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 van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) 

 Jaargang 5, nummer 2, mei 2008 

  

 

 

De CIW-leden kwamen samen op 6 maart en 8 mei 2008.  

 

� Departement LNE voortaan ook lid van CIW 
 
Op 1 februari 2008 besliste de Vlaamse Regering om een vertegenwoordiger van het departement 

Leefmilieu, Natuur en Energie op te nemen in de CIW.  Het departement wordt in de commissie 

vertegenwoordigd door de heer R. MERCKX, afdelingshoofd Internationaal Milieubeleid. De heer K. 

DE SMET, afdelingshoofd Milieu-, Natuur- en Energiebeleid is plaatsvervangend lid. 

 

� Enkele voorstellen van besluit voor goedkeuring naar Vlaamse 
Regering 

 

− Besluit financiële instrumenten  
 
Eind vorig jaar deelde minister H. CREVITS haar standpunt mee over de mogelijke scenario’s voor het 

besluit financiële instrumenten van het decreet Integraal Waterbeleid (onteigening ten algemene 

nutte, recht van voorkoop, aankoopplicht en vergoedingsplicht). Op basis hiervan werkte de 

Permanente Projectgroep het voorstel van besluit verder af.  

 

De CIW keurde dit voorstel op haar vergadering van 6 maart 2008 goed en gaf de Permanente 

Projectgroep de opdracht om het besluit te finaliseren (technisch nazicht, voorbereiden RIA, … ). 

Daarna werd het dossier voorgelegd aan minister H. CREVITS voor agendering op de Vlaamse 

Regering.  

 
 

− Ontwerp milieukwaliteitsnormen  
 
In uitvoering van artikel 51 van het decreet Integraal Waterbeleid werkte de werkgroep 

Kaderrichtlijn Water een voorstel van besluit uit voor de milieukwaliteitsnormen voor 

oppervlaktewater (biologische parameters, fysisch-chemische parameters en gevaarlijke stoffen), 

voor de milieukwaliteitsnormen voor waterbodems en voor de kwaliteits- en kwantiteitsnormen 

voor grondwater. De CIW hechtte haar goedkeuring aan dit voorstel op haar vergadering van 6 

maart 2008 en legde dit voorstel voor aan minister H. CREVITS voor agendering op de Vlaamse 

Regering. 

 

Verder heeft de CIW aan de werkgroep Waterkwantiteit gevraagd om gefaseerd 

milieukwantiteitscriteria voor oppervlaktewater (voor ecologie, scheepvaart, watervoorziening en 

wateroverlast) uit te werken  en om hiervoor een plan van aanpak voor te leggen op een volgende 

CIW-vergadering.  
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− Subsidiebesluit Rubiconfonds  2008 - 2009 
 
Eind 2007 verkregen 7 lokale projecten een subsidie via het Rubiconfonds. Meer informatie over 

deze projecten die wateroverlast bestrijden, vindt u op de website 

http://www.ciwvlaanderen.be/subsidies. 

 

Op haar vergadering van 6 maart 2008 keurde de CIW een nieuw voorstel van subsidiebesluit goed. 

Dit voorstel werd uitgewerkt door de ad hoc werkgroep Rubiconfonds op basis van een evaluatie 

van het besluit van 2007. Zowel de procedure als de selectiecriteria werden bijgestuurd.  

 

Over twee aspecten werd geen consensus bereikt:  

− het al dan niet onmiddellijk inzetten van de middelen van het fonds voor de financiering van 

de financiële instrumenten van het integraal waterbeleid; 

− het verlagen van het minimumbedrag waaraan een project moet voldoen om in aanmerking 

te komen.  

 

Het voorstel van besluit werd voorgelegd aan minister D. VAN MECHELEN. De 

minderheidsstandpunten werden opgenomen in het begeleidend schrijven aan de minister.  

 
 

− Aanduiding adviesinstanties watertoets RUP’s en GPA’s 
 

De werkgroep Watertoets werkte een voorstel uit waarin wordt aangegeven welke instanties de 

watertoets moeten adviseren in het kader van ruimtelijke uitvoeringsplannen en gemeentelijke 

plannen van aanleg. Voor plannen en programma’s bestaan er immers nog geen richtlijnen voor de 

toepassing van de watertoets.  

 

De CIW keurde dit voorontwerp van besluit goed op 6 maart 2008 en legde het voor aan minister D. 

VAN MECHELEN en aan minister H. CREVITS.  

 
 

� Stroomgebiedbeheerplannen 
 
Eind 2008 moet het ontwerp van de eerste stroomgebiedbeheerplannen klaar zijn. Dan start immers 

het openbaar onderzoek ervan. Op de CIW-vergadering van 8 mei 2008 legde de werkgroep 

Kaderrichtlijn Water een eerste concept voor de stroomgebiedbeheerplannen van Schelde en Maas 

ter kennisname voor. 

 

− Afwijkingen en scenario’s 
 
Als blijkt dat het technisch onmogelijk is of onbetaalbaar is om de goede toestand in een 

waterlichaam te behalen tegen eind 2015, kan er onder bepaalde voorwaarden van de 

doelstellingen afgeweken worden. Voor de eerste generatie stroomgebiedbeheerplannen 

onderscheidt de kaderrichtlijn Water twee mogelijkheden: termijnverlenging en minder strenge 

milieudoelstellingen.  

 

In de eerste generatie plannen zullen op alle plaatsen waar de goede toestand tegen 2015 niet kan 

behaald worden termijnverlengingen tot 2021 of 2027 bepleit worden. De afwijking ‘minder strenge 

milieudoelstelling’ vraagt een grondigere onderbouwing. In de komende planperiode zal de 

informatie die nodig is om eventueel minder strenge milieudoelstellingen te motiveren, verzameld 

worden.  

 

 

 



 

3/6 nieuwsbrief van de CIW, jaargang 5, nummer 2, mei 2008 

De CIW besliste op 8 mei 2008 ook om, ter voorbereiding van de stroomgebiedbeheerplannen, drie 

scenario’s van maatregelen te onderzoeken nl.  

− een basisscenario, bestaande uit de maatregelen uit het lopende beleid die moeten leiden tot 

een betere toestand van het water;  

− een maximaal scenario, bestaande uit de maatregelen die nodig zijn om overal een goede 

toestand te halen in 2015; 

− een tussenliggend scenario, bestaande uit de maatregelen die nodig zijn om de goede 

toestand ten laatste in 2027 te bereiken en waarbij voor de eerste planningscyclus (tot 2015) 

de meest kosteneffectieve maatregelen zijn geselecteerd. 

 

Het openbaar onderzoek van de ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen zal gaan over de 

maatregelen ten behoeve van het tussenliggend scenario. 

 

Onderstaande figuur geeft aan hoe de drie scenario’s zich tot elkaar verhouden. 

 

 
 
 
 

− Publieke participatie, focus op middenveld en belangengroepen 
 

De communicatiecampagne ‘Vol van water’, ter ondersteuning van het openbaar onderzoek van de 

(deel-) bekkenbeheerplannen in 2006-2007, werd geëvalueerd. Algemene conclusie ervan is dat de 

campagne ruimschoots tegemoet kwam aan de decretale bepalingen. Bovendien werden veel extra 

inspanningen geleverd om de waterbeheerplannen toegankelijk te maken voor het brede publiek. 

Desondanks bleef de actieve inspraak van de individuele burger beperkt.  

 

Op basis hiervan besliste de CIW op 6 maart 2008 om de communicatieacties voor het openbaar 

onderzoek van de stroomgebiedbeheerplannen vooral te richten op middenveldorganisaties en 
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betrokken belangengroepen. Uiteraard zal ook de burger geïnformeerd worden over het openbaar 

onderzoek en over zijn/haar inspraakmogelijkheden.  

 

Op 26 mei vond een workshop plaats met het middenveld over de opmaak van de 

stroomgebiedbeheerplannen. De workshop werd georganiseerd op vraag van SERV en MINA-raad 

om al tijdens de opmaakfase van het plan betrokken te worden. Naast SERV en MINA-raad werden 

ook de Vlaamse Land- en Tuinbouwraad en de bekkenraden uitgenodigd. Ook de voorzitters en 

secretarissen van de CIW-werkgroepen, de leden van de Permanente Projectgroep en de leden van 

de werkgroep Kaderrichtlijn Water werden uitgenodigd.  

 
 

� Bekkens 
 

− Bekkenbesturen opnieuw samengekomen  
 
De bekkenbesturen kwamen samen in maart of april 2008 om het gevraagde advies op het 

Optimalisatieprogramma 2010-2014 te bespreken. Dit is het programma voor het optimaliseren en 

renoveren van de bovengemeentelijke saneringsinfrastructuur binnen het Vlaamse Gewest. Ook de 

advisering van de Technische Plannen van Aquafin en van de zoneringsplannen stond op de agenda.  

 
 

− Methodiek opmaak bekkenvoortgangsrapport ligt vast 
 
Het decreet Integraal Waterbeleid voorziet dat de bekkensecretariaten elk jaar een 

bekkenvoortgangsrapport opstellen. Dit rapport beschrijft de voortgang van de uitvoering van de 

acties uit de bekken- en deelbekkenbeheerplannen. Het rapport bevat ook een overzicht van de 

belangrijkste beslissingen van het bekkenbestuur en vormt een basis voor het volgende 

bekkenbeheerplan.  

 

De CIW keurde op 8 mei een methodiek goed voor het opmaken van het bekkenvoortgangsrapport. 

De eerste bekkenvoortgangsrapporten zullen in het eerste kwartaal van 2009 gerealiseerd worden.  

 
 

� Mer-integratiespoor in waterbeheerplannen 
 
Het decreet Integraal Waterbeleid voorziet dat de waterbeheerplannen zo worden opgesteld en dat 

de besluitvormingsprocedure zo verloopt dat de plannen voldoen aan de essentiële kenmerken van 

de milieueffectrapportage (MER). Het decreet biedt hierbij de mogelijkheid om gebruik te maken 

van het zogenaamde integratiespoor. 

 

Sinds 1 december 2007 is het plan-MER-decreet van kracht. Dit decreet houdt een aantal wijzigingen 

van het decreet Algemene Bepalingen inzake milieubeleid (DABM) in, welke ook een aanpassing 

aan het decreet Integraal Waterbeleid vereisen. 

 

De CIW keurde de verdere uitwerking van het integratiespoor via een besluit van de Vlaamse 

Regering goed. Bij deze uitwerking zal rekening gehouden worden met de ervaringen van de 

milieubeoordeling voor de ontwerpstroomgebiedbeheerplannen en de evaluatie van de opmaak 

van de bekkenbeheerplannen. 

 

Voor de integratie van de milieubeoordeling in de ontwerpstroomgebiedbeheerplannen voor 

Schelde en Maas werd begin mei een MER-coördinator aangesteld.  
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� Evaluatie adviesgroep Watertoets 
 
De CIW evalueerde de werking van de adviesgroep Watertoets na één jaar activiteit positief. 

Verbeterpunten werden gesignaleerd met betrekking tot de behandelingstermijn, de opvolging van 

het advies en met betrekking tot het algemeen toetsingskader voor de beoordeling van de 

adviezen. Om de behandelingstermijn en de opvolging van het advies te verbeteren, werden de 

vergunningverleners aangeschreven. Het begrip ‘een betekenisvol nadelig effect op het 

watersysteem’ zal nader worden ingevuld. 

 

� Bagger – en ruimingsspecie 
 
Het nieuwe bodemdecreet (VLAREBO) treedt in werking op 1 juni 2008. Dit decreet heeft invloed op 

de Leidraad en de Code van Goede Praktijk Bagger- en Ruimingsspecie. De werkgroep Bagger- en 

Ruimingsspecie kreeg de opdracht om een aangepaste leidraad en code van goede praktijk uit te 

werken tegen de CIW-vergadering van 8 juli 2008. 

 

� Ter info 
 

− Communicatieonderzoek 
 
De CIW bereidt momenteel een bevraging voor waarin gepolst wordt naar de behoefte aan 

informatie die leeft bij hen die betrokken zijn bij het integraal waterbeleid. Er zal ook gevraagd 

worden om de communicatieproducten, zoals deze nieuwsbrief, te evalueren. Waarschijnlijk 

ontvangt ook u binnenkort een elektronische enquête. Bedoeling is om de communicatie vanuit de 

CIW te verbeteren. Mogen wij uw volle medewerking voor dit onderzoek vragen? 

 
 

− Nog enkele exemplaren van het congresboek beschikbaar 
 
Het CIW-secretariaat heeft nog enkele congresboeken van het congres Watersysteemkennis ter 

beschikking. In dit congresboek zijn 125 referaten opgenomen van de negen wetenschappelijke 

studiedagen die de CIW in 2006 en 2007 organiseerde. Wie graag zo’n congresboek ontvangt, kan 

een mailtje sturen naar het CIW-secretariaat. 

 
 

− Deelbekkengrenzen aangepast 
 
Via een besluit van de Vlaamse Regering van 21 maart 2008 (Besluit houdende de aanpassing van 

het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2005 betreffende de geografische indeling 

van watersystemen en de organisatie van het integraal waterbeleid in uitvoering van titel I van het 

decreet van 18 juli 2003) werden de grenzen tussen de deelbekkens Moervaart en Kanaal van 

Stekene (bekken van de Gentse Kanalen) en tussen de deelbekkens Drie Molenbeken en Scheldeland 

(Benedenscheldebekken) aangepast. 

 

Deze aanpassing is een gevolg van nieuwe inzichten en van wijzigingen in de hydrografie. De 

aanpassing gebeurde op voorstel van de CIW. De betrokken waterschappen en bekkenbesturen 

hadden al eerder hun goedkeuring verleend aan het voorstel tot aanpassing. 
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− Studiedag voor lokale waterbeheerders over riolen, IBA’s, waterlopen en 
integraal waterbeleid  
 
In samenwerking met VVSG en Vlinter, de vereniging van Vlaamse 

streekontwikkelingsintercommunales, organiseert de CIW op 23 september 2008 een studiedag voor 

lokale waterbeheerders. De studiedag is gericht naar mandatarissen en ambtenaren van provincies, 

gemeenten, polders en wateringen. 

In de voormiddag geven ervaren sprekers hun visie op een waterthema. In de namiddag kunt u uw 

ervaringen met afkoppeling van hemelwater, de watertoets, handhaving, erosiebestrijding, … 

uitwisselen in tal van workshops. 

 

De studiedag vindt plaats in het congrescentrum Lamot in Mechelen. Noteer deze datum alvast in 

uw agenda 

 

 

 

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 

 


