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In deze nieuwsbrief informeren we u over de belangrijkste beslissingen genomen door de CIW op 

haar vergadering van 19 maart en over de werking van de bekkenstructuren. 

 

� CIW draagt bij aan regeerakkoord  
 

De CIW partners stelden een gezamenlijke bijdrage aan het regeerakkoord op met betrekking tot 

het integraal waterbeleid. Deze bijdrage is een aanvulling op de afzonderlijke bijdragen van de 

entiteiten en heeft aandacht voor de afstemming van het waterbeleid over de verschillende 

beleidsdomeinen en bestuursniveaus heen.  

Op de CIW-vergadering van 19 maart hechtte de CIW haar goedkeuring aan het voorstel van 

bijdrage. De voorzitter van de CIW legde deze bijdrage voor aan het departement Diensten voor het 

Algemeen Regeringsbeleid (DAR). Wie deze bijdrage graag raadpleegt, kan terecht op 

www.ciwvlaanderen.be/over-ciw/nieuws-van-de-ciw  

 

 

� Evaluatie werkgroepen 
 

Na vijf jaar werking worden de CIW-werkgroepenstructuur en de werkgroepen zelf geëvalueerd. 

Over hoe deze evaluatie zal verlopen, werden op de CIW-vergadering van 19 maart afspraken 

gemaakt. De evaluatie zal in drie fasen gebeuren en afgerond zijn tegen de CIW-vergadering van 10 

december. De drie evaluatiefasen zijn:  

− een zelfevaluatie binnen elke werkgroep van de CIW; 
− een bespreking van de resultaten van de zelfevaluaties door de Permanente Projectgroep; 
− een evaluatie van de werkgroepenstructuur van de CIW door de Permanente Projectgroep. 

 

Op 13 mei krijgen de voorzitters en secretarissen van de werkgroepen een toelichting over de 

zelfevaluatie binnen de werkgroepen. Voor deze zelfevaluatie zal ook een leidraad ter beschikking 

gesteld worden.  

 

 

� Methodiek prioriteitstelling te onderzoeken waterbodems  
 

In december 2008 keurde de CIW een methodiek voor het bepalen van de onderzoeksprioriteiten 

voor de waterbodems goed. Deze methodiek bestaat uit twee fasen. In de eerste fase is met behulp 

van een multi-criteria analyse een theoretische lijst van prioritair te onderzoeken waterbodems 

opgesteld. In de tweede fase wordt deze theoretische lijst afgetoetst aan de expertkennis van de 

waterloopbeheerder. Dit zal gebeuren aan de hand van een expertenfiche met begeleidende 

vragenlijst. Om de waterloopbeheerders te informeren over deze methodiek en over hun taak in 

deze expertenronde, vond op 7 mei een infosessie plaats in de gebouwen van OVAM te Mechelen.  

 

De presentaties van de infosessie en een beschrijving van de methodiek vindt u op 

www.ciwvlaanderen.be/studiedagen   
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� Inspraakvergaderingen openbaar onderzoek 

stroomgebiedbeheerplannen afgelopen 
 

In de periode februari - maart 2009 vond in elk bekken een informatie- en inspraakvergadering 

plaats in het kader van het openbaar onderzoek van de stroomgebiedbeheerplannen. Met een 50-

tal aanwezigen per bekken - vooral leden van de bekkenoverlegorganen die een advies over de 

plannen moeten verlenen – bleken ze geen maat voor niets.  

 

De presentaties van de inspraakvergaderingen zijn te raadplegen op www.volvanwater.be. Een 

toegankelijke brochure over de stroomgebiedbeheerplannen in openbaar onderzoek, kan nog 

steeds besteld worden via volvanwater@vmm.be.  

 
 

� Recht van voorkoop in afgebakende overstromingsgebieden en 

oeverzones van kracht 
 

Op 5 maart 2009 verscheen het besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van de 

bekkenbeheerplannen in het Belgisch Staatsblad. Sinds die dag is het recht van voorkoop in de 13 

overstromingsgebieden en de 2 oeverzones, die in de bekken- en deelbekkenbeheerplannen 

afgebakend zijn, van toepassing. 

 

De 13 overstromingsgebieden zijn:  

− in het bekken van de Brugse Polders: het overstromingsgebied langs de Kerkebeek te Brugge;  
− in het Benedenscheldebekken: het overstromingsgebied tussen de Grote Molenbeek en de 
Robbeek aan de Moorhoek te Steenhuffel en het overstromingsgebied tussen de Grote 

Molenbeek en de Lindebeek aan de Robbroekhoeve te Merchtem; 

− in het Denderbekken: de overstromingsgebieden langs de Molenbeek aan de grens tussen 
Herzele en Erpe-Mere (Lammersweg) en in Erpe-Mere (Hollestraat); 

− in het Dijle-Zennebekken: het overstromingsgebied langs de Dijle ter hoogte van Egenhoven;  
− in het Demerbekken: de overstromingsgebieden langs de Herk ter hoogte van Herten, 
Stevoort en Hoge Beemden en het overstromingsgebied langs de Velpe aan de Zepstraat 

stroomopwaarts Halen;  

− in het Netebekken: de overstromingsgebieden langs de Kleine Nete, ter hoogte van 
Grobbendonk en ter hoogte van de Watering De Zegge; 

− in het Maasbekken: het overstromingsgebied langs de Jeker te Lauw. 
 

De oeverzones zijn afgebakend langs de Molenbeek in Balegem (Benedenscheldebekken) en langs 

de Dijle tussen Florival en Werchter (Dijle-Zennebekken).  

 

De percelen waarop het recht van voorkoop in het kader van het integraal waterbeleid van 

toepassing is, kunt u ook raadplegen via het geoloket ‘Recht van voorkoop’ (http://geo-

vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen/rvv/). 

 

 

� Vastgestelde bekkenbeheerplannen bekendgemaakt 
 

De vastgestelde bekkenbeheerplannen kunnen geraadpleegd worden op 

www.bekkenwerking.be/publicaties . Aan de gemeenten, de provincies, de bekkensecretariaten en 

de waterschapssecretariaten werd een exemplaar op cd-rom bezorgd voor de terinzagelegging. De 

leden van het bekkenbestuur, de bekkenraad en het ambtelijk bekkenoverleg kregen een gedrukt 

exemplaar. Wie graag een cd-rom van het plan ontvangt, kan er één bestellen bij het betrokken 

bekkensecretariaat. De contactgegevens van de bekkensecretariaten vindt u via de website 

(www.ciwvlaanderen.be/contact) . De deelbekkenbeheerplannen zijn te raadplegen via de 

provinciale websites. 
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� Bekkenbesturen stelden eerste bekkenvoortgangsrapport vast 
 

In alle bekkens kwamen de bekkenbesturen eind maart of begin april samen. De voornaamste 

agendapunten waren de vaststelling van het eerste bekkenvoortgangsrapport, de advisering van het 

optimalisatieprogramma voor de bovengemeentelijke waterzuiveringsinfrastructuur en van enkele 

andere investeringsprogramma’s van waterbeheerders en de advisering van het ontwerp 

stroomgebiedbeheerplan en bijhorende maatregelenprogramma. 

Het bekkenvoortgangsrapport ligt ter inzage op het bekkensecretariaat en is te raadplegen via de 

website (www.bekkenwerking.be/publicaties) . 

 

 

� Aangepaste Leidraad en Code van goede praktijk Bagger- en 

Ruimingsspecie 
 

De CIW keurde een aangepaste Leidraad en Code van goede praktijk Bagger- en Ruimingsspecie 

goed. Deze werden aangepast aan het VLAREBO: het uitvoeringsbesluit van 14 december 2007 bij 

het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming. De 

aangepaste leidraad en code werden op 6 april  voor akkoord voorgelegd aan minister Hilde Crevits. 
 

 

� Waterforum ‘Rivierdonderpad en/of rijnaak’, vrijdag 12 juni 2009 
 

Op vrijdag 12 juni vindt opnieuw een waterforum plaats georganiseerd door de werkgroep 

Watersysteemkennis. Onder de titel “Rivierdonderpad en/of rijnaak” wil dit forum een antwoord 

bieden op de vraag wat de haalbare tussendoelen zijn voor de oppervlaktewaterkwaliteit in 2015.  

De kaderrichtlijn Water stelt 2015 voorop als streefdatum voor het bereiken van de goede toestand 

van onze oppervlaktewateren, maar uit het ontwerp van stroomgebiedbeheerplannen blijkt dat 

termijnverlengingen nodig zijn omwille van socio-economische en technische redenen. 

 

Het programma van het waterforum vindt u op www.ciwvlaanderen.be/studiedagen. 
 

 

� De heer Rik Serruys met pensioen 
 

De heer Rik Serruys, vertegenwoordiger van het departement Mobiliteit en Openbare Werken 

(MOW) in de CIW en voorzitter van de werkgroep Bagger- en Ruimingsspecie is sinds begin april met 

pensioen.  

 

 

 

 

 

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 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 

 


