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 Tekstvoorstel geactualiseerde Code van Goede Praktijk voor
rioolstelsels goedgekeurd
De CIW keurde een tekstvoorstel voor de actualisatie van de code van goede praktijk voor
rioolstelsels goed.
De code van goede praktijk is de handleiding voor Aquafin, rioolbeheerders en gemeenten bij het
ontwerpen van rioleringsinfrastructuur. De code moet ervoor zorgen dat de verschillende
onderdelen van het rioleringssysteem consistent ontworpen, op elkaar afgestemd en beheerd
worden.
De huidige code Krachtlijnen voor een geïntegreerd rioleringsbeleid dateert van 1996 en was aan
herziening toe. De gehanteerde neerslagparameters stemmen niet meer overeen met de verwachte
toekomstige klimaatevoluties, waardoor ook de ontwerpparameters minder beschermen tegen
wateroverlast. In het tekstvoorstel van de CIW wordt de capaciteit van rioolstelsels zodanig
berekend dat er zich nog maar eens in de twintig jaar een bui mag voordoen die wateroverlast op
straat tot gevolg heeft.
Daarnaast werden er ook wijzigingen aangebracht op basis van de praktijkervaringen met volledig
gescheiden stelsels, werd de kaart inzake de kwetsbaarheid van waterlopen voor overstorten
geactualiseerd en werd voor het eerst een luik toegevoegd over het beheer van rioleringen.
De ontwerptekst wordt nu voor vaststelling voorgelegd aan minister Joke Schauvliege. Aanvullend
werkt de CIW nog aan een aantal technische toelichtingen bij de code die in de loop van 2012
beschikbaar zullen zijn.

 Vlaamse
Regering
keurt
besluit
voor
vereenvoudiging watertoets definitief goed

optimalisatie

en

Op 14 oktober keurde de Vlaamse Regering het besluit voor de optimalisatie en de vereenvoudiging
van de watertoets definitief goed. De aanpassingen zijn onder andere gebaseerd op een evaluatie
van de watertoets die de CIW eerder uitvoerde.
Het nieuwe uitvoeringsbesluit treedt in werking vanaf 1 maart 2012. Het wordt voor
vergunningverleners zoals gemeentebesturen een stuk eenvoudiger om de watertoets toe te passen.
In een aantal gevallen, bv als het project in een overstromingsgevoelig gebied ligt of als er veel
verharding voorzien wordt, moeten zij verplicht advies vragen aan de waterbeheerder.
Ook de watertoetskaart met overstromingsgevoelige gebieden werd geactualiseerd op basis
van de gebieden die in november 2010 en januari 2011 overstroomden. De geactualiseerde kaart is
te raadplegen via www.watertoets.be.
Belangrijk voor een goed werkende watertoets is de ondersteuning van initiatiefnemers,
vergunningverleners en adviesverleners. Momenteel wordt de website www.watertoets.be
aangepast en uitgebreid. Er wordt ook een nieuwe webtoepassing voorbereid. Niet alleen
overheden, maar ook mensen met (ver)bouwplannen zullen met de webtoepassing kunnen nagaan
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welke de aandachtspunten voor hun bouwproject zijn en welke voorwaarden kunnen opgelegd
worden.
U kunt het uitvoeringsbesluit raadplegen op de website www.integraalwaterbeleid.be.

 CIW informeert burgers en bouwsector over hoe zich te beschermen
tegen wateroverlast
Op 10 november organiseerde de CIW samen met de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB), de Vlaamse
Architectenorganisatie (NAV) en de Organisatie voor Advies- en Ingenieursbureaus (ORI) het congres
“De watertoets. Hoe kunnen we Vlaanderen beter beschermen tegen wateroverlast?”.
Tijdens dit congres werd de vernieuwde watertoets toegelicht en werden innovatieve
bouwtechnieken voor waterbestendig bouwen voorgesteld. De bijdragen van de sprekers zijn te
raadplegen op de website van de watertoets.
Aan de deelnemers van het congres werden een aantal stellingen voorgelegd over bouwen in
overstromingsgevoelig gebied. Ook de resultaten van deze enquête zijn beschikbaar op de website.
De CIW publiceerde ook een brochure “Overstromingsveilig bouwen en wonen, hoe kunt u
uw woning beschermen tegen schade door overstromingen?” Met deze brochure wil de CIW
gezinnen in overstromingsgevoelig gebied informeren over hoe overstromingsveilig te (ver)bouwen
en wat te doen voor, tijdens en na een overstroming.
U kunt de brochure raadplegen op www.integraalwaterbeleid.be. De brochure bestellen, kan bij het
CIW-secretariaat. De brochure is gratis.

 www.integraalwaterbeleid.be
Sinds eind oktober is de website www.integraalwaterbeleid.be online. Deze website vervangt de
websites www.ciwvlaanderen.be en www.bekkenwerking.be. Aan de integratie van de website
www.watertoets.be wordt momenteel gewerkt.
Op www.integraalwaterbeleid.be vindt u alle informatie over integraal waterbeleid in een nieuw
jasje. De CIW wil via deze website de informatie over integraal waterbeleid op verschillende
beleidsniveaus nog beter toegankelijk maken. Via een eigen deelsite komen ook de 11 Vlaamse
bekkens uitgebreid aan bod.

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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