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

haar vergadering van 9 oktober 2009. 

 

� Wijziging in samenstelling CIW en voorzitterschap werkgroepen 
 

De heer D. SOENS is de nieuwe vertegenwoordiger in de CIW vanuit de VVP. Hij vervangt mevrouw 

H. TORFS.  

 

 

� Voorstel van aanpak voor vereenvoudiging regelgeving goedgekeurd 
 

De CIW hechtte haar goedkeuring aan een voorstel van de ad hoc werkgroep Vereenvoudiging 

Regelgeving voor het uitwerken van een voorstel tot vereenvoudiging en afstemming van de 

regelgeving inzake integraal waterbeleid. Het voorstel tot vereenvoudiging zal gefaseerd 

voorgelegd worden aan de CIW. In december 2009 wordt een voorstel tot vereenvoudiging van 

beleidsdocumenten voorgelegd, in maart 2010 een voorstel tot vereenvoudiging structuren en in 

mei 2010 een voorstel tot vereenvoudiging van procedures. Een globaal voorstel, waarbij de 

aspecten beleidsdocumenten, structuren en procedures onderling afgestemd zijn, wordt in juli aan 

de CIW voorgelegd.  

 
 

� Definitieve ontwerpen van stroomgebiedbeheerplannen en 

maatregelenprogramma goedgekeurd 
 
De CIW hechtte haar goedkeuring aan de definitieve ontwerpen van stroomgebiedbeheerplannen 

voor Schelde en Maas en aan het bijhorend definitief ontwerp van maatregelenprogramma voor 

Vlaanderen. Ook het overwegingsdocument waarin per reactie uit het openbaar onderzoek 

aangegeven wordt op welke manier de reactie verwerkt is, werd door de CIW goedgekeurd.  

 

De CIW-leden spraken hun waardering uit voor het werk van de werkgroep Kaderrichtlijn Water en 

zijn subwerkgroepen. 

 

De documenten werden samen met een ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende 

vaststelling van de plannen en het maatregelenprogramma en een nota aan de leden van de 

Vlaamse Regering door de voorzitter van de CIW aan minister J. SCHAUVLIEGE voorgelegd met de 

vraag ze te laten vaststellen door de Vlaamse Regering. De Kaderrichtlijn en het decreet Integraal 

Waterbeleid bepalen dat deze vaststelling uiterlijk op 22 december 2009 moet gebeuren. 

 
 

� Methodiek opmaak bekkenvoortgangsrapporten aangepast 
 
De CIW hechtte haar goedkeuring aan een voorstel tot aangepaste methodiek voor de opmaak van 

de bekkenvoortgangsrapporten, uitgewerkt op basis van de aandachtspunten en aanbevelingen die 

uit de evaluatie van de eerste bekkenvoortgangsrapporten bleken.  

 



 

2/2 nieuwsbrief van de CIW, jaargang 6, nummer 4, november 2009 

 

� Prioritair te onderzoeken waterbodems gekend 
 
De CIW hechtte ook haar goedkeuring aan het voorstel van de werkgroep Bagger- en 

Ruimingsspecie van 15 prioritair te onderzoeken waterbodems. Het voorstel kwam tot stand na het 

toepassen van een uitgebreide methodiek, waarbij experten uit een theoretische lijst van te 

onderzoeken waterbodems de 15 meest prioritaire selecteerden. Als het waterbodemonderzoek 

effectief zal aantonen dat er een ernstige bodemverontreiniging is, dan is een sanering 

noodzakelijk.  

 

De werkgroep Bagger- en Ruimingsspecie kreeg de opdracht om samen met OVAM een 

financieringsvoorstel voor onderzoek en uitvoering van de sanering uit te werken in een nota aan 

de Vlaamse Regering ter vaststelling van de prioritair te onderzoeken waterbodems.  

 

Op http://www.ciwvlaanderen.be/over-ciw/nieuws-van-de-ciw vindt u een overzicht van de 15 
prioritair te onderzoeken trajecten. 
 
 

� Actieplan voor implementatie Europese Overstromingsrichtlijn 

goedgekeurd 
 
De CIW hechtte haar goedkeuring aan een actieplan van de werkgroep Waterkwantiteit voor de 

technische en inhoudelijke implementatie van de Europese Overstromingsrichtlijn (26/11/2007).  

 

De omzetting hiervan in Vlaamse regelgeving gebeurt door aanpassingen aan het decreet Integraal 

Waterbeleid. Europa vraagt de lidstaten tegen 22/12/2013 overstromingsgevaarkaarten en 

overstromingsrisicokaarten op te maken en tegen 22/12/2015 overstromingsrisicobeheerplannen uit 

te werken. In Vlaanderen zullen deze geïntegreerd worden in de stroomgebiedbeheerplannen. 
 
 

� Milieukwantiteitsdoelstellingen voor oppervlaktewater in 

voorbereiding 
 
De CIW keurde ook een ontwerpbestek goed voor het uitwerken van een methodiek om 

milieukwantiteitsdoelstellingen voor oppervlaktewater vast te stellen. Het uitwerken van 

milieukwantiteitsdoelstellingen is één van de acties uit de stroomgebiedbeheerplannen. De 

stuurgroep van deze studieopdracht wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van de CIW. 

 

 

De volgende vergadering van de CIW gaat door op 9/12/2009. 

 

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 

 


