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De CIW meldt het overlijden van de heer Geert Linthout, griffier van de Polder van het Land van
Waas, en plaatsvervangend vertegenwoordiger van VVPW in de commissie.

In deze nieuwsbrief informeren we u over de belangrijkste beslissingen van de CIW genomen op
haar vergadering van 13 juli 2010.

 Finaal voorstel voor vereenvoudiging en afstemming regelgeving
integraal waterbeleid goedgekeurd
De CIW keurde op 13 juli het finaal voorstel van principes voor de vereenvoudiging en afstemming
van de regelgeving inzake integraal waterbeleid goed. Dit voorstel integreert de eerder
goedgekeurde voorstellen met betrekking tot de deelaspecten waterplannen, structuren en
procedures van het integraal waterbeleid.
De hoofdlijnen van de voorstelde vereenvoudigingen zijn:
−
−
−
−
−

de integratie van de verschillende waterplannen in de waterbeleidsnota en de
stroomgebiedbeheerplannen;
minder openbare onderzoeken door het in elkaar schuiven van de planningscycli;
een vereenvoudiging van de regelgeving door bepalingen van eerder praktische aard niet
langer decretaal te verankeren;
de opname van de acties van de waterbeheerplannen in een indicatief meerjarenprogramma,
dat verfijnd en geconcretiseerd wordt in het jaarlijks bekkenvoortgangsrapport;
een aanpassing van de rol en de samenstelling van de bekkenstructuren en de
waterschappen.

De voorzitter heeft het voorstel tot vereenvoudiging en afstemming voor akkoord voorgelegd aan
minister J. SCHAUVLIEGE.
De Permanente Projectgroep zal vervolgens de voorstellen tot vereenvoudiging implementeren en
de nodige aanpassingen aan het decreet Integraal Waterbeleid voorbereiden. De werkzaamheden
van de ad hoc werkgroep Vereenvoudiging en Afstemming Regelgeving worden afgesloten.

 CIW stelt voor om functietoekenningen voor waterlichamen niet
langer decretaal te verankeren
De CIW hechtte ook haar goedkeuring aan het voorstel om functietoekenningen voor
waterlichamen te schrappen uit het decreet Integraal Waterbeleid.
Het decreet voorziet als onderdeel van de waterbeheerplannen de aanduiding op kaart van de
functies die toegekend worden aan oppervlaktewaterlichamen en grondwaterlichamen.
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In de eerste generatie waterbeheerplannen werd deze functietoekenning gedeeltelijk ingevuld. Zo
werd in de bekkenbeheerplannen de functietoekenning ingevuld als een visualisering van de visie.
Na een grondige bespreking binnen de Permanente Projectgroep bleek dat het juridisch verankeren
van functietoekenningen geen meerwaarde heeft. Ook bestaat er heel wat verwarring en
onduidelijkheid over de juridische gevolgen van de functietoekenningen en is het een
arbeidsintensief proces.
Het voorstel om het begrip functietoekenningen uit het decreet te schrappen zal mee genomen
worden bij de aanpassingen van het decreet Integraal Waterbeleid in het kader van hoger genoemd
finaal voorstel tot vereenvoudiging. Hierbij zal er over gewaakt worden dat de procedures voor de
afbakening van overstromingsgebieden en oeverzones op kaart, gekoppeld aan het toepassen van
de financiële instrumenten, niet in het gedrang komen.
Het decreet blijft wel het juridisch kader voor de onderbouwing van de visie op de waterlichamen
en de gebiedsgerichte vertaling ervan in maatregelen en acties. Dit zal verder besproken worden bij
de opmaak van het draaiboek voor de volgende generatie waterbeheerplannen.

 Bijdrage van de CIW aan het werkplan 2011 voor bekkenstructuren
goedgekeurd
Jaarlijks maakt de CIW een bijdrage aan het werkplan van de bekkenbesturen, bekkenraden en
bekkensecretariaten op, ter ondersteuning van de werking van de bekkenstructuren. De CIW
hechtte op 13 juli haar goedkeuring aan de bijdrage voor de werkplannen 2011.
Voor het bekkenbestuur gaat de bijdrage in op de vaststelling van het bekkenvoortgangsrapport
2010, de advisering van de investeringsprogramma’s en technische plannen inzake water en de
inbreng bij specifieke acties uit het bekkenbeheerplan.
Voor de bekkenraad wordt de advisering van het bekkenvoortgangsrapport 2010 vermeld.
Voor het bekkensecretariaat en het ambtelijk bekkenoverleg (ABO) gaat de bijdrage in op het
voorbereiden van de bekkenvoortgangsrapporten en de voorbereiding van de methodiek en het
ontwerp van de volgende bekkenbeheerplannen. Daarnaast wordt in het werkplan voor de
bekkensecretariaten ook invulling gegeven aan andere opdrachten zoals communiceren, adviseren,
begeleiden en bemiddelen.

 Voorontwerp van besluit tot aanpassing van het uitvoeringsbesluit
watertoets goedgekeurd
De CIW verleende haar goedkeuring aan het voorontwerp van besluit tot aanpassing van het
uitvoeringsbesluit watertoets en de bijhorende nota voor de Vlaamse Regering.
Het voorontwerp van besluit zorgt voor een vereenvoudigde toepassing van de watertoets en is o.a.
gebaseerd op een bevraging van de vergunning- en adviesverleners die de watertoets toepassen. Zo
worden de beoordelingsschema’s in bijlage bij het oorspronkelijke uitvoeringsbesluit vervangen
door een samenvattend artikel in het besluit zelf. Enkel de kaart met overstromingsgevoelige
gebieden blijft behouden en wordt geactualiseerd.
Er wordt ook een positieve lijst van vergunningen, plannen en programma’s opgenomen, die in
aanvulling op de vergunningen, plannen en programma’s aangeduid in het decreet Integraal
Waterbeleid een watertoets moeten ondergaan.

2/4

nieuwsbrief van de CIW, jaargang 7, nummer 4, juli 2010

 Bekkenbarometer, themalijst goedgekeurd
Op 11 maart 2010 keurde de CIW het werkplan voor de ontwikkeling van een bekkenbarometer
goed. Op 13 juli nam de CIW kennis van de stand van zaken van de uitvoering van dit werkplan en
keurde ze een ontwerp van themalijst voor de bekkenbarometer goed. De lijst werd onder meer
samengesteld op basis van de opbouw van de waterbeheerplannen.

 Ontwerp van beslissing niet uitvoeren voorlopige risicobeoordeling in
kader van Overstromingsrichtlijn goedgekeurd
De CIW hechtte haar goedkeuring aan het voorstel van beslissing van de Vlaamse Regering tot het
niet uitvoeren van de voorlopige risicobeoordeling in het kader van de Overstromingsrichtlijn.
De Overstromingsrichtlijn voorziet in de mogelijkheid om de voorlopige risicobeoordeling tegen
eind 2011 niet uit te voeren. Vlaanderen maakt van deze mogelijkheid gebruik daar er binnen
Vlaanderen al tal van overstromingsgebieden en overstromingskaarten bestaan en er initieel van
uitgegaan wordt dat heel Vlaanderen overstromingsgevoelig is.
De voorzitter zal het ontwerp van beslissing voorleggen aan minister J. SCHAUVLIEGE.

 VVSG – CIW Studiedag ‘Lokaal waterbeleid - water in balans’
Op 28 september 2010 vindt de studiedag Lokaal waterbeleid – water in balans plaats in de Expo te
Antwerpen, een initiatief van VVSG waar de CIW en Vlinter aan meewerken. Via een mix van
voordrachten, workshops en praktijkbezoeken zal gediscussieerd worden en ervaring uitgewisseld
worden over integraal waterbeleid, rioolbeleid, waterlopenbeleid, … De studiedag is gericht naar
lokale mandatarissen en ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor water- en rioleringsbeleid in de
brede zin.
Meer informatie vindt u op de website.

 Het 8ste Waterforum neemt de gevolgen van klimaatverandering
onder de loep
Jaarlijks organiseert de werkgroep Watersysteemkennis van de CIW een ‘Waterforum’ over een
thema dat kadert binnen het integraal waterbeleid. Thema van het 8ste Waterforum is: adaptatie
aan klimaatverandering en bevolkingstoename toegespitst op het Vlaamse waterbeleid, welke
kennis is er (nodig)?
Het Waterforum vindt plaats op 11 februari 2011 in het Conciencegebouw te Brussel.
De werkgroep Watersysteemkennis zoekt sprekers voor een voordracht en deelnemers voor de
posterbeurs. De kandidaturen moeten voor 28 september 2010 ingediend zijn. Meer informatie
hierover en het programma van het Waterforum 2011 vindt u hier.

3/4

nieuwsbrief van de CIW, jaargang 7, nummer 4, juli 2010

 Beslissingen Vlaamse Regering integraal waterbeleid
Enkele recente beslissingen van de Vlaamse Regering in verband met dossiers die werden voorbereid
door de CIW zijn:
−

−

−

−

op 2 juli 2010 werd het besluit van de Vlaamse Regering van 21 mei 2010 betreffende
bijzondere verplichtingen voor de stroomgebiedsdistricten ter uitvoering van titel I van het
decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid gepubliceerd (klik hier) ;
op 9 juli 2010 hechtte de Vlaamse Regering principiële goedkeuring aan het besluit voor
vaststelling van de stroomgebiedbeheerplannen voor de Schelde en de Maas. Over dit besluit
wordt het advies ingewonnen van de Raad van State;
op 9 juli 2010 werd het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de
Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaamse reglement
betreffende de milieuvergunning en van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995
houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, voor wat betreft de
milieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewateren, waterbodems en grondwater gepubliceerd
(klik hier);
op 16 juli 2010 bekrachtigde de Vlaamse Regering de wijzigingen aan het decreet Integraal
Waterbeleid voor de omzetting van de Overstromingsrichtlijn, zoals aangenomen door het
Vlaams Parlement op 8 juli 2010.

De volgende vergadering van de CIW vindt plaats op 12 oktober 2010.

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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