van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW)
Jaargang 7, nummer 2 , april 2010

In deze nieuwsbrief informeren we u over de belangrijkste beslissingen van de CIW genomen op
haar vergadering van 11 maart 2010.

 Taken werkgroepen
afgebakend

Waterkwantiteit

en

Overstromingsrichtlijn

Naar aanleiding van de oprichting van de werkgroep Overstromingsrichtlijn en de opheffing van de
werkgroep Rationeel Watergebruik werd de taakstelling van de werkgroep Waterkwantiteit
herbekeken.
Aan de werkgroep Waterkwantiteit werd de voorbereiding van de milieukwantiteitsdoelstellingen
voor oppervlaktewater en de opvolging van het Europees en internationaal overleg m.b.t.
waterschaarste en droogte toegewezen.
De werkgroep Overstromingsrichtlijn staat in voor de implementatie van de Overstromingsrichtlijn,
de opvolging van het project crisiscommunicatie bij dreigende overstromingen en de opvolging van
het Europees en internationaal overleg m.b.t. hoogwater.

 Nieuwe
voorzitters
voor
werkgroepen
Overstromingsrichtlijn aangeduid

Watertoets

en

De heer Wouter VANNEUVILLE van het departement MOW werd aangesteld als voorzitter van de
nieuwe werkgroep Overstromingsrichtlijn. De heer Filip RAYMAEKERS van de VMM wordt de
nieuwe voorzitter van de werkgroep Watertoets.

 Voorstel
voor
vereenvoudiging
waterbeleid goedgekeurd

overlegstructuren

integraal

Aan de vergadering van de CIW van 11 maart werd een voorstel tot vereenvoudiging van de
overlegstructuren van het integraal waterbeleid voorgelegd. Het voorstel concentreert zich op het
bekken- en waterschapsniveau en gaat in op de taakinvulling en de samenstelling van het
bekkenbestuur, de bekkenraad, het ambtelijk bekkenoverleg en het waterschap.
De Permanente Projectgroep kreeg de opdracht om tegen de volgende vergadering van de CIW na
te gaan of er aanvullend op dit voorstel verdere stappen tot vereenvoudiging kunnen genomen
worden met betrekking tot de deelbekkens/waterschappen.
Eind vorig jaar werd al een eerste tussentijds voorstel tot vereenvoudiging van de
beleidsdocumenten aan de CIW voorgelegd. In mei volgt een voorstel tot vereenvoudiging van de
procedures. In juli zal een globaal definitief voorstel tot vereenvoudiging waarbij de aspecten
waterplannen, structuren en procedures onderling afgestemd zijn, aan de CIW voorgelegd worden.
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 Tweede waterbeleidsnota: concepttekst en overleg met middenveld
De CIW behandelde op 11 maart ook de voorbereiding van de tweede waterbeleidsnota. De CIW
stemde in met de concepttekst voor de tweede waterbeleidsnota, als voorbereidend document voor
een workshop met het middenveld op 1 april. Deze concepttekst beschrijft de waterbeleidsnota op
hoofdlijnen.
Op 1 april hebben de secretariaten en de raadsorganisaties van de Vlaamse adviesraden die thema’s
adviseren die verband houden met het integraal waterbeleid, samen met vertegenwoordigers van
de Permanente Projectgroep en de werkgroepvoorzitters, gedebatteerd over een aantal thema’s uit
de concepttekst.
Intussen wordt het voorontwerp van waterbeleidsnota verder uitgeschreven, onder meer op basis
van de bijdragen vanuit de CIW-werkgroepen. De resultaten van de workshop zullen hierin
maximaal verwerkt worden. Op de vergadering van de CIW in mei wordt een voorontwerp van
waterbeleidsnota voor goedkeuring aan de CIW voorgelegd.

 Stroomlijning grensoverschrijdend overleg
De CIW maakte afspraken over het stroomlijnen van het grensoverschrijdend overleg over integraal
waterbeleid op stroomgebied-, bekken- en waterschapsniveau.
Het formeel overleg op stroomgebiedniveau vindt voornamelijk plaats binnen de
riviercommissies. Dit overleg wordt aangevuld met informeel bilateraal overleg met de buurlanden
en buurgewesten.
Op bekkenniveau wordt het grensoverschrijdend overleg als vast agendapunt op de agenda van
het bekkenbestuur opgenomen. Waterbeheerders uit de andere gewesten en lidstaten kunnen in
functie van specifieke agendapunten als waarnemer uitgenodigd worden voor een vergadering van
een bekkenoverlegstructuur.
Op waterschapsniveau kunnen waterbeheerders uit andere gewesten en lidstaten deelnemen aan
het overleg.
De bekkencoördinatoren zullen zorgen voor de verticale informatiedoorstroming binnen
Vlaanderen over de resultaten van het grensoverschrijdend overleg.

 Herziening West-Vlaamse bekkenbeheerplannen
De bekkenbeheerplannen voor het IJzerbekken, het bekken van de Brugse Polders, het Leiebekken
en het Bovenscheldebekken worden herzien in het kader van de aanvulling met de West-Vlaamse
deelbekkenbeheerplannen. Voor het IJzerbekken en Leiebekken worden ook een aantal
bijkomende acties toegevoegd aan het bekkenbeheerplan.
De CIW onderzocht de onderlinge afstemming van de herziene bekkenbeheerplannen en
bijhorende West-Vlaamse deelbekkenbeheerplannen met het stroomgebiedbeheerplan, met de
andere bekkenbeheerplannen en met de waterbeleidsnota.
De voorzitter legt de afstemmingsnota en het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering voor de
vaststelling van deze herziening voor aan minister Joke SCHAUVLIEGE.
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 Betrokkenheid
bekkenbesturen
gebiedsdekkende uitvoeringsplannen

en

waterschappen

bij

De CIW keurde het voorstel goed voor de integratie van de tweede generatie zoneringsplannen in
de tweede generatie bekkenbeheerplannen.
Daarnaast keurde de CIW het voorstel voor de adviesverlening door de bekkenbesturen en
waterschappen bij de opmaak van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen (GUP) goed. Dit voorstel
houdt in dat de milieu-impacttoetskaarten, een instrument voor de prioritering van de opgenomen
projecten, voor advies voorgelegd worden aan de bekkenbesturen. Aan de waterschappen wordt
voorafgaand de mogelijkheid geboden om hierover subadvies te verlenen aan het bekkenbestuur.

 Werkplan bekkenbarometer goedgekeurd
De CIW keurde ook het werkplan voor het ontwikkelen van de bekkenbarometer goed, waarbij
prioriteit zal gegeven worden aan de Europese verplichtingen. De bekkenbarometer is een
monitoring- en evaluatierapport over de duurzaamheid van de watersystemen op bekkenniveau. De
bekkenbarometer zal driejaarlijks opgemaakt worden en gegevens die beschikbaar zijn bij
verschillende instanties aggregeren. De barometer zal voornamelijk gebruikt worden voor het
onderbouwen van de volgende generatie bekken- en stroomgebiedbeheerplannen.

 Prioritaire vismigratieknelpunten in kaart gebracht
De CIW keurde het ontwerp voor de strategische prioriteitenkaart voor vismigratie principieel goed.
Deze kaart wordt opgesteld in uitvoering van de herziene Benelux-Beschikking vismigratie. De kaart
bevat een overzicht van de voornaamste vismigratieknelpunten voor habitatrichtlijnsoorten, paling
en stroomminnende soorten.
De volgende stap is de afstemming met de kaarten van de overige Benelux-partners. De afgestemde
kaart wordt in mei voor definitieve goedkeuring aan de CIW voorgelegd.

 Ministerieel besluit voor het beheer van invasieve waterplanten
De CIW hechtte ook haar goedkeuring aan een voorstel voor een ministerieel besluit dat het beheer
en de handel van een aantal invasieve waterplanten (grote waternavel, waterteunisbloem en
parelverderkruid) regelt. De regeling kadert in het soortenbesluit van 15 mei 2009 dat de
mogelijkheid voorziet om een beheerregeling voor uitheemse soorten uit te werken.
De voorzitter legt dit voorstel van ministerieel besluit voor aan minister Joke SCHAUVLIEGE.

 Regelgeving integraal waterbeleid
Recent nam de Vlaamse Regering enkele beslissingen in verband met dossiers die werden voorbereid
door de CIW:
−
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Op 12 maart 2010 keurde de Vlaamse Regering de wijzigingen aan het decreet Integraal
Waterbeleid voor de omzetting van de Overstromingsrichtlijn voor de tweede maal
principieel goed.
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−

Op 26 maart 2010 keurde de Vlaamse Regering de milieudoelstellingen voor
oppervlaktewater en grondwater en de milieukwaliteitsnormen voor waterbodems voor de
tweede maal principieel goed.

Twee andere CIW-dossiers werden onlangs gepubliceerd in het Staatsblad:
−

−

Op 22 januari 2010 werd het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 tot uitvoering
van de onteigening ten algemenen nutte, het recht van voorkoop, de aankoopplicht en de
vergoedingsplicht van titel I van het decreet integraal waterbeleid van 18 juli 2003, kortweg
het besluit financiële instrumenten, gepubliceerd.
Op 3 februari 2010 verscheen de omzendbrief voor het goed onderhoud van openbare
rioleringen en collectoren.

 Studiedag ‘Landbouw en water: vandaag en morgen’ op 3 mei 2010
De CIW en het departement Landbouw en Visserij organiseren op 3 mei een studiedag over de rol
van de Vlaamse land- en tuinbouw bij het realiseren van de doelstellingen van de kaderrichtlijn
Water. Voor welke uitdagingen staat de land- en tuinbouw? Welke inspanningen levert ze vandaag
al? En hoe kan de Vlaamse land- en tuinbouwer als innovatieve ondernemer in de toekomst nog
beter inspelen op de doelstellingen van het waterbeleid?
De studiedag richt zich in het bijzonder tot diegenen die beleidsmatig of in de praktijk te maken
hebben met de raakvlakken tussen landbouw en water. Meer informatie.

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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