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Jaargang 8, nummer 1, januari 2011

Naar aanleiding van de recente watersnood heeft deze nieuwsbrief bijzondere aandacht voor de
initiatieven van de CIW in verband met de aanpak van overstromingen. Daarnaast wordt u zoals
gewoonlijk geïnformeerd over de beslissingen die de CIW genomen heeft op haar vergaderingen
van 12/10/2010 en 14/12/2010.
Wat de samenstelling van de commissie betreft, werd de heer D. VANCRAEYNEST, ontvangergriffier van de Zwinpolder, door de VVPW aangeduid als nieuw plaatsvervangend lid in de
commissie.
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In het debat dat op de watersnood volgde, werd meermaals gewezen op de nood aan een
gecoördineerde aanpak van de wateroverlastproblematiek. De rol van de CIW, als overlegplatform
van de waterbeheerders en de bij het waterbeleid betrokken instanties, hierin is cruciaal.
Aansluitend op het actualiteitsdebat in het Vlaams Parlement op 17/11/2010, kreeg de CIW van
minister J. SCHAUVLIEGE de opdracht om alle beschikbare informatie over de overstromingen
van november te inventariseren, op basis van de inventaris een evaluatie te maken van het
Vlaamse beleid inzake overstromingen en voorstellen tot bijsturing van het beleid te
formuleren.
De CIW vroeg alle gemeenten om de beschikbare gegevens en informatie over de recente
overstromingen (beeldmateriaal, kaartmateriaal, gegevens over de waterhoogte, de inzet van
gemeentelijke diensten en hulpdiensten, mogelijke oorzaken van de overstroming, de omvang van
de schade, de nood aan onderhoudswerken aan de waterlopen, ...) over te maken. De
bekkensecretariaten begeleiden de gemeenten hierbij. Deze informatie zal samen met de gegevens
van de provincies en de gewestelijke waterbeheerders verwerkt worden tot één globale inventaris
overstromingen november 2010.
Op haar vergadering van 14/12/2010 werd al een eerste evaluatie op hoofdlijnen besproken en
goedgekeurd door de CIW met aanbevelingen op korte termijn. Een uitgebreide evaluatie volgt
tegen mei 2011.
Ook in het werkplan 2011 en in de meerjarenplanning 2015 van de CIW zijn verschillende
initiatieven opgenomen met betrekking tot de aanpak van wateroverlast.
−

−
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In uitvoering van de Overstromingsrichtlijn zal de CIW tegen eind 2011
overstromingsrisicobeheerdoelstellingen
opmaken,
tegen
eind
2012
overstromingsgevaarkaarten en overstromingsrisicokaarten opstellen en tegen eind 2015
overstromingsrisicobeheerplannen
uitwerken
als
onderdeel
van
de
stroomgebiedbeheerplannen.
Met betrekking tot de regelgeving zal de CIW een uitvoeringsbesluit bij het decreet
Integraal Waterbeleid voorbereiden dat het mogelijk moet maken om tussentijds – dus
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−

−

−

−

−

buiten de waterbeheerplannen – overstromingsgebieden af te bakenen. Ook komt er een
geactualiseerde code van goede praktijk voor rioolstelsels met duidelijke richtlijnen op
het gebied van noodzakelijke buffercapaciteit, infiltratiebekkens, het onderhoud van
rioleringen, …. Op basis van de geactualiseerde code zal de stedenbouwkundige
verordening hemelwater aangepast worden. Ook het voorbereiden van een
informatieverplichting van notarissen om bij de aankoop van onroerende goederen
informatie te verstrekken over de ligging van het goed in overstromingsgevoelig gebied,
staat op het programma van de CIW.
Op de CIW van 14/12/2010 werd al een voorstel tot aanpassing van het besluit handelingen
van algemeen belang en voor lijninfrastructuur en nutsvoorzieningen goedgekeurd.
Bedoeling van deze aanpassing is de doorlooptijd van vergunningen voor werken aan
onbevaarbare waterlopen (oeverzones, overstromingsgebieden, vispassages, …) te versnellen.
De CIW is gestart met een bijkomende evaluatie van de toepassing van de watertoets
bij projecten en plannen in overstromingsgevoelige gebieden. Volgende elementen
zullen bij deze evaluatie aan bod komen: Is er advies gevraagd? Wat is de kwaliteit van het
advies? Hoe is het advies omgezet in de vergunning? Zijn de opgelegde voorwaarden op het
terrein uitgevoerd?
Op het vlak van communicatie zal op de CIW – vergadering van maart een bestek voor de
uitwerking van een portaalsite voor crisiscommunicatie bij dreigende overstromingen
voorliggen. Verder zal de CIW informatiedagen over de Overstromingsrichtlijn voor
waterbeheerders organiseren, opleidingen over de watertoets verzorgen en gezinnen in
overstromingsgevoelige gebieden beter informeren.
Via een schrijven vroeg minister J. SCHAUVLIEGE aan de gouverneurs, als voorzitter van de
bekkenbesturen, om bij de opmaak van de bekkenvoortgangsrapporten 2010 bijzondere
aandacht te besteden aan de rapportering en de evaluatie van de in de
bekkenbeheerplannen voorziene acties in het kader van de wateroverlastproblematiek.
Het 8e Waterforum dat op 11/02/2011 te Brussel plaatsvindt, gaat over de adaptatie van het
watersysteem aan klimaatverandering en bevolkingstoename. Het programma van het
Waterforum kan geraadpleegd worden op www.ciwvlaanderen.be/studiedagen. De CIW zal
ook de bijdrage van het integraal waterbeleid aan het Vlaamse adaptatieplan
voorbereiden tegen eind 2011.

Op 13/01/2011 lichtte de CIW de initiatieven uit het werkplan 2011 en de meerjarenplanning
tot 2015 en de aanbevelingen uit het eerste evaluatierapport toe tijdens de eerste van een
reeks hoorzittingen die het Vlaams Parlement organiseert over de recente
overstromingen.

 Werkplan 2011 en meerjarenplanning 2011-2015 goedgekeurd
Op de vergadering van 14/12/2010 werd het werkplan van de CIW voor 2011 en een
meerjarenplannning tot 2015 goedgekeurd. Naast de taken van de CIW die verband houden met
overstromingen zijn de belangrijkste uitdagingen voor 2011:
−

−
−
−
−
−
−
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het voorstel voor vereenvoudiging en afstemming van de plannen, procedures en structuren
voor het integraal waterbeleid vertalen in aanpassingen aan het decreet Integraal
Waterbeleid;
een draaiboek voor de tweede generatie waterbeheerplannen uitwerken;
de uitvoering van de eerste generatie waterbeheerplannen opvolgen;
waterkwantiteitsdoelstellingen uitwerken;
de website www.integraalwaterbeleid.be die de bestaande websites www.ciwvlaanderen.be,
www.watertoets.be en www.bekkenwerking.be integreert, operationaliseren;
overleg met het middenveld organiseren;
de zoet- en brakwaterdatabank voor het toegankelijk maken van de kennis over
watersystemen operationaliseren.

nieuwsbrief van de CIW, jaargang 8, nummer 1, januari 2011

Het werkplan 2011 en de meerjarenplanning kan geraadpleegd worden op www.ciwvlaanderen.be

 CIW maakt definitieve stroomgebiedbeheerplannen bekend en start
met voorbereidingen volgende generatie plannen
De CIW staat in voor de bekendmaking en de verspreiding van de vastgestelde
stroomgebiedbeheerplannen. De definitieve plannen zijn toegankelijk via www.ciwvlaanderen.be. U
vindt er ook het overwegingsdocument waarin u kan nagaan wat met de reacties uit het openbaar
onderzoek
gebeurde.
Verder
wordt
een
toegankelijke
brochure
over
de
stroomgebiedbeheerplannen voorbereid.
Ondertussen is ook de voorbereiding van de tweede generatie waterbeheerplannen opgestart. Op
14/12/2010 hechtte de CIW haar goedkeuring aan een afsprakenkader voor het uitwerken van een
draaiboek en aan het tijdspad voor de opmaak van de tweede generatie plannen overeenkomstig
de goedgekeurde voorstellen tot vereenvoudiging van de regelgeving.
In deze plannen zullen de overstromingsrisicobeheerplannen geintegreerd zijn. De CIW hechtte ook
haar goedkeuring aan een blauwdruk voor de overstromingsgevaarkaarten en de
overstromingsrisicokaarten.

 Voorstel vereenvoudiging regelgeving aangepast na bespreking met
provinciegouverneurs
Het globaal voorstel tot vereenvoudiging van de regelgeving voor het integraal waterbeleid werd
op vraag van minister J. SCHAUVLIEGE en in navolging van het overleg met de voorzitters van de
bekkenbesturen op 07/09/2010, aangepast.
In het aangepaste voorstel zijn de ambtenaren op Vlaams niveau van de betrokken beleidsdomeinen
als adviseur van de Vlaamse overheid aanwezig in het bekkenbestuur. Ze engageren zich voor de
inbreng in twee richtingen: enerzijds de noodzakelijke informatie van het Vlaamse Gewest
inbrengen om de discussie op een correcte manier te laten verlopen en om de juiste context te
hebben bij het uitbrengen van een advies; anderzijds het engagement opnemen om het advies van
het bekkenbestuur te verdedigen bij de minister en/of de bezorgdheden van het bekkenbestuur
correct in te brengen in het advies aan de minister.
Ook wordt een verdere integratie van het deelbekkenniveau in het bekkenniveau voorgesteld,
waarbij de waterschappen als formele CIW-structuren afgeschaft worden en waarbij de
bekkensecretariaten en waterschapssecretariaten samengevoegd worden.
De voorzitter van de CIW legde het aangepast voorstel voor aan minister J. SCHAUVLIEGE.

 Prioriteitenkaart vismigratie
De CIW hechtte op 12/10/2010 haar definitieve goedkeuring aan de prioriteitenkaart vismigratie in
uitvoering van de Benelux-Beschikking. Deze kaart werd in maart al principieel goedgekeurd maar
moest nog verfijnd worden voor een aantal waterlopen en afgestemd worden met de andere
Benelux-partners. Uit deze afstemming en verfijning volgden nog enkele wijzigingen aan de
oorspronkelijke kaart.
De prioriteringskaart vismigratie is een dynamische kaart en zal om de zes jaar worden herzien. Om
een synchronisatie met de waterbeheerplannen mogelijk te maken, wordt een eerste herziening
gepland tegen eind 2013. De nieuwe kaart zal, samen met een interactieve databank waarop u
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meer gedetaileerde informatie zult kunnen raadplegen, in 2011 toegankelijk gemaakt worden via
www.vismigratie.be.

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

Op 10/09/2010 gaf de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan de herziening van de
bekkenbeheerplannen van het IJzerbekken, het bekken van de Brugse Polders, het Leiebekken en
het Bovenscheldebekken. Het besluit werd gepubliceerd op 30/09/2010. Deze herziening gebeurde
in het kader van de aanvulling van de plannen met de West-Vlaamse deelbekkenbeheerplannen die
nog niet beschikbaar waren op het ogenblik dat de eerste generatie bekkenbeheerplannen werd
goedgekeurd. De addenda bij de bekkenbeheerplannen en de overwegingsdocumenten die
opgesteld werden naar aanleiding van het openbaar onderzoek van de plannen, kunnen
geraadpleegd worden op de website www.bekkenwerking.be.

−

Op 08/10/2010 stelde de Vlaamse Regering de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en
Maas vast. Het besluit werd gepubliceerd op 11/01/2011. De plannen bevatten de maatregelen die
Vlaanderen de komende jaren zal nemen om de toestand van het oppervlakte- en het grondwater
te verbeteren. Omwille van de financiële impact van het maatregelenprogramma op de begroting
van de Vlaamse overheid en de moeilijke financiële situatie van de Vlaamse overheid, werd een
bijkomende prioritering van de maatregelen uitgewerkt. Dit resulteerde in de beslissing om de
duurste aanvullende maatregelen uit het maatregelenprogramma niet onmiddellijk in heel
Vlaanderen, maar wel gebiedsgericht in 21 geselecteerde speerpuntgebieden uit te voeren. Het gaat
zowel om gebieden waar een goede toestand tegen eind 2015 haalbaar is als om gebieden waar op
korte termijn een belangrijke vooruitgang kan geboekt worden door een aantal projecten versneld
uit te voeren. Door verschillende acties op een doorgedreven manier te combineren in integrale
waterprojecten kan meer resultaat geboekt worden. Via een intensieve samenwerking tussen alle
betrokkenen worden de krachten gebundeld. Een bijkomend voordeel van de gebiedsgerichte
aanpak is dat Vlaanderen zo ervaring en inzichten over de (kosten)efficiëntie en effectiviteit van de
maatregelen en over de integrale aanpak kan verwerven, die later ook op andere plaatsen in
Vlaanderen kunnen gebruikt worden.

−

Op
22/10/2010
besliste
de
Vlaamse
Regering
om
geen
voorlopige
overstromingsrisicobeoordeling uit te voeren. Deze mogelijkheid is voorzien in de
Overstromingsrichtlijn. De bedoeling van de voorlopige risicobeoordeling is gebieden aan te duiden
waar potentieel significante overstromingsrisico’s aanwezig zijn. Alleen voor deze gebieden moeten
dan kaarten en plannen opgemaakt worden. Vlaanderen beschikt momenteel voor het hele
grondgebied over kaarten van de overstroombare gebieden, de recent overstroomde gebieden en
de gemodelleerde overstromingsgebieden. Op basis van die informatie komen er in alle streken van
Vlaanderen overstromingsrisico’s voor die mogelijk significant zijn. Er worden dus a priori geen
gedeelten van het Vlaamse grondgebied uitgesloten voor de verdere toepassing van de
Overstromingsrichtlijn.

 Verhuis bekkensecretariaten Dijle- &Zennebekken en Demerbekken
naar VAC Leuven
Eind januari verhuizen de bekkensecretariaten van het Dijle- en Zennebekken en van het
Demerbekken naar een nieuwe locatie in het Vlaams Administratief Centrum Leuven (VAC). Het
nieuwe adres vanaf 25 januari 2011 is VAC Leuven, Diestsepoort 6 bus 73, 3000 Leuven.
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 Vergaderdata CIW 2011
−
−
−
−
−

De CIW komt in 2011 samen op:
dinsdag 1 maart 2011;
donderdag 12 mei 2011;
dinsdag 5 juli 2011;
dinsdag 4 oktober 2011;
donderdag 15 december 2011.

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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