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Via deze nieuwsbrief informeren we u over de belangrijkste beslissingen van de CIW genomen op
haar vergadering van 5 juli 2011.

 CIW levert insteek voor Groenboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen
Begin dit jaar keurde de Vlaamse Regering de startnota voor het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen
goed. Het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen wordt de opvolger van het huidige Ruimtelijk
Structuurplan Vlaanderen dat samen met de gewestplannen uit de jaren ’70 het kader vormt voor
het ruimtelijk ordeningsbeleid in Vlaanderen. Tegen eind 2011 zal het Groenboek Beleidsplan
Ruimte Vlaanderen klaar zijn.
De opmaak van het Groenboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen was voor de CIW aanleiding om de
relatie tussen water en ruimtelijke ordening nogmaals onder de aandacht te brengen. De CIW nam
dan ook het initiatief om krachtlijnen en aanbevelingen vanuit het integraal waterbeleid te
formuleren. Deze werden op 5 juli door de CIW goedgekeurd en door de voorzitter van de CIW als
insteek vanuit het integraal waterbeleid aan het departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en
Onroerend erfgoed voorgelegd.
U kunt de insteek van het integraal waterbeleid voor het Groenboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen
raadplegen op de website van de CIW.

 Communicatieplan voor vernieuwde watertoets
De voorbije maanden nam de CIW een aantal initiatieven om de watertoets te vereenvoudigen en te
versterken. Uit een evaluatie van de toepassing van de watertoets bleek onder meer het belang van
een goede omkadering van en een communicatie met initiatiefnemers, ontwerpers,
vergunningverleners en adviesverleners.
De CIW keurde op 5 juli een communicatieplan voor de watertoets goed. Het internetinstrument
watertoets wordt vernieuwd en uitgebreid met project- en gebiedsspecifieke richtlijnen. Er wordt
een permanente helpdesk voor ondersteuning van adviesverleners, vergunningverleners, ontwerpers
en architecten uitgebouwd en er zullen praktijkgerichte opleidingen georganiseerd worden. Ook
een brochure over bouwen en wonen in overstromingsgevoelig gebied is in voorbereiding.
Op 10 november 2011 plant de CIW samen met de bouwsector een congres over het gewijzigde
uitvoeringsbesluit van de watertoets. Op het congres zal ook aandacht besteed worden aan
innovatieve bouwprojecten.

 Bijdrage aan werkplan 2012 voor bekkenstructuren goedgekeurd
Jaarlijks levert de CIW vanuit haar opdracht om de bekkenwerking te ondersteunen een bijdrage
aan de werkplannen van de bekkenbesturen, bekkenraden en bekkensecretariaten voor taken die
gemeenschappelijk zijn voor de 11 bekkens. De CIW hechtte op 5 juli haar goedkeuring aan de
bijdrage voor de werkplannen 2012.
In 2012 zal bijzondere aandacht gaan naar de uitvoering van de acties uit het globale
evaluatiedocument overstromingen waarvoor de bekkenstructuren initiatiefnemer zijn.
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 Resolutie Vlaams Parlement m.b.t. wateroverlast sluit aan bij
aanbevelingen van de CIW
Op 7 juli nam het Vlaams Parlement een resolutie aan om wateroverlast in de toekomst beter te
vermijden. De aanbevelingen om het overstromingsrisico en de bijhorende wateroverlast te
beperken, werden geformuleerd door de bijzondere commissie wateroverlast, een commissie die
opgericht werd na de wateroverlast van november 2010 en de opdracht had het waterbeheer bij te
sturen.
De aanbevelingen van het Vlaams Parlement aan de Vlaamse Regering sluiten aan bij de
aanbevelingen van de CIW, zoals opgenomen in haar globaal evaluatierapport overstromingen en
goedgekeurd in mei 2011. Een belangrijke focus ligt op de drietrapsstrategie (eerst water
vasthouden, dan bergen en dan pas afvoeren) en op het versterken van de watertoets.
De resolutie van het Vlaams Parlement betreffende het beheersen van wateroverlast in het kader
van een integraal waterbeleid vindt u op de website van het Vlaams Parlement. Het globaal
evaluatierapport overstromingen van de CIW kan u raadplegen op de website van de CIW.

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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