheer vergaderde niet meer sinds de uitgave van de vorige
nieuwsbrief. Er werden wel een aantal afspraken gemaakt inzake exotenbestrijding, sanering
van blackpointsites en vismigratie.

- werkgroep Bagger- en Ruimingsspecie (voorzitter: Henri Serruys, Dept. LIN)

Op de vergadering van 13 januari discussieerde de werkgroep Bagger- en Ruimingsspecie
over de manier waarop de waterbodemproblematiek aan bod komt of moet komen in de
bekkenbeheerplannen. In het bijzonder formuleerde de werkgroep opmerkingen bij een
methodiek om de saneringsprioriteit voor waterbodems (als onderdeel van de bekkenbeheer-
plannen) te bepalen. Deze methodiek zal, na bespreking ervan in de werkgroep
Bekkenwerking, ter goedkeuring voorgelegd worden aan de CIW.

Agenda

- De volgende vergadering van de CIW vindt plaats op dinsdag 12 april 2005.



- Volgende werkgroepvergaderingen zijn gepland:

•  WG Watertoets op 14 maart 2005;
•  Task force Watersysteemkennis op 24 februari 2005;
•  WG Waterkwantiteit op 1 maart 2005;
•  WG Bekkenwerking op 9 maart 2005;
•  WG Bagger- en Ruimingsspecie op 10 maart 2005;
•  WG Kaderrichtlijn Water op 10 maart 2005.

Ter info

- De waterbeleidsnota werd op 7 januari jl. principieel goedgekeurd door de Vlaamse regering.
Momenteel wordt het advies ingewonnen van SERV en MiNa-raad. Beide zullen een gezamenlijk
advies verlenen tegen eind februari 2005.
De waterbeleidsnota is terug te vinden op www.ciwvlaanderen.be/ciw.cgi?s_id=39 .Dit voorontwerp
legt in een vijftal krachtlijnen de visie van de Vlaamse regering op het integraal waterbeleid vast.

- Het Arbitragehof verwierp op 09/02/05 het beroep van de vzw's Vlaams Overleg voor Ruimtelijke
Ordening en Huisvesting en Landelijk Vlaanderen tot vernietiging van de artikelen 8, 10, § 1, 5°, 42, §
1, en 46, § 1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid. Het ging onder
meer over artikelen m.b.t. de watertoets en de oeverzones.

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
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

http://www.ciwvlaanderen.be/ciw.cgi?s_id=39

