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De CIW leden kwamen samen op 8 juli 2008. Een groot aantal agendapunten had betrekking op de
stroomgebiedbeheerplannen voor de Schelde en de Maas, waarvan de ontwerpen eind 2008 in
openbaar onderzoek gaan.

 Startnota milieubeoordeling stroomgebiedbeheerplannen
goedgekeurd
Op de vergadering van 8 juli 2008 keurde de CIW de startnota voor de milieubeoordeling van de
stroomgebiedbeheerplannen,
in
uitvoering
van
de
plan-m.e.r.-regelgeving,
goed.
http://www.ciwvlaanderen.be/stroomgebieddistricten/vlaams/Startnota%20MER.pdf
Deze startnota beschrijft de reikwijdte, het detailleringsniveau en de werkwijze voor de
milieubeoordeling van de stroomgebiedbeheerplannen. De milieubeoordeling wordt geïntegreerd
in het maatregelenprogramma van de stroomgebiedbeheerplannen.
De nota wordt nu aan een aantal adviesinstanties voorgelegd, die binnen de 30 dagen hun advies
kunnen uitbrengen. Op basis van dit advies zal de dienst MER van het departement Leefmilieu,
Natuur en Energie verdere aanbevelingen voor de milieubeoordeling van de ontwerpstroomgebiedbeheerplannen formuleren tegen eind augustus.
De startnota werd opgesteld door het milieuadviesbureau Arcadis, dat werd aangesteld als MERcoördinator voor de begeleiding van de milieubeoordeling van de stroomgebiedbeheerplannen.

 Tweede concept voor stroomgebiedbeheerplannen voorgelegd
De werkgroep Kaderrichtlijn Water legde een tweede concept van de stroomgebiedbeheerplannen
voor Schelde en Maas voor op de vergadering van 8 juli. Een aantal gefinaliseerde tekstgedeelten
werden door de CIW goedgekeurd. De stand van zaken en de verdere timing voor de opmaak van
de maatregelenprogramma’s werden besproken. Vooral de inventarisatie van de kosten is een
knelpunt.
Op de vergadering van de CIW van 14 oktober 2008 zullen de ontwerpen van de
stroomgebiedbeheerplannen voor de Schelde en de Maas, zoals deze eind 2008 dienen in openbaar
onderzoek te gaan, ter goedkeuring voorgelegd worden.

 Sterk veranderde waterlichamen: methodiek en aanduiding
Een sterk veranderd waterlichaam (SVWL) is een natuurlijk oppervlaktewaterlichaam dat door de
mens in belangrijke mate hydromorfologisch is gewijzigd om te kunnen voldoen aan één of
meerdere gebruiksfuncties of “nuttige doelen”, en waarbij het herstellen van het waterlichaam in
de oorspronkelijke toestand een belangrijk negatief effect zou hebben op deze nuttige doelen.
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De CIW hechtte op 8 juli haar goedkeuring aan de methodiek voor het aanduiden van de SVWL voor
de eerste generatie stroomgebiedbeheerplannen, alsook aan de bijhorende lijsten van sterk
veranderde waterlichamen.
De methodiek beschrijft voor ieder nuttig doel de criteria op basis waarvan een waterlichaam al dan
niet als SVWL wordt aangeduid.

 Communicatieplan
voor
stroomgebiedbeheerplannen

openbaar

onderzoek

De CIW keurde ook een communicatieplan voor het openbaar onderzoek van de
stroomgebiedbeheerplannen goed. Het openbaar onderzoek zal zich vooral richten naar de
belangengroepen en middenveldorganisaties. Voor hen zal een handleiding bij het
stroomgebiedbeheerplan uitgewerkt worden. Deze handleiding zal ondersteuning bieden bij het
zinvol participeren door het proces te duiden en aan te geven op welke onderdelen effectief
aanpassingen en bijsturingen mogelijk zijn.
Uiteraard zal ook de bevolking geïnformeerd worden over het openbaar onderzoek en over de
inspraakmogelijkheden. Hiervoor wordt een beknopte brochure uitgewerkt. De verspreiding ervan
zal voornamelijk gebeuren via de gemeentelijke infoloketten.
Alle informatie zal ook beschikbaar zijn op de campagnesite www.volvanwater.be. De beeldtaal van
de campagne ‘vol van water’ wordt opnieuw gebruikt.

 Voorstel tot wijziging van uitvoeringsbesluit Watertoets goedgekeurd
De CIW hechtte op 8 juli eveneens haar goedkeuring aan het voorontwerp van besluit tot wijziging
van het uitvoeringsbesluit Watertoets, ingevolge de wijziging aan het decreet Integraal Waterbeleid
door het verzameldecreet van 25 mei 2007. Deze decreetwijziging perkte het toepassingsgebied van
de watertoets in door een lijst van vergunningen, plannen en programma’s op te nemen die in ieder
geval aan de watertoets dienen onderworpen te worden. Het voorontwerp van besluit voorziet in
aanvulling hierop in een positieve lijst van vergunningen, plannen en programma’s die eveneens
onderworpen dienen te worden aan de watertoets, alsook in een negatieve lijst van subcategorieën
van de stedenbouwkundige vergunning die kunnen vrijgesteld worden van de watertoets aangezien
ze geen negatieve impact hebben op het watersysteem.
Tegelijkertijd werd de kaart met de aanduiding van de overstromingsgevoelige gebieden
geactualiseerd.
Het voorstel voor de wijziging van het uitvoeringsbesluit Watertoets wordt voorgelegd aan minister
H. CREVITS voor agendering op de Vlaamse Regering.

 Voorstel voor omzetting Overstromingsrichtlijn
De Europese Overstromingsrichtlijn dient omgezet te worden in Vlaamse wetgeving tegen eind
2009. Er werd voor gekozen om de omzetting van de overstromingsrichtlijn te integreren in het
decreet Integraal Waterbeleid. Naast de integratie op het niveau van de wetgeving, wordt ook
gekozen voor een integratie op het niveau van de uitvoering. Zo zullen de
overstromingsrisicobeheerplannen
geïntegreerd
worden
in
de
(volgende
generatie)
stroomgebiedbeheerplannen.
Op de vergadering van 8 juli legde de werkgroep Waterkwantiteit een voorstel van decreetwijziging
voor. De CIW hechtte haar goedkeuring aan dit voorstel mits technisch en juridisch nazicht.
Vervolgens zal het voorstel aan minister H. CREVITS voorgelegd worden voor agendering op de
Vlaamse Regering.
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 Nieuw onderzoeksprogramma water
Op 8 juli werd vanuit de werkgroep Watersysteemkennis een voorstel voor een nieuw
onderzoeksprogramma Water voorgelegd en dit in navolging van het Congres Watersysteemkennis
van eind 2007.
Het gaat om een nieuw onderzoeksprogramma, dat de bestaande onderzoeksprogramma’s dient
aan te vullen en waarvoor bijkomende middelen zullen gevraagd worden. Het programma zal zich
vooral op fundamenteel onderzoek richten, met bijzondere aandacht voor interdisciplinair en
beleidsdomeinoverschrijdend onderzoek.
De CIW gaf haar principieel akkoord aan dit voorstel. Binnen de Permanente Projectgroep zal dit
voorstel verder geconcretiseerd worden en de samenstelling van een op te richten werkgroep
Onderzoeksprogramma Watersysteemkennis nader besproken worden.

 Subsidiebesluit Rubiconfonds principieel goedgekeurd door de
Vlaamse Regering
De Vlaamse Regering hechtte op 20 juni 2008 haar principiële goedkeuring aan het besluit
houdende de vaststelling van de nadere regels betreffende de subsidiëring van projecten in het
kader van het Rubiconfonds in het begrotingsjaar 2008. Aanvragen voor de subsidie kunnen
ingediend worden bij de CIW tot 21 augustus 2008. Het besluit en het aanvraagformulier voor
subsidies zijn raadpleegbaar op de website van de CIW. http://www.ciwvlaanderen.be/subsidies

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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