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 Departement EWI met raadgevende stem in CIW
Mevrouw Liesbet Schruers werd aangeduid als vertegenwoordiger van het departement Economie,
Wetenschap en Innovatie (EWI) en zetelt met raadgevende stem in de CIW.

 Werkgroep Waterschapswerking opgericht
Er werd een nieuwe werkgroep opgericht. De werkgroep Waterschapswerking verzorgt de
coördinatie en de afstemming van het integraal waterbeleid op deelbekkenniveau. In deze
werkgroep zetelen naast de actoren van de CIW, vertegenwoordigers van alle
waterschapssecretariaten. Mevrouw Marie - Paule De Poorter (provincie Oost-Vlaanderen) werd
aangeduid als de voorzitter van de werkgroep.

 Aanduiding bekkencoördinatoren
De bekkencoördinatoren voor het bekken van de Brugse Polders, het Benedenscheldebekken, het
Bovenscheldebekken, het Dijle-Zennebekken, het Demerbekken, het Netebekken en het
Maasbekken werden aangewezen via ministerieel besluit van 22 mei 2006.
Met de recente indiensttreding van de bekkencoördinator voor het bekken van de Gentse Kanalen
zijn alle bekkencoördinatoren gekend en kunnen ook voor de overige vier bekkens de
bekkencoördinatoren aangeduid worden via ministerieel besluit.
Volgende bekkencoördinatoren werden door de CIW voorgedragen aan minister Hilde Crevits:
− de heer Henri Dehaemers voor het IJzerbekken behorende tot het beleidsdomein Leefmilieu,
Natuur en Energie (Vlaamse Milieumaatschappij);
− de heer Bart De heyder voor het bekken van de Gentse Kanalen behorende tot het
beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken (Waterwegen en Zeekanaal);
− de heer Elias Van Quickelborne voor het Leiebekken behorende tot het beleidsdomein
Mobiliteit en Openbare Werken (Waterwegen en Zeekanaal);
− mevrouw Annelies Sevenant voor het Denderbekken behorende tot het beleidsdomein
Leefmilieu, Natuur en Energie (Vlaamse Milieumaatschappij).

 Overstromingsrichtlijn van kracht
Op 23 oktober 2007 werd de Europese Overstromingsrichtlijn goedgekeurd. De
Overstromingsrichtlijn bouwt verder op de structuren en plannen van de kaderrichtlijn Water. Ze
verplicht de lidstaten om te bekijken voor welke gebieden er risico op wateroverlast bestaat. Voor
deze gebieden zullen er overstromingsrisicokaarten en -beheerplannen opgesteld worden.
Uitgangspunten van de richtlijn zijn aanpak op stroomgebiedniveau en preventie.
De richtlijn moet tegen eind 2009 omgezet zijn in Vlaamse wetgeving. De werkgroep
Waterkwantiteit bereidt deze omzetting voor. Hiervoor zal het decreet Integraal Waterbeleid
aangepast worden.

 Bekkenbeheerplannen voor vaststelling naar Vlaamse Regering
Op 19 november 2007 legde de CIW de elf ontwerp-bekkenbeheerplannen en de tachtig bijhorende
ontwerp-deelbekkenbeheerplannen voor aan minister Hilde Crevits voor agendering op de Vlaamse
Regering.
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In de rand hiervan vroeg de CIW de minister ook aandacht voor het uitvoeringsbesluit voor de
financiële instrumenten van het decreet Integraal Waterbeleid, voor de eventuele noodzaak aan
een uitvoeringsbesluit voor het instrument oeverzones en voor de nood aan een wetgevend kader
voor kano- en kajakvaart.
Begin september keurden de bekkenbesturen het plan van hun bekken al goed. In acht bekkens
werd het ontwerp bekkenbeheerplan bij unanieme beslissing goedgekeurd. In het
Benedenscheldebekken, Netebekken en Bovenscheldebekken werd aan de beslissing tot
goedkeuring een minderheidsstandpunt over een (onderdeel van een) actie gevoegd.
Aan deze goedkeuring ging een openbaar onderzoek vooraf. De honderden reacties hierop waren
afkomstig van zowel bekkenraden, waterschappen, administraties als van sectoren en burgers. De
reacties werden verwerkt in een overwegingsdocument. Deze documenten zijn te raadplegen op de
website van het openbaar onderzoek www.volvanwater.be.
Nadat de bekkenbesturen de bekkenbeheerplannen goedkeurden, onderzocht de CIW de
afstemming
met
de
waterbeleidsnota
en
de
andere
bekkenbeheerplannen.
Het
afstemmingsonderzoek bracht geen belangrijke inhoudelijke tegenstrijdigheden aan het licht. De
wijzigingen m.b.t. de afstemming beperkten zich bijna volledig tot aspecten van technische aard
(zoals aanpassingen aan de gehanteerde terminologie).

 Opmaak van de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas,
absolute prioriteit voor 2008
Het decreet Integraal Waterbeleid bepaalt dat de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en
Maas ten laatste op 22 december 2008 in openbaar onderzoek moeten gaan. De voorbereiding van
deze plannen gebeurt binnen de CIW.
Het document ‘De waterbeheerkwesties in Vlaanderen’ is een eerste opstap in de opmaak van de
stroomgebiedbeheerplannen. Het openbaar onderzoek over de waterbeheerkwesties liep af in mei
2007. Ondertussen werden de opmerkingen geëvalueerd door de werkgroep Kaderrichtlijn Water.
De waterbeheerkwesties en de ontvangen opmerkingen vormen een leidraad bij de opmaak van de
stroomgebiedbeheerplannen en maatregelenprogramma’s.
Tijdens haar vergadering van 4 december benadrukte de CIW dat de voorbereiding van de
stroomgebiedbeheerplannen de belangrijkste taak is voor 2008. Ze vraagt de betrokken CIW
werkgroepen om hieraan absolute prioriteit te geven. Om het opmaakproces beter te kunnen
begeleiden en sturen werd ook een ad hoc werkgroep Stroomgebiedbeheerplannen opgericht.

 Milieukwaliteits – en kwantiteitsnormen in twee fasen
Het decreet Integraal Waterbeleid bepaalt dat de milieudoelstellingen die tegen 2015 moeten
gehaald worden, vastgelegd worden door middel van kwaliteits- en kwantiteitsnormen. Deze
normen zijn onmisbaar voor de uitwerking van het maatregelenprogramma van het
stroomgebiedbeheerplan. De milieudoelstellingen zullen vastgesteld worden overeenkomstig de
procedure van het decreet algemene bepalingen inzake milieubeleid en in overeenstemming met
het decreet Integraal Waterbeleid.
De CIW besliste om de wetgevende initiatieven voor het vaststellen van de milieudoelstellingen
gefaseerd en gedifferentieerd aan te pakken.
Een eerste voorstel wordt uitgewerkt tegen februari 2008 en zal de milieukwaliteitsnormen voor
oppervlaktewater (gevaarlijke stoffen en fysisch-chemische parameters), milieukwaliteitsnormen en
achtergrondwaarden voor grondwater en milieukwaliteitsnormen voor waterbodems bevatten.
Een tweede voorstel wordt uitgewerkt tegen oktober 2008 en zal milieukwaliteitsnormen
oppervlaktewater voor biologie, milieukwantiteitsnormen voor oppervlaktewater, specifieke
normen voor beschermde gebieden en de milieukwantiteitscriteria voor grondwater bevatten.
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 Huidige basismaatregelen onvoldoende voor goede toestand in 2015
Voor het uitwerken van het maatregelenprogramma van de stroomgebiedbeheerplannen zijn de
bekkenbeheerplannen een belangrijke bron. De acties uit de bekkenbeheerplannen zullen
doorvertaald worden naar het stroomgebiedniveau met bijzondere aandacht voor de kosten en de
effecten.
Het is nu al duidelijk dat met de maatregelen die al vastgelegd zijn (basismaatregelen genoemd) het
merendeel van de oppervlakte- en grondwaterlichamen het risico loopt de goede toestand niet te
zullen halen in 2015. Er moet dus gezocht worden naar aanvullende maatregelen. Hierbij zal de
voorkeur gaan naar de meest kosteneffectieve combinatie van maatregelen. Er werd daarom een
databank ontwikkeld om gegevens over kosten en effecten van maatregelen (vnl. voor
oppervlaktewaterkwaliteit) te inventariseren. Ook het Milieukostenmodel Water is hierbij een
belangrijk instrument.

 Rubiconfonds voor subsidiëring maatregelen tegen wateroverlast
Het Rubiconfonds werd opgericht in 2003 als een fonds voor financiële ondersteuning van projecten
van het integraal waterbeleid. Het fonds wordt gespijsd met de opbrengsten van de
planbatenheffing
voor
bestemmingswijzigingen
naar
bedrijventerreinen.
Gezien
de
planbatenheffing op dit ogenblik nog niet operationeel is, werd via de begroting 2007 2,5 miljoen
euro in het Rubiconfonds gereserveerd voor het waterbeleid.
Via een besluit van 7 september 2007 kregen deze middelen een meer concrete invulling. De
middelen zijn voorbehouden voor subsidiëring van lokale overheden bij kleinschalige
investeringsprojecten voor de aanleg, aanpassing of inrichting van overstromingsgebieden en
wachtbekkens. Begin augustus verstuurde minister Dirk Van Mechelen een oproep voor het
indienen van projecten naar de gemeenten, provincies, polders, wateringen en de Vlaamse
Landmaatschappij.
De CIW kreeg de opdracht om selectiecriteria uit te werken waaraan de aanvraagdossiers voor
subsidie moesten voldoen, de ingediende aanvraagdossiers te onderzoeken en om minister Dirk Van
Mechelen te adviseren over de toekenning van de subsidies.
De selectiecriteria werden uitgewerkt in de schoot van de Permanente Projectgroep van de CIW en
goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 26 oktober. De gehanteerde selectiecriteria zijn:
− de relatie van het project met het planningsinstrumentarium van het integraal waterbeleid;
− de mate waarin het project aansluit bij de doelstellingen van het integraal waterbeleid;
− de noodzaak en (snelle) uitvoerbaarheid van het project;
− de integratie van maatregelen van natuurtechnische milieubouw.
Er werden 22 subsidieaanvragen ingediend. Daarvan waren er 9 van gemeenten, 5 van
intercommunales en 8 van provincies. Zeven dossiers waren onontvankelijk.
Op basis van de selectiecriteria, stelde een ad hoc werkgroep Rubiconfonds een advies op met een
rangorde waarin de aanvragen in aanmerking komen voor subsidie. Binnen de begroting was er
ruimte om de 7 projecten met de hoogste rangorde met 50% te subsidiëren. De CIW bezorgde op 4
december 2007 haar advies aan minister Dirk Van Mechelen.
Op 19 december 2007 nam de minister een beslissing over het toekennen van de subsidies. De
minister volgde het advies van de CIW. Voor meer informatie over de geselecteerde projecten kunt u
contact opnemen met het Rubiconfonds. Het Rubiconfonds is ondergebracht bij het Agentschap RO
Vlaanderen, Koning Albert II-laan 19, 1210 BRUSSEL, E-mail: ro.vlaanderen@rwo.vlaanderen.be, tel.
02 553 18 50.
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 Sectoraal Uitvoeringsplan Bagger – en Ruimingsspecie voor
goedkeuring naar Vlaamse Regering
Op 4 december keurde de CIW het Sectoraal Uitvoeringsplan Bagger- en Ruimingsspecie (SUP) goed.
Het dossier werd voorgelegd aan minister Hilde Crevits voor agendering op de Vlaamse Regering.
Het SUP wil een antwoord geven op de dringende behoefte om op een duurzame wijze om te gaan
met baggeren en ruimen. Het bevat een aantal scenario’s voor het verwerken en bergen van specie
met een inschatting van de kosten. In de eerste plaats moet de aanvoer van sedimenten naar de
waterlopen verminderen en moet de kwaliteit ervan verbeteren. Verder is het nodig de geruimde of
gebaggerde specie zoveel mogelijk te behandelen en nuttig toe te passen. Pas in laatste instantie
kan de specie gestort worden.
Het SUP zal 10 jaar gelden. Het plan geeft de acties aan die de verschillende betrokkenen
(beleidsmakers én uitvoerders) moeten nemen om de doelstellingen te bereiken. De prioriteiten en
de acties voor de sanering van waterbodems werden vastgelegd in de bekkenbeheerplannen. Het
SUP legt dus een duidelijke link met de bekkenbeheerplannen.
Ook aan dit plan ging een openbaar onderzoek vooraf. Tussen 15 juni 2007 en 14 augustus 2007 lag
het plan ter inzage in alle Vlaamse gemeenten en werd advies ingewonnen bij de SERV en MiNaRaad. De reacties van het openbaar onderzoek werden door de werkgroep Bagger- en
Ruimingsspecie, in samenwerking met OVAM, verwerkt en gebundeld in het Verslag inspraak- en
adviesreacties.

 Werkplan CIW voor 2008
De commissie keurde het werkplan voor 2008 goed. De belangrijkste uitdagingen zijn:
Voor de stroomgebiedbeheerplannen:
− de opmaak van de ontwerp stroomgebiedbeheerplannen en maatregelenprogramma’s;
− de uitwerking van milieudoelstellingen door middel van milieukwaliteitsnormen voor gronden oppervlaktewater en waterbodems en milieukwantiteitsnormen;
− de
voorbereiding
van
het
openbaar
onderzoek
over
de
ontwerp;stroomgebiedbeheerplannen;
Voor de bekkenbeheerplannen:
− de opmaak van de eerste bekkenvoortgangsrapporten.
Voor de wet- en regelgeving:
− de afwerking van het besluit financiële instrumenten;
− een evaluatie van het besluit voor subsidiering van projecten in het kader van het
Rubiconfonds;
− de omzetting van de overstromingsrichtlijn;
− aanvullende wetgeving rond de watertoets;
− een inventaris van wenselijke wijzigingen aan het decreet Integraal Waterbeleid.
Het volledige werkplan is beschikbaar op de website www.ciwvlaanderen.be.

 Congres Watersysteemkennis
Op 6 en 7 december vond het congres Watersysteemkennis plaats. Bedoeling van het congres was
het wateronderzoek in Vlaanderen te stimuleren en bij te dragen aan een verdere
wetenschappelijke onderbouwing van het waterbeleid.
De lezingen van de negen voorafgaande thematische studiedagen werden samengebracht in een
congresboek. De lezingen zijn ook digitaal beschikbaar via www.tijdschriftwater.be.
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De CIW wil de resultaten van dit congres maximaal valoriseren. Ze gaf de werkgroep
Watersysteemkennis de opdracht een plan van aanpak voor te bereiden voor de opmaak van een
onderzoeksprogramma Watersysteemkennis. De werkgroep kreeg ook de opdracht de
mogelijkheden voor een interactieve internetsite voor Watersysteemkennis te bekijken.

 Communicatiestrategie voor de CIW
De CIW keurde op 4 december een strategie goed voor haar verdere communicatie. In de strategie
wordt veel belang gehecht aan een goede informatiedoorstroming naar alle doelgroepen die bij het
integraal waterbeleid betrokken zijn. Om beter zicht te krijgen op de informatiebehoeften van de
betrokken doelgroepen, zal de CIW in het voorjaar van 2008 een informatiebehoeftenonderzoek
voeren. Op basis van dit onderzoek zal ze onder meer deze nieuwsbrief en de website bijsturen.
Uiteraard zijn uw suggesties steeds welkom op secretariaat_ciw@vmm.be.

 De CIW bracht een nieuwe folder en brochure uit
De CIW bracht onlangs de folder ‘Wegwijs in de overlegstructuren van het integraal waterbeleid’ en
de brochure ‘Waterbeleid in Vlaanderen, een integrale aanpak’ uit.
In de folder wordt de lezer wegwijs gemaakt in de overlegstructuren van het integraal waterbeleid
en wordt een aanspreekpunt aangereikt. De brochure schetst het juridisch kader van het integraal
waterbeleid en licht de verschillende beleidsniveaus toe. Ook het instrumentarium en de stand van
zaken van de uitvoering ervan komen in de brochure aan bod.
De folder en brochure zullen bezorgd worden aan de leden van de CIW-werkgroepen en van de
bekkenstructuren. Iedereen kan de publicaties ook gratis aanvragen bij het Waterloket (0800 99 004
of waterloket@vmm.be).

Op 23 november 2007 kwam Kurt Despierre om het leven bij een verkeersongeval. Hij was
planningsverantwoordelijke voor het IJzerbekken en heeft een essentiële rol vervuld bij de opmaak
van het bekkenbeheerplan van de IJzer.
De CIW betuigt haar innige deelneming aan de familie en collega’s van Kurt.

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