van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW)
Jaargang 3, nummer 2, oktober 2006

Nieuws van de Commissie
De CIW vergaderde op 4 mei, 6 juli en 28 september.
Sinds de vorige nieuwsbrief ondernam de CIW belangrijke stappen voor de oprichting van de
overlegstructuren op de verschillende niveaus :

1.

Coördinatiecommissie Integraal waterbeleid
De leden van de CIW werden ondertussen formeel aangeduid door de bevoegde ministers en
betrokken instanties. Vergeleken met de vroegere samenstelling betekent dit dat het beleidsdomein
Leefmilieu, Natuur en Energie voortaan vertegenwoordigd wordt door het Agentschap voor Natuur
en Bos en door de Vlaamse Milieumaatschappij en dat een vertegenwoordiger van het
beleidsdomein Landbouw en een vertegenwoordiger van het beleidsdomein Economie met
raadgevende stem deelnemen aan de vergaderingen van de CIW. De actuele samenstelling van de
CIW vindt u op de website.
http://www.ciwvlaanderen.be/ciw.cgi?s_id=23
De CIW besliste om voorlopig verder te werken met de huidige werkgroepenstructuur. Deze
structuur zal eind 2006 geëvalueerd worden. De nieuwe CIW-leden hebben wel hun
vertegenwoordigers in de verschillende werkgroepen aangeduid.
http://www.ciwvlaanderen.be/uploads/f32.jpg

2.

Bekkenstructuren
Bekkencoördinatoren
Voor de elf bekkens werden bekkencoördinatoren aangeduid.
Zeven bekkencoördinatoren werden benoemd na het ministerieel besluit van 22 mei 2006:
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•

Voor het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie:
•
de heer Lieven DEHAENE voor het bekken van de Brugse Polders (VMM);
•
mevrouw Kristien GEVERS voor het Dijle-Zennebekken (VMM);
•
de heer Jan VANVELK voor het Demerbekken (VMM);
•
de heer Bram ABRAMS voor het Netebekken (VMM);

•

Voor het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken:
•
mevrouw Greet KERKHOVE voor het Bovenscheldebekken (Waterwegen en
Zeekanaal);
•
de heer Patrick VAN BOCKSTAL voor het Benedenscheldebekken (Waterwegen en
Zeekanaal);
•
de heer Wim BOONEN voor het Maasbekken (De Scheepvaart).
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Voor het IJzerbekken werd de heer Rik DEHAEMERS (VMM) aangeduid als bekkencoördinator. De
aanduiding moet evenwel nog bekrachtigd worden door de minister.
Voor het Denderbekken treedt mevrouw Mich DE CLERCQ (VMM) op als waarnemend
bekkencoördinator.
Voor het bekken van de Gentse Kanalen en voor het Leiebekken is een nieuwe
aanwervingprocedure lopende. In afwachting hiervan treden de heer Jan BALDUCK en mevrouw
Greet KERKHOVE (beiden Waterwegen en Zeekanaal) op als waarnemend bekkencoördinator.

Bekkenbesturen
In overleg met het kabinet van minister PEETERS besliste de CIW om de vertegenwoordiging
vanuit het Vlaamse Gewest in de bekkenbesturen op dezelfde wijze in te vullen als de
samenstelling van de CIW. De keuze van de vertegenwoordiger voor Openbare Werken (NV
Waterwegen en Zeekanaal of NV De Scheepvaart) hangt samen met de specifieke situatie in het
bekken. De effectieve aanduiding van de vertegenwoordigers gebeurt via een besluit van de
Vlaamse Regering.
Op 21 augustus vond een overleg plaats tussen de provinciegouverneurs en minister PEETERS ter
voorbereiding van de oprichting van de bekkenbesturen.
De gouverneurs maakten afspraken over het voorzitterschap van de verschillende bekkenbesturen:
1.
2.
3.
4.

IJzerbekken: gouverneur West-Vlaanderen
Bekken van de Brugse Polders: gouverneur West-Vlaanderen
Bekken van de Gentse Kanalen: gouverneur Oost-Vlaanderen
Benedenscheldebekken: co-voorzitterschap tussen gouverneur Antwerpen en gouverneur OostVlaanderen
5. Leiebekken: co-voorzitterschap tussen gouverneur Oost-Vlaanderen en gouverneur WestVlaanderen
6. Bovenscheldebekken: gouverneur Oost-Vlaanderen
7. Denderbekken: gouverneur Oost-Vlaanderen
8. Dijle & Zennebekken: gouverneur Vlaams-Brabant
9. Demerbekken: beurtrol tussen gouverneur Vlaams-Brabant en gouverneur Limburg, waarbij de
gouverneur voor Vlaams-Brabant de eerstvolgende twee jaren voorzitter is
10. Netebekken: gouverneur Antwerpen
11. Maasbekken: gouverneur Limburg
Intussen zijn de data voor de oprichtingsvergaderingen van de bekkenbesturen vastgelegd; ze
vinden plaats in de tweede helft van oktober.
Een belangrijk agendapunt op de oprichtingsvergadering is de toestemming van het bekkenbestuur
om het bekkenbeheerplan en de deelbekkenbeheerplannen in openbaar onderzoek te laten gaan.
Hiertoe moet het bekkenbestuur een beslissing nemen over de bindende bepalingen van het
bekkenbeheerplan en over de onderlinge afstemming van het bekkenbeheerplan en de
deelbekkenbeheerplannen.

Bekkensecretariaten
Het bekkensecretariaat bestaat minstens uit de bekkencoördinator, één of twee
planningsverantwoordelijken en per provincie één personeelslid vanuit het beleidsdomein
Ruimtelijke Ordening.

2/8

nieuwsbrief van de CIW, jaargang 3, nummer 2 oktober 2006

De CIW verklaarde zich akkoord om binnen het bekkensecretariaat een ambtelijk
bekkenoverleg te organiseren, vergelijkbaar met de ambtenarenwerkgroepen. Naast de
instanties die in de CIW vertegenwoordigd zijn, kunnen afhankelijk van de agenda ook andere
instanties deelnemen aan het overleg. De bekkencoördinator zal het ambtelijk bekkenoverleg
voorzitten. Het bekkensecretariaat zal het secretariaat ervan verzorgen.

Bekkenraden
De bekkencoördinator is voorzitter van de bekkenraad en zorgt dus voor de oprichting ervan. Aan
de organisaties die vertegenwoordigd zijn in de bekkenraden (organisaties uit de sectoren
landbouw, milieu- en natuur, industrie en handel, ontginningen en energie, visserij, toerisme,
wonen, transport) werd gevraagd om een vertegenwoordiger in elk bekken aan te duiden. Volgens
de bepalingen van het decreet moeten de bekkenraden uiterlijk op 22 november 2006 - dus
voor de start van het openbaar onderzoek - opgericht zijn.
3.

Waterschappen
Op initiatief van de provincies zijn tijdens de voorbije maanden in heel Vlaanderen waterschappen
opgericht. Er zijn in totaal 52 waterschappen. Meer informatie vindt u op de websites van de
provincies,
waarnaar
via
de
website
van
de
CIW
verwezen
wordt.
http://www.ciwvlaanderen.be/ciw.cgi?s_id=42

Op haar vergadering van 6 juli keurde de CIW het tijdsschema en werkprogramma voor het
opstellen van de stroomgebiedbeheerplannen en het overzicht van de voornaamste
waterbeheerkwesties goed.
Ook op 6 juli keurde de CIW de voorontwerpen van de 11 bekkenbeheerplannen principieel
goed, met het oog op het voorleggen van de documenten aan de provinciegouverneurs en onder
voorbehoud van technisch nazicht.
Aan de bekkencoördinatoren en planningsverantwoordelijken werd gevraagd om tegen eind
augustus een voorstel van bindende bepalingen uit te werken. Er is voor gekozen om de acties die
implicaties hebben op de ruimte als bindend te verklaren. Dit betekent evenwel niet dat de andere
acties van het bekkenbeheerplan niet uitgevoerd moeten worden.
De CIW hechtte haar goedkeuring aan het voorstel om de vrije doorgang in een strook van vijf
meter langs waterlopen en waterwegen beter vast te leggen. Dit vraagt een aanpassing van het
besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 (over de adviesverlening bij aanvragen tot
stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen) en van de uitzonderingen op de
vrijstelling van vergunning voor tuinhuisjes. In 2007 start hierover een informatiecampagne naar de
lokale besturen.
De CIW ontving begin september het advies van de Inspectie van Financiën over het sectoraal
uitvoeringsplan (SUP) Bagger- en Ruimingsspecie. Het advies had vooral betrekking op het
financiële luik. Een aangepaste tekst werd na de vergadering van de CIW van 28 september
overgemaakt aan minister PEETERS.
Eveneens op 28 september, hechtte de CIW haar goedkeuring aan een tekstvoorstel voor aanpassing
van artikel 8 van het decreet Integraal Waterbeleid. Deze aanpassing geeft de Vlaamse
Regering de mogelijkheid om een lijst van vergunningen, plannen en programma’s vast te stellen
die aan de watertoets moeten onderworpen worden. Daarnaast wordt ook de mogelijkheid
geboden om een lijst vast te stellen van activiteiten waarvoor geen watertoets vereist is, omdat ze
door hun aard, omvang en locatie geen schadelijk effect kunnen veroorzaken.

3/8

nieuwsbrief van de CIW, jaargang 3, nummer 2 oktober 2006

Nieuws van de Permanente Projectgroep
De Permanente Projectgroep (PPG) kwam in de voorbije periode zes maal samen.
De samenstelling van de PPG is aangepast aan de nieuwe samenstelling van de CIW. Bij de
opstart van de CIW in 2004 was immers afgesproken dat de PPG op dezelfde wijze zou samengesteld
zijn als de CIW.
Ten gevolge van Beter Bestuurlijk Beleid vormen AMINAL, afdeling Water en de Vlaamse
Milieumaatschappij (VMM) sinds april 2006 één geheel, onder de naam VMM. Aangezien de VMM
het voorzitterschap van de PPG op zich neemt – wat een neutrale functie is – en omdat er tot april
2006 een vertegenwoordiger van afdeling Water in de PPG zetelde, is overeengekomen dat
bijkomend een vertegenwoordiger van de VMM (afdeling Water) wordt opgenomen in de PPG.
Daarnaast is beslist om ook een afgevaardigde van NV De Scheepvaart op te nemen, om tot een
evenwichtige verdeling tussen de beleidsdomeinen Leefmilieu en Mobiliteit te komen.
De PPG werkt aan een voorontwerp van uitvoeringsbesluit voor de financiële instrumenten
van het decreet Integraal Waterbeleid, met name de onteigening ten algemene nutte, het recht
van voorkoop, de aankoopplicht en de vergoedingsplicht.
De PPG begeleidt het openbaar onderzoek van de waterbeheerplannen. Om de burger wegwijs
te maken in het openbaar onderzoek liet de CIW een campagnestijl ontwikkelen. Op die manier wil
ze meer herkenbaarheid en eenheid tussen de verschillende producten van het openbaar
onderzoek.
Het centraal campagnebeeld is een met water gevulde bol die op een beschermende manier door de
mens wordt gedragen, vergezeld van de slogan ‘Vol van water …’. De bol symboliseert de wereld
die voor het overgrote deel uit water bestaat. De manier waarop de mens de bol draagt, geeft aan
dat water van cruciaal belang is voor de mens en dat we het water moeten beschermen en
koesteren.
Via een informatieve folder, een brochure per bekken, een website en aankondigingen in
dagbladen, op radio en TV zal de bevolking geïnformeerd worden over het openbaar onderzoek.
Verder komt er per bekken minstens één informatie- en inspraakvergadering. Ieder vergadering
wordt voorafgegaan door een infomarkt waar verschillende waterbeheerders de burger te woord
staan.

Nieuws van het secretariaat
De heer Johan VANDEWALLE van het departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en
Onroerend Erfgoed ondersteunt sinds begin mei het CIW-secretariaat gedurende 2 dagen per week.

Nieuws van de werkgroepen
 Werkgroep Kaderrichtlijn Water
De werkgroep Kaderrichtlijn Water overlegde op 20 april en 22 juni.
Op het niveau van zowel het internationale stroomgebiedsdistrict van de Schelde als dat van de
Maas zijn de waterbeheerkwesties vastgelegd. Ze zijn te raadplegen op de websites van de
Internationale Schelde en Maascommissie.
http://www.scaldit.org/uploads/222slotbrochure_NEDERLANDS.pdf
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http://www.cipm-icbm.be/files/pubs/76/Questions%20importantes_n.doc
In uitvoering van artikel 67 van het decreet Integraal Waterbeleid stuurt de werkgroep de opmaak
van de monitoringprogramma’s. Het gaat om programma’s voor de monitoring van de
ecologische en chemische toestand van het oppervlaktewater, van de chemische en kwantitatieve
toestand van het grondwater, van de sedimenttoevoervolumes en van de mate waarin erosie
optreedt in de omgeving van de waterloop. De programma’s worden voorgelegd aan de CIW op
haar vergadering van 6 december. Daarna worden ze voor goedkeuring overgemaakt aan de
Vlaamse Regering.

 Werkgroep Bekkenwerking
De werkgroep Bekkenwerking vergaderde in de voorbije maanden vier keer: op 19 april, 16 mei, 26
juni en 19 september.
De voorontwerpen van de bekkenbeheerplannen werden inmiddels overgemaakt aan de bevoegde
provinciegouverneurs. Er werd hen gevraagd om, als voorzitter van het bekkenbestuur, deze
voorontwerpen te gebruiken als basis voor de ontwerpbekkenbeheerplannen die op 22 november in
openbaar onderzoek gaan.
De uitgebreide informatie die de basis van de voorontwerpen vormt, is te raadplegen via CIRCA
(https://circa.vlaanderen.be/Public/irc/mmis/bekken/library). Het is echter niet de bedoeling om
ook deze zogenaamde “achtergronddocumenten” te onderwerpen aan een openbaar onderzoek.

 Werkgroep Watersysteemkennis
Het organisatiecomité voor het congres watersysteemkennis kwam op 15 juni samen om de
wetenschappelijke studiedagen die het congres voorafgaan, verder vorm te geven. Dit najaar
zijn drie wetenschappelijke studiedagen gepland, waarvan de eerste op 12 oktober plaatsvond aan
de KULeuven, met als thema oppervlaktewaterkwantiteit. Deze eerste studiedag was alvast een
groot succes, met bijna 230 inschrijvingen en een rijk gevuld programma.
De volgende studiedagen richten zich op “water en sediment” (16 november) en op
oppervlaktewaterkwaliteit (21 november). Meer informatie over het congres is terug te vinden op
de website van de CIW.
http://www.ciwvlaanderen.be/ciw.cgi?s_id=55

 Thematische werkgroepen
− Werkgroep Watertoets
De werkgroep Watertoets kwam samen op 21 april en 11 september.
De Vlaamse Regering heeft op 20 juli het besluit over de watertoets definitief goedgekeurd.
Dit besluit geeft aan de overheden die vergunningen afleveren, richtlijnen voor de toepassing van
de watertoets. Het besluit treedt in werking op 1 november 2006.
http://www.ciwvlaanderen.be/uploads/b696.pdf
De richtlijnen moeten de vergunningverlenende overheden helpen om de watertoets zo efficiënt en
uniform mogelijk toe te passen. Ze zijn zo opgesteld dat de vergunningverlener via een aantal
vragen (beslissingsbomen) eenvoudig te weten komt of een vergunningsaanvraag de watertoets
doorstaat, dan wel of een advies van de betrokken waterbeheerder aanbevolen is.
Op www.watertoets.be wordt een elektronisch instrument aangeboden waarmee de
vergunningverlener de procedure bij de watertoets correct en snel kan uitvoeren. Dit instrument
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wordt gekoppeld aan een afzonderlijk geoloket met 7 watertoetskaarten. Het geoloket is op dit
ogenblik nog in ontwikkeling. Het zal vanaf 1 november beschikbaar zijn.
Om tegemoet te komen aan het advies van de MiNa-Raad en de SERV zullen er ook voor plannen
en programma’s richtlijnen voor de toepassing watertoets uitgewerkt worden.
Verder zal de CIW werk maken van een limitatieve lijst van vergunningen, plannen en
programma's waarop de toepassing van de watertoets vereist is.
Om de advies- en vergunningverleners wegwijs te maken in de nieuwe regelgeving organiseerde de
CIW in samenwerking met de provinciebesturen een aantal informatiedagen over de
watertoets.

− Werkgroep Bagger- en Ruimingsspecie
De werkgroep Bagger- en Ruimingsspecie kwam samen op 21 april, 30 mei, 26 juni en 12 september.
De werkgroep onderzocht het nieuwe voorstel voor hoofdstuk X van VLAREBO. Dit hoofdstuk is het
normenkader voor het hergebruik van bagger- en ruimingsspecie als bodem. Het nieuwe
voorstel betekent een aanzienlijke verbetering, behalve voor de norm voor minerale olie. Deze
norm wordt strenger door het wegvallen van de correctie voor organisch materiaal. De CIW heeft
OVAM gevraagd om het voorstel om de norm voor minerale olie te verstrengen, wetenschappelijk
te onderbouwen en de financiële gevolgen ervan te onderzoeken.
Verder besprak de werkgroep de problematiek van de afzetmogelijkheden voor bagger- en
ruimingsspecie.

− Werkgroep Ecologisch Waterbeheer
De heer Filiep CARDOEN (Agentschap voor Natuur en Bos) werd aangeduid als voorzitter van de
werkgroep Ecologisch Waterbeheer. Hij vervangt de heer Jean-Pierre HEIRMAN.

− Werkgroep Waterkwantiteit
De werkgroep Waterkwantiteit kwam samen op 25 april.
In de loop van juni bereikte keurde het Europees Parlement een eerste keer de Europese richtlijn
voor overstromingsbeoordeling en –beheer goed. De richtlijn doorloopt nu de volgende
stappen in de Europese beslissingsprocedure. Een definitieve goedkeuring volgt naar verwachting in
2007.
Kern van de richtlijn is dat alle Europese landen de komende jaren analyses gaan maken van de
risicogebieden in het stroomgebied van grensoverschrijdende rivieren. Die analyses moeten in 2012
klaar zijn en dienen vervolgens elke zes jaar te worden geactualiseerd. Op basis van die analyses
zullen de lidstaten plannen opstellen om de risico's op overstromingen en de gevolgen ervan te
verkleinen.
Sinds 1 maart 2006 is de nieuwe wet op de natuurrampenverzekering in werking. Vroeger kon de
burger zich vrijwillig verzekeren tegen natuurrampen zoals overstromingen. Nu gebeurt dat
automatisch via de brandverzekering. De meerprijs die de burger daarvoor moet betalen hangt af
van de ligging van de woning. In risicogebied betaalt men meer. De gewesten staan mee in voor de
aanduiding van de risicogebieden. De Vlaamse regering heeft op 18 september 2006 de kaart met
risicogebieden goedgekeurd en voor bekrachtiging overgemaakt aan de federale Regering.
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− Werkgroep Waterzuivering
De werkgroep Waterzuivering vergaderde op 31 maart, 1 juni en 15 september.
Voortaan worden de voorontwerpen (Technische Plannen) van Aquafin besproken binnen
het ambtelijk bekkenoverleg van het bekkensecretariaat. De CIW wil met deze beslissing de
vertragingen die de Aquafin-dossiers bij de vergunningsaanvraag oplopen zoveel mogelijk
beperken. Door in de fase voorontwerp (Technisch Plan) alle vergunningverlenende partijen ruim de
mogelijkheid te geven een advies uit te brengen dat zoveel mogelijk in het ontwerp wordt
verwerkt, vergemakkelijkt de latere vergunningsprocedure.
De procedure voor de vaststelling van de zoneringsplannen houdt een openbaar onderzoek in,
waarbij de bekkenbesturen advies verlenen. Binnen de werkgroep Waterzuivering werden
richtlijnen voor de advisering van de ontwerp-zoneringsplannen door de bekkenbesturen
voorbereid. De eerste ontwerp-zoneringsplannen worden verwacht tegen augustus 2007.
De werkgroep bereidt een gezamenlijke visienota op de lozing van hemelwater en gezuiverd
effluentwater in kanalen, waterlopen en grachten voor.

Agenda
De volgende vergadering van de CIW vindt plaats op 6 december.
Volgende werkgroepvergaderingen zijn gepland:
•
WG Waterzuivering : 27 oktober
•
WG Bekkenwerking : 30 oktober (voormiddag)
•
Permanente Projectgroep : 30 oktober (namiddag)
•
WG Bagger- en Ruimingsspecie : 14 november
•
WG Kaderrichtlijn Water : 16 november

De wetenschappelijke studiedagen van het congres Watersysteemkennis:
•
“Water en sediment”, 16 november 2006, VMM – Aalst
•
“Een goede kwaliteit voor onze oppervlaktewaters: zorgen voor morgen!?”, 21 november
2006, Universiteit Antwerpen

Ter info
Met de ideeënwedstrijd ‘Onze wateren’ daagt Europees milieucommissaris Stavros Dimas
iedereen uit om ideeën en maatregelen voor het bereiken van de goede toestand van onze wateren
aan te dragen. Zowel realiseerbare ideeën als voorbeelden van gedeeltelijk of volledig
geïmplementeerde maatregelen kunnen ingeleverd worden. Belangrijk is dat bij de voorstellen
ecologische, economische en sociale aspecten zoveel mogelijk met elkaar in balans zijn. Inschrijven
kan tot 30 maart 2007. Meer informatie over is te vinden op www.ourwaters.net.
De Europese Commissie heeft op 17 juli een voorstel gepubliceerd van de dochterrichtlijn
‘prioritaire stoffen’ (COM2006-397-final). Het voorstel bevat in totaal 41 stoffen, waarvan 33 de
classificatie 'prioritaire stoffen' hebben. Naast de stoffen worden ook de bijbehorende
concentratiegrenswaarden vermeld.
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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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