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In deze nieuwsbrief informeren we u over de belangrijkste beslissingen van de CIW genomen op
haar vergadering van 9 december 2009.

 Wijziging in werkgroepen en voorzitterschap werkgroepen
Mevrouw Kathleen Van Dorslaer vervangt mevrouw Marie-Paule De Poorter als voorzitter van de
werkgroep Waterschapswerking.
De heer Gert Van Hoydonck vervangt de heer Filiep Cardoen als voorzitter van de werkgroep
Ecologisch Waterbeheer.
Er werd een werkgroep Overstromingsrichtlijn opgericht. Deze werkgroep wordt verantwoordelijk
voor de technische en inhoudelijke implementatie van de Europese Overstromingsrichtlijn.
De werkgroep Rationeel Watergebruik werd afgeschaft. De opdrachten van de werkgroep worden
geïntegreerd in de werkgroepen Waterkwantiteit en Kaderrichtlijn Water.
De nieuwe werkgroepenstructuur van de CIW kan geraadpleegd worden op de website.

 Werkplan 2010 goedgekeurd
De CIW keurde het werkplan voor 2010 goed.
De belangrijkste uitdagingen voor de CIW werkgroepen zijn:
−

M.b.t. de waterbeheerplannen:
−
−
−

−

−

M.b.t. de regelgeving:
−
−
−
−
−
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de tweede waterbeleidsnota voorbereiden;
de vastgestelde stroomgebiedbeheerplannen bekendmaken en de uitvoering van het
maatregelenprogramma van de stroomgebiedbeheerplannen opvolgen;
de herziening van de bekkenbeheerplannen van het IJzerbekken, het bekken van de Brugse
Polders, het Bovenscheldebekken en het Leiebekken omwille van de toevoeging van de WestVlaamse deelbekkenbeheerplannen;
een aangepaste methodiek voor de volgende bekkenbeheerplannen uitwerken, op basis van
een evaluatie van de huidige (deel)bekkenbeheerplannen en in overeenstemming met het
vereenvoudigingsvoorstel voor de waterbeheerplannen.

voorstellen voor de vereenvoudiging van de regelgeving betreffende integraal waterbeleid
formuleren;
het instrument watertoets evalueren;
de inhoudelijke implementatie van de Europese Overstromingsrichtlijn;
een regeling voor kano- en kajakrecreatie op de onbevaarbare waterlopen voorstellen;
de ‘Code van goede praktijk voor het ontwerp van rioleringssystemen’ actualiseren.
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M.b.t. communicatie en draagvlakverbreding:
−
−
−
−
−
−

een overleg organiseren met de Vlaamse adviesraden die thema’s adviseren die gelinkt zijn
aan integraal waterbeleid;
een workshop met het middenveld organiseren in verband met de tweede waterbeleidsnota;
het organiseren van studiedagen voor lokale waterbeheerders en voor landbouwers om hen
te informeren over een aantal aspecten van het integraal waterbeheer;
een nieuwe website voor integraal waterbeleid uitwerken;
de verdere uitwerking van de portaalsite met betrekking tot crisiscommunicatie bij
overstromingen;
de uitvoering van de communicatiestrategie op bekkenniveau opvolgen.

M.b.t. het uitbreiden van de watersysteemkennis:
−

de verdere uitwerking van een waterkenniscentrum en een onderzoeksprogramma zoet
water, in overeenstemming met de beleidsnota van minister SCHAUVLIEGE, op voorwaarde
dat hiervoor bijkomende middelen voorzien worden.

De belangrijkste opdrachten voor de bekkenstructuren zijn:
−
−
−

−
−
−

het tweede bekkenvoortgangsrapport opmaken;
de uitvoering van de acties uit de bekkenbeheerplannen opvolgen;
het optimalisatieprogramma voor de bovengemeentelijke waterzuiveringinfrastructuur, de
investeringsprogramma’s
van
de
waterbeheerders
en
de
gebiedsdekkende
uitvoeringsplannen voor rioleringen adviseren;
de tweede waterbeleidsnota adviseren;
het uitvoeren van de communicatiestrategie op bekkenniveau;
het uitwerken van de bekkenbarometer.

Het volledige werkplan kan geraadpleegd worden op de website.

 Evaluatie werking CIW
In 2009 werden de werking van de werkgroepen en de werkgroepenstructuur van de CIW grondig
geëvalueerd. Dit gebeurde op basis van een zelfevaluatie door elke werkgroep. De Permanente
Projectgroep van de CIW begeleidde het proces, besprak de zelfevaluaties van de werkgroepen en
formuleerde enkele aanbevelingen voor het optimaliseren van de globale werking van de CIW.
De resultaten van deze evaluatie werden op 9 december aan de CIW voorgelegd en goedgekeurd.
Uit de resultaten van de zelfevaluaties van de werkgroepen blijkt dat de meerderheid van de
werkgroepleden tevreden is met het functioneren van hun werkgroep. Er werden geen grote
problemen vastgesteld in verband met de interne werking en de leden zijn positief over het
inhoudelijke niveau en het ambitieniveau van de jaardoelstellingen van hun werkgroep. Ook de
structuur en de samenstelling van de werkgroep en de samenwerking met andere werkgroepen of
met het CIW-secretariaat worden positief geëvalueerd.
Om de werking van de CIW verder te optimaliseren werden door de CIW volgende aanbevelingen
geformuleerd:
−
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Het optimaliseren van de informatiedoorstroming en horizontale afstemming via een
halfjaarlijks overleg tussen het CIW-secretariaat en de voorzitters en secretarissen van de
werkgroepen, door het verder op punt stellen van het document managementsysteem en
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−
−

−

door op de agenda van elke werkgroepvergadering een terugkoppeling vanuit de CIW en het
CIW secretariaat op te nemen;
Het optimaliseren van de planning door het maximaal afstemmen van de vergaderdata van
de CIW werkgroepen onderling en met de vergaderdata van de CIW;
Het optimaliseren van de dagelijkse werking door via een geactualiseerd huishoudelijk
reglement afspraken te maken in verband met de verslaggeving, in verband met de timing
voor het verspreiden van voorbereidende documenten en in verband met het mandaat van
sub– en ad hoc– werkgroepen;
De samenstelling van de werkgroepen maximaal te enten op de samenstelling van de CIW.
Deze samenstelling kan onder bepaalde omschreven voorwaarden permanent of ad hoc
uitgebreid worden.

 Optimalisatie CIW website
Op de vergadering van de CIW van 9 december 2009 werd ook een voorstel tot optimalisatie van de
website goedgekeurd. Tegen medio 2010 komt er een nieuwe website voor het integraal
waterbeleid (URL www.integraalwaterbeleid.be) die de inhoud van de huidige websites
www.ciwvlaanderen.be, www.watertoets.be en www.bekkenwerking.be integreert. Per bekken zal
ook een deelsite voorzien worden.

 Communicatiestrategie op bekkenniveau
De CIW hechtte haar goedkeuring aan een communicatiestrategie op bekkenniveau. Binnen
welbepaalde krijtlijnen zullen de bekkensecretariaten het publiek en de betrokken actoren
informeren en sensibiliseren. De bekkensecretariaten zullen o.a. communiceren via een digitale
nieuwsbrief en via een deelsite van de algemene website voor integraal waterbeleid. De
communicatie vanuit de bekkensecretariaten zal in de beginfase opgevolgd worden door de
Permanente Projectgroep.

 Voorstel vereenvoudiging beleidsdocumenten goedgekeurd
Er werd een voorstel tot vereenvoudiging van de beleidsdocumenten goedgekeurd. In de volgende
stroomgebiedbeheerplannen zullen de elf bekkenbeheerplannen als herkenbare onderdelen
opgenomen worden. De acties van het deelbekkenniveau worden volledig geïntegreerd in de
bekkenbeheerplannen.
De
deelbekkenbeheerplannen
vervallen
als
afzonderlijke
beleidsdocumenten.
In
de
volgende
stroomgebiedbeheerplannen
zullen
ook
de
overstromingsrisicobeheerplannen geïntegreerd worden.
Met de goedkeuring van dit voorstel tot vereenvoudiging van de beleidsdocumenten is de eerste
fase van het voorstel tot vereenvoudiging regelgeving afgerond. Op de CIW van 11 maart 2010 zal
een voorstel tot vereenvoudiging van de structuren van het integraal waterbeleid voorliggen.

 Aanbevelingen en aandachtspunten voor het Vlaams waterbeleid
beantwoord
De CIW hechtte haar goedkeuring aan het document ‘antwoorden op de aanbevelingen en
aandachtspunten voor het Vlaamse waterbeleid naar aanleiding van de vaststelling van de
bekkenbeheerplannen’.
Tijdens het opmaakproces van de bekkenbeheerplannen en tijdens het openbaar onderzoek werden
een aantal knelpunten aan de orde gesteld waarvoor een aanpak op Vlaams niveau vereist is. De
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bekkenbesturen hebben deze elementen toen onder de vorm
aandachtspunten voor het Vlaamse waterbeleid aan de CIW bezorgd.

van

aanbevelingen

en

Het goedgekeurde document bevat de reacties van de CIW-partners op deze aanbevelingen en
aandachtspunten. De voorzitter van de CIW heeft deze antwoorden aan de voorzitters van de
bekkenbesturen bezorgd.

 Strategische Visie Watervoorziening en Watergebruik definitief
goedgekeurd
De CIW keurde de Strategische Visie Watervoorziening en Watergebruik definitief goed. In mei 2009
werd de strategische visie al voorlopig goedgekeurd, maar de visietekst moest nog aangepast
worden aan de resultaten van het openbaar onderzoek van de stroomgebiedbeheerplannen.
In de Strategische Visie Watervoorziening en Watergebruik wordt aangegeven hoe de
watervoorziening en het watergebruik in Vlaanderen verzekerd kan worden met een minimale
negatieve milieu-impact. De leden van de CIW zullen binnen hun bevoegdheid rekening houden
met de Strategische Visie Watervoorziening en Watergebruik bij de opmaak van hun
investeringsprogramma’s en waterbeheer.
De Strategische Visie voor Watervoorziening en Watergebruik kan integraal geraadpleegd worden
op de website. U vindt er ook een niet-technische samenvatting van de strategische visie.

 Communicatieplan vastgestelde stroomgebiedbeheerplannen
De
CIW
hechtte
ook
haar
goedkeuring
aan
een
communicatieplan
om
de
stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas en het maatregelenprogramma voor Vlaanderen
- na vaststelling door de Vlaamse regering - bekend te maken.
Er is voor gekozen om de plannen in beperkte oplage te drukken en om maximaal te werken via
digitale informatiedragers. De bekendmaking gebeurt via het Belgisch Staatsblad, via een schrijven
naar de betrokken bekkenbesturen, bekkenraden, provincies en gemeenten en via een
terinzagelegging bij de bekkensecretariaten. Ook komt er een vulgariserende brochure, gericht naar
de betrokken actoren en naar het geïnteresseerd publiek.
De voorzitter van de CIW legt het communicatieplan voor de bekendmaking van de vastgestelde
stroomgebiedbeheerplannen voor aan minister SCHAUVLIEGE.

 Vereenvoudigen instrument Watertoets
De CIW keurde een plan van aanpak goed om het instrument Watertoets te evalueren en te
vereenvoudigen. In het kader hiervan zullen zowel de vergunningverleners als de adviesverleners
bevraagd worden met de bedoeling feedback te krijgen over de werking van de watertoets. De
resultaten van de bevraging zullen verwerkt worden tot aanbevelingen.
De bestaande regelgeving (bv. Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening en de Code van
goede praktijk voor het ontwerp van rioleringssystemen) waaraan projecten in het kader van de
watertoets worden getoetst, wordt aangepast om beter tegemoet te komen aan de doelstellingen
en beginselen van het integraal waterbeleid. Er gaat aandacht naar de ondersteuning van de
vergunningverleners.
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Het Uitvoeringsbesluit Watertoets wordt aangepast om tot een eenvoudiger instrument te komen
en de werklast voor vergunning- en adviesverleners te verminderen.

 Vergaderdata CIW 2010
De CIW zal in 2010 vergaderen op:
−
−
−
−
−

donderdag 11 maart
vrijdag 21 mei
dinsdag 13 juli
dinsdag 12 oktober
dinsdag 14 december

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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