van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW)
Jaargang 2, nummer 4, december 2005

Nieuws van de commissie
De CIW kwam bijeen op 30 september. Voor de verdere werking van de CIW is de definitieve
goedkeuring van een eerste uitvoeringsbesluit bij het decreet Integraal Waterbeleid door de
Vlaamse Regering op 9 september belangrijk.
Dit besluit zorgt voor de geografische indeling van de watersystemen binnen het Vlaamse Gewest
door de afbakening ervan in stroomgebieden, bekkens en deelbekkens. Bij de afbakening van de
bekkens en de deelbekkens werd een aantal wijzigingen ten opzichte van de huidige afbakening
doorgevoerd.
Daarnaast omvat het de noodzakelijke bepalingen voor de formele oprichting van de
overlegstructuren op de verschillende niveaus, meer bepaald:
1.

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) op het Vlaamse niveau.
Tot op vandaag werkt de CIW op informele basis. De formele oprichting vereist dat de verschillende
vertegenwoordigers aangesteld worden door de bevoegde ministers en door de betrokken
verenigingen. Aanvullend op de huidige samenstelling zullen bijkomend een lid van het
beleidsdomein Landbouw en van het beleidsdomein Economie met raadgevende stem de
vergaderingen bijwonen.

2.

De bekkensecretariaten, de bekkenbesturen en de bekkenraden op het bekkenniveau.
Binnen de bekkenstructuren is een essentiële rol weggelegd voor de bekkencoördinator. Het
uitvoeringsbesluit voorziet dat de minister de bekkencoördinatoren aanwijst op voordracht van de
CIW. De werkgroep Bekkenwerking stelde reeds een profiel voor de functie van bekkencoördinator
op. Ter voorbereiding van de aanduiding door de minister is binnen het departement Leefmilieu en
Infrastructuur, Waterwegen en Zeekanaal nv, De Scheepvaart nv en de Vlaamse Milieumaatschappij
gepeild naar de interesse voor de functie van bekkencoördinator.
Daarnaast besliste de CIW te wachten met de oprichting van de bekkensecretariaten tot na de
aanduiding van de bekkencoördinatoren, omdat zij de dagelijkse leiding van de secretariaten op
zich zullen nemen.
Parallel met de verdere uitbouw van de bekkensecretariaten zullen de besprekingen voor de
oprichting van de bekkenbesturen beginnen. Hiertoe zal een overleg met de provinciegouverneurs
plaatsvinden, aangezien zij de bekkenbesturen voorzitten. Minister K. Peeters heeft de gouverneurs
hieromtrent al ingelicht.
De installatie van de bekkenraden tenslotte wordt toevertrouwd aan de provinciegouverneurs.
Zoals we in de vorige nieuwsbrief al gemeld hebben, kunnen voor de bekkenwerking 16
personeelsleden bijkomend aangeworven worden en zijn 250.000 € extra werkingsmiddelen
uitgetrokken.

3.
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De waterschappen op het deelbekkenniveau.
De provincies nemen het initiatief om de waterschappen op te richten. Verder in de nieuwsbrief
leest u hier meer over.
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Ander nieuws uit de CIW is de pensionering van de heer Jan Strubbe (directeur-generaal AWZ),
eind september. De heer Leo Clinckers, administrateur-generaal van Waterwegen en Zeekanaal nv,
neemt zijn functie in de CIW over.
De heer Jan Strubbe was een sterke drijvende kracht achter het integraal waterbeleid, zowel binnen
de CIW (als lid van de CIW en als voorzitter van de werkgroep Bekkenwerking) als erbuiten. Wij
wensen hem te bedanken voor de aangename samenwerking.

Nieuws van de Permanente Projectgroep
De Permanente Projectgroep vergaderde op 9 september en op 10 november.
Voor het toekennen van functies aan waterlichamen is in de loop van september een handleiding
afgerond. De CIW opteerde ervoor om deze handleiding bij de opmaak van deze generatie bekkenen deelbekkenbeheerplannen op een pragmatische manier te laten gebruiken. Dat wil zeggen dat
de handleiding, gezien het tijdsbestek voor de afwerking van de plannen, niet van a tot z strikt
gevolgd moet worden. De handleiding en de bijhorende cd-rom met GIS-bestanden is bezorgd aan
de afdeling Water en aan de provincies, zodat er functies toegekend kunnen worden in bekken- en
deelbekkenbeheerplannen.
Op basis van de ervaringen zal de handleiding verder aangepast en aangevuld en binnen het jaar
definitief goedgekeurd worden.
Op 20 september gaf het kabinet Peeters de CIW de opdracht de wenselijkheid en meerwaarde van
een vervolgdecreet te beoordelen. Een vervolgdecreet kan als een “Titel II” bij het huidige decreet
betreffende het integraal waterbeleid (met name “Titel I: doelstellingen, beginselen, organisatie,
voorbereiding en opvolging van het integraal waterbeleid”) opgevat worden. De Permanente
Projectgroep bereidt momenteel een nota over de wenselijkheid en meerwaarde voor voor de
volgende CIW-vergadering.

Nieuws van het secretariaat
In de nota aan de Vlaamse Regering bij het uitvoeringsbesluit is bepaald dat vanuit het
beleidsdomein Openbare Werken 2 personeelsleden en vanuit het beleidsdomein Ruimtelijke
Ordening 1 personeelslid beschikbaar gesteld worden van het secretariaat van de CIW.
In uitvoering hiervan is Elfi Laridon als personeelslid van AWZ (beleidsdomein Openbare Werken)
vanaf november het secretariaat van de CIW komen versterken.

Nieuws van de werkgroepen
 Werkgroep Kaderrichtlijn Water
De werkgroep vergaderde op 15 september en 17 november.
Begin 2005 besliste het kabinet Peeters om het aantal oppervlaktewaterlichamen waarover in het
kader van de KRLW formeel gerapporteerd wordt – de “Vlaamse oppervlaktewaterlichamen” –
aanzienlijk te verminderen. Behalve voor het aantal aan oppervlaktewaterlichamen, had dit ook
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gevolgen voor de eerder uitgewerkte typologie van oppervlaktewaterlichamen. De CIW besliste
daarom de typologie te verfijnen. Op basis van de verfijning zijn nog enkele bescheiden
aanpassingen nodig in de lijst met Vlaamse oppervlaktewaterlichamen. De werkgroep zal op de
volgende CIW-vergadering een voorstel tot aanpassing voorleggen.
Daarnaast is de werkgroep bezig met de afbakening van de “lokale oppervlaktewaterlichamen”. Dit
zijn de waterlichamen met een afstroomoppervlakte van minder dan 50 km². De methodiek voor de
afbakening ervan wordt momenteel getest op haar praktische bruikbaarheid. De eerste resultaten
en een plan voor verdere aanpak zullen ter goedkeuring voorgelegd worden aan de CIW

 Werkgroep Bekkenwerking
De werkgroep kwam samen op 8 september en 19 oktober.
De werkgroep stelt een procedure/stappenplan op voor de integratie van de
deelbekkenbeheerplannen in de bekkenbeheerplannen. Dit stappenplan moet een goede
afstemming tussen beide planniveaus verzekeren en de inspraakprocedure vereenvoudigen door het
openbaar onderzoek voor beide niveaus gelijktijdig en uniform te laten verlopen.
De werkgroep bereikte een akkoord over de overeenkomst voor de oprichting van de
waterschappen. Deze overeenkomst regelt de organisatie en de werking van het waterschap tussen
de deelnemende overheden en besturen. Het dossier is aan de minister bezorgd.
Het decreet Integraal Waterbeleid voorziet de mogelijkheid om het werkingsgebied van een
waterschap uit te breiden tot meerdere deelbekkens binnen één bekken. In dit kader hebben de
provincies een voorstel tot afbakening van de waterschappen geformuleerd. De werkgroep zal dit
samen met een voorstel tot de vertegenwoordiging van het Vlaamse Gewest in de waterschappen
bespreken.
De analyses (situatie-, knelpunten- en visieondersteunende-) van de bekkenbeheerplannen van de
Dender en van de Nete zijn afgerond. De ambtenarenwerkgroepen van de desbetreffende bekkens
bespreken momenteel de visie en het actie- en maatregelenprogramma. Daarna komen deze
documenten aan bod op de werkgroep Bekkenwerking, die ze tenslotte ter goedkeuring voorlegt
aan de CIW, die ze op haar beurt aan de minister bezorgt.

 Werkgroep Watersysteemkennis
De vergadering van de werkgroep vond plaats op 18 november.
Het CIW-secretariaat ontving begin september van AMINAL de bevestiging (na eerdere
bevestigingen van AWZ en VMM) dat de nodige kredieten voor het congres Watersysteemkennis
zijn vastgelegd.
Nu het secretariaat over de nodige documenten beschikt, heeft de voorzitter van de CIW de
overeenkomst tussen de Universiteit Antwerpen enerzijds en het samenwerkingsverband tussen de
financiers anderzijds, ter ondertekening voorgelegd aan de universiteit Antwerpen en minister
Peeters.
De task force watersysteemkennis heeft als opdracht een informatiesysteem voor water op poten te
zetten (voor meer info: zie nieuwsbrief 6) en vergaderde daarvoor op 26 oktober. De eerste stappen
van het stappenplan zijn voltooid en er zijn afspraken gemaakt om de volgende stappen uit te
voeren.
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 Thematische werkgroepen
− Werkgroep Watertoets
Op 26 september en op 20 oktober kwam de werkgroep samen.
In de vorige nieuwsbrief is al vermeld dat de voorzitter van de CIW eind mei het voorontwerp van
uitvoeringsbesluit over de watertoets, samen met de richtlijnen voor de vergunningverlener, aan
minister Peeters heeft bezorgd.
Sindsdien is verder gewerkt aan de verschillende watertoetskaarten en aan een nota aan de Vlaamse
regering met de bijhorende “reguleringsimpactanalyse” (RIA). Het volledige dossier is via
schriftelijke procedure goedgekeurd door de CIW. De minister heeft het dossier over de watertoets
intussen ontvangen.

− Werkgroep Bagger- en Ruimingsspecie
De werkgroep vergaderde op 19 september en 24 oktober.
Begin september gaf het kabinet de opdracht aan de CIW werkgroep Bagger- en Ruimingsspecie om
het ontwerp van Sectoraal Uitvoeringsplan (SUP) Bagger- en Ruimingsspecie zodanig te herwerken
dat alle partners (voornamelijk de OVAM en de waterbeheerders) ermee akkoord gaan. Momenteel
zijn de besprekingen nog lopende.
Het SUP moet oplossingen aanreiken voor de problemen met de waterbodem in Vlaanderen en
daarbij het kostenplaatje maken. De maatregelen omvatten zowel erosiebestrijding als de sanering
van verontreinigde waterbodems.

− Werkgroep Ecologisch Waterbeheer
De werkgroepvergadering vond plaats op 12 september.
Tegen de volgende CIW-vergadering zal de werkgroep de voorbereiding voltooien van een voorstel
tot aanvulling van de methodiek voor de opmaak van de bekkenbeheerplannen wat het aspect
oeverzones betreft.
Het palingenpolluentenmeetnet kan een belangrijke aanvulling (betere detectie en
biobeschikbaarheid van gevaarlijke stoffen die slechts in geringe mate voorkomen, consumptierisico voor mens en natuur,…) zijn bij de overige bestaande meetnetten zoals het
waterbodemmeetnet. De werkgroep bereidt een financieringsvoorstel voor om het
palingpolluentenmeetnet verder te zetten.
De werkgroep wil een strategie uitwerken om kwetsbare soorten in de bovenlopen te beschermen.

− Werkgroep Rationeel Watergebruik
Op 13 september en op 28 oktober vergaderde de werkgroep.
In de eerste plaats is er verder gediscussieerd over de afbakening van de inhoud van het Strategisch
Plan voor Watervoorziening. Nu de beschrijving van de huidige toestand voor oppervlaktewater en
grondwater beschikbaar is, concentreert de werkgroep zich op het huidig en verwacht
watergebruik, de inventarisatie van knelpunten naar aanleiding van de droogteproblematiek, de
beschrijving van de infrastructuur inzake productie, transport en invoer van water, een schets van
economische aspecten en een overzicht van in te zetten instrumenten o.a. m.b.t. waterrationalisatie.
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Naar aanleiding van problemen met de waterbevoorrading in Vlaams Brabant afgelopen zomer,
heeft de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening minister Peeters verzocht om aandacht te
hebben voor de leveringsmogelijkheden van drinkwater in perioden van piekverbruik. Minister
Peeters heeft dit verzoek aan de CIW bezorgd. De werkgroep Rationeel Watergebruik zal het
voortouw nemen in dit dossier.

Agenda
−
−

De volgende vergadering van de CIW vindt plaats op 16 december 2005.
Volgende werkgroepvergaderingen zijn gepland:
•
•

Werkgroep Bekkenwerking: 6 december 2005.
Werkgroep Bagger- en ruimingsspecie: 13 december 2005.

De vergaderdata zijn ook terug te vinden op CIRCA.

Ter info
De Internationale Maascommissie organiseert het 2de Maassymposium met als titel "De Maas - Een
gedeelde toekomst" op 18 en 19 mei 2006 in Sedan. Meer informatie kunt u vinden op de IMCwebsite http://www.cipm-icbm.be/news.asp?id=73.

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