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In deze nieuwsbrief informeren we u over de belangrijkste beslissingen van de CIW genomen op
haar vergadering van 12 mei 2011.

 Rapport met globale evaluatie van overstromingen 2010 beschikbaar
Op 12 mei keurde de CIW het globale evaluatiedocument over de overstromingen van november
2010 goed.
Het document bestaat uit twee grote luiken: een inventaris en een actieplan.
De inventaris beschrijft op een geïntegreerde manier waar zich overstromingen hebben voorgedaan
en schetst de belangrijkste aandachtspunten voor het vrijwaren van ruimte voor water en het
vasthouden van hemelwater, voor het onderhoud en de infrastructuur van waterlopen, voor de
samenwerking tussen crisiscellen, hulpdiensten en waterbeheerders, voor het databeheer en de
watersysteemkennis en voor het juridisch instrumentarium.
Een uitgebreide beschrijving van de overstromingsgebeurtenissen per gemeente is terug te vinden
in de inventarisatieverslagen van de bekkensecretariaten die als bijlage zijn toegevoegd.
Voor de watertoets gebeurde er een afzonderlijke evaluatie met aanbevelingen om van de
watertoets een krachtiger preventief instrument in de bescherming tegen wateroverlast te maken.
De resultaten van deze evaluatie zijn wel verwerkt in het globale evaluatiedocument.
Het actieplan zet in op een mix van acties om de veiligheid tegen overstromingen te verhogen, van
concrete investeringswerken op de locaties waar zich in november wateroverlast heeft voorgedaan,
over het optimaliseren en aanpassen van regelgeving en het uitwerken van nieuwe
beleidsinstrumenten tot het versterken van de samenwerking tijdens crisismomenten. Hiermee wil
het plan niet alleen de knelpunten van november vorig jaar aanpakken, maar ook andere zoals
wateroverlast door hevige zomeronweersbuien en de impact op de waterkwaliteit. Doorheen het
document zijn een aantal acties als prioritair aangeduid.
Het globale evaluatiedocument vormt een belangrijke basis voor de werking van de CIW. U kunt het
rapport raadplegen op de website van de CIW.

 Voorstel van wijzigingsdecreet voor vereenvoudiging en afstemming
regelgeving integraal waterbeleid goedgekeurd
Op 12 mei keurde de CIW een voorstel voor de wijziging van het decreet Integraal Waterbeleid
goed.
In de zomer van vorig jaar hechtte de CIW haar goedkeuring aan de globale principes voor de
vereenvoudiging en afstemming van de plannen, overlegstructuren en procedures voor het
integraal waterbeleid. Dit voorstel werd nog bijgesteld op basis van een overleg tussen minister J.
SCHAUVLIEGE en de voorzitters van de bekkenbesturen.
Het finale vereenvoudigingsvoorstel is nu vertaald in een voorstel voor de wijziging van het decreet
Integraal Waterbeleid. Ook andere CIW-beslissingen die een aanpassing aan de regelgeving vragen
(het schrappen van functietoekenningen voor waterlichamen en het voorzien in een procedure voor
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de gemotiveerde afbakening van oeverzones) en enkele voorstellen voor een betere afstemming
met de kaderrichtlijn Water zijn meegenomen.
Ook de verplichting voor notarissen en vastgoedmakelaars om kopers en huurders te informeren
over de ligging van een woning of grond in overstromingsgevoelig gebied, één van de
aanbevelingen uit de globale evaluatie van de overstromingen, is in het voorstel van
decreetwijziging opgenomen.
Daarnaast heeft de CIW ook een voorstel uitgewerkt om het uitvoeringsbesluit van 9 september
2005, dat nadere invulling geeft aan de organisatie van het integraal waterbeleid, in
overeenstemming te brengen met de voorgestelde decreetwijzigingen. Er komt ook een nieuw
uitvoeringsbesluit bij het decreet Integraal Waterbeleid dat uitvoering geeft aan de herziene
Benelux-beschikking Vismigratie.
Tot slot heeft de CIW ook een voorstel klaar voor de procedure voor de tussentijdse afbakening van
overstromingsgebieden, zoals voorzien in artikel 50bis van het decreet Integraal Waterbeleid.
Hiervoor wordt het uitvoeringsbesluit Financiële Instrumenten van 24 juli 2009 aangevuld. Met deze
aanvulling kunnen de financiële instrumenten voor het integraal waterbeleid (onteigening ten
algemene nutte, recht van voorkoop, aankoopplicht en vergoedingsplicht) ook ingezet worden in
tussentijds afgebakende overstromingsgebieden. Momenteel zijn deze financiële instrumenten
enkel van toepassing in overstromingsgebieden die zijn afgebakend in de waterbeheerplannen.
Hiermee geeft de CIW invulling aan één van de prioritaire acties uit het globale evaluatierapport
over de overstromingen.
Het volledige dossier voor de wijziging van het decreet Integraal Waterbeleid wordt nu voorgelegd
aan minister J. SCHAUVLIEGE.

 Aanbevelingen voor een krachtigere watertoets
Op de vergadering van 12 mei keurde de CIW de conclusies en aanbevelingen van de evaluatie van
de toepassing van de watertoets goed.
Naar aanleiding van de overstromingen van november 2010 werd de toepassing van de watertoets
in de getroffen regio’s grondig geëvalueerd. De kwaliteit van de wateradviezen en de manier
waarop het advies doorwerkt in de vergunningen werden onderzocht en er werden een reeks
aanbevelingen geformuleerd om de watertoets verder uit te bouwen tot een krachtig instrument in
de bescherming tegen wateroverlast. Voor elke aanbeveling werd een verantwoordelijke
aangeduid.
De aanbevelingen voor de watertoets werden ook opgenomen in het rapport ‘Globale evaluatie
overstromingen 2010’.

 Middenveld buigt zich over richtlijnen voor vaststelling schadelijke
effecten op toestand watersysteem
Op 4 maart keurde de Vlaamse Regering de aanpassingen aan het uitvoeringsbesluit voor een
effectievere en vereenvoudigde watertoets principieel goed. Op 28 april brachten Minaraad en SERV
hierover advies uit. In hun advies vroegen Minaraad en SERV inspraak bij het ministerieel besluit dat
in voorbereiding is binnen de CIW en invulling zal geven aan de richtlijnen voor het vaststellen van
schadelijke effecten op de toestand van het watersysteem. Op 8 juni vond hierover een overleg
plaats met beide adviesraden.
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 Brochure over de stroomgebiedbeheerplannen
De
CIW
verspreidt
momenteel
een
toegankelijke
stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas.

brochure

over

de

Vlaamse

De brochure wordt bezorgd aan de leden van de CIW-werkgroepen en bekkenstructuren en wordt
verspreid via bibliotheken en gemeentehuizen. De brochure kan ook geraadpleegd worden op de
website van de CIW en is gratis te bestellen bij het secretariaat van de CIW (053/ 726 507 of via
secretariaat_ciw@vmm.be).

 Bekkenvoortgangsrapporten 2010 beschikbaar
In de periode april – juni keur(d)en de elf bekkenbesturen de bekkenvoortgangsrapporten voor
2010 goed.
Het bekkenvoortgangsrapport beschrijft de vorderingen van de acties uit het bekkenbeheerplan en
gaat in op eventuele knelpunten. Daarnaast bevat het rapport informatie over de werking van de
bekkenstructuren. Dit jaar gaat er bijzondere aandacht naar de uitgebreide evaluatie van de
overstromingen van november 2010. De goedgekeurde rapporten kunnen geraadpleegd worden op
www.bekkenwerking.be.

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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