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

haar vergaderingen van 26 mei en 16 juli en over de werking van de bekkenstructuren. 
 

 

� Wijziging in samenstelling CIW en voorzitterschap werkgroepen 
 

Minister H. CREVITS duidde de heer R. GOETINCK, algemeen directeur van het departement MOW, 

aan als nieuwe vertegenwoordiger van het departement MOW. Hij vervangt hiermee de heer H. 

SERRUYS die sinds begin april met pensioen is. De heer R. GOETINCK wordt op zijn beurt vervangen 

door mevrouw I. HOET als voorzitter van de werkgroep Bekkenwerking. Mevrouw A. VAN VOSSELEN 

is de nieuwe voorzitter van de werkgroep Bagger- en Ruimingsspecie. 

 

 

� Ad hoc werkgroep Vereenvoudiging Regelgeving opgericht 
 

Tengevolge de bepalingen in het regeerakkoord met betrekking tot vereenvoudiging, besliste de 

CIW tot het uitwerken van een voorstel tot vereenvoudiging van de regelgeving inzake integraal 

waterbeleid met aandacht voor vereenvoudiging op het werkveld. Hiervoor werd een ad hoc 

werkgroep opgericht onder voorzitterschap van mevrouw I. HOET. Er zal een voorstel van aanpak 

voorliggen op de CIW vergadering van 09/10/2009. 

 

 

� Besluit financiële instrumenten goedgekeurd 
 
Op 24/07/2009 keurde de Vlaamse Regering het besluit dat uitvoering geeft aan de financiële 
instrumenten van het decreet Integraal Waterbeleid definitief goed. Algemeen voorziet het decreet 
dat het Vlaamse Gewest kan onteigenen, het recht van voorkoop uitoefent en gehouden is tot de 
aankoop- en vergoedingsplicht. De eigenaar van een onroerend goed dat geheel of gedeeltelijk 
gelegen is binnen een overstromingsgebied of oeverzone kan binnen een bepaalde periode een 
gedwongen aankoop door de initiatiefnemer van het onroerend goed eisen. In dit besluit wordt 
ook de berekeningswijze voor de vergoeding vastgelegd die landbouwers krijgen voor het 
inkomstenverlies dat zij lijden als gevolg van de actieve inschakeling van een overstromingsgebied. 

 

 

� Leidraad en code van goede praktijk Bagger – en Ruimingsspecie 

goedgekeurd 
 

Op 07/07/2009 hechtte minister H. CREVITS haar goedkeuring aan een leidraad en een code van 

goede praktijk voor Bagger- en Ruimingsspecie. Deze documenten geven een overzicht van de 

relevante regelgeving, de belangrijkste begrippen en de verschillende mogelijkheden om bagger- en 

ruimingsspecie nuttig toe te passen. Het betreft een actualisatie van de Code van 2006 ingevolge de 

regelgeving inzake natuurbehoud en het VLAREBO. 
 
De code en bijhorende handleiding werden voorbereid door de CIW- werkgroep Bagger- en 

Ruimingsspecie waar ook OVAM deelneemt aan het overleg. 
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� Definitieve ontwerpen van stroomgebiedbeheerplannen worden 

voorbereid 
 

Het openbaar onderzoek over de ontwerpen van de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en 

Maas en het bijhorende maatregelenprogramma werd op 15/06/2009 afgerond.  

 

De MiNa-raad, SERV en SALV brachten eind mei een gezamenlijk advies uit. Ter voorbereiding 

hiervan vond in april een hoorzitting plaats. Het verslag van die hoorzitting en het gezamenlijke 

advies zijn te raadplegen via  www.minaraad.be . De bekkenraden sloten zich aan bij dit advies en 

vulden het aan met bekkenspecifieke opmerkingen. Ook de elf bekkenbesturen brachten een advies 

uit. Burgers, bedrijven en instellingen konden via de gemeenten of via een digitaal 

inspraakformulier reageren. Op die manier werden nog een honderdtal opmerkingen ingediend 

bestaande uit minstens één maar meestal verschillende reacties. In totaal worden een duizendtal 

reacties verwerkt. 

 

De CIW keurde een stappenplan goed om tot definitieve ontwerpen van 

stroomgebiedbeheerplannen te komen. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de 

verwerking van de reacties binnen de betrokken werkgroepen van de CIW. De werkgroep 

Kaderrichtlijn Water legt de ontwerpen van definitieve stroomgebiedbeheerplannen ter 

goedkeuring voor op de CIW-vergadering van 09/10/2009. 

 

 

� Voorbereiding tweede waterbeleidsnota opgestart 
 

Het decreet Integraal Waterbeleid bepaalt dat de waterbeleidsnota ten minste om de zes jaar moet 

worden herzien. Dit houdt in dat er tegen eind 2010 een nieuwe waterbeleidsnota moet zijn. Op 

haar vergadering van 16 juli keurde de CIW een plan van aanpak voor de opmaak van de tweede 

waterbeleidsnota goed. Het regeerakkoord, de beleidsnota’s van de ministers die betrokken zijn bij 

het integraal waterbeleid en een evaluatie van de eerste waterbeleidsnota vormen de vertrekbasis. 

 

De Permanente Projectgroep bereidt de nota voor en de CIW werkgroepen zullen gevraagd worden 

een insteek te leveren. Door middel van een workshop zal het middenveld betrokken worden. De 

voorzitter van de CIW legde het plan van aanpak voor de voorbereiding van de tweede 

waterbeleidsnota voor aan minister J. SCHAUVLIEGE. 

 

 

� Betrokkenheid middenveld bij het integraal waterbeleid verhogen 
 

De CIW hechtte haar goedkeuring aan een voorstel tot een hogere betrokkenheid van het 

middenveld bij het integraal waterbeleid. De CIW zal jaarlijks een toelichting organiseren voor alle 

Vlaamse adviesraden die thema’s adviseren die gelinkt zijn aan het integraal waterbeleid. De 

adviesraden worden er geïnformeerd over de werkzaamheden van de CIW. Door middel van onder 

meer workshops zal het middenveld betrokken worden bij specifieke dossiers.  

 

 

� Strategische Visie Watervoorziening en Watergebruik voorlopig 

goedgekeurd 
 

De CIW keurde het ontwerp van de Strategische Visie Watervoorziening en Watergebruik voorlopig 

goed. Die voorziet drie manieren om de watervoorziening en het watergebruik van de toekomstige 

generaties veilig te stellen: door watergebruik te verminderen, door water opnieuw te gebruiken en 

door te zoeken naar alternatieven voor water. Middelen daarvoor zijn onder meer een geïntegreerd 
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prijzenbeleid voor alle watertypes en een vergunningen- en heffingenbeleid dat afgestemd is op de 

beschikbare zoetwaterreserves. De visie wil ook een waterbesparingscultuur stimuleren. Dat kan 

door meer in te zetten op sensibilisatie en milieueducatie bij bedrijven en gezinnen. 

 

Na verwerking van de opmerkingen en adviezen uit het openbaar onderzoek van de ontwerpen van 

stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas zal het ontwerp van deze Strategische Visie 

Watervoorziening en Watergebruik afgestemd worden op de definitieve 

stroomgebiedbeheerplannen. De CIW-partners zullen het voorlopige ontwerp intussen wel al 

gebruiken als basis voor de ontwikkeling van hun investeringsprogramma’s en waterbeheer. 

 

De visie werd uitgewerkt binnen de werkgroep Rationeel Waterbeheer. U kunt het ontwerp van de 

Strategische Visie Watervoorziening en Watergebruik raadplegen op 

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

 

� Advies over het toekennen van de subsidies in het kader van het 
Rubiconfonds goedgekeurd 
 
In het kader van het subsidiebesluit 2009 voor het Rubiconfonds bracht de CIW advies uit aan 
minister P. MUYTERS over de subsidiëring van lokale projecten om wateroverlast tegen te gaan. De 
CIW stelt voor om 8 projecten te subsidiëren voor een totaalbedrag van 2,7 miljoen €. Het gaat om 
drie provinciale projecten en vijf projecten van gemeenten.  
 

 

� Handleiding watertoets voor adviesverlening bij ruimtelijke 

uitvoeringsplannen 
 
De CIW hechtte haar goedkeuring aan een handleiding voor adviesverleners in het kader van de 
watertoets voor ruimtelijke plannen en planologische attesten. Het gaat om een handleiding in 
uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 03/07/2009 houdende de aanwijzing van de 
adviesinstanties voor het watersysteem bij voorontwerpen van ruimtelijke uitvoeringsplannen en 
gemeentelijke plannen van aanleg. Dit besluit wil een sluitende en gelijkvormige regelgeving voor 
de adviesverlening in functie van het watersysteem realiseren. De handleiding werd ondertussen 
gepubliceerd en verspreid naar de adviesinstanties. Ze kan ook geraadpleegd worden via 
http://www.watertoets.be/richtlijnen-voor-toepassing/handleiding-voor-rup-en-bpa 
 
 

� Bekkenbarometer in opmaak 
 
De werkgroep Bekkenwerking kreeg de opdracht om een werkplan op te stellen voor de 
ontwikkeling van een bekkenbarometer. Aan de hand van een 20-tal indicatoren wil men via de 
bekkenbarometer de toestand (kwaliteit en kwantiteit) en het multifunctionele gebruik van 
watersystemen opvolgen. De bekkenbarometer is een instrument om de duurzaamheid van 
watersystemen op te volgen en een instrument ter evaluatie van het gevoerde integraal 
waterbeleid. De bekkenbarometer kan ook ingezet worden als communicatie-instrument ter 
ondersteuning voor het informeren en sensibiliseren van betrokken actoren.  
 
 

� Werkwijze voor twee acties uit bekkenbeheerplan goedgekeurd 
 
De CIW keurde de werkwijze voor twee acties uit de bekkenbeheerplannen goed. Het gaat om de 
actie Toetsing signaalgebieden en de actie Water in de stad. Voor beide acties is het 
bekkensecretariaat initiatiefnemer.  
 
De actie Toetsing signaalgebieden zal het huidig bodemgebruik en de mogelijke 
bestemmingsalternatieven in zones gelegen in actueel of potentieel waterbergingsgebied of in 
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waterconserveringsgebied evalueren. De actie Water in de stad zal mogelijke projecten en locaties 
voor het herwaarderen van water in de stad inventariseren.  
 

 

� West-Vlaamse deelbekkenbeheerplannen in openbaar onderzoek 
 
Tussen 15/08/2009 en 15/10/2009 loopt er een openbaar onderzoek ter herziening van de 
bekkenbeheerplannen van het IJzerbekken, het bekken van de Brugse Polders, het Leiebekken en 
het Bovenscheldebekken. Deze herziening gebeurt in het kader van de aanvulling van de plannen 
met de West-Vlaamse deelbekkenbeheerplannen. In september werd in elk bekken een informatie- 
en inspraakvergadering georganiseerd (Bekken van de Brugse Polders en Bovenscheldebekken 

09/09, IJzerbekken en Leiebekken 10/09). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 


