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Outputs CIW Werkplan 2013 

Activiteit 
(nr) 

Activiteit (titel) Deelactiviteit (titel) Output (titel) 
Output 
(CIW 

Werkgroep) 

Output 
(ism 

werkgroep(en) 

svz 
uitvoering 

Toelichting svz uitvoering 

1.1 Waterbeleidsnota 

Opmaken van de 
waterbeleidsnota met 
geïntegreerde 
waterbeheerkwesties  

Ontwerp waterbeleidsnota met 
geïntegreerde waterbeheerkwesties en 
overwegingsdocument 

PPG + WG 
KRLW 

andere WGn uitgevoerd 

De CIW keurde op 10/10/2013 de 
ontwerp tweede waterbeleidsnota (incl. 
waterbeheerkwesties) en het dossier 
voor de Vlaamse Regering obv het 
gevoerde openbaar onderzoek goed. 
Het dossier werd overgemaakt aan 
minster J. Schauvliege. 

1.2 
Langetermijnvisie 

integraal waterbeleid 

Piloot integraal waterbeleid 
voor Vlaams Adaptatieplan 
(VAP) 

PPG 
nog niet 

opgestart 

Het Vlaamse adaptatieplan werd, als 
onderdeel van het Vlaams 
klimaatsbeleidsplan 2013-2020, 
goedgekeurd door de Vlaamse 
Regering op 28/06/2013. De CIW werd 
aangeduid als piloot voor het integraal 
waterbeleid. Vanuit de Vlaamse task 
force adaptatie (VTFA) zijn nog geen 
verdere richtlijnen gegeven voor de 
invulling van het pilootschap. 

1.2 
Langetermijnvisie 

integraal waterbeleid 

Opvolgen van de Blueprint to 
safeguard Europe’s water 
resources 

Analyse Blueprint WG KRLW PPG uitgevoerd 

De CIW nam op 27/02/2013 kennis van 
de analyse van de Blueprint en de 
Raadsconclusies over de Blueprint en 
de bevindingen en aanbevelingen die 
geformuleerd werden in het 
evaluatierapport over de 
stroomgebiedbeheerplannen en het 
lidstaatrapport voor België.  

1.2 
Langetermijnvisie 

integraal waterbeleid 

Opvolgen van de Blueprint to 
safeguard Europe’s water 
resources 

Aanbevelingen doorvertaling Blueprint in 
waterbeleidsnota en 2de generatie 
stroomgebiedbeheerplannen 

WG KRLW PPG uitgevoerd 

De CIW keurde op 07/05/2013 de 
doorvertaling van de aanbevelingen van 
de Blueprint ten behoeve van de 2de 
generatie stroomgebiedbeheerplannen 
en de tweede waterbeleidsnota goed. 
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1.2 
Langetermijnvisie 

integraal waterbeleid 

Ontwikkelen van een gedeelde 
visie meerlaagse 
waterveiligheid  

Conceptnota gedeelde visie meerlaagse 
waterveiligheid 

WG WKW WG WT uitgevoerd 

De CIW keurde op 10/10/2013 de 
principes van de meerlaagse 
waterveiligheid goed. Deze principes 
geven in de huidige beleidscontext aan 
wat de meerlaagse waterveiligheid kan 
inhouden, en verwoordt op welke 
manier de transitie naar de meerlaagse 
waterveiligheid in Vlaanderen kan 
gerealiseerd worden. Het vormt een 
basis voor het toekomstig waterbeleid- 
en beheer in Vlaanderen in het 
algemeen en het 
overstromingsrisicobeheer in het 
bijzonder en laat toe om in een continu 
veranderend waterlandschap aan te 
passen aan nieuwe beleidskeuzes en 
inzichten. De CIW van 10 oktober 2013 
gaf opdracht aan de werkgroep 
Waterkwantiteit om een actieplan op 
korte en middellange termijn houdende 
transitie naar een Meerlaagse 
Waterveiligheid op te stellen tegen 
oktober 2014. 

1.3 
Visie op financiering 

waterbeheer 

Verder ontwikkelen van de 
gebruikersversie voor het 
instrument kosten-
effectiviteitsanalyse en 
disproportionaliteitsanalyse 

  WG KRLW andere WGn lopend 

Ter ondersteuning van de 
kosteneffectiviteitsanalyse en de 
disproportionliteitsanalyse werd de 
MKM aangevuld met de voorgestelde 
acties voor de 2de generatie 
stroomgebiedbeheerplannen  De up-
date van de gegevens m.b.t. fysico-
chemie en biologie en de uitbreiding 
voor de aspecten waterbodems en 
hydromorfologie is lopende.  
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1.3 
Visie op financiering 

waterbeheer 

Ontwikkelen van een beter 
inzicht in kosten en baten voor 
het onderzoek en de sanering 
van waterbodems, in het kader 
van het streven naar een 
duurzame 
financieringsoplossing  

Nota stand van zaken duurzame 
financieringsoplossing waterbodems 

WG BRS   
nog niet 

opgestart 

De resultaten van de pilootprojecten 
waren nog niet beschikbaar waardoor 
deze nog niet binnen de WG BRS 
konden besproken worden. Ook kon er 
nog geen beter inzicht in kosten en 
baten verkregen worden, werd het 
begrip ecosysteemdiensten nog niet 
verder uitgediept en is er nog geen 
beter inzicht in sedimentbudget 
(sedimentbalans) en 
sedimentmanagement, waardoor er nog 
geen draagvlak kon gevonden worden 
voor een duurzaam 
financieringsvoorstel in Vlaanderen. In 
2014 zullen al deze thema’s verder 
bekeken worden. 

2.1 
Waterbeheerplannen 

opmaken en 
uitvoeren 

Voorbereiden van de 2de 
generatie waterbeheerplannen 
- 
Overstromingsgevaarkaarten 
en 
overstromingsrisicokaarten 
(als onderdeel van de 
analyses)  

Definitieve overstromingsgevaarkaarten 
en overstromingsrisicokaarten 

WG WKW   uitgevoerd 

De CIW keurde op 10/10/2013 de 
definitieve overstromingskaarten goed. 
De definitieve overstromingskaarten zijn 
samen met de methodiek betreffende 
hun opmaak raadpleegbaar gemaakt 
voor de vertegenwoordigers van de 
CIW, de CIW WG Waterkwantiteit, en 
de lokale besturen op het tijdelijke loket 
www.orlkartering.waterinfo.be  

2.1 
Waterbeheerplannen 

opmaken en 
uitvoeren 

Opvolging uitvoering Globale 
evaluatie overstromingen 2010 
en Resolutie wateroverlast  

Tweede rapportering over de uitvoering 
van de Globale evaluatie overstromingen 
2010 en Resolutie wateroverlast 

PPG   uitgevoerd 

De CIW keurde op 9/07/2013 de 2de 
rapportering van de Globale Evaluatie 
Overstromingen 2010 en Resolutie 
Wateroverlast goed. Het dossier werd 
overgemaakt aan Minister J. 
Schauvliege die het dossier overmaakte 
aan de Verenigde Commissies (zitting 
15/10/2013). 



 

59/78 CIW werkplan 2014, Meerjarenplanning 2015-2018 

 

Activiteit 
(nr) 

Activiteit (titel) Deelactiviteit (titel) Output (titel) 
Output 
(CIW 

Werkgroep) 

Output 
(ism 

werkgroep(en) 

svz 
uitvoering 

Toelichting svz uitvoering 

2.1 
Waterbeheerplannen 

opmaken en 
uitvoeren 

Voorbereiden van de 2de 
generatie waterbeheerplannen 
- Maatregelenprogramma 

Geprioriteerde maximale actielijsten WG KRLW andere WGn uitgevoerd 

De prioritering van de maximale 
actielijsten gebeurde op 
stroomgebiedniveau, op bekkenniveau 
en op grondwatersysteemniveau en dit 
op basis van een prioriteringskader dat 
werd uitgewerkt binnen de WG 
Kaderrichtlijn Water en de WG 
Bekkenwerking. De prioritering voor de 
generieke acties werd eind juni 2013 
afgerond. De prioritering van 
waterlichaamspecifieke acties op 
bekkenniveau liep tot eind oktober 
2013. De geprioriteerde acties werden 
besproken op een bijkomende 
vergadering van de bekkenbesturen in 
de periode augustus-oktober 2013. 

2.1 
Waterbeheerplannen 

opmaken en 
uitvoeren 

Voorbereiden van de 2de 
generatie waterbeheerplannen 
- Maatregelenprogramma 

Stand van zaken DPA, scenario-
analyses, afwijkingen 

WG KRLW andere WGn 

lopend 
met 

duidelijke 
vertraging  

Aangezien er meer tijd nodig was voor 
de uitwerking van de geprioriteerde 
maximale actielijsten, werd ook de 
timing voor de vervolgstappen 
(budgetcontrole, scenario-analyse, 
DPA, …) aangepast.  
De resultaten van de onderzochte 
scenario’s voor het 
maatregelenprogramma en de 
disproportionaliteits-analyse zullen 
beschikbaar zijn in februari 2014. 

2.1 
Waterbeheerplannen 

opmaken en 
uitvoeren 

Voorbereiden van de 2de 
generatie waterbeheerplannen 
- Bekkenspecifieke delen 

Stand van zaken voorbereiding 
bekkenspecifieke delen 

WG BW WG KRLW uitgevoerd 

Op 9/07/2013 heeft de CIW kennis 
genomen van de stand van zaken van 
de opmaak van de bekkenspecifieke 
delen van de 2de generatie 
stroomgebiedbeheerplannen. 

2.1 
Waterbeheerplannen 

opmaken en 
uitvoeren 

Voorbereiden van de 2de 
generatie waterbeheerplannen 
- Bekkenspecifieke delen 

Stand van zaken van de voorbereiding 
van en de afstemming tussen de 
bekkenspecifieke delen 

WG BW WG KRLW uitgevoerd 

Op 12/12/2013 heeft de CIW kennis 
genomen van de stand van zaken van 
van de voorbereiding van en de 
afstemming tussen de bekkenspecifieke 
delen van de 2de generatie 
stroomgebiedbeheerplannen. 
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2.1 
Waterbeheerplannen 

opmaken en 
uitvoeren 

Voorbereiden van de 2de 
generatie waterbeheerplannen 
- Tijdschema en 
werkprogramma 

Overwegingsdocument openbaar 
onderzoek tijdschema en 
werkprogramma 

PPG   uitgevoerd 

De CIW keurde op 10/10/2013 
overwegingsdocument nav het 
openbaar onderzoek over het 
tijdschema en werkprogramma goed. 

2.1 
Waterbeheerplannen 

opmaken en 
uitvoeren 

Voorbereiden van de 2de 
generatie waterbeheerplannen 
- Herziening analyses 

Herziene analyses als onderdeel van de 
2de generatie waterbeheerplannen 

WG KRLW andere WGn lopend 
De afronding van de analyses is 
voorzien tegen jan-feb 2014. 

2.1 
Waterbeheerplannen 

opmaken en 
uitvoeren 

Voorbereiden van de 2de 
generatie waterbeheerplannen 
- Bekkenbarometer 

Definitief sjabloon bekkenbarometer en 
hoofdafspraken data-aanlevering en -
gebruik bekkenbarometer 

WG BW andere WGn uitgevoerd 

Op 9/07/2013 keurde de CIW het 
voorstel van afspraken i.v.m. data-
aanlevering en –gebruik en het voorstel 
van definitief sjabloon voor de 
bekkenbarometer goed. 

3.2 
Codes goede 

praktijk, 
omzendbrieven, … 

Verdere 
verfijning/verduidelijking van de 
Code van Goede Praktijk voor 
het ontwerp, de aanleg en het 
onderhoud van rioleringen en 
uitwerking van het onderdeel 
buffering van de technische 
toelichting 

Aanpassingen technische toelichting bij 
Code van Goede Praktijk voor het 
ontwerp, de aanleg en het onderhoud 
van rioleringen 

WG WZ   uitgevoerd 

Op 9/07/2013 keurde de CIW een 
beperkt aantal aanpassingen aan de 
technische toelichtingen bij deel 1, deel 
7 en deel 8 van de Code van Goede 
Praktijk voor het ontwerp, de aanleg en 
het onderhoud van rioleringen goed. 

3.2 
Codes goede 

praktijk, 
omzendbrieven, … 

Verdere 
verfijning/verduidelijking van de 
Code van Goede Praktijk voor 
het ontwerp, de aanleg en het 
onderhoud van rioleringen en 
uitwerking van het onderdeel 
buffering van de technische 
toelichting 

Aanpassingen technische toelichting bij 
Code van Goede Praktijk voor het 
ontwerp, de aanleg en het onderhoud 
van rioleringen 

WG WZ   lopend 

Voor het eind van 2013 zijn geen 
bijkomende aanpassingen  voorzien 
aan de technische toelichtingen bij de 
Code van Goede Praktijk voor het 
ontwerp, de aanleg en het onderhoud 
van rioleringen 
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3.2 
Codes goede 

praktijk, 
omzendbrieven, … 

Verdere 
verfijning/verduidelijking van de 
Code van Goede Praktijk voor 
het ontwerp, de aanleg en het 
onderhoud van rioleringen en 
uitwerking van het onderdeel 
buffering van de technische 
toelichting 

Technische toelichting voor deel 3, 
buffering, van de Code van Goede 
Praktijk voor het ontwerp, de aanleg en 
het onderhoud van rioleringen 

WG WZ   lopend 

De resultaten van de studie inzake 
gedifferentieerde bufferingseisen zijn 
sinds eind november 2013 ter 
beschikking zijn. Een aangepaste 
technische toelichting is voorzien in 
2014. 

3.1 

Decreten, 
uitvoeringsbesluiten 
IWB en ministeriële 

besluiten 

Opmaken van 
milieukwantiteitsdoelstellingen 
voor de aspecten ecologie, 
scheepvaart, watervoorziening 
en wateroverlast 

Voorstel van vaststellingswijze voor de  
overstromingsrisicobeheersdoelstellingen 

WG WKW   uitgevoerd 

De generieke 
milieukwantiteitsdoelstellingen die 
algemeen in Vlaanderen gelden, zullen, 
naar analogie met de 
milieukwaliteitsnormen voor 
oppervlaktewater, waterbodem en 
grondwater en milieukwantiteitsnormen 
voor grondwater, opgenomen worden in 
titel II van Vlarem. Een dossier hiertoe 
wordt opgemaakt in 2014. Deze 
generieke 
milieukwantiteitsdoelstellingen vormen 
het kader voor de verdere 
gebiedspecifieke uitwerking en 
vastlegging via de 
stroomgebiedbeheerplannen.  

3.1 

Decreten, 
uitvoeringsbesluiten 
IWB en ministeriële 

besluiten 

Opmaken van 
milieukwantiteitsdoelstellingen 
voor de aspecten ecologie, 
scheepvaart, watervoorziening 
en wateroverlast 

Ontwerp 
overstromingsrisicobeheerdoelstellingen 

WG WKW   uitgevoerd 

De CIW heeft op 9/07/2013 kennis 
genomen van de stand van zaken en 
het vervolgtraject voor de opmaak van 
de milieukwantiteitsdoelstellingen voor 
oppervlaktewater. 
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3.1 

Decreten, 
uitvoeringsbesluiten 
IWB en ministeriële 

besluiten 

Opmaken van 
milieukwantiteitsdoelstellingen 
voor de aspecten ecologie, 
scheepvaart, watervoorziening 
en wateroverlast 

Stand van zaken studie 
milieukwaliteitsdoelstellingen 

WG WKW   uitgevoerd 

De CIW heeft op 9/07/2013 kennis 
genomen van de stand van zaken van 
de studieopdracht 
milieukwantiteitsdoelstellingen. 

3.1 

Decreten, 
uitvoeringsbesluiten 
IWB en ministeriële 

besluiten 

Opmaken van 
milieukwantiteitsdoelstellingen 
voor de aspecten ecologie, 
scheepvaart, watervoorziening 
en wateroverlast 

Overstromingsrisicobeheerdoelstellingen WG WKW   uitgevoerd 
De CIW keurde op 12/12/ 2013 de 
generieke 
milieukwantiteitsdoelstellingen goed. 

3.1 

Decreten, 
uitvoeringsbesluiten 
IWB en ministeriële 

besluiten 

Opmaken van 
milieukwantiteitsdoelstellingen 
voor de aspecten ecologie, 
scheepvaart, watervoorziening 
en wateroverlast 

Eindresultaten studie 
milieukwantiteitsdoelstellingen 

WG WKW   uitgevoerd 
De CIW keurde op 12/12/2013 de 
eindresultaten van de studie 
milieukwantiteitsdoelstellingen goed. 

3.1 

Decreten, 
uitvoeringsbesluiten 
IWB en ministeriële 

besluiten 

Uitwerken financiële 
instrumenten i.f.v. vasthouden 
water aan de bron en 
hergebruik en infiltratie van 
water 

Financiële instrumenten i.f.v. vasthouden 
water aan de bron en hergebruik en 
infiltratie van water 

WG WZ   
nog niet 

opgestart 

Wegens andere prioriteiten kon dit nog 
niet behandeld worden 
Het uitwerken van financiële 
instrumenten .f.v. vasthouden water aan 
de bron en hergebruik en infiltratie van 
water is opgenomen in het CIW 
werkplan  2014. 
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3.2 
Codes goede 

praktijk, 
omzendbrieven, … 

Aanpassen van de Code van 
Goede Praktijk Bagger- en 
Ruimingsspecie en opmaken 
van een geïntegreerde leidraad 
met de Code van Goede 
Natuurpraktijk 

Aangepaste Code van Goede Praktijk 
Bagger- en Ruimingsspecie + leidraad 

WG BRS WG EWB 

lopend 
met 

duidelijke 
vertraging  

Voor het luik 'bagger- en 
ruimingsspecie' werd geopteerd om de 
nieuwe compendia voor monsterneming 
en analyse af te wachten die VITO 
momenteel voorbereidt voor zowel de 
bevaarbare als de onbevaarbare 
waterlopen. Voor het luik 'natuur' is er 
nog geen goedgekeurd besluit van de 
Vlaamse Regering. De finalisatie van de 
leidraad is afhankelijk van deze beide 
sporen.  
De CIW heeft op 9/07/2013  kennis 
genomen van de stand van zaken 
omtrent de opmaak van een 
geïntegreerde leidraad voor de 
waterbeheerders, als aanvulling op de 
Code van Goede Praktijk Bagger- en 
Ruimingsspecie en de Code van Goede 
Natuurpraktijk – luik waterlopen en 
bevaarbare waterwegen. 

3.2 
Codes goede 

praktijk, 
omzendbrieven, … 

Aanpassen van de Code van 
Goede Praktijk Bagger- en 
Ruimingsspecie en opmaken 
van een geïntegreerde leidraad 
met de Code van Goede 
Natuurpraktijk 

Geïntegreerde leidraad voor Code van 
Goede Praktijk Bagger- en 
Ruimingsspecie en Code van Goede 
Natuurpraktijk 

WG BRS WG EWB lopend 

Gelet op het belang van de CMA 
(=Compendium voor Monsterneming en 
Analyse), wordt gewacht op de 
aanpassing ervan (vermoedelijk eind 
2013) alvorens de leidraad te 
finaliseren. Begin 2014 zou de leidraad 
aldus kunnen afgewerkt worden. 

3.1 

Decreten, 
uitvoeringsbesluiten 
IWB en ministeriële 

besluiten 

Evalueren van de haalbaarheid 
en wenselijkheid voor het 
invoeren en operationeel 
maken van de “publieke 
erfdienstbaarheid van 
waterberging 

Evaluatie van de haalbaarheid en 
wenselijkheid  invoeren publieke 
erfdienstbaarheid van waterberging 

WG WT   uitgevoerd 

De erfdienstbaarheid van openbaar nut 
dat onder meer ingezet kan worden 
voor het behoud van het waterbergend 
vermogen is opgenomen in het decreet 
landinrichting (2de principiële 
goedkeuring Vl. Reg.) 
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3.1 

Decreten, 
uitvoeringsbesluiten 
IWB en ministeriële 

besluiten 

Evalueren van de haalbaarheid 
en wenselijkheid voor het 
invoeren en operationeel 
maken van de “publieke 
erfdienstbaarheid van 
waterberging 

Wetgevend kader publieke 
erfdienstbaarheid van waterberging 

WG WT   uitgevoerd 

De erfdienstbaarheid van openbaar nut 
dat onder meer ingezet kan worden 
voor het behoud van het waterbergend 
vermogen is opgenomen in het decreet 
landinrichting (2de principiële 
goedkeuring Vl. Reg.). 

3.3 
Aspecten IWB in 

andere regelgeving 

Voorstel voor het invoeren van 
een watertoetschecklist voor 
de initiatiefnemer 

Voorstel voor invoeren van een 
watertoetschecklist voor de 
initiatiefnemer 

WG WT   lopend 

Op de CIW van 9 juli 2013 werd 
voorgelegd om een watertoetschecklist 
uit te werken, maar niet juridisch te 
verankeren. De implementatie van een 
dergelijke checklist in de webtoepassing 
watertoets is lopend. 

3.2 
Codes goede 

praktijk, 
omzendbrieven, … 

Het verder uitwerken van 
voorbeeldvoorschriften voor 
RUP’s in 
overstromingsgevoelige 
gebieden 

Voorbeeldvoorschriften voor RUP’s in 
overstromingsgevoelige gebieden 

WG WT   lopend 

Voorbeeldvoorschriften zullen verder op 
punt worden gesteld op basis van de 
praktijkervaring die volgt uit de 
planprocessen die naar aanleiding van 
de startbeslissingen over de 
signaalgebieden gevoerd zullen 
worden. Aangepaste 
voorbeeldvoorschriften zullen verwerkt 
worden in een aangepaste 'handleiding 
adviesverlening watertoets bij 
ruimtelijke plannen'. 

3.2 
Codes goede 

praktijk, 
omzendbrieven, … 

Methodiek en Procedure voor 
opmaak hemelwaterplan 

Methodiek voor het uitwerken van het 
basis hemelwaterplan 

WG WZ   uitgevoerd 
Op 9/07/2013 keurde de CIW de 
methodiek voor het uitwerken van een 
basis hemelwaterplan goed. 

3.2 
Codes goede 

praktijk, 
omzendbrieven, … 

Methodiek en Procedure voor 
opmaak hemelwaterplan 

Methodiek voor een meer gedetailleerd 
hemelwaterplan 

WG WZ   uitgevoerd 

Op 12/12/2013 keurde de CIW de 
methodiek voor het uitwerken van een 
meer gedetailleerd hemelwaterplan 
goed.   
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3.1 

Decreten, 
uitvoeringsbesluiten 
IWB en ministeriële 

besluiten 

Evalueren van de haalbaarheid 
en wenselijkheid 
uitvoeringsbesluit ‘behoud 
waterbergend vermogen in 
overstromingsgevoelige 
gebieden’ 

Evaluatie van de haalbaarheid en 
wenselijkheid uitvoeringsbesluit ‘behoud 
waterbergend vermogen in 
overstromingsgevoelige gebieden’ 

WG WT   uitgevoerd 

Ingevolge de conceptnota 
signaalgebieden van de Vlaamse 
Regering van 29/03/2013 werd het 
werkplan aangepast en werd het 
vervolgtraject voor de signaalgebieden 
uitgewerkt dat door de CIW op 
07/05/2013 werd goedgekeurd. 

3.1 

Decreten, 
uitvoeringsbesluiten 
IWB en ministeriële 

besluiten 

Evalueren van de haalbaarheid 
en wenselijkheid 
uitvoeringsbesluit ‘behoud 
waterbergend vermogen in 
overstromingsgevoelige 
gebieden’ 

Voorontwerp uitvoeringsbesluit ‘behoud 
waterbergend vermogen in 
overstromingsgevoelige gebieden’ 

WG WT   uitgevoerd 

Ingevolge de conceptnota 
signaalgebieden van de Vlaamse 
Regering van 29/03/2013 werd een 
omzendbief met richtlijnen voor de 
watertoets inzake de vrijwaring van het 
waterbergend vermogen in 
signaalgebieden uitgewerkt (door de 
CIW op 07/05/2013 goedgekeurd) en 
goedgekeurd door de betrokken 
ministers (omzendbrief LNE/2013/1). 

3.3 
Aspecten IWB in 

andere regelgeving 

Het evalueren van 
haalbaarheid en wenselijkheid 
van een stedenbouwkundige 
verordening  ‘overstromingsvrij 
bouwen en behoud van ruimte 
voor overstromingswater’ 

Haalbaarheid en wenselijkheid 
stedenbouwkundige verordening 
‘overstromingsvrij bouwen en behoud 
van ruimte voor overstromingswater’ 

WG WT   uitgevoerd 

Actie is bijgestuurd naar aanleiding van 
conceptnota signaalgebieden; nieuw 
rollend programma voor de ad hoc 
WGVRW is voorgelegd op CIW van 7 
mei. De voorziene acties voor 2013 zijn 
uitgevoerd (CIW 10/10/2013 en 
12/12/2013). 

3.3 
Aspecten IWB in 

andere regelgeving 

Het evalueren van 
haalbaarheid en wenselijkheid 
van een stedenbouwkundige 
verordening  ‘overstromingsvrij 
bouwen en behoud van ruimte 
voor overstromingswater’ 

Uitwerken ontwerp verordening 
‘overstromingsvrij bouwen en behoud 
van ruimte voor overstromingswater’ 

WG WT   
nog niet 

opgestart 

Het uitwerken van een 
stedenbouwkundige verordening zal 
onderzocht worden in het kader van de 
aanpak van de signaalgebieden van 
reeks 3. Een plan van aanpak hiervoor 
werd voorgelegd aan de CIW op 
12/12/2013. 
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Activiteit 
(nr) 

Activiteit (titel) Deelactiviteit (titel) Output (titel) 
Output 
(CIW 

Werkgroep) 

Output 
(ism 

werkgroep(en) 

svz 
uitvoering 

Toelichting svz uitvoering 

3.3 
Aspecten IWB in 

andere regelgeving 

Invulling Korte Termijn actie 
‘Signaalgebieden’ - Opmaak 
actuele basiskaart 
overstromingsrisicovolle 
gebieden 

KT–signaalgebieden: actuele basiskaart 
overstromingsrisicovolle gebieden 

WG WT (ad 
hoc VRW) 

WG WKW  uitgevoerd 

Actie is bijgestuurd naar aanleiding van 
conceptnota signaalgebieden; nieuw 
rollend programma voor de ad hoc 
WGVRW is voorgelegd op CIW van 7 
mei. De voorziene acties voor 2013 zijn 
uitgevoerd (CIW 10/10/2013 en 
12/12/2013). 

3.3 
Aspecten IWB in 

andere regelgeving 

Invulling Korte Termijn actie 
‘Signaalgebieden’ - Opmaak 
ruimtelijk afwegingskader 
voor water en voorstel tot 
implementatie via gepast 
instrumentarium (fase 1) 

KT–signaalgebieden: ruimtelijk 
afwegingskader voor water 

WG WT (ad 
hoc VRW) 

WG WKW  uitgevoerd 

Actie is bijgestuurd naar aanleiding van 
conceptnota signaalgebieden; nieuw 
rollend programma voor de ad hoc 
WGVRW is voorgelegd op CIW van 7 
mei. De voorziene acties voor 2013 zijn 
uitgevoerd (CIW 10/10/2013 en 
12/12/2013). 

3.3 
Aspecten IWB in 

andere regelgeving 

Invulling Korte Termijn actie 
‘Signaalgebieden’ - Opmaak 
ruimtelijk afwegingskader 
voor water en voorstel tot 
implementatie via gepast 
instrumentarium (fase 2) 

KT-signaalgebieden: voorstel tot 
implementatie ruimtelijk afwegingskader 
via gepast instrumentarium 

WG WT (ad 
hoc VRW) 

WG WKW  uitgevoerd 

Actie is bijgestuurd naar aanleiding van 
conceptnota signaalgebieden; nieuw 
rollend programma voor de ad hoc 
WGVRW is voorgelegd op CIW van 7 
mei. De voorziene acties voor 2013 zijn 
uitgevoerd (CIW 10/10/2013 en 
12/12/2013) 

3.3 
Aspecten IWB in 

andere regelgeving 

Invulling Korte Termijn actie 
‘Signaalgebieden’ - Selectie 
gebieden voor een korte 
termijn toepassing van het 
ruimtelijk afwegingskader 
voor water 

Selectie gebieden voor een korte termijn 
toepassing van het ruimtelijk 
afwegingskader voor water 

WG WT (ad 
hoc VRW) 

WG WKW  uitgevoerd 

Actie is bijgestuurd naar aanleiding van 
conceptnota signaalgebieden; nieuw 
rollend programma voor de ad hoc 
WGVRW is voorgelegd op CIW van 7 
mei. De voorziene acties voor 2013 zijn 
uitgevoerd (CIW 10/10/2013 en 
12/12/2013) 
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Activiteit 
(nr) 

Activiteit (titel) Deelactiviteit (titel) Output (titel) 
Output 
(CIW 

Werkgroep) 

Output 
(ism 

werkgroep(en) 

svz 
uitvoering 

Toelichting svz uitvoering 

3.3 
Aspecten IWB in 

andere regelgeving 

Invulling Korte Termijn actie 
‘Signaalgebieden’ - Uitwerken 
flankerend beleid 

  
WG WT (ad 
hoc VRW) 

WG WKW uitgevoerd 

Actie is bijgestuurd naar aanleiding van 
conceptnota signaalgebieden; nieuw 
rollend programma voor de ad hoc 
WGVRW is voorgelegd op CIW van 7 
mei. De voorziene acties voor 2013 zijn 
uitgevoerd (CIW 10/10/2013 en 
12/12/2013). 

3.1 

Decreten, 
uitvoeringsbesluiten 
IWB en ministeriële 

besluiten 

Voorstellen inzake 
vereenvoudiging van de 
plannen, overlegstructuren en 
procedures voor het integraal 
waterbeleid in de wetgeving: 
vaststellen nadere regels en 
doorwerking in gerelateerde 
wetgeving 

Doorwerking aangepast DIWB in 
gerelateerde wetgeving  

PPG   lopend 

Het DIWB werd bekrachtigd en 
afgekondigd door de VR op 19/7/2013. 
Het dossier van doorwerking 
(terminologie) in gerelateerde wetgeving 
wordt voorbereid tegen de CIW van juli 
2014. 

3.1 

Decreten, 
uitvoeringsbesluiten 
IWB en ministeriële 

besluiten 

Voorstellen inzake 
vereenvoudiging van de 
plannen, overlegstructuren en 
procedures voor het integraal 
waterbeleid in de wetgeving: 
vaststellen nadere regels en 
doorwerking in gerelateerde 
wetgeving 

Uitvoeringsbesluit 
wateruitvoeringsprogramma  

PPG   lopend 

Het DIWB werd bekrachtigd en 
afgekondigd door de VR op 19/07/2013. 
De verdere mogelijke doorvertaling 
nadere regels WUP werd besproken op 
de PPG van 4/03/2013 en 10/6/2013.  
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Activiteit 
(nr) 

Activiteit (titel) Deelactiviteit (titel) Output (titel) 
Output 
(CIW 

Werkgroep) 

Output 
(ism 

werkgroep(en) 

svz 
uitvoering 

Toelichting svz uitvoering 

3.1 

Decreten, 
uitvoeringsbesluiten 
IWB en ministeriële 

besluiten 

Voorstellen inzake 
vereenvoudiging van de 
plannen, overlegstructuren en 
procedures voor het integraal 
waterbeleid in de wetgeving: 
vaststellen nadere regels en 
doorwerking in gerelateerde 
wetgeving 

Nadere regels voor publiciteit i.h.k.v 
ingevoerde informatieplicht  

PPG WG WT uitgevoerd 

Het DIWB werd bekrachtigd en 
afgekondigd door de VR op 19/7/2013 
en voerde de informatieplicht in. Het 
CIW secretariaat maakte, ism WG 
watertoets en in overleg met de sector, 
richtlijnen op. Er werd besloten geen 
nadere regels wettelijk vast te leggen. 
De informatieplicht trad in werking op 
11/10/2013. 

3.1 

Decreten, 
uitvoeringsbesluiten 
IWB en ministeriële 

besluiten 

Voorstellen inzake 
vereenvoudiging van de 
plannen, overlegstructuren en 
procedures voor het integraal 
waterbeleid in de wetgeving: 
vaststellen nadere regels en 
doorwerking in gerelateerde 
wetgeving 

Nadere regels oeverzoneprojecten  PPG WG EWB lopend 

De voorbereiding rond 
oeverzoneprojecten  werd 
(her)opgestart binnen de WG EWB, met 
als doel op de CIW van oktober 2014 
een inhoudelijk voorstel 
oeverzoneprojecten voor te leggen. 

3.1 

Decreten, 
uitvoeringsbesluiten 
IWB en ministeriële 

besluiten 

Regelgevend kader voor het 
oppompen van 
oppervlaktewater uit 
onbevaarbare waterlopen 

Plan van aanpak voor het oppompen van 
oppervlaktewater uit onbevaarbare 
waterlopen 

WG EWB   lopend 

Er werd geopteerd om de opmaak van 
de kwantiteitsdoelstellingen af te 
wachten en daarna na te gaan welke 
bijkomende initiatieven noodzakelijk zijn 
om de beoogde doelstellingen te 
realiseren (CIW 09/07/2013) 

3.1 

Decreten, 
uitvoeringsbesluiten 
IWB en ministeriële 

besluiten 

Opvolgen besluit voor de 
eerste 15 te onderzoeken 
waterbodems 

  WG BRS   
nog niet 

opgestart 

Er is nog geen beslissing door de VR 
genomen, deze beslissing hangt samen 
met de financieringsproblematiek. 
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Activiteit 
(nr) 

Activiteit (titel) Deelactiviteit (titel) Output (titel) 
Output 
(CIW 

Werkgroep) 

Output 
(ism 

werkgroep(en) 

svz 
uitvoering 

Toelichting svz uitvoering 

3.1 

Decreten, 
uitvoeringsbesluiten 
IWB en ministeriële 

besluiten 

Evalueren besluit financiële 
instrumenten 

Evaluatie besluit financiële elementen PPG   uitgevoerd 

Het besluit financiële instrumenten werd 
recent gewijzigd door het BVR dd 
30/03/2012 (tussentijdse afbakening 
overstromingsgebieden). Op de PPG 
van 10/06/2013 werden nav een aantal 
concrete dossiers bijkomende 
praktische afspraken gemaakt mbt het 
optimaliseren van de procedure van  de 
tussentijdse afbakening van 
overstromingsgebieden. Een 
wetgevend initiatief is lopende mbt de 
harmonisering van vergoedingsplichten. 
Een expliciete evaluatie van het besluit 
financiële instrumenten is bijgevolg niet 
meer nodig. 

3.1 

Decreten, 
uitvoeringsbesluiten 
IWB en ministeriële 

besluiten 

Vervanging van de provinciale 
atlassen der waterlopen door 
een digitale Vlaamse 
Hydrografische Atlas 

  SG VHA   lopend 

In 2013 is gefocust op de herklassering 
van waterlopen. In afwachting van 
beslissingen hieromtrent is er nog niet 
verder gewerkt aan het vervangen van 
de provinciale atlassen door de VHA. 

3.2 
Codes goede 

praktijk, 
omzendbrieven, … 

Uitwerken van een 
afsprakenkader voor de bever 

Stand van zaken uitwerken 
afsprakenkader voor de bever 

WG EWB   uitgevoerd 

Na het voorleggen van het 
afsprakenkader op de CIW van 
09/07/2013 werd het 
soortbeschermingsprogramma Bever 
nog voor advies voorgelegd aan een 
wetenschappelijke 
begeleidingscommissie. Het ontwerp 
van soortbeschermingsprogramma 
Bever zal voor principieel akkoord 
voorgelegd worden aan de CIW in 
2014. 

3.3 
Aspecten IWB in 

andere regelgeving 

Opmaken juridisch-wettelijk 
statuut VHA – erkenning 
authentieke geografische 
gegevensbron  

Ontwerp besluit juridisch-wettelijk statuut 
VHA 

SG VHA   lopend 

Na overleg met de betrokken instanties 
is gebleken dat voor de RIS-index en de 
VHA-atlas afzonderlijke authentieke 
geografische gegevensbronnen zullen 
worden opgemaakt.  
Het opmaken van een juridisch wettelijk 
statuut van de VHA staat voorlopig on-
hold in afwachting van beslissingen 
over de herklassering van waterlopen. 
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Activiteit 
(nr) 

Activiteit (titel) Deelactiviteit (titel) Output (titel) 
Output 
(CIW 

Werkgroep) 

Output 
(ism 

werkgroep(en) 

svz 
uitvoering 

Toelichting svz uitvoering 

3.3 
Aspecten IWB in 

andere regelgeving 

Voorstel tot aanpassing 
‘Besluit van de Vlaamse 
Regering van 12 oktober 2007 
betreffende de 
milieueffectrapportage over 
plannen en programma’s (B.S. 
7 november 2007)’ m.b.t. 
aanduiding adviesinstanties 
water 

Voorstel aanpassing plan-MER besluit 
m.b.t. aanduiding adviesinstanties water 

WG WT   uitgevoerd 

Een voorstel van aanpassing plan-MER 
besluit mbt de aanduiding van de 
adviesinstanties water werd door de 
CIW goedgekeurd op 7/05/2013. 

3.3 
Aspecten IWB in 

andere regelgeving 

Uitwerking van regeling kano- 
en kajakvaart op onbevaarbare 
waterlopen  

Regelgevingskader kano- en kajakvaart 
richting implementatie 

WG EWB   

lopend 
met 

duidelijke 
vertraging 

In 2012 werkte de CIW een voorstel uit 
om recreatie op onbevaarbare 
waterlopen, zoals kanoën en kajakken, 
beter te omkaderen. Ten behoeve van 
de verdere onderbouwing van dit 
voorstel wordt overleg opgestart met de 
sector, waarna een meer concreet 
voorstel zal voorgelegd worden aan de 
CIW in 2014. 

4.3 
Communiceren en 

sensibiliseren 

Het ontwikkelen van een 
internettool voor toepassing 
van de gewestelijke 
stedenbouwkundige 
verordening hemelwater 

Internettool watertoets uitgebreid i.f.v. 
gewestelijke stedenbouwkundige 
verordening hemelwater) 

WG WZ WG WT lopend 

Binnen de WG Waterzuivering werden 
aanstiplijsten hemelwater opgesteld 
voor een stedenbouwkundige 
vergunningsaanvraag en een 
verkavelingsaanvraag. Op basis hiervan 
wordt de webtoepassing watertoets 
uitgebreid met een nieuwe module voor 
de controle van de verordening. De 
aanpassingen aan de webtoepassing 
watertoets zijn lopende. 

4.3 
Communiceren en 

sensibiliseren 

Opmaken van een brochure 
over de gewestelijke 
stedenbouwkundige 
verordening hemelwater en 
een brochure met betrekking 
tot infiltratie 

Brochure gewestelijke 
stedenbouwkundige verordening 

WG WZ   uitgevoerd 

Van de Gewestelijke 
Stedenbouwkundige Verordening is ten 
behoeve van de burger een beknopte 
folder en ten behoeve van 
vergunningverleners en architecten een 
uitgebreider technisch document 
beschikbaar op 
www.integraalwaterbeleid.be. 
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Activiteit 
(nr) 

Activiteit (titel) Deelactiviteit (titel) Output (titel) 
Output 
(CIW 

Werkgroep) 

Output 
(ism 

werkgroep(en) 

svz 
uitvoering 

Toelichting svz uitvoering 

4.3 
Communiceren en 

sensibiliseren 

Opmaken van een brochure 
over de gewestelijke 
stedenbouwkundige 
verordening hemelwater en 
een brochure met betrekking 
tot infiltratie 

Brochure m.b.t. infiltratie WG WZ   uitgevoerd 

Er werd geen afzonderlijke brochure 
over infiltratie opgemaakt. De 
aandachtspunten bij het ontwerp van 
infiltratievoorzieningen en richtlijnen 
wanneer infiltratie al dan niet technisch 
haalbaar is, zijn opgenomen in het 
hierboven vermelde technisch 
document van de Gewestelijke 
Stedenbouwkundige verordening. 

4.1 
Rapporteren EU 

Commissie 

Voorbereiden rapportering 
overstromingsgevaarkaarten 
en overstromingsrisicokaarten 
in het kader de 
Overstromingsrichtlijn 

Ontwerp rapportering 
overstromingsgevaarkaarten en 
overstromingsrisicokaarten 

WG WKW   uitgevoerd 

De CIW keurde op 10/10/2013 de 
overstromingsgevaarkaarten en 
overstromingsrisicokaarten goed. De 
definitieve overstromingsgevaarkaarten 
en overstromingsrisicokaarten dienen 
uiterlijk op 22 maart 2014 aan de EC 
gerapporteerd te worden. Deze 
rapportering wordt voorbereid binnen de 
WG Waterkwantiteit. Een eerste 
bespreking vond plaats op 19/11/2013. 

4.3 
Communiceren en 

sensibiliseren 

Ter beschikking stellen van het 
publiek van de 
overstromingsgevaarkaarten 
en overstromingsrisicokaarten  

Plan van aanpak ter beschikking stelling 
van de overstromingsgevaarkaarten en 
overstromingsrisicokaarten  inclusief 
communicatie erover 

WG WKW   uitgevoerd 

De definitieve overstromingskaarten 
worden ontsloten voor het publiek op 
22/12/2013 via 
http://www.orlkartering.waterinfo.be, in 
afwachting van de nieuwe Vlaamse 
portaalsite voor overstromingen en 
droogte (www.waterinfo.be ), die medio 
januari 2014 operationeel wordt.  

4.3 
Communiceren en 

sensibiliseren 

Ontwikkelen portaalsite voor 
crisiscommunicatie bij 
dreigende overstromingen 

Stand van zaken portaalsite 
crisiscommunicatie dreigende 
overstromingen 

WG WKW   uitgevoerd 

De CIW heeft op 7/05/2013 kennis 
genomen van de voortgang met 
betrekking tot de ontwikkeling van de 
Vlaamse portaalsite voor 
overstromingen en droogte. 
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Activiteit 
(nr) 

Activiteit (titel) Deelactiviteit (titel) Output (titel) 
Output 
(CIW 

Werkgroep) 

Output 
(ism 

werkgroep(en) 

svz 
uitvoering 

Toelichting svz uitvoering 

4.3 
Communiceren en 

sensibiliseren 

Ontwikkelen portaalsite voor 
crisiscommunicatie bij 
dreigende overstromingen 

Portaalsite crisiscommunicatie dreigende 
overstromingen 

WG WKW   lopend 

Het project Vlaamse portaalsite voor 
overstromingen en droogte beoogt o.m. 
de communicatie-initiatieven m.b.t. 
dreigende wateroverlast te stroomlijnen 
en bestaat uit het ontwerpen van één 
overkoepelende site. Op de CIW van 
15/12/2011 werd het definitieve 
technische bestek goedgekeurd. Op 1 
september 2012 werd de opdracht 
gegund aan THV Aqua-Portalis. Op de 
CIW van 12/10/2012 werd duiding 
gegeven bij de voortgang en structurele 
organisatie van het project onder de 
vorm van een stuurgroep, een 
projectgroep, een klankbordgroep en 
een aantal werkgroepen. De stuurgroep 
vergaderde op 14/09/2012, 14/12/2012,  
22/03/2013 en 16/09/2013.  Op 
17/04/2013 en 18/10/2013 werd een 
bijeenkomst georganiseerd voor de 
klankbordgroep, bestaande uit 
professionele gebruikers van de site. De 
nieuwe Vlaamse portaalsite voor 
overstromingen en droogte 
www.waterinfo.be wordt opgeleverd op 
27 december 2013 en wordt medio 
januari 2014 gelanceerd. 

4.3 
Communiceren en 

sensibiliseren 

Informeren over de 
informatieplicht m.b.t. de 
ligging van onroerende 
goederen in 
overstromingsgevoelig gebied 

  WG WT   uitgevoerd 

Er werd een informatiebrochure 
opgesteld en verspreid naar de 
infozuilen en notarissen. Tevens werd 
een luik over de informatieplicht op 
www.integraalwaterbeleid.be  geplaatst.  

4.2 
Rapporteren 

voortgang 
waterbeheerplannen 

Coördineren van de opmaak 
bekkenvoortgangsrapporten  

  WG BW WG WS uitgevoerd 
Alle BVR 2012 zijn beschikbaar via 
www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens 
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Activiteit 
(nr) 

Activiteit (titel) Deelactiviteit (titel) Output (titel) 
Output 
(CIW 

Werkgroep) 

Output 
(ism 

werkgroep(en) 

svz 
uitvoering 

Toelichting svz uitvoering 

4.2 
Rapporteren 

voortgang 
waterbeheerplannen 

Opvolgen en rapporteren 
maatregelenprogramma 1ste 
generatie 
stroomgebiedbeheerplannen  

Stand van zaken uitvoering 
maatregelenprogramma 1ste generatie 

WG KRLW andere WGn uitgevoerd 

In 2013 werd de 
gegegevensverzameling en 
rapportering over de stand van 
uitvoering beperkt tot de maatregelen 
uit het maatregelenprogramma 2010-
2015  in speerpuntgebieden. In 2014 
wordt over het volledige 
maatregelenprogramma gerapporteerd.  

4.3 
Communiceren en 

sensibiliseren 

Organiseren/houden van het 
openbaar onderzoek van het 
tijdschema en het 
werkprogramma van de 2de 
generatie waterbeheerplannen 
en van de waterbeleidsnota 
(incl. waterbeheerkwesties) en 
bekendmaken resultaten 

procesactiviteit 2.1     uitgevoerd 

Het tijdschema en werkprogramma voor 
de volgende generatie 
stroomgebiedbeheerplannen en de 
tweede waterbeleidsnota met 
geïntegreerd de waterbeheerkwesties, 
werden aan een openbaar onderzoek 
onderworpen in de periode 19 
december 2012 tot 18 juni 2013. (zie 
ook procesactiviteit 1.1 "deelactiviteit 
Ontwerp waterbeleidsnota met 
geïntegreerde waterbeheerkwesties en 
overwegingsdocument" en 
procesactiviteit 2.1 deelactiviteit 
"Overwegingsdocument openbaar 
onderzoek tijdschema en 
werkprogramma") 

4.3 
Communiceren en 

sensibiliseren 

Onderzoeken mogelijkheden 
tot uitbreiding website 
vismigratie  

Operationalisering geactualiseerde 
website vismigratie 

WG EWB   

lopend 
met 

duidelijke 
vertraging 

De uitwerking van de databank 
vismigratie heeft duidelijke vertraging 
omwille van een aantal technische 
problemen.  

4.3 
Communiceren en 

sensibiliseren 

Bekendmaken van het 
aangepaste decreet Integraal 
Waterbeleid  

Voorstel bekendmaking DIWB i.f.v. 
doelgroepen 

PPG CIW-sec uitgevoerd 

De CIW keurde op 07/07/2013 het 
voorstel van communicatie voor de 
bekendmaking van de wijzigingen aan 
het decreet Integraal Waterbeleid goed. 

4.3 
Communiceren en 

sensibiliseren 

Studiedag lokaal integraal 
waterbeleid 

  CIW-sec PPG uitgevoerd 

Op 22 oktober 2013 organiseerde de 
VVSG, in samenwerking met Vlinter en 
de CIW, de studiedag ‘Water in transitie’ 
over integraal lokaal waterbeleid voor 
en door lokale besturen. 
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4.3 
Communiceren en 

sensibiliseren 

Voorbereiden openbaar 
onderzoek 2de generatie 
plannen 

Communicatieplan op hoofdlijnen 
openbaar onderzoek 2 de generatie 
waterbeheerplannen 

PPG   uitgevoerd 

De CIW keurde op 10/10/2013 het 
communicatieplan op hoofdlijnen voor 
het openbaar onderzoek van de tweede 
generatie stroomgebiedbeheerplannen 
goed.  

4.3 
Communiceren en 

sensibiliseren 

Voorbereiden 10 jaar CIW 
bestaan  

Conceptnota 10 jaar CIW CIW-sec PPG uitgevoerd 

De CIW keurde op 7/05/2013 de 
conceptnota ’10 jaar CIW’ goed. De 
initiatieven en produkten zijn verwerkt in 
het CIW WP 2014.  

4.4 Overleg middenveld 

Bevorderen van de 
betrokkenheid van het 
middenveld bij de werking van 
de CIW  

Toelichting CIW werkplan PPG CIW-sec uitgevoerd 

Het overleg met het middenveld ging 
door op 29/01/2013:  er werd een 
globale toelichting gegeven van de 
voornaamste CIW realisaties in 2012, 
het CIW werkplan 2013 en de 
meerjarenplanning tot 2017. Er werd 
tevens ingezoomd op het (lopende) 
openbaar onderzoek over de 
waterbeleidsnota, het tijdschema en 
werkprogramma en het vervolgtraject 
ervan, i.h.b. het planningsproces en de 
opmaak van de bekkenspecifieke delen.  

5.1 Adviseren watertoets 

Instrumenten versterken die 
bouwen in 
overstromingsgebieden 
tegengaan - Doorlichting 
watertoets bij plannen 

Evaluatie en aanbevelingen n.a.v. 
doorlichting watertoets bij plannen 

WG WT   uitgevoerd 

De evaluatie en aanbevelingen n.a.v. 
doorlichting watertoets bij plannen werd 
door de CIW goedgekeurd op 
27/02/2013. 

5.1 Adviseren watertoets 
Evaluatie van de vernieuwde 
watertoets 

Evaluatie vernieuwde watertoets WG WT   uitgevoerd 
De evaluatie van de vernieuwde 
watertoets werd door de CIW 
goedgekeurd op 10/10/2013. 
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5.1 Adviseren watertoets 

Instrumenten versterken die 
bouwen in 
overstromingsgebieden 
tegengaan - Wenselijkheid 
‘watertoetsruilverkaveling’ 
onderzoeken 

Wenselijkheid en haalbaarheid 
watertoetsruilverkaveling 

WG WT   uitgevoerd 

Het instrument ‘ herverkaveling uit 
kracht van wet, gecombineerd met 
planologische ruil’ is in het decreet 
landinrichting (2de principiële 
goedkeuring Vl. Reg.) opgenomen 
waardoor een watertoetsruilverkaveling 
mogelijk wordt.  

5.1 Adviseren watertoets 

Mogelijkheid onderzoeken i.f.v. 
voorkomen laagstamplantages 
in valleien 

Voorkomen laagstamplantages in 
valleien 

WG WT   uitgevoerd 

Op de CIW van 27/02/2013 werd een 
voorstel tot aanpak van 
laagstamplantages voorgelegd en 
goedgekeurd. 

5.1 Adviseren watertoets 

Instrumenten versterken die 
bouwen in 
overstromingsgebieden 
tegengaan - Onderzoeken 
mogelijkheid uitwerken 
rekentool ter bepaling van 
het te compenseren 
bergingsvolume 

Stand van zaken  uitwerken rekentool ter 
bepaling van het te compenseren 
bergingsvolume 

WG WT WG WKW 
nog niet 

opgestart 

Deze tool zal gekoppeld worden aan de 
nieuwe Vlaamse portaalsite voor 
overstromingen en droogte. Van zodra 
de portaalsite opgeleverd is, zal de 
praktische toepassing en uitwerking van 
deze tool verder onderzocht kunnen 
worden.  

5.1 Adviseren watertoets 

Instrumenten versterken die 
bouwen in 
overstromingsgebieden 
tegengaan - Actieplan rond 
handhaving bij het 
toepassen van de watertoets 

Inventarisatie bestaande mogelijkheden 
handhaving en vastleggen prioriteiten 

WG WT   uitgevoerd 

Een inventarisatie over de bestaande 
mogelijkheden mbt handhaving en het 
vastleggen van handhavingsprioriteiten 
in het kader van de watertoets werd aan 
de CIW voorgelegd op 09/07/2013. 
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5.1 Adviseren watertoets 

Instrumenten versterken die 
bouwen in 
overstromingsgebieden 
tegengaan - Actieplan rond 
handhaving bij het 
toepassen van de watertoets 

Actieplan rond handhaving bij het 
toepassen van de watertoets 

WG WT   uitgevoerd 
Een actieplan rond handhaving bij het 
toepassen van de watertoets werd aan 
de CIW voorgelegd op 09.07.2013. 

6.1 
Watersysteemkennis 

bundelen en 
uitdiepen 

Organiseren van het 10e 
waterforum 

23 september 2013 (waterforum) WG EWB 
WG WSK, CIW 

sec 
uitgevoerd 

Het 10de Waterforum met als thema 
‘Ecologisch herstel: van doelstellingen 
naar resultaat’ vond plaats op 
23/09/2013. De presentaties zijn te 
raadplegen op 
www.integraalwaterbeleid.be 

6.1 
Watersysteemkennis 

bundelen en 
uitdiepen 

Organiseren van het 10e 
waterforum 

Conclusies Waterforum – voorstel 
vervolgtraject 

WG EWB 
WG WSK, CIW 

sec 
uitgevoerd 

De evaluatie en de conclusies van het 
10de Waterforum werden voorgelegd 
op de CIW van 12/12/2013. 

6.1 
Watersysteemkennis 

bundelen en 
uitdiepen 

(Lopend) Onderzoek rond het 
thema Water 2011-2013 
inventariseren 

Resultaten overleg inzake onderzoek 
thema water 

WG WSK   

lopend 
met 

duidelijke 
vertraging 

De werking van de werkgroep is 
bemoeilijkt door het ontbreken van 
financieringsmogelijkheden voor de 
belangrijkste goedgekeurde plannen 
rond het programma 
watersysteemkennis en het 
informatiesysteem (PURE of andere).  
Ook het vertrek van organisatorische 
trekkers uit de werkgroep beperkten de 
slagkracht.  Door die omstandigheden is 
de activiteit van de werkgroep beperkt 
gehouden.  

6.1 
Watersysteemkennis 

bundelen en 
uitdiepen 

Opvolgen onderzoeksproject 
sedimentbalans 

  WG BRS   lopend 

Binnen de WG BRS wordt 
teruggekoppeld over de 
stuurgroepvergaderingen van dit 
onderzoeksproject dat door de leden 
van de WG BRS van nabij wordt 
opgevolgd. 

6.1 
Watersysteemkennis 

bundelen en 
uitdiepen 

Uitbreiding decentraal beheer 
Vlaamse Hydrografische Atlas 
(VHA) 

  SG VHA   lopend 

Het afgelopen jaar werd ingezet op 
opleiding over het decentraal beheer 
van de VHA intern de VMM.  Er moet 
nog verder gewerkt worden aan een 
beheersysteem voor oeverlijnen en 
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dwarsprofielen. 

7.1 
Meerjarenplanning 

incl. begroting 

Het opmaken van het CIW 
werkplan 2014 

CIW werkplan 2014 PPG andere WGn uitgevoerd 
De CIW keurde op 12/12/2013 het CIW 
werkplan 2014 en de 
meerjarenplanning goed. 

7.2 
Bevorderen 
(horizontale) 

samenwerking 

Organiseren overlegmomenten 
van CIW werkgroep voorzitters 
en -secretarissen 

  PPG 
WG voorzit & 

secr 
uitgevoerd 

Er werden 2 overlegmomenten 
georganiseerd (8/3/2013 en 13/9/2013) 
die volledig in het teken stonden van de 
voorbereiding van de 2de generatie 
stroomgebiedbeheerplannen. Op 
13/9/2013 ging het overleg door samen 
met de leden van de 
bekkensecretariaten. 

7.2 
Bevorderen 
(horizontale) 

samenwerking 

Organiseren (interne) 
studiedagen  

Interne studiedag WG Bagger- en 
Ruimingsspecie 

WG BRS   uitgevoerd 

Op 5/03/2013 werd een bezoek 
gebracht aan de baggersimulatoren, het 
tekenbureau en de ateliers van De Nul 
+ werfbezoek Vlassenbroek 

7.2 
Bevorderen 
(horizontale) 

samenwerking 

Organiseren (interne) 
studiedagen  

Interne studiedag Adviesgroep 
Watertoets 

WG WT   uitgevoerd 
Terreinbezoek Kruibeke Bazel 
Rupelmonde op 3/09/2013 

7.4 
Bijdrage 

werkplannen BB, 
BR, Bsec 

Opmaken jaardoelstellingen 
voor de bekkensecretariaten 

Jaardoelstellingen voor 
bekkensecretariaten 

WG BW WG KRLW uitgevoerd 
Op 9/072013 keurde de CIW haar 
bijdrage aan het werkplan 2014 voor de 
bekkenstructuren goed. 

7.4 
Bijdrage 

werkplannen BB, 
BR, Bsec 

Bijdragen aan de 2de 
generatie waterbeheerplannen 

  WG BW   uitgevoerd 
(zie svz outputs bij procesactiviteit  2.1, 
deelactiviteit "Voorbereiden van de 2de 
generatie waterbeheerplannen") 

7.4 
Bijdrage 

werkplannen BB, 
BR, Bsec 

Voorstellen van 
bekkensecretariaten i.v.m. 
optimalisatie decretale taken 
behandelen 

Voorstellen van bekkensecretariaten 
i.v.m. optimalisatie decretale taken 

WG BW   uitgevoerd 

De evaluatie is gebeurd en er is 
besloten dat het niet opportuun is om 
andere wijzigingen door te voeren dan 
deze gekoppeld aan de opstart van de 
nieuwe bekkenstructuren. 
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7.4 
Bijdrage 

werkplannen BB, 
BR, Bsec 

Voorbereiding van de opstart 
van de aangepaste 
bekkenstructuren en de opstart 
van de aangepaste 
bekkenstructuren coördineren. 
(na goedkeuring aangepast 
DIWB) 

Plan van aanpak opstart aangepast 
bekkenstructuren 

WG BW WG WS uitgevoerd 
Op 9/07/2013 keurde de CIW het 
voorstel van aanpak voor de opstart van 
de aangepaste bekkenstructuren goed. 

7.4 
Bijdrage 

werkplannen BB, 
BR, Bsec 

Voorbereiding van de opstart 
van de aangepaste 
bekkenstructuren en de opstart 
van de aangepaste 
bekkenstructuren coördineren. 
(na goedkeuring aangepast 
DIWB) 

Opstart aangepaste structuren 
coördineren 

WG BW WG WS uitgevoerd 

De CIW keurde op 10/10/2013 het 
huishoudelijk reglement en het model 
organisatiereglement van het 
bekkensecretariaat voor de aangepaste 
bekkenstructuren goed. 

 




