
  

1/3 nieuwsbrief van de CIW, jaargang 9, nummer 2,  april 2012 

 

van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) 

Jaargang 9, nummer 2, april  2012 

 

 

Via deze nieuwsbrief informeren we u over de beslissingen die de CIW nam op 15 maart 2012. 

 

 Werkgroepen Waterkwantiteit en Overstromingsrichtlijn fusioneren 
De CIW besliste om de werkgroepen Overstromingsrichtlijn en Waterkwantiteit samen te voegen. 

Door deze twee werkgroepen te fusioneren, kan de problematiek van wateroverlast en die van 

waterschaarste en droogte meer in samenhang benaderd worden.  

 

De nieuwe werkgroep Waterkwantiteit staat in voor: 

- het uitwerken van milieukwantiteitsdoelstellingen voor oppervlaktewater;  

- het opvolgen van initiatieven betreffende wateroverlast, waterschaarste en droogte; 

- de technische en inhoudelijke voorbereiding van de Overstromingsrichtlijn in Vlaanderen;  

- de opvolging van het project crisiscommunicatie bij dreigende overstromingen door 

wasafvoer. 

 

De werkgroep heeft een gedeeld voorzitterschap. De nieuwe co-voorzitters zijn de heer Koen 

MAEGHE (nv De Scheepvaart) en de heer Sven VERBEKE (VMM). 

 

 

 Nieuwe voorzitters aangesteld voor verschillende werkgroepen 
Naast de werkgroep Waterkwantiteit stelde de CIW ook  nieuwe voorzitters aan voor de 

werkgroepen Bekkenwerking, Watertoets en Waterzuivering: 

- de heer Bram VOGELS van de VMM is de nieuwe voorzitter van de werkgroep Watertoets; 

- mevrouw Marleen COENEN van het departement MOW is de nieuwe voorzitter van de 

werkgroep Bekkenwerking; 

- mevrouw Ingeborg BARREZ van de VMM is de nieuwe voorzitter van de werkgroep 

Waterzuivering.  

 

Een overzicht van de werkgroepen van de CIW vindt u op de website van het integraal waterbeleid. 

 

 

 Doorlichting watertoets bij plannen 
In 2011 werd de watertoets bij vergunningen grondig geëvalueerd en bijgestuurd. Dit resulteerde in 

een aangepast uitvoeringsbesluit dat op 1 maart 2012 van kracht werd. Ondertussen werd ook een 

nieuwe webtoepassing in gebruik genomen en werd de website over de watertoets vernieuwd en 

geïntegreerd in de website van het integraal waterbeleid.  

 

Omdat het belangrijk is om in een zo vroeg mogelijk stadium rekening te houden met het 

watersysteem, zal de werkgroep Watertoets in 2012 ook de doorwerking van de watertoets in de 

planvormingsfase onderzoeken. De CIW keurde op 15 maart 2012 een plan van aanpak voor deze 

doorlichting van de watertoets bij plannen goed.  

 

Wanneer voor een plan een milieueffectrapport (MER) opgemaakt moet worden dan worden de 

elementen van de watertoets daar in meegenomen. De doorlichting zal zich toespitsen op de 

ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) die tot stand kwamen na de invoering van het MER-

integratiespoor voor ruimtelijke uitvoeringsplannen.  

http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/over-ciw/werking-ciw
http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/watertoets
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In het plan van aanpak werden verder afspraken gemaakt over de manier waarop een 

betekenisvolle steekproef van de te screenen RUP’s zal samengesteld worden en over de concrete 

elementen die zullen onderzocht worden. De resultaten van de evaluatie en de aanbevelingen die 

eruit voortvloeien, worden in december aan de CIW voorgelegd. 

 

 

 9de Waterforum pakt sediment aan 
Op 1 juni organiseert de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid haar 9de Waterforum met als 

titel: ”De verdoken schakel in het waterbeleid. Sediment samen aanpakken biedt vele 

kansen”. 

 

De voorbije decennia werd sediment voornamelijk als een ‘afvalprobleem’ benaderd. De indruk 

bestond dat het fundamenteel aanpakken van dit probleem zeer hoge kosten met zich mee zou 

brengen. De baten van het sedimentbeheer werden weinig of niet in beeld gebracht.  

 

Via het Waterforum wil de CIW de mogelijkheden voor een gezamenlijk en geïntegreerd 

sedimentbeheer in de kijker zetten. Toonaangevende sedimentexperten uit Vlaanderen en 

Nederland zullen er aan de hand van concrete voorbeelden uit de praktijk aantonen dat een positief 

toekomstbeeld voor sediment mogelijk is.  

 

De CIW nodigt onderzoekers, waterbeheerders en beleidsmakers uit om mee te discussiëren over 

strategieën en oplossingen die sediment een positieve rol in het waterbeleid en –beheer kunnen 

laten spelen.  

 

Het volledige dagprogramma en de mogelijkheid tot inschrijven vindt u op de website van het 

integraal waterbeleid. 

 

 

 Overleg middenveld 
Op 16 januari vond het jaarlijks overleg over de werking van de CIW met het middenveld plaats. De 

realisaties van de CIW in 2011, het werkplan voor 2012 en de meerjarenplanning tot 2016 werden er 

toegelicht. Ook het globale evaluatiedocument van de CIW over de overstromingen van november 

2010 en de insteek vanuit het integraal waterbeleid voor het Vlaams adaptatieplan kwamen aan 

bod. U kunt deze documenten raadplegen op de website van het integraal waterbeleid. 

 

In juni 2012 organiseert de CIW opnieuw overleg met het middenveld in het kader van de 

voorbereiding van de tweede generatie stroomgebiedbeheerplannen. Dan zullen de eerste 

ontwerpteksten voor de waterbeleidsnota met de waterbeheerkwesties en het tijdschema en 

werkprogramma voor de opmaak van de stroomgebiedbeheerplannen in ontwerpfase toegelicht en 

besproken worden. Over deze documenten start eind dit jaar een openbaar onderzoek. 

 

 Beslissingen Vlaamse Regering integraal waterbeleid 
Op 30 maart keurde de Vlaamse Regering het voorstel om het besluit financiële instrumenten van 

het integraal waterbeleid aan te passen, definitief goed. Hierdoor wordt het mogelijk om 

overstromingsgebieden ook tussentijds af te bakenen binnen de doelstellingen van het integraal 

waterbeleid. Tot nu kon dit enkel binnen de waterbeheerplannen. De aanpassing van het besluit 

zorgt ervoor dat de waterbeheerders versneld overstromingsgebieden zullen kunnen realiseren om 

overstromingsschade te beperken. De nood aan bijkomende overstromingsgebieden om 

piekdebieten te kunnen opvangen, bleek uit de CIW-evaluatie van de overstromingen van november 

2010. 

 

 

 

 

 

http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/kalender/9de-waterforum
http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/kalender/9de-waterforum
http://www.integraalwaterbeleid.be/
http://www.integraalwaterbeleid.be/
http://www.integraalwaterbeleid.be/
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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 

 

mailto:secretariaat_CIW@vmm.be

