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In deze nieuwsbrief informeren we u over de belangrijkste beslissingen van de CIW genomen op
haar vergadering van 21 mei 2010.

 Voorontwerp tweede waterbeleidsnota goedgekeurd
De CIW keurde op 21 mei het voorontwerp van de tweede waterbeleidsnota goed. De voorzitter
heeft de tekst voorgelegd aan minister Joke SCHAUVLIEGE voor principiële goedkeuring door de
Vlaamse Regering. Daarna wordt advies gevraagd aan Minaraad, SERV, SALV en aan de
bekkenbesturen.
Eerder werd met de adviesraden gedebatteerd over enkele thema’s uit de waterbeleidsnota. De
manier waarop de aangebrachte voorstellen uit deze workshop meegenomen werden in het
voorontwerp werd aan de adviesraden meegedeeld.
Bij het uitwerken van het voorontwerp van de waterbeleidsnota werd rekening gehouden met de
ervaringen van de eerste waterbeleidsnota. Het voorontwerp heeft ook aandacht voor de noodzaak
om een langetermijnvisie voor het waterbeheer en een visie op de financiering van het waterbeheer
te ontwikkelen. Klimaatverandering vormt de rode draad doorheen het document.
Het voorontwerp van de waterbeleidsnota bevat de krachtlijnen voor het toekomstig waterbeheer.
De eerste krachtlijn gaat over de gecombineerde aanpak van wateroverlast en watertekort. De
tweede krachtlijn over het verbeteren van de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater. De derde
krachtlijn gaat in op het rationeel en multifunctioneel gebruik van water. Vervolgens worden
gebiedsspecifieke krachtlijnen geformuleerd voor de stroomgebieden van Schelde en Maas.
Daarnaast is er ook aandacht voor het juridisch kader en de principes van het integraal waterbeleid.

 Principes voor vereenvoudiging watertoets goedgekeurd
De CIW keurde ook een aantal principes voor optimalisatie en vereenvoudiging van het instrument
watertoets goed. Deze zijn voornamelijk gebaseerd op de resultaten van een recente bevraging bij
advies- en vergunningverleners.
De geformuleerde voorstellen worden tegen de CIW-vergadering van juli vertaald in een
voorontwerp van besluit tot wijziging van het uitvoeringsbesluit watertoets.
De evaluatie van de watertoets en de voorgestelde principes van aanpassingen werden bezorgd aan
de Minaraad, SERV en SALV.
De CIW houdt eraan alle deelnemers aan de bevraging uitdrukkelijk te danken voor de verkregen
feedback.
De
resultaten
kunnen
geraadpleegd
worden
op
de
website
www.watertoets.be/evaluatie.
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 Voorstel vereenvoudiging procedures integraal waterbeleid
goedgekeurd
De CIW keurde op 21 mei een aantal voorstellen tot vereenvoudiging van de procedures van het
integraal waterbeleid goed. Eerder werden al tussentijdse voorstellen tot vereenvoudiging van de
beleidsdocumenten en vereenvoudiging van de overlegstructuren aan de CIW voorgelegd.
Het voorstel tot vereenvoudiging van de procedures bouwt voort op het voorstel om de
verschillende waterbeheerplannen in elkaar te schuiven. Het voorstel gaat ook in op de praktische
invulling en organisatie van het openbaar onderzoek, op de bekendmaking van de
waterbeheerplannen en op de advisering ervan door de strategische adviesraden en de
bekkenstructuren.
Daarnaast wordt voorgesteld om in de tweede generatie waterbeheerplannen voor de acties in de
bekkenspecifieke delen, waarin de acties van het deelbekkenniveau geïntegreerd worden, te
werken met een indicatief meerjaren(actie)programma. In het jaarlijks bekkenvoortgangsrapport
worden de effectief uit te voeren/ op te starten acties opgenomen. Dergelijke werkwijze sluit beter
aan bij de dynamische realiteit van het waterbeheer.
Verder wordt ook een verdere vereenvoudiging nagestreefd voor de overstromingsgebieden en
oeverzones die in het actieprogramma van de waterbeheerplannen worden afgebakend en
vervolgens planologisch dienen doorvertaald te worden in ruimtelijke uitvoeringsplannen.
In juli wordt het finaal voorstel tot vereenvoudiging van de regelgeving voor het integraal
waterbeleid aan de CIW voorgelegd.

 Aanbevelingen voor de volgende waterbeheerplannen goedgekeurd
De CIW werkt aan een methodiek voor de volgende generatie waterbeheerplannen. Dit gebeurt op
basis van een evaluatie van de huidige plannen en rekening houdend met de voorstellen tot
vereenvoudiging van de plannen en procedures.
Op de CIW-vergadering van 21 mei werden op basis van de evaluaties van bekken- en
deelbekkenbeheerplannen enkele aanbevelingen voorgelegd voor de volgende generatie plannen.
De CIW stemde ermee in om deze aanbevelingen verder te verwerken in de methodiek voor de
bekkenspecifieke delen van de volgende generatie waterbeheerplannen.
Ook de keuzes van de CIW in een aantal strategische kwesties naar aanleiding van de evaluatie van
de bekkenbeheerplannen zullen meegenomen worden in de methodiek voor de volgende generatie
plannen. Zo moet meer samenwerking tussen de betrokken actoren van het integraal waterbeleid
en een verdergaande afstemming tussen de voorstellen van deze actoren resulteren in sterkere en
meer samenhangende waterbeheerplannen.

 Nieuwe voorzitter voor werkgroep Watersysteemkennis
De heer Frank MOSTAERT van het departement MOW werd aangeduid als nieuwe voorzitter van de
werkgroep Watersysteemkennis. Hij vervangt hiermee de heer prof. Dr. Em. Baron Rudi VERHEYEN.
De CIW wil de heer Rudi VERHEYEN van harte danken voor zijn jarenlange inzet en voor de
constructieve samenwerking.
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 Beslissingen Vlaamse Regering integraal waterbeleid
Enkele recente beslissingen van de Vlaamse Regering in verband met dossiers die werden voorbereid
door de CIW zijn:
−

−
−

de definitieve goedkeuring op 7 mei 2010 van de wijzigingen aan het decreet Integraal
Waterbeleid voor de omzetting van de Overstromingsrichtlijn. Het ontwerp van
wijzigingsdecreet is momenteel in behandeling bij het Vlaams Parlement;
de definitieve goedkeuring op 21 mei 2010 van de milieudoelstellingen voor
oppervlaktewater en grondwater en de milieukwaliteitsnormen voor waterbodems;
de definitieve goedkeuring op 21 mei 2010 van het uitvoeringsbesluit bij het decreet
Integraal Waterbeleid voor de afbakening van de grondwaterlichamen in uitvoering van de
dochterrichtlijn Grondwater.

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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